
 разходите растат 
по-бързо от доходите

на стр. 3

ПОЗиЦия
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Не съм срещал нищо 
по-интересно от хората

на стр. 4

на стр. 2

любен дилов-син на 55

Преизчислението

на стр. 33

раЗмисли на  главния  редактОр

на стр. 30

абонамент 2020

 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

абонирайте се във 
всички пощенски 

станции на страната. 
гарантирайте си 
получаването на 

любимия вестник у дома. 

на стр. 8

на стр. 9

Стотици запяха песните 
на Калинка Вълчева

У нас често се говори за т. 
нар. златно швейцарско пра-
вило, според което пенсиите 
трябва да се увеличат с 50% от 

инфлацията и 50% от 
покачването на сред-
ния доход в страната. 
За другите аспекти на 
пенсионната система 
на Швейцария обаче 
дори не сме чували. 
А в тях можем да на-
мерим някои полез-
ни идеи.

Пенсионната система и 
алчността на политиците 

на стр. 3

Най-високата в Европа преж-
девременна смъртност, причи-
нена от неинфекциозни болести, 
сред хората в активна икономи-
ческа възраст е регистрирана в 
България.  Това сочат данните на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИ-
СР) в документ, озаглавен „Поглед 
върху здравеопазването в Евро-
па 2016”. Тази осезаема загуба за 
все по-дефицитната работна сила 
в българската икономика се рав-
нява на повече от 2500 потенци-
ално продуктивни човекогодини 
на всеки 100 хиляди българи.

Здравеопазването 

Фолклорен 
празник два 
дни огласяше 
град Тервел. 

Деветото из-
дание на „С пе-
сните на Ка-
линка Вълче-
ва“ се прове-
де през октом-
ври. На 18-и 
гласовитата из-
пълнителка от-
празнува рож-
дения си ден.

Стане ли дума за мъже, 
Ваня Цветкова прави леде-
на физиономия и категорич-
но отказва да дава каквито и 
да било подробности. „При-
ключих с тази тема отдавна“, 
е дежурният лаконичен из-
раз на звездата от „Седем ча-

са разлика“. Въпреки думи-
те й обаче талантлива-
та актриса няма как да 
отрече, че в живота й 
има двама мъже, кои-
то са оставили зави-
наги отпечатък в сър-
цето й. 

любен дилов-син на 55 на стр. 30на стр. 30

на стр. 9

са разлика“. Въпреки думи-са разлика“. Въпреки думи-
те й обаче талантлива-те й обаче талантлива-
та актриса няма как да та актриса няма как да 
отрече, че в живота й отрече, че в живота й 
има двама мъже, кои-има двама мъже, кои-
то са оставили зави-то са оставили зави-
наги отпечатък в сър-наги отпечатък в сър-

Мъжете  н а 
Ваня Цветкова

В изборната суматоха управни-
ците се саморекламираха с поред-
ния „балансиран” бюджет. Напра-
виха го, за да може Б. Борисов и 
други агитатори да застават пред 
гласоподавателите с положителни 
внушения за бъдещето. Да твърдят, 
че сме страната с най-ниска безра-
ботица и прогресивно намаляващи 
дългове. Да спрат протестите на 

медиците, неполучили обещаните 
милиони, учителите да продължат 
да подкрепят ГЕРБ заради ангажи-
мента за двойно увеличение на за-
платите и т. н. Надзирателите в за-
творите умело използваха момен-
та – заплашиха властта, че ще из-
лязат на улицата, малко са по щат 
и парите им са мизерни. 

30-годишният юбилей от началото на проме-
ните не се превърна в национален празник. То-
ва е разликата между Девети септември 1944 г. 
и Десети ноември 1989 г. Първата дата е сим-
вол на просперитет, икономически възход, би-
тово благополучие, сигурност, ясна перспекти-
ва за бъдещето… За онова, което се случи след 
„демократичния преход”, най-вярна оценка дава 
държавният глава Румен Радев. Повечето медии 
редактираха равносметката му, смекчиха я, при-
годиха я към слуха на управниците. Ето защо ре-
шихме да я публикуваме в пълен размер. Защо-
то, ако за Б. Борисов и близкото му обкръжение 
„последните 30 години са най-хубавото нещо, 
което се е случило на страната” (пълния текст 
публикуваме на стр. 12), то за огромна част от 
народа не е така:

„Преди 30 години България пое с ентусиа-
зъм по нов път. надеждата за по-добър жи-
вот обаче се сблъска с дълбоки обществено-
икономически сътресения, за които бълга-
рите платиха висока цена. грабителската 
приватизация, пренаписването на история-
та, обезличаването на българската култу-
ра и традиции са част от явленията, които 
ни тласнаха към материална и духовна бед-
ност.“ - споделя президентът. на стр. 4

„Ïенсионери” 
сëóжи  на истината

енчо керяЗОв: 

сезонът 

на тиквите
на стр.  10

на стр. 5
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Български

В предишния брой 
на вестника се 
спряхме на въпро-

са за ползването на се-
мейното жилище след 
развода. Сега ще се спра 
на проблема с разпо-
реждането със семей-
ното жилище по време 
на брака и след раз-
вода.  Най-напред ще 
поясня разликата меж-
ду двете понятия. Полз-
ването на един имот 
или дадена вещ е само 
един елемент от право-
то на собственост. Соб-
ствеността предполага 
три основни компонен-
та, а именно – владе-
ние, ползване и раз-
пореждане.  Човек, за 
да е пълноправен соб-
ственик на дадена вещ, 
имот и т.н.,  трябва  да 
владее, ползва и да мо-
же да се разпорежда с 
нея. Значи ползвателят 
владее и ползва вещта, 
имота, но той не е соб-
ственик, защото той не 
може да се разпореди с 
тях. Под разпореждане 
се разбира, че собстве-
никът може да продаде 
имота, може да го дари 
и да извършва всички 
други правни действия 
(сделки) както намери 
за добре. Докато полз-
вателят, владелецът ня-

2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Разпореждане със семейното жилище 

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Консултации 
в Дюселдорф
Над 240 души получиха персонална консулта-

ция по пенсионни въпроси по време на поред-
ния кръг от традиционните българо-германски 
консултационни дни, домакин на който беше 
германският град Дюселдорф. В рамките на три 
дни експерти от Националния осигурителен ин-
ститут (НОИ) и колегите им от Съюза на герман-
ското пенсионно осигуряване отговаряха на въ-
проси, свързани с правилата за пенсиониране в 
двете държави и условията за пренос на осигу-
рителни права в рамките на Европейския съюз.

По време на проявата четири съвместни еки-
па от специалисти предоставяха консултации по 
конкретни лични казуси и информираха лицата 
за необходимите документи, които те трябва да 
представят пред компетентните институции. Екс-
пертите разясняваха съществуващите процедури 
в пенсионното производство и спецификите на 
пенсионирането в зависимост от условията, при 
които е упражнявана трудовата дейност. 

то преценява дали сдел-
ката „не е във вреда на 
ненавършилите пълно-
летие деца и на семей-
ството” . Извън тези слу-
чаи  СК подчертава ос-
новното правило, че „…
всеки от съпрузите мо-
же да сключи сделка на 
разпореждане с лично-
то си имущество с трети 
лица и с другия съпруг”. 
Това означава, че може 
да го продава, заменя, 
дарява и да прави с имо-
та си всички възможни 
разпоредителни прав-
ни действия.

Семейното имуще-
ство след развода се 
подчинява на общи-
те правила за разпо-
редителните действия 
със собствеността. То-
ва значи, че сделки с 
имотите, придобити 
по време на брака, мо-
же да се извършват от 
двамата съпрузи, кои-
то вече са обикновени 
съсобственици. Разпо-
режданията с личните 
имущества, придоби-
ти преди брака, по на-
следство, завещание, 
дарение от съпрузите 
преди и по време на 
брака, след развода, са 
освободени от всякак-
ви ограничителни раз-
пореждания.

От стр. 1
Знаете ли например 

какво е нивото на оси-
гуровките в Швейца-
рия?

Общата осигурител-
на тежест за първия 
стълб на системата е 
фиксиран на 8.4% от 
брутния доход в срав-
нение с 14,8% при нас. 
Швейцарската система 
има структура, подоб-
на на нашата.

Три стъл-
ба, първи-
ят от които 
се форми-
ра от разхо-
д о п о к р и в -
на държав-
на система 
на осигуря-
ване, чиято 
цел според 
описанието 
на швейцар-
ската държава е да оси-
гури минимален доход.

Вторият стълб се фор-
мира от частни пенси-
онни фондове, към ко-
ито вноските са задъл-
жителни, както при нас. 
Тук пенсионните внос-
ки варират според въз-
растта на осигуряващо-
то се лице (съответно се 
покачва с покачването 
на възрастта). Вариаци-
ята е между 7% и 18% от 
брутния доход. При нас 
тази вноска е фиксира-
на на 5%.

И третият стълб е до-
броволният стълб на 
системата, където ра-
ботещите могат да за-

делят допълнителни 
спестявания, ако же-
лаят.

Забележете разлики-
те между нашата систе-
ма и швейцарската. В 
Швейцария в много по-
голяма степен се набля-
га на втория стълб на 
системата. Този стълб, 
в който всяко осигуря-
ващо се лице има собст-
вена сметка в частен 

пенсионен фонд, обик-
новено следвайки пен-
сионния пакет, пред-
ложен от работодате-
ля му.

У нас вноските за 
втория стълб са 3 пъ-
ти по-ниски, отколкото 
за първия. Там започват 
на приблизително едно 
ниво и колкото по-въз-
растно е осигуряващо-
то се лице, толкова по-
вече пари се внасят във 
втория стълб и така в 
най-напреднала въз-
раст разликата става 
повече от двойна.

Защо не вземем още 
един пример от швей-
царската система?

Щом толкова оби-
чаме да взимаме за 
пример „швейцар-
ските правила“, защо 
да не вземем за при-
мер цялостната им 
пенсионна система? 
Тоест, защо не увели-
чим настоящите пен-
сионни вноски към вто-
рия стълб на системата 
и не намалим тези към 
първия? Това сериоз-

но би по-
добрило 
б ъ д е щ а -
та финан-
сова си-
г у р н о с т 
на насто-
я щ и т е 
р а б о т е -
щи. Защо-
то какви-
то и кусу-
ри да има 
в т о р и я т 

стълб на системата, той 
е стабилен. 

Фондовете във вто-
рия стълб гарантират 
изплащането поне на 
номиналната стойност 
на вноските, които по-
стъпват в тях. Това е га-
ранция, която първият 
стълб не може да даде 
поради кризисното си 
финансовото състоя-
ние. Там разчитате из-
цяло на политическо 
обещание. 

Ако вноските у нас 
бяха обърнати – 5% за 
първия стълб и около 
15% за втория, – то ситу-
ацията щеше да е мно-
го по-добра. Да, поради 

Пенсионната система и 
алчността на политиците 

демографските тенден-
ции първият стълб пак 
щеше да е в дефицит, но 
поне значимостта на то-
зи дефицит нямаше да е 
толкова голяма, защото 
основната пенсия щеше 
да идва от втория.

Според експерта в 
Швейцария е точно та-
ка и първоначално и на-
шата пенсионна систе-
ма трябваше да е подоб-
на – вноските за дър-
жавния и частния стълб 
трябваше поне да се из-
равнят. Уви, политиче-
ската алчност надделя 
и продължава да надде-
лява над здравия раз-
ум. Защото държавните 
пенсии са много удобен 
инструмент за манипу-
лиране на гласоподава-
телите – тези в пенсион-
на или близо до пенси-
онна възраст.

Политиците нямат 
интерес тези гласопо-
даватели да имат ста-
билни и прозрачно съ-
брани лични спестява-
ния, които са си тяхна 
частна собственост.

Защото така няма да 
имат директна власт 
над тяхното финансово 
състояние посредством 
определянето на раз-
мера на пенсиите им и 
съответно няма да имат 
толкова власт над тех-
ния вот. 

За съжаление за мо-
мента не изглежда това 
да се промени, конста-
тира експертът, а евен-
туална инициатива със 
сигурност няма да дой-
де от страна на самите 
политици.

георги ВулджеВ, 
икономист

реждане със семейното 
жилище - лична собстве-
ност на единия съпруг, 
се извършват със съ-
гласието на другия, ако 
двамата съпрузи нямат 
друго жилище - обща 
собственост или лич-
на собственост на все-
ки един от тях. Когато 
липсва съгласие, разпо-
реждането се извърш-
ва с разрешение на ра-
йонния съдия, ако се 
установи, че не е във 
вреда на ненавърши-
лите пълнолетие деца 
и на семейството”. Как-
то се вижда, законът тук 
е ограничил съществе-
но правото на собстве-
ност на съпруга, придо-
бил имота преди брака 
с лични средства, даре-
ние, наследство или за-
вещание. 

Ако няма къде да жи-
вее семейството и деца-
та и другият съпруг не е 
съгласен с намерението 
на съпруга си - собстве-
ник на имота, той да го 
продаде, то тогава раз-
пореждането (продаж-
бата) на жилището мо-
же да стане само с раз-
решение на съда, кой-

ПървО ПравилО в живОта
никога не забравяй тези, които са ти 

помогнали!

мат тези важни възмож-
ности. При семейното 
жилище обаче законо-
дателят е въвел оп-
ределени ограни-
чения при извърш-
ване на разпореди-
телни действия с 
него. В глава 4, раз-
дел 2 от Семейния 
кодекс (СК)  при 
бракове, сключени 
при условията на 
съпружеска иму-
ществена общност, 
се указва, че: „Вещ-
ните права, придо-
бити по време на бра-
ка в резултат на съв-
местен принос, принад-
лежат общо на двама-
та съпрузи, независимо 
от това на чие име са 
придобити.”  В тази хи-
потеза ще разгледаме 
въпроса със семейно-
то жилище, придобито  
по време на брака. То-
ва означава, че двама-
та съпрузи, независимо 
на чие име е закупено 
семейното жилище, а 
и какъвто и да е друг 
имот,  той е собственост 
на двамата, а при пре-
кратяване на имущест-
вената общност дялове-

те на съпрузите са рав-
ни.  Затова в чл. 24, ал. 
1 от Семейния кодекс 

(СК)  се казва, 
че: „ Съпру-

зите имат 

равни права върху об-
щото имущество. До-
като трае бракът, ни-
кой от съпрузите не мо-
же да се разпорежда с 
дела, който би полу-
чил при прекратяване 
на имуществената общ-
ност.”  По нататък зако-
нът пояснява, че: „Раз-
пореждането с общо 
имущество се извърш-
ва съвместно от двама-
та съпрузи.”  Ако еди-
ният съпруг се разпо-
реди, примерно прода-
де семейното жилище 
или който и да е друг 
имот, придобит по-вре-
ме на брака, без съгла-

сието на другия съпруг, 
то той може да оспори 
тази продажба пред съ-
да, тоест да иска разва-
ляне на договора. Това 

обаче 

може да стане „...в 6-ме-
сечен срок от узнаване-
то, но не по-късно от 
три години от извърш-
ването му.”

Друга е ситуацията, 
когато семейното жили-
ще е  лична собственост 
на единия съпруг. Това е 
така, защото  в чл. 22, ал. 
1 се сочи, че: „Вещните 
права, придобити преди 
брака, както и придоби-
тите по време на брака 
по наследство и по да-
рение принадлежат на 
съпруга, който ги е при-
добил.”  В следващия  чл. 
26 от СК е обяснено, че 
„...действията на разпо-
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Общият доход 
средно на човек 
от домакинство 

през второто тримесе-
чие на 2018 г. е 1 474 ле-
ва и спрямо същия пе-
риод на 2017 г. се пови-
шава с 8,7 на сто. Общи-
ят разход е бил 1 331 лв. 
и се увеличава с 11,4 на 
сто, съобщи  Национал-
ният статистически ин-
ститут. 

В структурата на об-
щия доход с най-висок 
относителен дял e до-
ходът от работна запла-
та (56,7 на сто), следван 
от доходите от пенсии 
(28,1 на сто) и от самос-

3Социални проблеми

Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

Разпространение 
на вестници

Министърът на 
транспорта Росен 
Желязков не изклю-
чи възможността це-
ните на разпростра-
нителските услуги на 
периодичните изда-
ния да паднат, след 
като „Български по-
щи“ се включи в тази 
дейност. Той  изтъкна, 
че периодиката може 
да се разпространява 
в 3000 пункта на дър-
жавните пощи.

Покупателна 
способност

През 2019 година 
европейците са имали 
за харчене и спестява-
не средно по 14 739 
евро на човек. Държа-
ви като Лихтенщайн, 
Швейцария и Люксем-
бург имат най-висо-
ка средна покупател-
на способност, докато 
Молдова, Косово и Ук-
райна имат най-ниска.

Помощ  
за пчеларите

Държавният фонд 
„Земеделие“ превеж-
да по сметките 4,5 
млн. лв.  на 4408 пче-
лари по държавна по-
мощ. Подпомагане по-
лучават стопаните на 
601 101 пчелни семей-
ства, като размерът 
на субсидията за ед-
но пчелно семейство 
възлиза на 7,48 лв.

Издирват 
безработни

В България има над 
200 хиляди души, кои-
то нито работят, нито 
учат. Тези хора не са 
регистрирани в Бюра-
та по труда и не участ-
ват в курсове за до-
пълнителна квалифи-
кация.

Тази страна се упра-
влява посредствено. ед-
на власт, която сама по 
себе си е деградирала, 
не носи със себе си ни-
то човешка, нито про-
фесионална зрелост, за 
да бъде уважавана.

д-р Николай
 МиХаЙлОВ

б и с е р

сто), следвани от разхо-
дите за жилище (15,9 на 
сто), данъци и социални 
осигуровки (13,7 на сто) 
и разходите за транс-
порт и съобщения (12,1 
на сто). Спрямо второ-
то тримесечие на 2017 
г. относителният дял 
на разходите за храна 
и безалкохолни напит-
ки намалява с един про-
центен пункт, а делът на 
разходите за транспорт 
се увеличава с 0,7 про-

тоятелна заетост (6,6 
на сто). Спрямо вто-
рото тримесечие на 
2017 г. относителни-
ят дял на дохода от 
работна заплата оста-
ва без промяна, дохо-
дът от пенсии се уве-
личава с 1,8 процент-
ни пункта, а доходът 
от извънработна за-
плата намалява с 1,4 
процентни пункта.

В структурата на об-
щия разход с най-голям 

Разходите растат 
по-бързо от  доходите

центни пункта.
През второто три-

месечие на 2018 г. на-
стъпва промяна в по-
треблението на основ-
ни хранителни проду-
кти средно на човек от 
домакинство в сравне-
ние със същото триме-
сечие на 2017 година. 
Увеличение се отчита 
в потреблението на зе-
ленчуци, кисело мляко 
и месо. Намалява консу-
мацията на хляб, тесте-
ни изделия и на прясно 
мляко. Без промяна ос-
тава потреблението на 
яйца, олио, фасул зрял 
и захар.

относителен дял са раз-
ходите за храна (31,5 на 

От стр. 1
Поне 17 500 смъртни случая годишно в Бълга-

рия биха могли да бъдат избегнати, ако в стра-
ната се провеждаше адекватна политика за ин-
формационна и клинична превенция на най-
значимите заболявания с фатален край.  Бъл-
гария и Румъния са рекордьори по дял от на-
селението, което не плаща здравни вноски. По 
тази причина над една трета от нуждаещите се 
от лечение български граждани при нужда мо-
гат да се обърнат единствено към екипите на 
„Бърза помощ“. Над половината от разходите 
за здравеопазване в страната се покриват от 
самите пациенти - независимо че те отделят от 
доходите си за здравно осигуряване.

Едва 23% от стойността на изписваните ле-
карства и медицинските изделия (изкуствени 
стави, стентове и др.) в България се поемат от 
публични източници като Здравната каса и за-
страхователните компании.

Новото издание на „Поглед върху здравео-
пазването в Европа“ разсейва и някои мито-
ве, например, че в България лекарите били на 
свършване. Оказва се, че по брой на лекарите 
на 1000 души население България заема седмо 
място в Европа, непосредствено след страни ка-
то Швеция и Германия. По съответния показа-
тел за медицинските сестри обаче положение-
то е отчайващо – страната е на предпоследно 
място в Европа. Още по-неблагоприятно за бъл-
гарските пациенти е съотношението 1:1 между 
лекари и медицински сестри, последните от ко-
ито масово напускат страната. 

Лошата организация, слабият социален и ре-
гионален обхват и високата цена на лекарства-
та, медицинските изделия, клиничните изслед-
вания и процедурите - дори за осигурените 
пациенти - поставят здравеопазването наред с 
бедността, застаряването и бягството на млади 
хора сред основните причини за непрекъснато-
то повишаване на и без това високите равнища 
на смъртност в страната.

Особено лоша новина е, че България държи 
рекорда по детска смъртност в ЕС. 

Той посочва и най-големия проблем на мно-
гострадалния български пациент - солидното 
доплащане от джоба на уж осигурените му чрез 
здравните вноски услуги, лекарства, медицин-
ски изделия и консумативи.

Само през тази година отпаднаха една тре-
та от лекарствата (близо 1000 медикамента) в  
списъка на реимбурсираните от Здравната ка-
са лечебни средства. 

Здравеопазването 

Ограничават животните в двора
Земеделското министерство слага 

таван на животните, които можем да 
гледаме в двора си. Разрешават се до 
две крави и три прасета, предвиждат 
промени в Наредба № 44 от 2006 г. 
за ветеринарномедицинските изис-
квания към животновъдните обекти.

Овцете и козите в личните стопан-
ства могат да бъдат до 10 броя, а ко-
нете или магаретата – не повече от 
2. Забранява се отглеждането на по-
вече от 10 възрастни зайци, петдесет 
кокошки или други птици, 100 брой-
лера и над 
5 пчелни 
семейства. 
Във фа-
м и л н и т е 
ферми ще 
могат да 
се отглеж-
дат до 10 
свине май-
ки и прип-
лодите им, 
но не по-
вече от 200 
броя свине общо, предвиждат още 
промените. 

Въвежда се изискване сградите и 
помещенията за отглеждане на сви-
не да бъдат с необходимата квадра-
тура и да са изградени от материали, 
устойчиви на тежестта и движението 

на животните, и с повърхности, подхо-
дящи за почистване, измиване, дезин-
фекция, дезинсекция и дератизация.

Нова индустриална свинеферма 
може да се изгради на разстояние не 
по-малко от 10 км от друга такава, а 
нова фамилна – на 3 км. 

При фамилни и индустриални фер-
ми за отглеждане на свине се разпис-
ват допълнителни изисквания, които 
повишават биосигурността. 

Въвеждат се отстояния за новоиз-
граждащите се обекти, филтри на вхо-

да на вся-
ка сграда 
за смяна 
на работ-
но облек-
ло, вани 
за изми-
ване и де-
з и н ф е к -
ция, как-
то и по-
мещение 
или място 
на изхода, 

за почистване, измиване и дезинфек-
ция на транспортни средства, начи-
ните за съхранение на фуража и др.

Въвежда се поставянето на мрежа 
за обезопасяване на всички отвори 
(прозорци, клапи и др.), гарантираща 
защита от птици, гризачи и насекоми.

вело до реализира-
не на очакванията 
на обществото в ни-
то една от сферите, 
за която отговарят 
изброените органи.

Ще припомним, 
че за 2018 г. по дър-
жавния бюджет за 
изброените инсти-

туции са дадени един 
милиард и четиристо-
тин милиона лв. (1,378 
млн. лв.), а за 2019 г. су-
мата е 1,913 млн. лв. За 
съдебната власт отдел-
но сумата е 700 млн. лв. 
Ако поне една трета от 
тези средства през из-
теклите тридесет годи-
ни на преход бяха да-
вани за образование и 
култура, със сигурност 
сега щяхме да имаме 
много по-друга среда 
и по-малко престъпле-
ния и нарушения на 
обществения ред.

Четвърто, риск за 
нашата икономиче-

ска и финансова ста-
билност представлява 
отлагането на нашето 
влизане в ERM 2.  За 
страната ни е от из-
ключителна важност да 
се настоява до края на 
тази година да бъдем 
приобщени към валут-
ния механизъм на ЕС. 
Това би намалило въз-
можностите на всякак-
ви вътрешни недобро-
желатели да предизви-
кат вътрешна икономи-
ческа криза, чиято раз-
рушителна сила пом-
ним от 1997 г. Ето за-
що е от изключителна 
важност да се оценят 
своевременно всички 
фактори, които са от 
значение за нормално-
то икономическо раз-
витие през следващи-
те няколко години, как-
то и да се надяваме, че 
усилията на ЕЦБ ще са 
резултатни спрямо ев-
ропейската икономика. 

Идва ли кризатаПроф. Христина вУЧева:

Продължение от бр. 45 
Проблемите във фи-

нансово отношение на 
енергетиката съвсем 
не са от вчера, но те 
никога не са част от 
дебатите за държавния 
бюджет. Трето, непре-
къснатото щедро уве-
личаване на бюджет-
ните разходи за си-
ловите органи – МВР, 
ДАНС, НСО, КПКОН-
ПИ, ДА „Разузнаване”, 
ДА „Технически опе-
рации”, ДА „Държавен 
резерв и военновре-
менни запаси”, както 
и за Прокуратурата и 
следствието не е до-
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Петьо даФиНкиЧеВ

От стр. 1
Веднага „смелият огнебо-

рец” им задели 200 млн. и 
разпореди на Даниел Кири-
лов да добави още 200 тъм-
ничари към досегашните…

Какво обаче се набива 
на очи? Замразени са со-
циалните плащания. Нищо 
не се предвижда за прео-
доляване на демографска-
та катастрофа. Традицион-
но са забравени пенсионе-
рите! Да, 6,7% ръст от юли е 
фиксиран. Но нито дума за 
преизчисляване на пенсии-
те, а точно това е огромни-
ят проблем. Задълбочава се

ПРОПАСТТА
между поколенията и се ут-
върждава физиономията на 
дясната политика на герба-
джийския несправедлив ка-
питалистически модел, от-
личаващ се категорично 
от останалите механизми 
за управление в Европей-
ския съюз. Недалновидно е 
да вдигаш показно грани-
цата на бедността, без да се 
замислиш за набъбващата 
бройка на оставащите под 
нея. Досега те бяха около 
милион двеста и тридесет 
хиляди, но ще станат 2 млн. 
най-малко. Предполагаме, 
че експертите във финан-
совото ведомство са си на-
правили сметката по след-
ния начин: тръгват нагоре 
възнаграждени-
ята на чиновни-
ците, на военни-
те и на още ня-
колко богопома-
зани съсловия 
извън частния 
сектор. След тях 
ф и р м а д ж и и т е , 
за да могат да си 
запазят кадрите, 
ще се постараят 
да сторят също-
то. И ето ти го на-
раснал приходът 
в НОИ от осигу-
ровките. Лошо-
то е, че десети-
на процента са 
крайно недоста-
тъчни за карди-
налното разре-
шаване на заба-
таченото от прехода нера-
венство, довело до своеоб-
разен прикрит

ГЕНОЦИД
на възрастните хора. Ви-
соката смъртност явно се 
приема за изход от ситу-
ацията. Прогнозите обаче 
са, че до 5-6 петилетки съ-
отношението между рабо-
тещите и разчитащите на 
държавна издръжка ще е 
1,7:1. Не трябва да се оч-
аква, че напъните за увели-
чаване трудовата дейност 
на 65-70-годишните ще оп-
равят нещата. Вярно е, че 
все по-малко стават стари-
те пенсионери, т.е. онези, 
получаващи половината от 
парите на новите си съб-
ратя. Но още ни има и сме 
съществена част от нама-
ляващото с по 50 хил. го-
дишно население на стра-
ната. Съществува и постро-
еният траен материален ак-
тив. Няма как да се отре-
че, че мостовете, тунелите, 
язовирите, железопътната 

мрежа, пътищата са дело на 
нашите ръце, умове и дават 
реален приход. Разграби-
ха се предприятията, рибо-
ловният флот, Гражданска-
та авиация, приватизира-
ха изгодни отрасли в ико-
номиката и селското сто-
панство. Още половин век 
ще е необходим на алчния, 
корумпиран елит, за да се 
достигнат параметрите на 
оплювания и клеветен под 
път и над път соцстрой. За 
втора ядрена централа се 
търсят сума ти време външ-
ни инвеститори. За прохо-
ди под Петрохан и Шипка 
се разчита на европейски 
помощи. За магистралите 
– също…

Да не се отклоняваме от 
темата, а тя е защо въпре-
ки постоянно рекламирана-
та растяща финансова мощ 
все ни забравят. Планирани 
са приблизително 10 млрд. 
с ясното съзнание, че

МИЗЕРИЯТА ОСТАВА
в домовете на бащите, май-
ките, бабите и дядовците на 
днешните самозабравили 
се радетели на либералния 
възход. Причините са мно-
го.  Основните се крият в нас 
самите. Лидерски амбиции 

и нечисти помисли пречат 
за създаването на мощен 
обединен съюз, на компе-
тентно и борбено федера-
тивно ръководство, на цен-
трален съвет, равнопоста-
вен на другите партньори в 
тристранката. Припомняме, 
че при леви кабинети това 
бе норма. Правителството, 
синдикатите и работодате-
лите охотно приемаха наши 
представители при обсъж-
дането не само на въпроси, 
отнасящи се до пенсионер-
ството. Така се роди идеята 
за сребърен фонд, в който 
да влизат постъпления от 
приватизацията. Справед-
ливо е, когато продаваш 
нещо, създадено от някого, 
той да получава част от при-
ходите. Постигна се и почти 
двойно увеличение на па-
рите ни. Тройната коалиция 
може и да има грехове. Но 
кабинетът начело със Ста-
нишев го стори с подкрепа-
та на Симеон и Доган. Так-
сата в лекарския кабинет за 
нас се закова на 1 лев. На-
ложиха се енергийните по-

мощи и т.н. 
От завладяването лос-

товете на изпълнителна-
та власт след възкачването 
на Б. Борисов на престола 
остана само получаването 
на мижави проценти в на-
чалото на лятото. Не в зим-
ните месеци, не когато най-
много се мре от студ, глад 
и невъзможност да си ку-
пиш скъпи лекарства, а за-
едно с доматите в градина-
та и топлото слънчице. При-
емаме го за

ПОДИГРАВКА
Срамно е, че отсъства 

реакция. Толкова много са 
примерите за страха на бив-
шия охранител от улицата, 
най-пресният е с надзира-

телите на затворите. Пре-
ди тях бяха полицаите, учи-
телите, лекарите и т.н. Ние 
помним и други, постигнати 
от организираното пенси-
онерство успехи. Нали вест-
никът вече е на 29 години, 
доста неща са минали през 
главите ни. Дори сме били 
обвинявани в

ПОДСТРЕКАТЕЛСТВО 
за гражданско неподчине-
ние и са ни викали неедно-
кратно в прокуратурата. 

Разделени и настройва-

ни едни срещу други, де-
лящи наследството на оти-
шли си достойни предсе-
датели, мислещи повече 
за лична изгода и доход от 
скромния членски внос, во-
дачите изпуснаха основна-
та цел – битка за добрува-
нето на изнеслите на гърба 
си експеримента на жесто-
кия преход възрастни хо-
ра. Начинът е съобразени 
със закона демонстрации 
на недоволство – предва-
рително заявени коорди-
нирани митинги и шест-
вия, масови, шумни, с до-
бре подготвени оратори и 
декларации, подкрепени 
от социални партньори и 
партии в областите и сто-
лицата. Всичко останало е 
буря в чаша вода. Генерал-
ната линия е неотложното 
преизчисляване на пенсии-
те, приемане на нашия за-
кон за възрастните хора, 
ежегодна актуализация, от-
говаряща на поскъпване-
то на живота. Държат ни в 
бедност, за да сме послуш-
ни и благодарни за трохи-

те, подхвърлени от богата-
та трапеза на неимоверно 
оялите се чрез властта уп-
равници. По-голямата част 
от тях са без никакво на-
мерение да ни служат, как-
то е според Конституцията. 
Иначе нямаше от встъпва-
нето ни в Европейския съ-
юз вече дванадесета годи-
на да сме все на последно 
място, а милионерите да се 
увеличават десетократно.

Правилно е да се търсят 
пътища за обединение, но 
времето не чака. Гласуват 
ли бюджета, той става за-
кон и чак догодина отно-
во ще се разсъждава вър-
ху него. Трябва да се бър-
за! Председателите на раз-
личните съюзи и прочее 
организации са длъжни да 
загърбят противоречия-
та, завистта и омразата, да 
престанат да се обвиняват 
в какви ли не прегрешения 
и да застанат рамо до рамо 
в национален съвет с яс-
на програма – две-три точ-
ки от нея са достатъчни ка-
то минимум. Каузата да бъ-
де средноевропейски пен-
сии. Преизчислението ще 
струва на бюджета около 1 
млрд. лв. Ако са верни хвал-
бите, че в хазната ще вля-
зат над 120 млрд., това ще е 
капка в морето. Не сме фи-
нансисти и сметките ни са 
груби. Но парите за нас са 

близо 10% от об-
щите, а сме 1/3 от 
българите. И по 
този показател 
сме на опашката 
на Стария конти-
нент. 

Някои ще ни 
нарекат мечта-
тели. Не, реали-
сти сме и знаем, 
че подобна бла-
городна цел е 
постижима. За-
пънат ли се уп-
равниците и не 
чуят ли посла-
нията на масо-
вите митинги и 
протести, декла-
рациите чрез  
евродепутатите, 
дето ги пратихме 

да получават заплати от по 
20 хилядарки месечно, ще 
тръгнат към Брюксел. Там 
нещата се променят. Мач-
кащото мнозинство на ЕНП 
е в миналото. Пъстрият Ев-
ропарламент е изграден от 
диалогични и социално ан-
гажирани партии. Момен-
тът е подходящ, отлага-
нето и протакането – па-
губни. Бюджетът ще бъде 
разискван в Народното съ-
брание. Получихме увере-
ние от представители на 
БСП, че въпросът за пре-
изчислението на пенсии-
те ще е поставен на дневен 
ред. Ако към това се доба-
ви обществена подкрепа и 
натиск от улицата, добри-
ната може да се случи. Ос-
танем ли пасивни наблю-
датели при решаването на 
съдбоносни за нас въпро-
си, вината да не получим 
до 50% увеличение на па-
рите си ще е наша. И най-
вече – на воюващите по-
между си лидери…

Преизчислението

Уважаеми читатели, 
ако все още не сте се або-
нирали, не отлагайте! 
вестник „Пенсионери” е 
единственото издание, 
което не се страхува да 
нарича нещата с истин-
ските им имена. За да бъ-
де така и занапред, не-
обходими са верни прия-
тели. От внушителния 
ни тираж и най-вече от 
броя на абонатите зави-
си силата ни. каталож-
ният номер е 552 във 
всички пощенски стан-
ции на страната. 

Благодарим ви за дове-
рието!

ПРЕхОДъТ
От стр. 1
„Осъзнахме, че промяната е 

труден процес, а не еднокра-
тен акт. резултатите от 
дългия път към демокрация и 
пазарна икономика все още бу-
дят повече тревога, отколко-
то успокоение.“ - категоричен е 
Румен Радев.

„България направи своя ва-
жен геополитически избор, но 
не успя да изгради трайни ос-
нови за върховенство на зако-
на, разделение на властите 
и свобода на словото. Зато-
ва и днес политическите кон-
статации продължават да се 
разминават с реалността на 
мнозинството граждани. Бед-
ността, безнаказаните ко-
рупция и престъпност и ни-
ското качество на обществе-
ните услуги продължават да 
прогонват младите и отне-
мат от бъдещето ни.

необходимо е да търсим 
решения, адекватни на съвре-
менните реалности. През по-
следните години израснаха по-
коления, които не се вълнуват 
от стари идеологеми. наши-
те деца изискват да говорим 
за бъдещето. да погледнем в 
утрешния ден с техните очи.

ако искаме България да се 
превърне в нормална евро-
пейска държава – с висок стан-
дарт, качество на живот и си-
гурност, трябва да гаранти-
раме необратимост на демо-
кратичните процеси, върхо-
венство на закона, прозрач-
ност и ефективност на инсти-
туциите, изграждане на нова 
политическа култура и фор-
миране на свободно и овласте-
но гражданско общество.

реалната промяна, която 
да осмисли живота и да даде 
перспектива на всеки българ-
ски гражданин, зависи от всич-
ки нас. Отстояването на де-
мокрацията изисква ежеднев-
на воля срещу всеки опит за 
подмяна. изисква да отхвър-
лим апатията и отчуждени-
ето, които откъсват хората 
от собствената им държава 
и оставят малцина да реша-
ват на тъмно нейното бъде-
ще. няма сила, която да устои 
на сплотения около каузата 
да възроди държавата си и да 
отстоява достойнството си 
български народ.“

Ние подкрепяме обективния, 
макар и кратък, анализ на пре-
зидента за прехода. Истината 
трябва да се знае! Иначе недъ-
зите на пазарния антихуманен, 
особено за пенсионерството, 
обществен строй ще се задъл-
бочават. Ролята на медиите в 
борбата за справедливо насто-
яще и добро бъдеще за всеки е 
изключителна. Замитането не-
дъзите на властта под чергата 
и слугинажът на силните на де-
ня са позор за професията ни. 
Врекли сме се да бъдем про-
жектор, осветяващ нелицепри-
ятни, тъмни ъгли в многостра-
далната родина. За да го правим 
и занапред, се нуждаем от ста-
билни поддръжници. Абонамен-
тът е доказателство за доверие 
и обич към екипа, за признание 
на усилията ни да служим на ис-
тината. 
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„Ïенсионери” 
сëóжи на истината

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споде-

ля някои мои впечат-
ления.

През последната го-
дина има много публи-
кации във Фейсбук за 
нови, ефикасни лекар-
ства, които не се про-
дават в аптеките, а 
след обаждане на опре-
делен телефон. Чес-
то аптекарите ги 
наричат „апте-
карска мафия“, 
тъй като отказ-
ват да дават те-
зи лекарства, за-
щото болните ще 
спрат да купуват 
другите, които те 
предлагат, но не леку-
ват хората. Но всич-
ко е въпрос на печал-
ба. На руски сайт ака-
демик задрасква 23 ле-
карства за лечение на 
ставите и нарича ап-
текарите „мошеници, 

които ограбват 
хората.“ Зада-
вали ли сте си 

въпроса, че ос-
вен печалбата, която 
реализират за смет-
ка на болните, има и 
друга причина за това, 
която е по-страшна 
- че у нас това е дър-
жавна политика. 
Има дос-
т а 

н о в и , 
п о - д о б р и 
лекарства, но дър-
жавата в лицето на 
Министерството на 

здравеопазването не 
ги пуска по аптеките. 
Каква е целта – пен-
сионерите да измрат 
по-рано, тъй като ня-
ма пари за пенсии. Вяр-
но е, че ефикасните ле-
карства струват ня-
колко пъти по-скъпо, 
но ще те излекуват. 

Това го знам 
о т 

личен 
опит.  Например 

от 7 години има разра-
ботено изключително 

Соца и 
новото 
време

Във в. „Пенсионери” се обръща заслужено, спе-
циално внимание на нашите родители, баби и дя-
довци. В изданието се обсъждат интересни, ин-
тригуващи и актуални теми, по които трябва да 
бъдат запознати отрудените ни роднини. Подно-
вете своя абонамент, драги читатели, и знайте, че 
няма по-добър специализиран информатор от 
вестник „Пенсионери”. Ние живеем във времето 
на знаещите! Бъдете здрави и четете! Хубаво е да 
има повече знаещи хора. Който знае - той може. 
Информацията е силно оръжие, но е важно да 
подбираме внимателно своите източници. Каз-
вам го със сърцето си - „Пенсионери” е от точни-
те, лоялните, можещите, служещите на истината!

световноизвестен цирков
 акробат и еквилибрист

енчо керяЗОв: 

Неотдавна шуменският градец с 
железопътна слава – Каспичан, беше 
оживен от една похвална инициати-
ва на достойната гражданка на общи-
ната Пенка Михалева – вълнуваща 
среща на възпитаниците от випуск 
1959 г. на основното училище (сега 
Средно училище „Панайот Волов“).

Над 40 души присъстваха на дру-
гарската среща и всеки един от тях 
се вълнуваше дали след шест десе-
тилетия ще могат да се разпознаят.

 Погледите на многобройните 
„ученици“ с побелели коси бяха от-
правени към дошлите любими учи-
тели, заедно с които са прекрачи-
ли за първи път прага на родното 
училище.

С изискания си външен вид и ду-
ховен интелект се открояваше ха-
ризматичният любимец на всички – 
92-годишният преподавател по ис-
тория и тогавашен заместник-дирек-
тор Константин Янков. Рамо до рамо 
със своята съпруга и преподавател-
ка по химия Калинка Костова, която 
също ни беше една от любимите учи-
телки, те бяха пример със своя богат 
семеен, професионален и житейски 
опит… И ненапразно още при по-
лучаването на поканата за тази сре-
ща педагогът легенда споделил: „Ще 
дойда, ще бъда отново сред вас, за да 
се уверя след повече от половин век 

дали сте запомнили онова, на което 
съм ви учил...“ До него се подреди-
ха и другите достойни учители – ня-
когашната класна ръководителка на 
първи „а“ клас Мария Лазова, препо-
давателките по музика Веска Цанева 
и Мария Първанова.

Заедно с главния организатор П. 
Михалева първи между посрещачи-
те беше настоящият директор на СУ 
„Панайот Волов“ Явор Якимов, кой-
то гостоприемно отвори вратите на 
училището, както и класната стая на 
просълзените „ученици”. Срещата се 
превърна в празник на добротата и 
признателността. Сълзи от радост и 
гордост грееха в очите на всички, а 
помъдрелите им души издаваха тех-
ния нестихващ възторг, че отново 
след 60 години са живи и са заедно!

Срещата в класната стая на първи 
„а“ се превърна в паметен „учебен“ 
час на откровенията и признател-
ността към любимите учители, които 
бяха обсипани с букети цветя, с мно-
го подаръци и сърдечни целувки. 

После всички поеха към близкия 
ресторант „Канцлера“, където весе-
лият купон продължи с много пес-
ни, стихове и танци. Хвала на тези 
истински граждани и достойни ро-
долюбци!

стефан НикОлаеВ
снимка: Валентин ПеТрОВ

В Каспичан след 
шест десетилетия

Пред родната училищна стряха

добро лекарство про-
тив диабет. То е изпи-
тано в чужбина и там 
се продава. Министер-
ството шикалкави и 
не го пуска в България 
по аптеките. 

Диабетът е една от 
коварните болести.  
Повдигнатият от мен 
въпрос е потвържде-
ние, че се провежда 
геноцид над българ-
ския народ. Ненапраз-
но сред хората се но-
си мълвата: „Ние като 

народ не им тряб-
ваме - нито на 

американците, 
нито на ев-

р о п е й ц и -
те. На тях 
им тряб-
ва нашата 
п р е к р а с н а 

страна.“ На-
ред с лекар-

ствения гено-
цид се провеж-

да и демографски-
ят, който е още по-

страшен. Ще спасим 
ли родината си, себе 
си и своите деца?

капитан първи ранг 
Христо джурОВ 

лото имало свирджия, 
който ги веселял, сви-
рел на кемене (гусла).

 - Мама раздаваше 
по парче козунак и по 
яйце на децата, пригот-

вяхме агнешко. И днес 
се събираме в къщата 
на починалия ми съ-
пруг в Калотина. Там 
идват на големи праз-
ници всичките ми де-
ца – двете дъщери, че-
тирите внучки и пет 
правнучета, както и 
племенниците на мои-
те две сестри и от три-

мата ми братя, които 
вече ги няма. Само аз, 
най-малката, съм жива. 
Имах три деца – две мо-
мичета, най-малкото 
ми беше момче - Ки-
рил. Но то почина, тък-
мо беше започнал 18 г., 
изведнъж умря без ви-
дима причина.   

Стойна умее мно-
го хубаво да готви. Ра-
ботила е като готвач-
ка дълги години. Гот-

вела в кух-
нята на го-
л е м ц и т е , 
за прави-
телствени 
п е р с о н и . 
Много до-
бри спо-
мени й ос-
танали от 
в р е м е т о 
на Тодор 
Ж и в к о в . 
Той пода-
рявал на 
жените от 
кухнята за 
Нова годи-
на по ед-
на сурва-
чка, а за 8 
март - сак-
сия с цве-
те. 

- През 
лятото бя-
хме ко-
мандиро-
вани в Евк-
синоград, 

там пържех цаца по 10 
кг на ден, а през зима-
та жените от тамошния 
персонал идваха в Со-
фия, ходехме с тях на 
Витоша. Днес повече-
то са починали, млади 
си отидоха – завършва 
спомените си за онова 
време Стойна.

дарина НеНОВа

Стойна Ставрева е 
закръглила 80 годи-
ни. Родена е в кюстен-
дилското село Пастух. 
Днес там е старата къ-
ща, където са отрас-
нали тримата 
й братя и три-
те й сестри. Тя 
била най-мал-
ката. Роди-
ла се седма-
че и до 40 дни 
не знаели да-
ли ще оцелее. 
Била толко-
ва малка, че я 
увили в кожух-
че въпреки 
топлото вре-
ме и я сложи-
ли до печката. 
На 40-ия ден 
проплакала и 
така разбра-
ли, че ще оце-
лее. В голяма-
та й фамилия 
всички рабо-
тели на тютю-
на. Стойна са-
дяла, отглеж-
дала, беряла и 
нижела. Най-
големите им 
празници в ро-
да тогава били Велик-
ден, Божич (Коледа) и 
Гергьовден. Най-мно-
го тачели Великден. 
Майка й Еленка месе-
ла козунаци, боядисва-
ли яйца. Тогава нямало 
разноцветни бои. Пус-
кали кромидова шума 
във водата, където ва-
рели яйцата, и така ги 
боядисвали – всички с 
една боя, кафява. В се-
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че са на по 
20 и нещо 
и тепър-
ва имат да 
м и н а в а т 
през тол-
кова из-
п и т а н и я , 
че се из-
морявам, 
само като 
си го по-
мисля.

К о л к о -
то пове-
че напред-
вам в жи-
вота, тол-
кова по-
у в е р е н а , 
уравнове-
сена и спо-
койна се 
чувствам, 
а това, по-
вярвайте 
ми, е нещо 

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

6 Писмата Радости и болки

Операция под светлината 
на фенер

Да потъваш в спомени-
те си и да се усмихваш 
на старите грешки, про-
лети сълзи и изживени 
емоции, да тъжиш още 
за непрежалимите ми-
нали събития и да си 
говориш кротко с при-
зраците на загубени-
те отдавна хора. С тези, 
които не са имали при-
вилегията да остареят и 
да питат отражението в 

зо, колкото сме вдиша-
ли глътка въздух. Дока-
то премигнеш, и може 
да те няма. Вече няма 
да има значение кой те 
е изпреварил на свето-
фара, кой е получил по-
голям бонус и е отишъл 
на Бали, а ти на село, кой 
има бръчки и целулит и 
кой нови обувки.

Едно премигване и 
край. Умът притихва 
з а в и н а -
ги, а тяло-
то остава 
бездихан-
но. И вече 
нищо няма 
значение.

Смърт-
та е колко-
то страш-
на, толко-
ва и за-
д ъ л ж и -
телна. Тя 
е сянката 
на живота 
и за добро 
или лошо 
никой не е 
останал на 
този свят, 
а и ни-
кой не се 
е върнал 
от другия, 
за да каже 

Нямам ни-
какво желание 
да се връщам в 
20-те си години, 
а още по-малко 
в гимназиалния 
период. Искре-
но съм благо-
дарна, че тия 
години са далеч 
зад гърба ми и 
към днешна да-
та мога само да 
се изчервявам 
или надсмивам 
на спомените 
оттогава.

За нищо на 
света не желая 
да минавам от-
ново през хор-
моналния кош-
мар на пубер-
тета, „украсен“ 
с проблемната 
кожа, която ме 
е докарвала до 
толкова сълзи, 
колкото раздялата с 
поредното гадже.

Не желая и да се бо-
ря отново с предиз-
викателствата на мла-
достта, изразени в тру-
пане на житейски опит 
чрез челно и болезне-
но сблъскване с про-
блемите на възраст-
ните.

Не желая да мина-
вам отново през пър-
вата голяма любовна 
раздяла, първата теж-
ка загуба, първото ин-
тервю за работа, пър-
вия махмурлук, пър-
вата финансова ката-

ПОдадена ръка

Да остарееш със спомени
що по-хубаво от то-
ва да достигнеш въз-
растта на баба си и с 
удивление да устано-
виш, че вече си в за-
ника на живота. Как-
во по-хубаво! Да си се 
радвал на 70-80, че за-
що не и 90 години на 
този свят, пък било то 
и с цената на остаряло 
тяло и избледняваща 
памет. Нека сме бла-

годарни 
за все-
ки ден, 
в който 
о т н о в о 
вдишва-
ме въз-
дух и в 
к о й т о 
и м а м е 
лукса да 
се ядос-
ваме за 
г л у п о с -
ти. Нека 
ценим и 
уважава-
ме при-
вилегия-
та да тру-
паш го-
дини зад 
гърба си 
и бръчки 
по лице-
то. Нека 

Отчаях се!

строфа и прочее.
Благодарна съм за 

всичко преживяно, до-
ри и за лошите емоции 
и периоди, горда съм 
със себе си за науче-
ните уроци и въпреки 
че бръчките ми се мно-
жат наред със свещич-
ките върху тортата, по-
срещам всеки следващ 
рожден ден с радост и 
трепет.

Не ми минава и през 
ум да крия годините 
си (ха-ха-ха!) или да се 
чувствам стара пред 
по-младите от мен. Из-
общо не им завиждам, 

огледалото: “Кога мина 
всичкото това време!?”

Не се плашете от 
годините и от бръчки-
те. Надали ще има не-

как е там.
Да остарееш означа-

ва да имаш привилеги-
ята да стигнеш до края 
на живота си и кротко 
да наблюдаваш как све-
тът се движи около теб. 

безценно!  Остаряването 
не ме плаши, единстве-
но се моля да съм здра-
ва и адекватна, за да се 
наслаждавам на златната 
есен на живота си.

Защото да остарееш 
е привилегия, от която 
мнозина са лишени.

Унесени в битовиз-
ма на ежедневието ни 
и облъчени от филосо-
фията, че за да си ус-
пешен, трябва да си 
красив, слаб и най-ве-
че младолик, забравя-
ме, че всъщност сме са-
мо една ходеща тръсти-
ка. Животът ни може да 
бъде отнет толкова бър-

сПОделете с нас

Здравейте,
Обръщам се към ва-

шите читатели с мол-
ба за съвет, защото са с 
по-голям житейски опит 
от мен. Аз съм на 35 го-
дини. Имах много дъл-
га връзка с едно мом-
че, повече от 10 години, 
но се разделихме, защо-
то не бях щастлива. След 
това имах сериозни от-
ношения с човек, с ко-
гото доста се поизмъчи-
хме взаимно, докато на-
края пак се разделихме. 
Нещата просто не се по-
лучаваха. От около го-
дина и половина съм са-
ма и започнах да смя-
там, че никак не ми вър-

ви в любовта. Срещах се 
с мъже, излизах, опит-
вах се. Намирах ги по 
разни сайтове в интер-
нет. Нищо. Все се случ-
ва така, че ако аз харе-
сам някого, той не ми от-
връща със същото или 
ме харесва, но не доста-
тъчно. В момента не из-
лизам с никого, защото 
нямам желание. 

Истината е, че из-
ключително рядко из-
питвам емоция. Нуж-
но е да се почувствам 
привлечена и физиче-
ски, и емоционално, и 
на интелектуално ни-
во от него, за да ми 
се запали интересът.

Наскоро изживях по-
редно разочарование.

Срещнах се с един чо-
век, с когото се запознах 
по интернет, допаднах-
ме си веднага. Чувство-
то беше неописуемо, до-
ри бих го сравнила с лю-
бов от пръв поглед. По-
не за мен беше така. Но в 
един момент той загуби 
интерес. Каза ми, че мо-
жем да бъдем само при-
ятели и да се виждаме от 
време на време, но не 
съм била негов тип за 
сериозна връзка.

Чудя се на какво из-
общо се дължи този не-
успех в любовта. Започ-
вам да се вглеждам в се-
бе си и колкото повече 
мисля, толкова повече 
започвам да вярвам, че 
в мен е проблемът.

В днешно време ни-
кой не иска да се об-
вързва. Всички се стра-
хуват, пазят се, а аз меч-
тая за семейство. 

В момента градя ка-
риерата си, справям се 
добре. Но този страх, че 
няма да намеря подхо-
дящ човек, с когото да 
прекарам живота си, 
става все по-натрапчив. 
Защо е толкова трудно 
двама души да се наме-
рят и да си паснат?

Петя ЙОрдаНОВа, 
Бургас

лото лято, в който ме-
дикът оперирал мъж 
с рани по главата под 
светлината на фенер.

До необичайната си-
туация се стига, след 
като силна буря пре-
дизвиква токов удар в 
лечебното заведение 
и блокира вратата на 
операционния блок. Въ-
преки това д-р Хаддад 
успява да направи необ-
ходимото за пациента 
благодарение на своя-
та съобразителност 
и професионализъм. Хи-
рургът взел от Спешно-
то отделение фенер и 

с помощта на сестри-
те извършил необходи-

мата манипулация, ка-
то зашил раните на па-
циента.

Д-р Хаддад е роден в 
Дамаск и вече 40 
години спасява 
човешки живо-
ти. Ежедневно 
работи по теж-
ки случаи – кръ-
воизливи, въз-
палени жлъч-
ки, перитони-
ти и много дру-
ги, а неотдавна 
в екип с д-р Ди-
митър Макаве-
ев успя да изва-
ди петсанти-
метров камък 
от жлъчката 

на пациент.
галина геОргиеВа

го живеем този живот, 
нека. Нека остареем и 
нека сме благодарни 
за отреденото ни вре-
ме на този свят.

Уважаема редакция,
Пиша ви, за да поздра-

вя един достоен човек. 
Той е лекар и работи в 
МБАЛ „Св. Иван Рилски” в 
Горна Оряховица. Нари-
ча  се д-р Елиас Хаддад, 
който получи специа-
лен приз в тазгодишни-
те награди „Лекар на го-
дината 2019”, организи-
рани от Българския ле-
карски съюз. Горнооря-
ховският хирург беше 
отличен на официална 
церемония, а поводът 

за това е безпрецедент-
ният случай от измина-

съветите на 
Шърли УУтисън
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Най-новият манастир е в Радибош
През т. г. се навършват 760 години от обновя-

ването на Боянската църква от севастократор Ка-
лоян и 40 години от включването на паметника 
в Списъка на световното културно наследство 
на ЮНЕСКО.

Националният исторически музей и неговият 
филиал „Боянска църква“ отбелязаха двете го-
дишнини с международна научна конференция.

Всеки, който желае да научи повече за загадъч-
ния произход на ктиторите на Боянската църква - 
севастократор Калоян и съпругата му Десислава, 
за новооткрития средновековен кирилски над-
пис-графит в олтара на храма или се интересува 
каква е била храната и културата на хранене в Со-

фия в периода X-XVI век, както и други интерес-
ни и любопитни факти за културно-историческия 
паметник, може да го направи, като го посети.

Боянската църква „Св. Никола и св. Панталей-
мон“ е един от културните символи на България. 
Тя е обект не само от международно, но и от на-
ционално значение. Притегателен център за ар-
хеолози и изследователи, както и за туристи от 
цял свят. За богатата многовековна история на 
църквата, преминала през изпитанията на вре-
мето, говорят дългогодишните проучвания, кои-
то дават светлина на различни загадки от Сред-
новековието, предхристиянската култура, както 
и за заобикалящата я среда. Във връзка с двете 
годишнини в преддверието на храма е разпо-
ложена изложбата „Боянската църква: знаци на 
паметта“. Посетителите могат да видят откри-
тия при консервационно-реставрационни рабо-
ти през 1977 г. Боянски псалтир от втората по-
ловина на XIII в. Изключително впечатление пра-
ви и монета на византийския император Ману-
ил І Комнин (1143-1180), открита при археологи-
ческо проучване на стар некропол под първия 
етаж на Боянската църква през 1985 г., както и 
кавалерийска плетена ризница с къс ръкав (ха-
убержон) от XI-XIII в.

Най-старият строителен период на този храм 
е от края на Х век – началото на XI век. Църква-
та е разширена с пристроената през XIII век ос-
новна част по време на Второто българско цар-
ство от севастократор Калоян. Именно тя опре-
деля храма към типа двуетажни църкви-гробни-
ци. Тук през 1854 г. Виктор Григорович открива 
Боянския поменик на българските царе и Боян-
ския палимпсест – забележителни паметници на 
Българското средновековие. Портретните изо-
бражения на дарителите – Калоян и Десисла-
ва, както и тези на българския цар Константин 
Асен и царица Ирина се характеризират с ярка 
индивидуалност. Отбелязани са с надписи: „Ка-
лоян – севастократор и ктитор, Десислава – се-
вастократорица и ктиторица, Константин – цар, 
Ирина – царица.”

Третата възрожденска част е достроена от бо-
янчани с техни средства в средата на XIX в. След 
Освобождението селяните искат да построят по-
голяма нова черква, като съборят старата, но тя 
е спасена от българската царица Елеонора, вто-
рата съпруга на княз Фердинанд I, която пре-
доставя друг терен. Фердинанд устройва пре-
лестния малък парк около църквата и засажда 
уникалните за България северноамерикански 
секвои и други редки видове. След кончината 
на Елеонора през септември 1917 г. тя е погре-
бана до южната страна на Калояновата църк-
ва. Пред църквата боянци издигат паметник на 
падналите във войните за обединение на Бъл-
гария техни съселяни.

Боянската 
църква В хубав есенен ден ед-

но от най-интересните 
места, до което можете 
да направите бърза екс-
курзия от София, е Ра-
дибош. Селото е на де-
сетина минути от Радо-
мир – на около половин 
час или малко повече от 
столицата, и е истински 
туристически магнит по 
две причини. Първата е 
черквата „Света Петка”, 
която е една от най-ста-
рите у нас. На 8 столетия, 
ако се вярва на местни-
те хора. 

Някои учени оспор-
ват това и я датират от 
5 века, което също не 
е никак малко. Вероят-
но това пък се дължи на 
оригиналните стенопи-
си. Във всеки случай, без 
никакъв спор, там се е 
подслонявал преди 150 
години Васил Левски, а 
също от 19 век е остана-
ло и килийното училище 
– то пък е на 180 години. 

На 23 септември, в 
момента на есенното 
равноденствие, беше 
осветен и отвори врати 

и изграденият наново 
манастир. До него може 
да се стигне през горич-
ката – нещо като селски 
парк, или по път. Той е 
разположен в изключи-
телно красивото горис-
то подножие на местна-
та планина с име Чер-
на гора. Основан пре-
ди 5 столетия, преди 2 
века манастирът е бил 
много важно духовно 
средище, обявен е за 

паметник на култура-
та при социализма, но 
спира да съществува 
през 80-те години. Се-
га е възстановен с ев-
ропейски средства като 
част от цялостната про-
грама за обновяване 
на духовните средища 
в околността, известна 
и като Земенската Све-
та гора, по аналогия с 
гръцката и софийската. 
Ние вече сме ви водили 

в нейното сърце. Това 
безспорно е Земенски-
ят манастир. Но и Ра-
дибошкият е много ин-
тересен. Манастирска-
та черква, жилищата за 
свещенослужителите и 
стопанската постройка 
са направени отново в 
автентичния им вид от 
преди 2 века, когато е 
извършено последното 
разширение на храма и 
сградите. 

До 1950 г. моето село се казваше Ганчево, а след 
това и сега – Партизани. Намира се във Варненска 
област. То беше средище и най-голямото от още 
пет села. Беше 
много изоста-
нало – с бедни 
схлупени къ-
щурки, разви-
ваше прими-
тивно земеде-
лие и скотовъд-
ство. В селото 
имаше община, 
пощенски клон, 
обслужващ пе-
тте села.

Един лекар 
и един час-
тен медицин-
ски фелдшер 
лекуваха хо-
рата. Лекарят 
о б с л у ж в а ш е 
населението в 
района с подръчен превоз, но повече пеша. Кога-
то се наложеше, ставаше и акушер. Смъртността 
беше висока, нямаше дори аптека. За да си купят 
лекарства, хората отиваха в Дългопол. 

Този тежък живот доведе до борба за подобря-
ване живота и бита на хората срещу зловещия ка-

питализъм и фашизма. Както в цялата страна, 
така и при нас се сформираха революционни 
организации. На 15 юни 1944 г. на 300 метра 
от селото фашистите разстреляха 18 антифа-
шисти. След 9 септември хората от този край 
построиха паметник-костница, където се съх-
раняват костите на 50 антифашисти.

След освобождението на страната от ка-
питализма и фашизма селото коренно се 
промени. Хората си построиха нови къщи, 
беше електрифицирано и водоснабдено. 
Ликвидирана бе неграмотността. Въведени 
бяха безплатно здравеопазване и образо-
вание. Селяните посещаваха почивни до-
мове, където се възстановяваха безплатно 
от тежкия труд. Построено беше ново мону-
ментално читалище, училищна сграда и дет-
ска градина. Подобни промени се извърши-
ха и в околните села. Създадена беше мал-
ка болница с трима лекари, двама фелдше-
ри и няколко медицински сестри и акушер-
ка. Открита беше аптека, която обслужваше 
петте села.

В селото беше изградено кооперативно 
стопанство с големи сгради за машинния 

парк и животните. Селото буквално разцъфтя. 
Всички деца посещаваха училище. След 1990 
г., с настъпването на прехода всичко се проме-

ни в негативна по-
сока. Закрити бяха 
болницата и апте-
ката. Намаля стро-
ителството на нови 
къщи. Най-ужасно-
то дело за това вре-
ме бе ликвидиране-
то на ТКЗС. Върна-
ха земята на хора-
та, а те нямаха с как-
во да я обработват. 
Много хора, загу-
били поминъка си, 
напуснаха селото и 
околните села.

Селяните отново 
бедстват. Селото се 
върна към отдавна 
отминалите години 
на тежкия и непоси-

лен живот. И всичко това благодарение на ан-
тисоциалистическите разрушителни десни си-
ли. Така селата бяха опустошени, настъпи ми-
зерия, отново те са кални, тъмни, а селянинът 
остана без перспектива за развитие.

Болка за „Партизани“

Никола НеНОВски
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Гласът на Мало Конаре

Златният кавал на Тракия 

Стотици запяха 
песните на
Калинка Вълчева

От стр. 1
Събитието цели да съхрани  и популя-

ризира традиционната добруджанска пе-
сен, да предостави възможност за изява 
на млади изпълнители и издири непознати 
добруджански народни творения. Конкур-
сът се организира от община Тервел след 
защитен проект. В тази община се намира 
и родното село на Калинка Вълчева – Сър-
нец, където тя предпочита да живее днес. 
Няколко певчески групи в района вече но-
сят нейното име. Миналата година извест-

ната добруджанка бе удостоена с  почетен 
знак „Златен век” – печат на цар Симеон 
Велики – златен, грамота за принос в раз-
витието и утвърждаването на българската 
култура и национална идентичност.

Над 600 са участниците в надпяването, 
разпределени в четири възрастови групи.  
Те бяха от района на Шумен, Варна, Си-
листра, Добрич, Айдемир, Тервел и дори 
от Русенско. Най-голямата награда жури-
то отреди на талантливата Мария Стефано-
ва от морската столица, която изпя автор-
ска песен, посветена на Калинка Вълчева. 
Скоро предстои тя да бъде записана и за 
фонда на националното радио.

- Бях много щастлива и развълнувана 
през тези дни. Благодаря на всички, ко-
ито запяха песните ми. Това ми дава си-
ли да продължавам напред, каза Калин-
ка Вълчева. 

Тази есен  се на-
вършиха 100 го-
дини от рожде-

нието на легендарния 
тракийски кавалджия 
Никола Ганчев. По то-
зи повод пред памет-
ника в родното му се-
ло Шишманци се съ-
браха много негови 
родственици, после-
дователи и жители от 
Раковски, Белозем и 
Шишманци. От 2017 г. 
площадът в Шишман-
ци носи името на Ни-
кола Ганчев, а негови-
ят лик е изрисуван и 
на един от новосани-
раните жилищни бло-
кове в селото.

Пред паметника на 
прочутия кавалджия 
бяха поднесени вен-

ци и цветя от общин-
ската администрация, 
а пред читалището в 
Шишманци беше из-
ложено табло с фото-
си на Никола Ганчев. 
Неговият ученик, ка-
валджията Иван Анто-
нов от ансамбъл „Тра-
кия“, с няколко местни 
музиканти засвириха 
емблематични негови 
мелодии.

Родственикът му и 
общественик Любо-
мир Стрехин от Ра-
ковски подари на все-
ки присъстващ жълъд 
от канадски дъб в плик 
с послание „Да заса-
дим дърво по повод 
100 години от рожде-
нието на Никола Ган-
чев - Златния кавал на 

Георги Ко-
ев, негов 
р о д с т в е -
ник,  прави 
през 1969 
г. на пе-
сента “Два 
са млади 
з а л и б и -
ле”, типич-
на песен от 
ф о л к л о р -
ната съ-
кровищни-
ца на Мало 
Конаре. По 

настояване на музикалните ре-
дактори в радиото тогава Геор-
ги Коев съпровожда 
с кавал. Едни от хи-
товите песни на Ан-
гел Коев са “Мирчо 
ле, млада войводо”, 
“Стоян войник оти-
ва”, “Ружице ле, бя-
ла ружо”, „Люби Ма-
рия слънцето“, „Гле-
дай ме, гледай“, „За-
рекох се, мамо“  и 
много други.

Неговата съпруга 
- Стоянка Коева, съ-
що е певица. Събира 
ги сцената на ансам-
бъл „Пазарджик“ в 
най-красивите годи-
ни на младостта им. 
Двамата дълги годи-
ни се включват ак-
тивно в читалищната 
дейност на село Ма-
ло Конаре и ръководят младежки 
фолклорни групи. Стоянка и Ан-
гел имат вече зад гърба си 55 го-
дини щастлив семеен живот. Рад-
ват се на две деца, трима внуци, 
очакват и правнук.

Известният тамбурист Игнат 

Куков, негов земляк от Черного-
рово, си спомня: „Със стилния  пе-
вец Ангел Коев се познаваме от 
1959 г., когато със сборен битов 
оркестър свирихме на народния 
хор в село Мало Конаре с дири-
гент Александър Начев. Не мога 
да повярвам, че оттогава са из-
минали 60 години. 

Днес Ангел Коев може да се 
гордее, че със своите песни прос-
лави и  Мало Конаре като един 
от най-известните певци в този 
край. Както името на прочутия 
кларнетист Георги Коев е извест-
но в страната и извън нея, така и  
Ангел допринесе за славата на 
Мало Конаре. Тримата стилни пе-

вци - Надка Караджова, Методи 
Динков и Ангел Коев, са стоже-
ри и еталон на истинския пазар-
джишки стил, пример за всички 
млади изпълнители след тях. Да 
е жив и здрав още дълги години 
и честит юбилей!“

музикалното семейство стоянка и ангел 
коеви от мало конаре

Тракия“. Стрехин обяви, 
че е подготвил 3 хиля-
ди жълъда за раздава-
не с указания за засаж-
дане и вкореняване. Са-
мият той е изградил раз-
садник в гр. Раковски и 
подарил хиляди фидан-
ки на желаещи да ги от-
глеждат.

- Никола Ганчев идва-
ше в нашия град с голямо 
удоволствие и най-мал-
ко с четири кавала. От-
сядаше в нашата къща, 
където си имаше отре-
дени стая и легло. Запа-
зил съм чаршафите, на 
които е спал, в специа-
лен плик с надпис, за да 
е жив все още духът му 
в нас - разказа Иван Пи-
щийски, който преди го-
дини е бил шеф на кул-
турата в Раковски. - Ос-
таваше по няколко дни 
и обикаляше всичките 
си приятели, спираше 
при хората на улицата, 
вадеше кавала и започ-
ваше да свири майстор-
ски. Всички онемявахме 
и го слушахме в захлас 
- спомня си Пищийски.

Най-известният кавал-
джия на ансамбъл „Фи-
лип Кутев“ от 80-те годи-
ни на миналия век често 
обичал да се шегува, че 
може да изпие една га-
зова тенекия с вино и не 
се напивал, защото го из-
духвал през кавала. Или 
пък в чужбина едни про-
фесори не 
повярва-
ли, че мо-
же да сви-
ри, без да 
си пое-
ма въздух 
през ус-
тата, и до-
шли след 
концерта 
да прове-
ряват къде 
са монти-
рани пом-
п и ч к и т е 
за въздух. 
Когато се 
у в е р и л и , 
че няма такова устрой-
ство, единият професор 
го попитал: „Вие младе-
жо, коя консерватория 
сте завършили?”. Никола 

Мелодиите, които 
Никола Ганчев оста-
ви на България, са без-
ценни и никога няма да 
загубят истинската си 
стойност. Над 200 не-
гови записа са запазе-
ни във фонда на ради-
ото и архивите на БАН. 
Той е един от първи-
те инструменталисти в 
националния ансамбъл 
по покана на Филип Ку-
тев през 1953 г. и един 
от първите преподава-

тели в Музикал-
ното училище в 
Котел.

Съпровождал 
е на най-извест-
ните ни певици 
- Вълкана Стоя-
нова, Йорданка 
Илиева, Комня 
Стоянова, Стай-
ка Гьокова, Над-
ка Караджова…

В бургаско-
то село Рудник, 
където е израс-
нал, на 12 ок-
томври се орга-
низира национа-
лен конкурс над-

свирване, а в родното 
му Шишманци кавал-
джийският конкурс за 
млади таланти ще е на 
23 ноември.

100 години от рождението на кавалджията никола ганЧев
се чудил, чудил и се сетил 
за старото име на селото, 
в което е израснал - Руд-
ник, Бургаско, Ходжамар, 
и казал: „Ами завършил 
съм Ходжамарската кон-
серватория!”. Професо-
рът отвърнал: „А… знам 
я, тя е много добра и мно-
го прочути музиканти са 

излезли от нея…“. 
Когато бай Кольо раз-

казвал тези истории, 
всички се превивали от 
смях.

Един от стилните пазарджиш-
ки певци - ангел коев, на 24 ок-
томври навърши юбилейните 85 
житейски години. Роден е в село 
Мало Конаре през 1934 г. в се-
мейството на Запринка и Иван 
Коеви, които още в детските го-
дини му посочват пътя към ав-
тентичната пазарджишка песен.

 Певческата му дарба открива 
Александър Начев – основател и 
диригент на ансамбъл за народ-
ни песни и танци “Пазарджик”.

 На първия събор в Батак през 
1962 г. Ангел Коев привлича вни-
манието на жури и публика и го-
дина след това прави първите си 
записи в Радио Пловдив (1963). 
Песните, с които става популярен 
в региона, са “Припаднала тъмна 
мъгла”, “Любе Петрано, Петрано” 
и “Моме Калино”.  Известни ком-
позитори обработват песните му 
за записи. 

Работи и с тамбуриста Игнат 
Куков от Средногорската тройка. 
През 1964 г. постъпва в школата 
за народни песни и танци в Па-
зарджик с ръководител Алексан-
дър Начев и хореограф Веска Ги-
здова. По-късно става и солист на 
ансамбъл “Пазарджик”. Първите 
си записи с известния кларнетист 

  тържеството пред паметника на никола 
ганчев в родното му село Шишманци

Поздрав от пенсионерския клуб
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Как да преборим 
самотата

9

красиви  на 
всяка  въЗраст

Женски свят

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Историята на  „Руфинка 
болна легнала“ ла хората преди по-

вече от 150 г. Младо-
то момиче било изтъ-
кано от добродетели 
- работлива и много 
красива била Руфин-
ка. В нея се влюбил на-
пет момък от съседно-
то село Надарци. Но за 
голямо съжаление ко-
варна болест сполетя-
ла момичето и не след 
дълго увехнала една 

млада душа. 
Тежката участ на 

младите трогнала до 
сълзи народа и не след 
дълго била измисле-

на елегичната песен, 
възпяваща трагедия-
та на ранната момин-
ска кончина. 

Песента добива 
широка популярност 
след излъчването на 
филма „Краят на пе-
сента“, където голе-
мият български ак-
тьор Васил Михайлов 
я изпълнява.

А днес в същото 
това селце има по-
ставена надгробна 
плоча на девойката 

 ако човек губи към 30-50 
косъма на ден, се смята за 
нормално. Но когато загуба-
та на коса е твърде голяма, 
това може да говори за по-се-
риозен проблем. Причините 
за косопада може да са: ме-
таболитно нарушение (липса 
на витамини B6 и B9), напре-
жение, стрес, общо отслабва-
не на тялото, причинено от 
предишни заболявания (ане-
мия, грип, хронични настинки 
с повишена температура), на-

следствено предразположе-
ние. Затова не подценявайте 
тези фактори, а подсилете ко-
сата си чрез следните домаш-
ни маска против косопад.

  разбъркайте много до-
бре 2 сурови жълтъка, 50 ми-
лилитра ракия и малко вода. 
Втрийте сместа в кожата на 
главата и нанесете равномер-
но върху цялата коса. изча-
кайте 20 минути и изплакне-
те с подходящ шампоан. Мас-
ката се препоръчва за всички 

типове коса.
  разбъркайте много до-

бре 3 с. л. кисело мляко с един 
суров жълтък и 3 с. л. домаш-
на майонеза. Нанесете маска-
та върху скалпа и я оставете 
за един час. използвайте мек 
шампоан и хладка вода, кога-
то измивате маската.

 За да има резултат, е не-
обходимо маските да се при-
лагат 2 пъти седмично. коса-
та ви ще престане да пада, ще 
укрепне и придобие блясък.

 Маски против косопад

на мен“- 
к а з в а 
в едно 
и н т е р -
вю Дой-
чев.

Кога-
то си-
нът им 
е на 18 
години, 
е к р а н -
ната Та-
ня Сто-
ева от 
„Седем 
ч а с а 
р а з л и -
ка“ взе-
ма кате-
г о р и ч -
ното ре-
ш е н и е 

да се разведе със съпру-
га си. Тя вече е успяла 
да се установи трайно в 
Лас Вегас, макар че ра-
боти като крупие в мест-
но казино и никак не й 
е лесно. Павел Дойчев 
пък иска да си живее 
в България и далечно-
то разстояние си казва 
думата. Години по-къс-
но той споделя: „На Ва-
ня явно й се натрупа-
ха много неща и някой 

трябваше да опере пе-
шкира! Един ден тя дой-
де и ми каза: „Павка, ние 
трябва да се разделим 
с теб!“. Отвърнах й: „Ня-
ма да ти дам развод!“. 
Уж, че я заплашвам… Но 
можеш ли да спреш же-
на, която иска да се раз-
дели с теб… При разво-

да й дадох всичко – и 
апартаментите, и къща-
та в Америка, и вилата, 
и колите… На стойност 
над 300 000 лв. Нищо 
не съм взел! Само чет-
ката за зъби и джапан-

Мъжете на Ваня  ЦветковаОт стр. 1
Това са Павел Дойчев 

и синът му Павел – плът 
и кръв от любовта му с 
Ваня Цветкова.

 Историята започва 
преди повече от три де-
сетилетия, когато съд-
бата събира Ваня и Па-
вел на снимачната пло-
щадка на „Комбина“. Във 
филма, превърнал се в 
класика на родното ки-
но, двамата изиграват 
една от най-опасните, 
но и въздействащи сце-
ни. Актрисата увисва с 
главата надолу от вто-
рия етаж, а човекът, кой-
то отговаря за живота й 
през това време, е имен-
но Павел Дойчев, рабо-
тещ като професиона-
лен каскадьор.

 „Ако знаех, че ще ми 
стане жена, щях да я из-
пусна в онзи момент“, 
залива се от смях годи-
ни по-късно Дойчев. Ня-
колко месеца след края 
на снимките между него 
и Ваня избухва страст-
на любов, която ги во-
ди чак до Гражданско-
то. Като плод от нея се 
ражда момче, наследи-
ло изцяло красотата на 
майка си. Когато бебето 
се появява на бял свят, 

 Тази година, в края 
на юни, артистът каска-
дьор почина. Една него-
ва мечта - околосветско 
пътешествие под знаме-
то на България - така и 
остана неосъществена. 

 Ваня се прощава с не-
го с кратко послание от 
Америка:”Срещаме се! 
Разделяме се! Прости!” 

За разлика от Павел 
Дойчев, синът 
му няма наме-
рение да се 
връща в Бъл-
гария. Заселе-
но в Амери-
ка от най-ран-
на детска въз-
раст, момче-
то завършва с 
отличие тамо-
шен универ-
ситет и днес 
се радва на 
успешна кари-
ера в областта 
на информа-
ционните тех-
нологии. 

В с ъ щ н о с т 
именно той е най-голя-
мата гордост и слабост 
на майка си. “Сега имам 
нужда само от сина си 
и от малко приятели”, 
признава звездата от 
“Бариерата”.

Руфинка болна легнала
на високана планина,
никой до нея немаше
сал една стара майчица.
В чешка й вода даваше
и на Руфинка думаше:
– Дощеро, мила майчина,
мила ли ти е диньоса,
диньоса още рубаса?
– Майчинко, стара майчинко,
не ми е мила диньоса
най ми е мила рубаса,
че нема да я понося.
Иди ми, майчо, порукай
мижова Фатма да дойде,
рубаса да й придадам
любесо да й отстъпя.
Умирам, майко, умирам
тебе са вяра не фаща,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
а я ще в земя да ида.

  Без любов, топлина и 
емоционална привърза-
ност е много трудно да 
се живее. Хората, в чий-
то живот няма емоции, не 
са малко в днешния свят: 
старите хора без деца (или 
с деца, които са прекале-
но заети със собствения си 
живот); тези, които са на-
мерили и изгубили спът-
ника си в живота; децата, 
чиито родители работят 
от сутрин до вечер… Каз-
ват им: търси си приятели, 
запознавай се с нови хо-
ра! Но и това не е толко-
ва лесно. На много от нас 
да разсеем самотата би ни помогнал един чети-
риног приятел.

 Може ли той да ни помогне да преборим само-
тата? Ако човек има куче, трябва да се грижи за 
него всеки ден. Това влияе добре и върху само-
чувствието, и върху здравето, тъй като собстве-
никът трябва да се движи по всяко време. И ку-
чето не може без стопанина си – това кара човек 
да чувства, че е нужен! Чувството на отговорност 
ни държи в тонус и не позволява да изпадаме в 
депресия. И кой, ако не кучето, винаги ще слуша 
какво говорим? Кой може да ни обича без усло-
вности и да ни прощава всичко?

 В чужбина кучетата терапевти често посеща-
ват старите хора в пансионите и децата в детски-
те домове. Специално обучените кучета може да 
се нарекат „четириноги психотерапевти“, тъй като 
с присъствието си те намаляват чувството на са-
мота и потиснатост. Техният метод е много прост: 
махат с опашка, гледат в очите и ближат ръцете.

 Много изследвания потвърждават огромно-
то значение на допира и прегръдката за добро-
то състояние на човека. В организма в такива мо-
менти се изработват окситоцин, серотонин и до-
памин – хормони, които понижават стреса, подо-
бряват самочувствието, понижават налягането и 
забавят работата на сърцето. Нормално е човек, 
който гали куче или котка, да се чувства по-добре.

Малко са тези, кои-
то знаят, че девойка-
та, възпята в песен-
та „Руфинка е болна 
легнала“, е действи-

телна личност. Тя е 
най-популярният жи-
тел на смолянското 
село Попрелка. Ней-
ната история трогна-

ките, всичко друго й ос-
тавих…“

 Колеги на Ваня оба-
че издават, че между тях 
имало доста скандали.

 С идването си в Бъл-
гария Павел Дойчев се 
заселва в бургаското 
село Фазаново. Живее 
в подобие на фургон, 

който е нарекъл Барака 
Обама. Първо, защото е 
барака, а Обама поради 
факта, че е главният ор-
ганизатор на културния 
живот в странджанско-
то село. 

тя е тази, която избира 
да го кръсти с името на 
баща му Павел.

 „В онези години ня-
маше видеозони и Ва-
ня се надяваше да ро-
ди момиче, защото аз 
вече имах две момчета 
от предишния си брак. 
Да, ама не. Акушерката 
ми донесе бебето и ка-
за, че се е родил малкият 
Павел. Беше толкова ми-
ло, че Ваня го е кръстила 

ваня Цветкова и Павел дойчев

ваня Цветкова със сина си Павел

- от една-
та страна е 
името й, а 
от другата 
е изписан 
част от те-
кста на пе-
сента. 

Л ю б о -
питното е, 
че в района 
на село По-
прелка има 

само едно място, на 
което расте цветето 
бяла кандилка - и то-
ва е  на гроба на Ру-
финка...
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10 Вкуснотии в чинии

П р о -
д у к т и : 
500 г тик-
ва, 300 г 
ц е д е н о 
к и с е л о 
мляко, 3 
скилидки 
чесън, 2 с. 
л. зехтин/
олио, 1 с. 
л. суше-
на мента, 
сол и лют 
ч е р в е н 
пипер на 
вкус

П р и -
готвяне: 
Т и к в а т а 
се настъргва, след което се вари на пара, дока-
то омекне. Изстудява се и се отцежда. Чесънът 
и солта се правят на паста и се прибавят към 
киселото мляко заедно със зехтина и тиквата. В 
чиния се изсипва разядката, слага се още мал-
ко зехтин, отгоре лют пипер и сушена мента.

зàïåêàíêà Ìóñ 

 тиквата е кралицата на ес-
ента. този вкусен и ароматен 
плод може да бъде използван за 
много и разнообразни рецепти 
- от супи, основни ястия и гарнутури 
до лесни за приготвяне десерти. Пред-
лагаме ви някои от тях:

рàçÿäêà

Продукти: 1 кг свин-
ско месо, 1 кг тиква, 2 го-
леми глави кромид лук, 
2 скилидки чесън, 1 с. л. 
салвия, 2 ч. ч. бяло ви-
но, зехтин, сол, черен пи-
пер, 2 стръкчета пресен 
риган, 1 стръкче пресен 
розмарин и 2 – прясна 
мащерка

 Приготвяне: В кух-
ненски робот се смесват 
1/2 ч. ч. зехтин, чесънът, мащерката, риганът и розмаринът и от 
тях се прави пюре. Намажете с тази смес месото, поръсете със 
сол и черен пипер, поставете го в съда за печене, добавете 1 
ч. ч. вино и малко вода, покрийте с алуминиево фолио и пече-
те около 50 минути в загрята на 180о фурна. Махнете фолиото и 
печете още 15 минути, докато хване коричка.

 Нарежете лука на ситно, а тиквата - на едри кубчета. Задушете 
лука в малко зехтин, добавете тиквата, сол, черен пипер на вкус, 1 
ч. ч. бяло вино, салвията. Задушавайте на слаб огън около 20 ми-
нути до омекване на тиквата. Сервирайте заедно със свинското.

 рåòðîìóñàêàсâèíñêî ïå÷åíî 

Ñåçîíúò íà ÒÈÊÂÈÒÅ

Пèêàíòíà êðåì ñóïà

Продукти: 400 г свински ребра, 200 г 
тиква, соев сос, 3 с. л. зехтин/олио, сол, 
къри, черен пипер, 6-7 гъби

Приготвяне: Обелете и почистете 
тиквата от семки и кори. Нарежете на 
малки кубчета. Овкусете ребърцата с 
къри, сол и черен пипер, добавете гъ-

бите и тиквата, нарязана на малки куб-
чета. Поръсете със соев сос и зехтин и 
изчакайте около 30 минути, за да се ма-
ринова. Поставете ребърцата в подхо-
дяща тава за печене. Наредете остана-
лите съставки и полейте с остатъка от 
маринатата. Изпечете в загрята фурна 
до златисто.

сâèíñêè 
ðåáúðöà 
ñúñ ñîåâ ñîñ

 Продукти: 1,5 кг тиква – обе-
лена, почистена от семките и на-
рязана на кубчета, 1 глава лук – 
нарязана на полумесеци, 2 с. л. 
зехтин/олио, 5-6 скилидки чесън, 
1 л пилешки бульон, половин ли-
тър вода, 100 мл прясно мляко, 
100 мл готварска сметана, чили 
и мащерка на вкус, щипка индий-
ско орехче, сол и черен пипер 
на вкус 

 Приготвяне: В дълбок съд за-
грейте олиото на котлона и за-
пържете лука за няколко мину-
ти, докато придобие златист цвят. 
Прибавете чесъна и запържете 

за около половин минута, колко-
то да си пусне аромата (внима-
вайте да не го изго-
рите, защото 
ще ста-
не гор-
ч и в ) , 
с л е д 
к о е т о 
прибавете 
тиквата и сипе-
те пилешкия бульон. Долейте во-
да, колкото е необходимо, за да 
се покрият всички кубчета тик-
ва, и варете, докато те омекнат 
напълно.

 Пасирайте супата с част от бу-
льона в кухненски робот, блен-

дер или с пасатор, след което 
я върнете обратно на 

котлона, прибавете 
прясното мляко и 
готварската сме-
тана и оставете да 

поври 3-4 минути. 
Ако ви се струва гъ-

ста, долейте още вода, до-
като постигнете желаната от вас 
гъстота. Прибавете сол, черен пи-
пер, мащерка, индийско орехче и 
чили на вкус.  Поднесете с круто-
ни или препечен хляб.

Продукти: 1 тиква, 1 кг картофи, 500 г 
кайма, 2 моркова, 1 глава кромид лук, сол 
на вкус, 1 с. л. червен пипер, олио 

 За заливка: 3 яйца, 3 с. л. кисело мля-
ко, сол

 Приготвяне: Тиквата се из-
мива, отрязва се капаче, 
почиства се от семките 
и се издълбава вни-
мателно, за да се 
получи кухина. 

 Мусаката се 
приготвя по стан-
дартен начин, 
предпочитан от 
всяка домакиня. 
Картофите се обел-
ват и се нарязват на 
кубчета, лукът се наситня-
ва, морковите се настъргват. 
Каймата се раздробява и се запържва 
в тиган, към нея се прибавят лукът и мор-

ковите и сместа се задушава до омекване. 
След това се изсипва в тенджера и се до-
бавят картофите. Всичко се задушава при 
непрекъснато бъркане и се овкусява с чер-
вен пипер и сол. След това се добавя во-

дата и се оставя леко да възври. 
 С така приготвената 
смес за мусака се пъл-

ни внимателно тик-
вата. Когато се на-
пълни, се покрива 
с предварително 
оформеното капа-
че. Добре е тиква-
та да остане права, 

за да не се изсипе съ-
държанието.
 Пече се в предвари-

телно загрята на 180о фур-
на до готовност. Най-накрая се 

прави заливка от разбити яйца, мляко и 
малко сода, налива се в тиквата и се запича.

 Продукти: 5 средни 
сварени картофа, 1 голям 
резен тиква, 2 моркова, 3-4 
с. л. олио, 6-7 маслини, сол 
на вкус, черен пипер, ри-
ган, мащерка

 Заливка: 5 яйца, 100 г 
сирене, 80 г кашкавал, маг-
даноз

 Приготвяне: Картофи-
те се сваряват за 20 мину-
ти, отцеждат се и се наряз-
ват на кръгчета с дебелина 
1 см. Морковите се белят 
и сваряват заедно с резе-
на тиква за 10 минути и се 
отцеждат.

Приготвяне: В намаза-
на с олио тавичка се на-
реждат кръгчета картофи 
като блат. Празното място 

се запълва с кръгчета мор-
кови. Отгоре се нареждат 
тънки резени тиква без ко-
рата и резенчета маслини. 
Поръсва се със сол, черен 
пипер, мащерка, риган и 3 
с. л. олио. В купа се разби-
ват яйцата с натрошено с 
вилица сирене и настър-
гани 50 г кашкавал. Отго-
ре се залива с лъжица, за 
да покрие добре зеленчу-
ците.  Пече се в загрята на 
180о фурна 20 минути, из-
важда се и се поръсва с 
останалите 30 г настърган 
кашкавал. Връща се за 10 
минути да се запече само 
отгоре и е готово.

 Сервира се с пресен 
магданоз и салата.

Продукти за 8 порции: 
2 жълтъка от големи яйца, 
1/2 ч. ч. захар, 400 мл гот-
варска сметана, 200 г сва-
рена тиква, 1 ва-
нилия, щипка ка-
нела, джинджи-
фил, сол и ин-
дийско орехче, 
1 с. л. ром, 1/2 ч. 
л. желатин, 40 г 
шоколад

П р и г о т в я -
не: Разбъркайте 
жълтъците, по-
ловината от захарта и 80 
мл (8 с. л.) от готварската 
сметана. Сложете сместа в 
тиган. На средно силен кот-
лон разбърквайте сместа, 
докато се сгъсти. След като 
къкри 10 минути, отстране-
те от котлона и оставете да 
се охлади, като разбърква-
те периодично. След това 
добавете пюрираната тик-
ва, ванилията и подправки-
те към сместа. Сипете и ро-
ма.  Сложете желатина във 
вода и го загрейте на водна 

баня. След като се втечни, 
добавете към общата смес.

 Разбийте 120 г от оста-
налата сметана (ок. 12 с. л.), 

докато се втвърди, после 
внимателно добавете към 
тиквената смес. Разбъркай-
те внимателно на ръка с по-
мощта на шпатула.

 Разсипете сместа в про-
зрачни чаши за сервиране, 
като ги напълните до поло-
вината. Останалите 200 мл 
от сметана разбийте добре 
и след като тиквеният мус 
се е охладил, сложете вър-
ху него по няколко лъжици 
сметана. Настържете шоко-
лада отгоре и поднесете.
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лямо внимание на аси-
метрията и „движение-
то“ на елементите. Ике-
бана насърчава личната 
творческа изява, като се 
акцентира върху форма, 
линия и цветови комби-
нации. В композициите 
често присъства мини-
мализмът -“малкото е 
повече”.

икебана може да се 
разглежда като струк-
тура от три основни 
елемента - шин, сое и 
хикае, или небе, човек 
и земя, които очертават 

разностранен триъгъл-
ник. За пълнота на ком-
позицията се използват  
поддържащи елементи, 

11В градината Сред цветята

Страницата подготви Уляна ПеТКОВА

Ïðèáåðåòå 
êîðåíîïëîäèòå

Èêåáàíà - íîâ æèâîò çà öâåòÿòà 

Беритбата на плодовете и 
от най-късно зреещите овощ-
ни сортове и видове вече е при-
ключила. Сега трябва да се съх-
рани използваният инвентар, 
а дръвчетата да бъдат почис-
тени от евентуално счупените 

по време на беритбата клони 
и клончета. Коловете и различ-
ни други пръти, които са слу-
жили за опора на натежалите 
от плод клони, също трябва да 
се съхранят.

Важна мярка в борбата 
срещу вредните насекоми в 
овощната градина е остъргва-
нето на старата напукана ко-
ра. След изпълнението на тази 
практика варосайте стволове-
те и по-дебелите клони. Белият 
цвят ще подобри температур-
ния режим на кората през яс-
ните зимни дни и тя няма да се 
отделя от дървесината, образу-
вайки т. нар. мразобойни пет-
на. Тази мярка е особено нало-
жителна при видовете, които се 
отличават с по-слабо свързана 
кора, като кайсията, черешата и 
др., но при всички останали има 

положителен ефект.
Обвийте стволовете на 

младите ябълкови и крушо-
ви дръвчета с амбалажна хар-
тия, за да ги предпазите от ди-
вите зайци и мишките, които на-
гризват кората. Направете това 

още в начало-
то на месеца, 
защото никога 
не са изклю-
чени и ранни 
снеговалежи. В 
края на листо-
пада се пред-
приемат пръс-
кания срещу 
къдравостта 
по праскова-
та, струпясва-
нето по 

ябълката и 
крушата, 
ранното 
кафяво 
гниене, 

сачмян-
ката и 
други бо-
лести по че-
решите, вишни-
те, кайсиите, сливите. 
Не ги подценявайте. Борбата с 
тези болести ще е по-трудна по 
време на развитието им през 
пролетта, а в някои случаи до-
ри и невъзможна.

ето кои дървета трябва да 
се напръскат:

 Праскова – пръска се с 2% 
бордолезов разтвор срещу къд-
равостта.

Праскова, кайсия, чере-

ша, вишна, слива – пръска се 
с 2% бордолезов разтвор сре-
щу сачмянката.

Праскова, кайсия, череша, 
вишна, слива – пръска се с 1% 
бордолезов разтвор срещу ран-
ното кафяво гниене.

С 1% бордолезов разтвор се 
пръскат и малините срещу бо-
лестта дидимела и касисът сре-
щу болестта антракноза.

Ако през октомври не сте тре-
тирали крушовите дървета сре-
щу крушовия пъпкопробивач, 
направете това още в начало-
то на месеца.

Пръска се срещу възрастните 
бръмбари, които са прекъснали 
дългия си летен сън и през къс-
на есен – октомври-ноември, 

преминават по пъпките, за 
да снесат яйцата си в 

тях. Бръмбарчето 
е дребно хобо-

тниче с дъл-
жина 4-5 мм 
и с ръжди-
в о к а ф я в 
цвят. Хо-
б о т ч е т о 

му е тънко, 
дълго и леко 

извито. Открива 
се по пъпките, съ-

що и при стръскване на 
дърветата. Пръскането напра-
вете с нуреле Д – 7 мл.

При крушите, ябълките и дю-
лите, нападнати от болестта „ог-
нен пригор”, след като сте на-
правили основно почиства-
не, изрязване на изсъхналите 
клони и замазване на раните, 
не пропускайте да напръска-
те дърветата с 2% бордолезов 
разтвор.

ряпата, морковите и целината трябва да 
бъдат извадени колкото е възможно по-бързо. 
Рискът от похабяване все повече се увеличава, 

защото почвената повърхност започва да зам-
ръзва, а заедно с нея и частта на кореноплоди-
те, която е в зоната на замръзването.  Загубите 
ще са още по-големи, ако по някаква причина 
някои от челата са останали над почвената по-
върхност.

салатите, засадени с цел презимуване на 
открито, се нуждаят от повърхностно разрох-
кване на почвата. Поливане, желателно е чрез 
дъждуване, се налага само при засушаване. Це-
лесъобразно е на лехите със салати да изгради-
те ветрозащитни прегради, ако в двора липсва 
естествена защита. Правят се само от страната 
на студените северни ветрове.

лукът за консумация в зелено състояние 
е целесъобразно да се засажда до средата на 
ноември в неотопляеми оранжерии. Реколта-
та ще се прибира през март. По същото време 
ще е готов и чесънът, ако се засади в началото 
на месеца, но при условие че има възможност 
оранжерията да се отоплява.

или т. нар. джуши.
Практикуващите ике-

бана подреждат цветята 
в пълно мълчание.Това 
е времето, в което тво-
рецът се слива с приро-
дата и достига своя въ-
трешен мир. Основна-
та философия на изку-
ството икебана е бли-
зост и хармония между 
човек  и природа. Учи 
ни да оценим и да раз-
берем именно нейната 
красота.

Икебана възниква 
през VI век в Япония 

с навлизането на бу-
дизма, когато монаси-
те са предлагали цвет-
ни аранжировки пред 

о л т а р а 
на Бу-
да. По-
к ъ с н о 
н а в л и -
за в жи-
вота на 
я п о н е -
ца, ка-
то мно-
го ари-
стокра-
ти, са-
м у р а и 
и  чле-
нове на 
и м п е -
р а т о р -
с к о т о 
с е м е й -
ство са 
го прак-
тикува-
ли. Най-
големи-
ят раз-
цвет на 
икебана е през XVI век 
с навлизането на чай-
ната церемония, като 
през времето са се раз-
вили множество сти-
лове.

Първата школа по 
икебана в България е 
създадена през 1995 г. 
от Рима Мирска – школа 
по икебана   „Сога“, чие-
то име  означава „нежна 
трева“.  Основните тех-

ники и правила  се изу-
чават под ръководство-
то на сертифицирани 
преподаватели. 

Всеки може да прак-
тикува икебана, по вся-
ко време, с всякакъв 
материал, стига да има 
търпение и време и да 
усвои основните техни-
ки и принципи. И още - 
икебана се учи цял жи-
вот.

ÃÐÈÆÀ ÇÀ ÎÂÎØÊÈÒÅ

в градината вече ня-
ма цъфтящи цветя, 
които да ни радват 
окото. но какво ни пре-
чи да си създадем сами 
радост и уют вкъщи с 
растения (а и други ма-
териали) през дълги-
те и тягостни есенно-
зимни дни? в това ще 
ни помогне изкуство-
то икебана, което япо-
нците са измислили, но 
вече е разпространено 
в цял свят.

И к е -
бана е 
д р е в -
но изку-
ство и 
означа-
ва „да 
в д ъ х -
н е м 
нов жи-
вот на 
ц в е т я -
та”. От-
късвай-
ки едно 
ц в е т е , 
ние му 
даваме 
в т о р и 
ш а н с 
за жи-
в о т , 
създа-
в а й -
ки нов 

цветен пейзаж с не-
го. Практикуването на 
икебана се нарича ка-
до или „пътят на цве-
тетo“. Един от основни-
те принципи при ике-
бана е използване-
то на пространството. 
Усещането за хармо-
ния между простран-
ство, материал и съд 
е от решаващо значе-
ние. При създаването 
на красива, чиста ком-
позиция се отделя го-

нето по 

ябълката и 
крушата, 
ранното 
кафяво 
гниене, 

преминават по пъпките, за 
да снесат яйцата си в 

тях. Бръмбарчето 
е дребно хобо-

тниче с дъл-

ката и 
други бо-
лести по че-
решите, вишни-
те, кайсиите, сливите. 

жина 4-5 мм 
и с ръжди-
в о к а ф я в 
цвят. Хо-
б о т ч е т о 

му е тънко, 
дълго и леко 

извито. Открива 
се по пъпките, съ-

що и при стръскване на 
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ПАРАДОКС Ли е...?

В България се живее 
много по-добре

Парадокс ли е да не разбираш 
от нищо, но 10 години да си пре-
миер на страната, да признаваш, 
че си прост и че се разбираш до-
бре с простите, но да държиш 
в подчинение всички държавни 
служби като в средновековните 
абсолютни монархии?! Парадокс 
ли е да срамиш по света с прос-
тотията си този народ и държава 
с драматична, велика и трагична 
хилядолетна история в продълже-
ние на 10 години?! Парадокс ли 
е, че голяма част от топящия се 

народ върви като стадо след не-
го и шайката му?! Парадокс ли е, 
че т.нар. духовен елит на този на-
род не смее да възроптае високо 
и силно срещу този режим?!

Парадокс ли е, че журналисти-
те от т.нар. публични медии вмес-
то като трибуни на истината са се 
превърнали в позорен слугинаж, 
възхваляващ този човек и шайка-
та му?! Не, не е парадокс, а срам-
на и тъжна реалност!!! 

Проф. Петко гаНЧеВ,   
д-р на философските науки

Мъглата на истината
Както всеки, по-

не малко поживял 
в България в по-
следните 10 годи-
ни, добре знае, че 
когато премиерът 
Бойко Борисов да-
ва интервю, думите 
от устата му се леят 
на ангро. Ако човек 
слуша и не е запоз-
нат, като нищо ще си 
помисли, че раят на 
земята се е възца-
рил точно в Бълга-
рия. Просто възхо-
дът е нечуван – не 
защото говорим за 
възход, а за наис-
тина нечувани не-
ща. Като например 
последните му от-
кровения:

 1. Най-високият 
в историята на Бъл-
гария БВП. Така си 
е – сега да погле-
днем как я караме с 
бедността. Най-ско-
рошният пример – 
първи по енергий-
на бедност в ЕС! Ако 
махнем и думичката 
„енергийна“ и сло-
жим „риск от бед-

га след това, не годи-
ни по-късно, директ-
но каза, че няма воля 
за борба с корупция-
та? Знаем, знаем – за 
да навреди на нашето 
Слънце!  

3. Пламен Георгиев 
много работа е свър-
шил за държавата, но 
„не мога да търпя да 
ми се задава този въ-
прос“ - за терасата му. 
Затова – консул във 
Валенсия, а не увол-
нение, защото много 
заплахи имало към Ге-
оргиев. Като е във Ва-
ленсия, няма да го за-
плашват и търсят тия, 
„престъпниците“, та-
ка си е!

 Медицинските сес-
три вземат много до-
бри заплати – тога-
ва защо протестират? 
Ах, да, защото „някой 
все иска нещо“. Точ-
но така, г-н Борисов 
– искаме да спрете да 
ни баламосвате! Знам, 
че няма – ако спрете, 
какво ще ви остане 
тогава?

ивайло аЧеВ

ност“, къде ли ще сме, 
г-н Борисов? Я, по-
следната напълно за-
вършена статистика 
на Евростат (за 2017 
година) казва пак - 
първи в ЕС. Браво, 
безспорен успех! Да 
погледнем и как сме 
всъщност в БВП спря-
мо другите в ЕС. Ето 
табличката на НСИ – 
ние сме в четири ци-
фри, другите са в по 
пет ... Е, утеха е, че 
през миналата година 
Черна гора и Сърбия 
са след нас, обаче те 
пък още не са в ЕС – 
нищо чудно и преди 
да влязат, да ни минат!

 2. Христо Иванов, 
когато бил правосъ-
ден министър, всич-
ки, включително Бо-
рисов, работели за де-
мокрацията в съдеб-
ната система и избора 
на главен прокурор да 
е такъв - демократи-
чен. Сериозно? А за-
що тогава Иванов си 
подаде оставката от 
парламентарната три-
буна? И защо ведна-

Страницата подготви Цветан иЛиеВ

Вече близо 30 години гово-
рим за криза в културата, най-
вече в музикалната.

Граденото от десетилетия 
от големи наши музиканти 
като Саша Попов, бащата на 
българския симфонизъм, До-
брин Петков, Константин Или-
ев, Руслан Райчев, Илия Тем-
ков, Васил Стефанов, Васил 
Казанджиев, Димитър Мано-
лов, Георги Нотев и още ре-
дица други, сега се руши по 
един най- жесток, безмилос-
тен начин. В страната на Ор-
фей и Борис Христов, музата 
на художествената музика, е 
вече в немилост. Ще напомня, 
че след двете войни, в първа-
та половина на миналия век, в 
трудните и бедни години, дър-
жавата решава, че културата е 
сред приоритетите в развити-
ето на България. В брой на спи-
сание „Театър“ от 1959 година 
открих, че е имало държавни 
драматични театри, предста-
вете си в...Троян и Нови пазар! 
В страната ни във всеки окръ-
жен град освен театър имаше 
оркестър (държавен или об-
щински), музикален фестивал 
и музикална сцена. Днес голя-
ма част от тях ги няма. 

Две безсмислени, унищо-
жителни реформи сложиха 
началото на края. В нашата 
държава, в която напосле-
дък само се руши, всичко се 
струпва в София, а културата 
в страната, с малки изключе-
ния, едва крета. Сякаш бъл-
гарите „извън столицата“, та-
ка се изразяват и някои жур-
налисти, болни от „софиоцен-
тризма“ (у нас има и един аб-
сурден термин „извънстолич-
ни“ театри и оркестри), са вто-
ро качество. Те нямат достъп 

до истинските стойности в из-
куството, до голямата музи-
ка. За тях остава само Нейно 
Величество Чалгата, лееща се 
като поток от стотиците ра-
диа и кабеларки, най-ниски-
те жанрове, американските 
глупекшъни, латиносапунки-
те, индийските и турските се-
риали. И всичко това под по-
гледа на Съвета за електрон-
ни медии. Министерството на 
културата пък заплашва със 
съкращение дори най-стари-
те и големите състави. Защо? 
Защото не носели приходи?! 
Представяте ли си приходи от 
Бах, Бетовен и Брамс, от Вер-
ди, Пучини и Прокофиев! Зву-
чи толкова нелепо. Сякаш ви-
сокото изкуство е стока... 

Абсурдът „делегирани бю-
джети“, тази имитация на ре-
форма и стратегия на Минис-
терството на културата, ме 
кара да се срамувам, че съм 
българин и европеец... Сре-
щу стойността на продаде-
ните билети за опера, балет, 
симфоничен концерт да се от-
пускат средства за издръжка-
та на института - заплати, кон-
сумативи, наеми, постановъч-
ни, реклама и т. н. Не е ли то-
ва нелепо? Същински абсурд! 
Има ли го това в културна Ев-
ропа? А там традицията е по-
дълга (не са били под турско) 
и хората знаят как се прави 
култура. От Министерството 
на културата настояват, че би-
ли взели този модел от Герма-
ния. Да, но германският култу-
рен министър опроверга та-
зи лъжа! За съжаление в на-
шето културно министерство 
отдавна няма подходящи спе-
циалисти, няма и идеи. Да не 
говорим за нивото на минист-

рите... През 1999 г. сътвориха 
първото недоразумение, оз-
наменувало началото на края. 
Министър Москова, подкре-
пена от Иван Костов, без да 
се допита до обществеността, 
парламента, творческите съ-
юзи и музикантите, натрапи 
със заповед 
първата т.нар. 
реформа ОФД 
(Оперно-фил-
хармонично 
дружество) . 
Така след на-
силствено ме-
ханично обе-
динение, без 
план, без дис-
кусия и без 
о п р е д е л е н 
статут, под 
една шапка 
се натикаха 
оперните те-
атри и филхармониите, уж за 
ефективност, успешно упра-
вление, икономии и по-добро 
качество. Даде се неограни-
чена власт на директорите, 
ликвидираха се изключител-
но необходимите художест-
вени съвети. Сега институти-
те се управляват еднолично, 
при това зле и недемократич-
но. Няма художествени съве-
ти, няма никакъв контрол от 
Министерството, не се зачита 
мнението на творческите съ-
юзи. Повечето директори из-
ползват постовете си за лично 
обогатяване и се държат като 
същински феодали.

И ще стане така, че скоро 
няма да има и музиканти, за-
щото доста инструменталис-
ти вече не достигат в голе-
мите градове, а емигрират в 
чужбина. Всяка година десет-

ки млади музикални таланти 
емигрират. Да не говорим, че 
по-малките оркестри, докол-
кото оцеляха, ги намалиха на-
половина! В съседна Румъния 
не съкратиха нито един теа-
тър или оркестър, а фестива-
лите им са на световно ниво

Качеството 
започна посте-
пенно да спада. 
Това съвпадна 
и със смяната 
на поколения-
та - отидоха си 
много и при 
това значими 
имена от бъл-
гарската му-
зика, дойдоха 
млади и в по-
вечето случаи 
не особено да-
ровити и под-
готвени кадри. 

Така най-сериозно пострада 
симфоничната ни култура, ко-
ято бе на високо европейско 
ниво. 

Ясно е, че парите за култу-
ра у нас вечно не достигат. 
Особено сега, при управле-
нието на ГЕРБ. Бюджетът на 
Министерството на култура-
та е мизерен и обиден. По-ни-
сък е от този в страни като Ал-
бания или Северна Македо-
ния. Но и при тези параметри 
той не се разпределя правил-
но и справедливо. Хвърлят се 
премного средства за архео-
логия и за прескъпи недора-
зумения като Българския Лу-
вър или за пошли кинопро-
дукции. И най-много за сто-
лицата, а културата в стра-
ната, особено в малките гра-
дове, е доведена до просеш-
ка тояга. Сякаш там не живе-

ят хора, които имат нужда и 
от изкуство и духовност. И 
още нещо, което не се дооце-
нява: „делегираните бюдже-
ти“ доведоха до увеличава-
не на количеството за смет-
ка на качеството. Така опери-
те и оркестрите започнаха да 
произвеждат пет пъти пове-
че нова продукция в съкрате-
ни срокове с ниско качество. 
Трябва нещо да се направи - 
бъдещето на музикална Бъл-
гария е наистина застраше-
но. Скоро няма да имаме ни-
то оркестри, нито опери, ни-
то музиканти! Младите ни ин-
струменталисти масово еми-
грират, напускат страната и 
даровити оперни певци. В ре-
дица от оперите и оркестри-
те в страната съставите се по-
пълват с чужди артисти. А в 
Китай, където по времето на 
Мао чупеха плочите с музика 
на Моцарт и Бетовен, а също 
и в азиатска Турция откриват 
оркестри, опери, правят фес-
тивали със звезди от ранга на 
Доминго и Баренбойм...

П.П. Наскоро премиер-
ът заяви, че щял да отде-
ли 100 милиона за нов ста-
дион в столицата. интерес-
но от неговия джоб ли? За 
съжаление, той не знае, че 
оперите в двата най- голе-
ми града у нас, Пловдив и 
Варна, нямат свои сгра-
ди, че Пловдив няма сгра-
да за художествена гале-
рия, че покривите на На-
родната библиотека в со-
фия, на градската галерия 
и Операта в русе текат, че 
се рушат ценни паметни-
ци на културата в цялата 
страна....

Огнян сТаМБОлиеВ

Културните институти у нас се управляват зле
Представяте ли си приходи от Бах, Бетовен и Брамс, от верди, Пучини и Прокофиев?

Последните 30 го-
дини са най-хубавото 
нещо, което се е слу-
чило на страната ни 
в новата ни история. 
с много работа и уси-
лия днес България е 
различна и тук се жи-

Бойко БОрисОв:

вее много по-добре. По 
време на Прехода пре-
минахме през редица 
трудности - хиперин-
флация, масови фали-
ти на банки, пенсии и 
заплати по няколко 
долара, опашки пред 
магазините, празни 
щандове, блокиране 
на цялата държава, 
безнадеждност.

днес това са спо-
мени от миналото. 

България е член на 
 натО и на ес, пътува-
ме свободно по света, 
БвП бележи ръст вся-
ка година, а безрабо-
тицата е на истори-
ческо рекордно ниско 
ниво. извървяхме дъ-
лъг път и днес Бълга-
рия се развива. най-ва-
жното днес е, че резул-
татите се постигат 
с работа и зависят от 
всеки един от нас. 
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Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

15.XI.  -  21.XI.2019  г.

БНТ 4 

БНТ 2

 

ПеТък, 15 НОеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Тайните на войната
13:30 Да построиш чешма
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Гимназия „Черна дупка”
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 с Бойко Васи-
лев

22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Сара Джейн Гиоти /Ита-

лия/
0:25 Скандалните приключе-

ния на лорд Байрон
1:15 Култура.БГ
2:15 100% будни
3:15 Тайните на войната
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБОТа, 16 НОеМВри 
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният 

град
6:55 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас

12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев        

15:00 Сладко и горчиво /Юри 
Ангелов на 70 години/

16:30 Снимка без ретуш - порт-
рет на Драган Танев

17:00 Вечната музика
17:30 Космонавтите: Как Русия 

печели космическата 
надпревара

18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 3
22:05 По света и у нас  
22:20 Студио „Х”: Ченгета
23:15 Пазач на сестра си
1:00 Вестонoсецът

НеделЯ, 17 НОеМВри  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният 

град
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Храмът на познанието 

- 150 години Българска 
академия на науките

15:00 Господин Селфридж 3
16:35 Нацонални съкровища 

на Чехия: Лухачовице
17:00 Отворени досиета 3: 

Станка Георгиева. Дъще-
рята на горянина

17:30 Арена Спорт
18:30 Студио Футбол
19:00 Футбол: България -Че-

хия, квалификация за 
Европейско първенство 
2020

21:15 По света и у нас
21:35 Спортни новини
21:45 Специален отдел Q
23:30 Концерт на Джон Лорд 

с хор и оркестър на 
Оперно-филхармонично 
дружество Пловдив

0:25 Обзор Футбол 
0:55 Студио „Х”: Ченгета
1:45 Пазач на сестра си
3:45 Космонавтите - как Русия 

печели космическата 
надпревара

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев        
13:30 Една несбъдната мечта
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на 

един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
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
5:40 Телепазарен прозорец 

ВТОрНик, 19 НОеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Аджария - там, където 

планината среща морето
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на 

един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00 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, 20 НОеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Дързостта да бъдеш 

пръв
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на 

един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас

23:30 Законът на Дойл 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, 21 НОеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 Днес и утре
13:30 Напред-назад
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на 

един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Похищение
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:25 Дойче Веле: Шифт

ПеТък, 15 НОеМВри
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Пътешествия
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци 
7:30 Защо?
7:50 Под вълните на Черно 

море
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план                 
9:45 Иде нашенската музика
10:45 Европейски маршрути
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Линия Култура
14:45 Затвори телефона
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Откакто свят светува  
17:15 Натисни F1
17:30 Отворени досиета: 

Алфред Фосколо
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

18:35 Шифт
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Тайните на войната
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки           
21:30 Часът на зрителите 
22:00 Брат за брата 3
22:45 Световните градове на 

България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 Многоликата Япония: 

Земята е само една
0:50 Откакто свят светува  
1:20 Новото познание
1:50 История.bg

2:50 Под вълните на Черно 
море

3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Натисни F1
5:00 Пътувай с БНТ 2
5:30 Време за губене 

съБОТа, 16 НОеМВри
6:00 Часът на зрителите 
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Вяра и общество  
8:00 Лъвчо
8:10 Дъщерята на жрицата
9:45 Време за губене 
10:15 Затвори телефона
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 Понеделник сутрин                                              

/95 години от рождени-
ето на оператора Димо 
Коларов/

17:05 Окото на Минотавъра
17:50 Япония днес
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Акустик рок
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата 
20:30 С България в сърцето
21:00 Концерт на ImproviSatie
22:00 Малка игра
23:30 По света и у нас
23:45 Връчване на наградите 

„Мистър и Мисис Иконо-
мика 2019”

0:45 Добър ден с БНТ 2
1:45 Опера и джаз
2:45 По света и у нас
3:00 Музика, докосваща сър-

цето – 15 години Моцар-
тови празници

3:30 Супер камери

4:00 Малка игра
5:30 Пазители на традициите 

НеделЯ, 17 НОеМВри
6:00 Време за губене 
6:30 Рецепта за култура 
7:30 Лъвчо
7:40 Здравей, бабо
8:50 Златни ръце
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата          
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 Тръба да спомни
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Концерт на „Арсенале 

соноро трио”
15:00 Репетиция
15:30 №1 Туризмът: Историче-

ският парк – пътешест-
вие в миналото

16:00 От другата страна на ог-
ледалото /актьорът Юри 
Ангелов на 70 години/

17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Новото познание
18:30 Спорт ТОТО 
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 Принц Лавина
23:05 История.bg
0:05 Добър ден с БНТ 2
1:05 Иде нашенската музика
2:05 Окото на Минотавъра
2:50 Златни ръце
3:00 Джинс
3:30 Арт стрийм 
4:00 Принц Лавина
5:30 Туристически маршрути

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
6:00 Тръба да спомни
6:30 Арт стрийм 
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:30 Защо?
8:00 Пазители на традициите 
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори       
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Корабокрушенец
11:00 Знание.БГ       
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1                      
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Под вълните на Черно 

море
21:15 10 000 крачки           
21:30 В близък план                 
22:00 Брат за брата 3
22:50 Златни ръце
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:10 Младите иноватори       
2:40 Под вълните на Черно 

море
5:15 Натисни F1                      
5:30 Музика, музика...

ВТОрНик, 19 НОеМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг 
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
11:00 Знание.БГ           
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг 
14:00 Линия Култура
14:45 Изненада 
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ           
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Строителите на българ-

ското книжовно друже-
ство

19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София, 

Европа
21:15 10 000 крачки           
21:35 Футбол: Германия - Се-

верна Ирландия
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:10 Часът на зрителите 
2:40 Културни адреси: София, 

Европа
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Днес и утре

срЯда, 20 НОеМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Младите иноватори       
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Сто години отвъд
9:50 Завръщане в Брайдсхед
10:45 Олтарите на България
11:00 Знание.БГ      
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът: Историче-

ският парк – пътешест-
вие в миналото

14:00 Линия Култура
14:45 Вкаменяване
15:00 Супер камери
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ      
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецитал на Петер Бенс /

Унгария/
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София, 

Европа
21:15 10 000 крачки           
21:30 Репетиция                       
22:00 Брат за брата 3
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:15 Сто години отвъд
2:50 Културни адреси: София, 

Европа

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри 
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене  
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм 
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
11:00 Знание.БГ      
11:30 Репетиция                       
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:45 Винаги първи
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:35 Япония днес
16:45 Знание.БГ      
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура 
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София, 

Европа
21:15 10 000 крачки           
21:30 Време за губене 
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ       
1:30 Линия Култура
2:20 №1 Туризмът: Историче-

ският парк 
2:50 Културни адреси: София, 

Европа

ПеТък, 15 НОеМВри
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг 
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Европейски маршрути
17:15 Малки истории
17:30 До Европа и напред
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Джинс
22:30 Извън играта
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Мотоспорт Екстра
1:40 Отблизо с Мира
2:40 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите  
5:45 Малки истории

съБОТа, 16 НОеМВри
6:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

7:00 Новото познание
7:30 В близък план                 
8:00 Време за губене
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Нощем с белите коне    
14:05 Автопортрет с маска
14:30 Откакто свят светува 
15:00 Денят започва с Георги 

Любенов
17:45 Олтарите на България
17:55 Баскетбол /мъже/: Лев-

ски Лукойл – Балкан 
Ботевград 

20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

20:45 Съдилището
22:35 Равносметките на пре-

хода: Силовата редакция 
на прехода

23:30 Домът на вярата
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:10 Сезоните на блатото: 

есен - зима
1:30 Пътеки
2:15 Бизнес.БГ
2:45 Младите иноватори       
3:15 Извън играта
3:45 Арт стрийм 
4:15 Натисни F1
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг 

НеделЯ, 17 НОеМВри
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 Часът на зрителите
9:30 Празник на Сухопътни 

войски
10:00 Бразди
10:30 Време за губене 
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Нощем с белите коне    
14:05 Кратка история на бъде-

щето 
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 Европейски маршрути
20:00 Вяра, любов + уиски
21:15 По света и у нас
21:35 Спортни новини
21:45 На опера с БНТ 2
22:15 Ленти и документи
23:00 Акага и Funky Miracle със 

специалното участие на 
Ицо Хазарта

0:30 Арена Спорт
1:30 Музика, музика...
2:00 Кратка история на бъде-

щето 
2:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
3:30 Есенни дневници - Се-

верна България
3:45 Репетиция 
4:15 Натисни F1
4:30 Иде нашенската музика 

ПОНеделНик, 18 НОеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:15 Специализирано 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, 19 НОеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Откакто свят светува  
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Пътешествие по Дунав-

ския Римски Лимес
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 С България в сърцето
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, 20 НОеМВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Репетиция 
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Русе: Европейски преми-

ери на България
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
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри 
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 Линия Култура
17:00 Русенски маршрути - 

Крепости
17:20 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 №1 Туризмът: Историче-

ският парк - пътешествие 
в миналото

19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг 
22:00 Неупиваема чаша
22:30 Репетиция                      
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 15 НОеМВри
06.00 „Трансформърс” еп.19
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”, 
с.2 еп.56

15.00 Премиера: „Шест сестри”, 
с.7 еп.11

16.00 „Всичко може да се слу-
чи“, с.3 еп.3

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“, еп.13
19.00 bTV Новините - централна 

емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”, 

еп.23
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-кри-

минална риалити пореди-
ца

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.9
00.30 „Втори шанс” /п./ 
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./

съБОТа, 16 НОеМВри
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6”, 

анимация, еп.25, 26 (по-
следен)

07.00 „Домашен арест“ еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините  
12.30 „НепознатиТЕ“  
13.00 „К-911” 
15.00 „The Voice“ - музикално 

шоу, международни изда-
ния /най-доброто/

16.00 „Мармалад“ - токшоу с 
водещи Радост Драганова 
и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план”  
с водещ Мартин Карбов-
ски

19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“
22.00 „Джони Инглиш” - коме-

дия, екшън, приключен-
ски (Великобритания, 
2003), режисьор Питър 
Хауит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Бен Милър, 
Натали Имбрулия, Джон 
Малкович, Грег Уайз, Таша 
дю Васконселос и др.

23.50 „Чуждоземецът” - фентъ-
зи, екшън, приключенски 
(САЩ, 2008), режисьор 
Хауърд Маккейн, в роли-
те: Джим Кавийзъл, София 
Майлс, Рон Пърлман, 
Джак Хюстън, Джон Хърт, 
Клиф Сондърс, Джеймс 
Престън Роджърс 

02.00 „Домашен арест” /п./ 
02.30 „Карбовски: Втори план”
03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./

НеделЯ, 17 НОеМВри
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”, 

анимация, еп.1, 2
07.00 „Домашен арест” еп.7, 8
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините 
12.30 „Ловци на храна” еп.8
13.00 „Далече от безумната 

тълпа” 
15.20 „Лъжльото”
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна 

емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“ 

- телевизионно шоу, с.6 
еп.10

21.30 „Папараци“ - телевизи-
онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Ченге за един ден: Мисия 
Маями” - екшън, комедия 
(САЩ, 2016), режисьор 
Тим Стори, в ролите: Айс 
Кюб, Кевин Харт, Оливия 
Мън, Кен Джонг, Нейдин 
Веласкес, Тика Съмптър, 
Глен Пауъл, Бенджамин 
Брат, Тайрийз Гибсън, 
Брус Макгил и др.

00.30 „Мангелхорн” - драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Дейвид Гордън Грийн, в 
ролите: Ал Пачино, Холи 
Хънтър, Крис Месина, 
Хармъни Корийн, Скай-
лър Гаспър, Мариса Варе-
ла и др.

02.20 „Домашен арест” /п./ 
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.20

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.57
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.12
16.00 „Всичко може да се слу-

чи“ - сериал еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“ - сериал, еп.14
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.24
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

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

комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна 

емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал, 

с.2 еп.10
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 

еп.6
01.30 „Друговремец“ - сериал, 

с.4 еп.6
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ВТОрНик, 19 НОеМВри
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, с.4 еп.21
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.58
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.13
16.00 „Всичко може да се слу-

чи“ - сериал еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“ - сериал, еп.15

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги ” - 
сериал, еп.25

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

22.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка” - сериал, 
с.2 еп.11

00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 
еп.7

01.30 „Друговремец“ - сериал, 
с.4 еп.7

02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал

срЯда, 20 НОеМВри
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, с.4 еп.22
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.59
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.14
16.00 „Всичко може да се слу-

чи“ - сериал еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Свободен 
дух“ - сериал, еп.16

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги” - 
сериал, еп.26

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

22.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка” - сериал, 
с.2 еп.12

00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 
еп.8

01.30 „Друговремец“ - сериал, 
с.4 еп.8

02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, с.4 еп.23
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.60
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.7 еп.15
16.00 „Всичко може да се слу-

чи“ - сериал еп.7
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен 

дух“ - сериал, еп.17
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.27
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-

криминална риалити 
поредица, еп.11

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Мъртва точка” - сериал, 
с.2 еп.13

00.30 „Стрелата” - сериал, с.5 
еп.9

01.30 „Друговремец“ - сериал, 
с.4 еп.9

02.30 „Преди обед” /п./

ПеТък, 15 НОеМВри
06.00 „Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.6 еп.9, 10
08.00 „Добрата дъщеря”
10.00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.6 еп.11, 12
12.15 Телепазар
12.30 „LEGO: Филмът” 
14.30 „Големият заговор”
16.30 „Лора от сутрин до ве-

чер” 
18.45 „Елизабет: Златният 

век” - биографичен, 
драма, исторически (Ве-
ликобритания, Франция, 
Германия, САЩ, 2007), 
режисьор Шекар Капур, 
в ролите: Джорди Мойя, 
Кейт Бланшет, Клайв 
Оуен, Саманта Мортън, 
Джефри Ръш, Том Хо-
ландър, Аби Корниш, 
Лорънс Фокс, Джон 
Шрапнел, Сюзън Линч и 
др.

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

21.00 „Уличен бой” - драма, 
спортен, екшън (САЩ, 
2009), режисьор Дито 
Монтийл, в ролите: 
Чанинг Тейтъм, Терънс 
Хауърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт 
и др.

23.00 „В мъглата” - фантастика, 
драма (Франция, Канада, 
2018), режисьор Даниел 
Роби, в ролите: Ромен 
Дюри, Олга Куриленко, 
Фантин Ардюен, Мишел 
Робен, Алексис Маненти 
и др. [14+]

00.45 „13 гряха” 
02.30 „Отмъщението на би-

вшите”
04.15 „Убийствен финал” - три-

лър (тв филм, Канада, 
2014)

съБОТа, 16 НОеМВри
06.00 „Коко Шанел и Игор 

Стравински”
08.30 „Пази си гърба”
10.30 „В бялата пустош” 
12.45 „Елизабет: Златният век”
15.00 „Измет” - трилър, 

приключенски, драма 
(Великобритания, Бра-
зилия, Германия, 2014), 
режисьор Стивън Дол-
дри, в ролите: Мартин 
Шийн, Руни Мара, Вагнер 
Маура, Селтон Мело, 
Андре Рамиро, Джесуита 
Барбоса, Даниел Зетел

17.15 „Уличен бой” - драма, 
спортен, екшън (САЩ, 
2009), режисьор Дито 
Монтийл, в ролите: 
Чанинг Тейтъм, Терънс 
Хауърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт 
и др.

19.15 „Големият заговор” - кри-
минален, комедия (САЩ, 
2004), режисьор Джордж 
Армитидж, в ролите: 
Оуен Уилсън, Морган 
Фрийман, Гари Синийс, 
Чарли Шийн, Вини Джо-
унс, Бъч Хелемано, Сара 
Фостър, Уили Нелсън и 
др.

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

21.00 „Каубои и извънземни” - 
фантастика, екшън, три-
лър, уестърн (САЩ, 2011), 
режисьор Джон Фавро, 
в ролите: Даниел Крейг, 
Харисън Форд, Оливия 
Уайлд, Кланси Браун, Пол 
Дейно, Сам Рокуел и др.

23.30 Cinema X: „Тъмнината” 
01.30 „Джолийн” - драма (САЩ, 

2008), режисьор Дан 
Айърланд, в ролите: 
Джесика Честейн, Фран-
сис Фишър, Рупърт Фр-
енд, Дърмът Мълроуни

НеделЯ, 17 НОеМВри
06.00 „Най-голямата лъжа” 
07.45 „Убийствен финал” 
09.45 „LEGO: Филмът”
12.00 „Принцът и аз 3: Кралски 

меден месец” - комедия, 
семеен, романтичен 
(САЩ, 2008), режисьор 
Катрин Кирън, в ролите: 
Кам Хескин, Крис Гиър, 
Адам Кроусдел, Джона-
тан Фърт и др.

13.45 „Най-доброто предстои”
16.00 „Каубои и извънземни”
18.30 „Еверест” 
20.50 „Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 „Мисия: Ноември” - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, Великобри-
тания, 2014), режисьор 
Роджър Доналдсън, в 
ролите: Пиърс Броснан, 
Олга Куриленко, Бил 
Смитрович, Лазар 
Ристовски, Лук Брейси, 
Уил Патън, Катерина 
Скорсоне, Илайза Тейлър 
и др.

23.15 „Кралски афери” - исто-
рически, драма, роман-
тичен (Дания, 2012), ре-
жисьор Николай Арсел, в 
ролите: Мадс Микелсен, 
Алисия Викандер, Давид 
Денсик, Трине Дюрхолм 
и др.

02.00 „Тъмнината” - хорър, 
трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Грег Маклийн, 
в ролите: Кевин Бейкън, 
Рада Мичъл, Давид 
Мазуз, Луси Фрай, Мат 
Уолш, Дженифър Мори-
сън и др. [14+]

04.00 „В мъглата” - фантастика, 
драма (Франция, Канада, 
2018), режисьор Даниел 
Роби, в ролите: Ромен 
Дюри, Олга Куриленко, 
Фантин Ардюен

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.6 еп.11, 12
08.30 “Виновна” 
10.30 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.7 еп.1, 2
13.15 “Пази си гърба”
15.00 “Дъщеря ми трябва да 

живее”
16.45 “LEGO: Филмът”
19.00 “Раждането на лъжа-

та” - фентъзи, комедия, 
романтичен (САЩ, 2009), 
режисьори Рики Джър-
вейс и Матю Робинсън, в 
ролите: Рики Джървейс, 
Дженифър Гарнър, Джо-
на Хил, Джефри Тамбър, 
Роб Лоу, Тина Фей, Джей-
сън Бейтман, Филип 
Сиймор Хофман и др.

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

21.00 Премиера: “Приемлива 
жертва” - трилър (САЩ, 
2018), режисьор Джо 
Шапел, в ролите: Тика 
Съмптър, Джейми Лий 
Къртис, Бен Тавасоли, 
Джеф Хефнър и др.

23.00 “Как прекарах лятната 
ваканция” - екшън, 
криминален (САЩ, 2012), 
режисьор Ейдриън 
Гранбърг, в ролите: Мел 
Гибсън, Кевин Хернан-
дес, Даниел Хименес 
Качо, Питър Стормеър, 
Хесус Очоа, Дийн Норис, 
Питър Герети, Скот Коен 
и др.

00.45 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.7 еп.1, 2

03.15 “Кралски афери” - исто-
рически, драма, роман-
тичен (Дания, 2012), ре-
жисьор Николай Арсел, в 
ролите: Мадс Микелсен, 
Алисия Викандер, Давид 
Денсик, Трине Дюрхолм 
и др.

ВТОрНик, 19 НОеМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.7 еп.1, 2
08.30 “Най-голямата лъжа” 
10.30 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.7 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 “Как прекарах лятната 

ваканция”
14.30 “Измяната” - кримина-

лен, драма, трилър (тв 
филм, Канада, 2013), 
режисьор Рон Оливър, 
в ролите: Джаклин 
Макинес Ууд, Шон Ро-
бъртс, Марк Бендейвид, 
Джеймс Милингтън и др.

16.30 “Мисия: Ноември” - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, Великобри-
тания, 2014), режисьор 
Роджър Доналдсън

19.00 “Уличен бой” - драма, 
спортен, екшън (САЩ, 
2009), режисьор Дито 
Монтийл, в ролите: 
Чанинг Тейтъм, Терънс 
Хауърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт 
и др.

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

21.00 Премиера: “Когато се по-
яви ти” - приключенски, 
комедия (САЩ, 2018), ре-
жисьор Питър Хъчингс, в 
ролите: Ейса Бътърфилд, 
Мейзи Уилямс, Нина До-
брев, Пейтън Лист, Кен 
Джонг, Тайлър Хеклин, 
Дейвид Кекнър и др.

23.00 “Елизабет: Златният век”
01.15 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.7 еп.3, 4
03.15 “Барабанистка: Нов 

ритъм” - музикален, 
комедия, драма (тв филм, 
САЩ, 2014), режисьор 
Били Удръф, в ролите: 
Алекзандра Шип, Ленърд 
Робъртс

срЯда, 20 НОеМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.7 еп.3, 4
08.15 “Дъщеря ми трябва да 

живее” - криминален, 
психотрилър (тв филм, 
Канада, 2014), режисьор 
Джон Л’Екюйе, в ролите: 
Джоел Картър, Маделин 
Мартин, Пол Попович, 
Сърджио Ди Зио и др.

10.15 “Вътрешна сигурност” - 
сериал, с.7 еп.5, 6

12.30 Телепазар
12.45 “Виновна” - трилър, кри-

минален (Канада, 2014), 
режисьор Антъни Ле-
фресни, в ролите: Ерин 
Сандърс, Алекс Пакстън 
Бийзли, Катрин Дент, 
Майкъл Уудс и др.

14.30 “Еверест” 
17.00 “Най-голямата лъжа”
19.00 “Когато се появи ти” 
20.50 “Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 “Смокинг” - фантастика, 

екшън, комедия (САЩ, 
2002), режисьор Кевин 
Донован, в ролите: Дже-
ки Чан, Дженифър Лав 
Хюит, Питър Стормеър, 
Деби Мазар, Джейсън 
Айзъкс и др.

23.00 “Последната крепост на 
хората” - екшън, прик-
люченски (Швейцария, 
САЩ, 2017), режисьор 
Роберт Куба, в ролите: 
Юлиан Шафнер, Джон 
Кюсак, Кармен Арджен-
дзиано, Айлийн Груба и 
др.

00.45 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.7 еп.5, 6

03.00 “Край морето” - драма, 
романтичен (САЩ, 2015), 
режисьор Анджелина 
Джоли, в ролите: Андже-
лина Джоли, Брад Пит, 
Мелани Лоран

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.7 еп.5, 6
08.15 “В бялата пустош”
10.30 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.7 еп.7, 8
12.45 Телепазар
13.00 “Раждането на лъжата” 
15.00 “Апостол Карамитев” - 

документален филм
16.15 “Барабанистка: Нов ри-

тъм” 
18.45 “Ранго” - анимация, 

приключенски, комедия 
(САЩ, 2011), режисьор 
Гор Върбински

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

21.00 “Мъже на честта” - вое-
нен, драма, биографичен 
(САЩ, 2000), режисьор 
Джордж Тилман мл., 
в ролите: Куба Гудинг 
мл., Робърт Де Ниро, 
Шарлийз Терон, Онжаню 
Елис, Майкъл Рапапорт, 
Хал Холбрук, Пауърс Бут 
и др.

23.30 “Просто секс” - еротичен, 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2011), режисьор 
Айвън Райтман, в ролите: 
Натали Портман, Аштън 
Къчър, Кевин Клайн, 
Кери Елуес, Грета Гъруиг, 
Оливия Търлби, Лудак-
рис и др.

01.45 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал, с.7 еп.7, 8

04.00 “Последната крепост на 
хората” - екшън, прик-
люченски (Швейцария, 
САЩ, 2017), режисьор 
Роберт Куба, в ролите: 
Юлиан Шафнер, Джон 
Кюсак, Кармен Арджен-
дзиано, Айлийн Груба и 
др.

ПеТък, 15 НОеМВри
06.00 „Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.2, 3
07.00 „Столичани в повече” - 

сериал
08.00 „Модерно семейство” - 

сериал
09.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп. 7, 8

10.00 „Фъстъчета: Филмът” 
- анимация, приключен-
ски, комедия (САЩ, 2015), 
режисьор Стив Мартино

12.00 „Без пукната пара” - се-
риал

13.00 „Мис Сладкиш” - сериал
14.00 „Модерно семейство” - 

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

нета” - сериал, еп.104
17.00 „Домашен арест” - сери-

ал, с.3 еп.19, 20
18.00 „Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.8, 9
19.00 „Столичани в повече” - 

сериал, с.11 еп.3
20.00 „Новите съседи” - сери-

ал, с.5-7 еп.1
21.30 „На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.7 еп.16, 17
23.00 Премиера: „Мис Слад-

киш” - сериал, еп.7, 8
00.00 „Фъстъчета: Филмът” /п./ 

- анимация, приключен-
ски, комедия (САЩ, 2015)

02.00 „Слънчева Филаделфия” 
- сериал

03.00 „Без пукната пара” - се-
риал

04.00 „Столичани в повече” 

съБОТа, 16 НОеМВри
06.00 „Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.4, 5
07.00 „Без пукната пара” - се-

риал
08.00 „Мутра по заместване” - 

сериал, с.4 еп.9, 10
09.00 „Любимци” - сериал, еп.9, 

10
10.00 „Деца на килограм” - 

комедия, семеен (САЩ, 
Германия, 2003), режи-
сьор Шон Леви, в ролите: 
Стив Мартин, Бони Хънт, 
Хилари Дъф, Пайпър 
Перабо, Аштън Къчър, 
Том Уелинг и др.

12.00 „Майор Пейн” - комедия, 
приключенски, семеен 
(САЩ, 1995), режисьор 
Ник Касъл, в ролите: 
Деймън Уейънс, Майкъл 
Айрънсайд, Скот Би-
тълоу, Албърт Хол и др.

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка” - сериал, с.3 
еп.3

15.00 „Мис Сладкиш” - сериал
16.00 „Новите съседи” - сериал
19.30 „На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 „Ледена епоха 3: Зората 

на динозаврите „ - ани-
мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2009), 
Карлос Салдана и Май-
къл Търмайер

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./ - сериал, с.3 еп.3

23.30 „Столичани в повече” - 
сериал

01.30 „Мис Сладкиш” - сериал
02.00 „Слънчева Филаделфия” 

- сериал
03.00 „Любимци” - сериал
04.00 „Полицаят от Рубльовка” 

НеделЯ, 17 НОеМВри
06.00 „Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.6, 7
07.00 „Без пукната пара” - се-

риал
08.00 „Мутра по заместване” - 

сериал, с.4 еп.11, 12
09.00 „Любимци” - сериал, 

еп.11, 12
10.00 „Ледена епоха 3: Зората 

на динозаврите „ - ани-
мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2009), 
Карлос Салдана и Май-
къл Търмайер

12.00 „Фъстъчета: Филмът” 
- анимация, приключен-
ски, комедия (САЩ, 2015), 
режисьор Стив Мартино

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка” - сериал, с.3 
еп.4

15.00 „Мис Сладкиш” - сериал
16.00 „Новите съседи” - сериал
19.30 „На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 „Деца на килограм” - 

комедия, семеен (САЩ, 
Германия, 2003), режи-
сьор Шон Леви, в ролите: 
Стив Мартин, Бони Хънт, 
Хилари Дъф, Пайпър 
Перабо, Аштън Къчър, 
Том Уелинг и др.

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./ - сериал, с.3 еп.4

23.30 „Столичани в повече” - 
сериал

01.30 „Мис Сладкиш” - сериал
02.00 „Слънчева Филаделфия” 

- сериал
03.00 „Любимци” - сериал
04.00 „Полицаят от Рубльовка” 

- сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия” 

- сериал

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
06.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Модерно семейство” - 

сериал
09.00 “Домашен арест” /п./ - 

сериал, с.3 еп.19, 20
10.00 “К-911” 
12.00 “Без пукната пара” - се-

риал
13.00 “Мис Сладкиш” - сериал
14.00 “Модерно семейство” - 

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

нета” - сериал, еп.105
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, с.3 еп.21, 22
18.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.10, 
11

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.11 еп.4

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, с.5-7 еп.2

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

22.00 “Модерно семейство” - 
сериал, 18 еп. с.7 еп.18, 19

23.00 Премиера: “Мис Слад-
киш” - сериал, еп.9, 10

00.00 “Деца на килограм” - 
комедия, семеен (САЩ, 
Германия, 2003), режи-
сьор Шон Леви, в ролите: 
Стив Мартин, Бони Хънт, 
Хилари Дъф, Пайпър 
Перабо, Аштън Къчър, 
Том Уелинг и др.

02.00 “Слънчева Филаделфия” 
- сериал

03.00 “Без пукната пара” - се-
риал

04.00 “Столичани в повече” 

ВТОрНик, 19 НОеМВри
06.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.10
06.30 “Страхотни новини”  еп.1
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Модерно семейство” 
09.00 “Домашен арест” /п./  с.3 

еп.21, 22
10.00 “Роднински връзки” - 

комедия (Испания, 2011), 
режисьор Даниел Санчес 
Аревало, в ролите: Ким 
Гутиерес, Инма Куеста, 
Раул Аревало, Антонио 
де ла Торе, Адриан Лас-
тра, Клара Лаго и др.

12.00 “Без пукната пара” 
13.00 “Мис Сладкиш” 
13.30 “Фитнес” 
14.00 “Модерно семейство” 
15.00 “Новите съседи” 
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.106
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп. 10, 11

18.00 “Без пукната пара”  с.5 
еп.12, 13

19.00 “Столичани в повече”  
с.11 еп.5

20.00 “Новите съседи”  с.5-7 
еп.3

21.30 “На гости на третата пла-
нета” 

22.00 “Модерно семейство”  
с.7 еп.20, 21

23.00 Премиера: “Мис Слад-
киш”  еп.11, 12

00.00 “Роднински връзки” /п./ - 
комедия (Испания, 2011)

02.00 “Слънчева Филаделфия” 
02.30 “Страхотни новини” 
03.00 “Без пукната пара” 
04.00 “Столичани в повече” 
05.00 “Слънчева Филаделфия” 
05.30 “Страхотни новини” 

срЯда, 20 НОеМВри
06.00 “Страхотни новини”  

еп.2, 3
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Модерно семейство” 
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп. 9, 10

10.00 “София Грейс и Роузи: 
Кралско приключение” 
- семеен, комедия, прик-
люченски (САЩ, 2014), 
режисьор Брайн Левант, 
в ролите: София Грейс, 
Роузи Маклеланд, Джаки 
Акилиъс, Натали Бекър и 
др.

12.00 “Без пукната пара” 
13.00 “Фитнес” 
14.00 “Модерно семейство” 
15.00 “Новите съседи” 
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.107
17.00 “Домашен арест”  с.3 

еп.23, 24
18.00 “Без пукната пара”  с.5 

еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече”  

с.11 еп.6
20.00 “Новите съседи”  с.5-7 

еп.4
21.30 “На гости на третата пла-

нета” 
22.00 “Модерно семейство”  

с.7 еп.22, с.8 еп.1
23.00 Премиера: “Мис Слад-

киш”  еп.13, 14
00.00 “София Грейс и Роузи: 

Кралско приключение” 
- семеен, комедия, прик-
люченски (САЩ, 2014)

02.00 “Страхотни новини” 
03.00 “Без пукната пара” 
04.00 “Столичани в повече” 
5.00 “Страхотни новини” 

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06.00 “Страхотни новини”  еп.4, 

5
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Модерно семейство” 
09.00 “Домашен арест”  с.3 

еп.23, 24
10.00 “12 кучета до Коледа” 

- семеен (САЩ, 2014), 
режисьор Чарли Вон, 
в ролите: Реджиналд 
ВелДжонсън, Винсънт 
Джованоли, Лекси Джо-
ваноли, Граня Макдър-
мът и др.

12.00 “Без пукната пара” 
13.00 “Фитнес” 
14.00 “Модерно семейство” 
15.00 “Новите съседи” 
16.30 “На гости на третата пла-

нета”  еп.108
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 
пролет), еп. 12, 13

18.00 “Без пукната пара”  с.5 
еп.16, 17

19.00 “Столичани в повече”  
с.11 еп.7

20.00 “Новите съседи”  с.5-7 
еп.5

21.30 “На гости на третата пла-
нета” 

22.00 “Модерно семейство”  
с.8 еп.2, 3

23.00 Премиера: “Мис Слад-
киш”  еп.15, 16

00.00 “12 кучета до Коледа” /п./ 
- семеен (САЩ, 2014)

02.00 “Страхотни новини” 
03.00 “Без пукната пара” 
04.00 “Столичани в повече” 
05.00 “Страхотни новини” 
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ПеТък, 15 НОеМВри
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 31 епизод )
11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 32 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Анна 

от 6 до 18” (1994 г.), Русия
17.55 „Холивудски знаменито-

сти”
18.20 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Мал-

кият остров” (2014 г.), 
Испания

22.15 „Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев )

23.10 Новини )
23.40 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев )
01.40 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова )
02.35 „Лява политика” с водещ 

Александър Симов )
03.30 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски )
04.30 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова )
06.30 Актуален коментар

съБОТа, 16 НОеМВри
07.00 „Моят Чирпан” - доку-

ментален филм
07.30 „Холивудски знаменито-

сти”
07.55 „Миа и аз” - детски сери-

ал
08.30 „Преселение” - докумен-

тален филм )
09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица” - фолклорно 

предаване )
10.30 „Библейските загадки” - 

документален филм
11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински )

14.05 ТВ пазар
14.30 „Професия Турист”: Сар-

диния /І част/
16.00 „Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.45 Киносалон БСТВ: „Мал-
кият остров” (2014 г.), 
Испания

18.30 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: „Служе-
бен роман”, І част (1977 
г.), СССР

21.30 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски )

22.30 Новини )
23.00 „Културен фронт” с Юлия 

Владимирова )
00.00 „Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев )
01.00 „Гласове” с водещ Явор 

Дачков )
02.00 „Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова )
03.00 „За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов )

04.00 „Лява политика” с водещ 
Александър Симов )

05.00 „Цветен следобед” )
06.00 „Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински )

НеделЯ, 17 НОеМВри
07.00 „Голямо изкуство и в 

малкия град” - докумен-
тален филм

07.30 „Холивудстки знамени-
тости”

07.55 „Миа и аз” - детски сери-
ал

08.30 „Библейските загадки” - 
документален филм )

09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист”: Сар-

диния /І част/ )
10.00 „Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Раждането на една 

пластика” - документа-
лен филм

14.00 „Културен фронт” с Юлия 
Владимирова

15.00 ТВ пазар
15.15 Киносалон БСТВ: „Служе-

бен роман”, І част (1977 
г.), СССР

17.45 „Преселение” - докумен-
тален филм

18.30 „Гласове” с водещ Явор 
Дачков

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: „Служе-
бен роман”, ІІ част (1977 
г.), СССР

21.30 „Гласове” с водещ Явор 
Дачков )

22.30 Новини )
23.00 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски )
00.00 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев )
01.00 „За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов )

02.00 „Червен картон” с водещ 
Кирил Веселински )

03.00 „Културен фронт” с Юлия 
Владимирова )

04.00 „ Цветен следобед” )
05.00 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова )
06.00 „Лява политика” с Алек-

сандър Симов )
ПОНеделНик, 18 НОеМВри

07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Револю-

ция”- сериал, 32 епизод 
11.15 ТВ пазар

11.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 33 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Служе-

бен роман”, ІІ част (1977 
г.), СССР

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”

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

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Крис-

чън Мингъл” (2014 г.), 
САЩ

22.05 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

23.05 Новини (п)
23.35 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.35 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
02.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
03.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ВТОрНик, 19 НОеМВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 33 епизод 
11.15 ТВ пазар

11.30 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 34 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Крис-

чън Мингъл” (2014 г.), 
САЩ

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”

18.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Ив Сен 

Лоран” (2014 г.), Франция
22.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
23.10 Новини (п)

23.40 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

01.40 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски (п)

02.35 “Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев (п)

03.30 “За историята - свобод-
но” с водещ Александър 
Сивилов (п)

04.30 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова (п)

06.30 Актуален коментар (п)
срЯда, 20 НОеМВри

07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 34 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Рево-

люция” - сериал, 35 
епизод

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

16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Ив Сен 

Лоран” (2014 г.), Франция
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”
18.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Джен-

тълмени с късмет” (1971 
г.), СССР

21.55 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

22.55 Новини (п)
23.25 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)

01.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

02.30 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов (п)

03.30 “Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев (п)

04.30 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова (п)

06.30 Актуален коментар (п)
ЧеТВърТък, 21 НОеМВри

07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
10.00 “Жоакина, доня Рево-

люция” - сериал, 35 
епизод (п)

11.30 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
13.10 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 36 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.40 Киносалон БСТВ: “Джен-

тълмени с късмет” (1971 
г.), СССР

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”

18.30 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Въз-

мездие” (2015 г.), 
Испания

22.10 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 

23.10 Новини (п)
23.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.40 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
02.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

ПеТък, 15 НОеМВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (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 Студио „Игри на волята: 
България“

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

риен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм

съБОТа, 16 НОеМВри
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  „Матилда” – с уч. на 

Мара Уилсън, Дани Де 
Вито, Рия Пърлман, Пам 
Ферис, Ембет Дейвидс, 
Трейси Уолтър и др.

15.00 „Запази последния танц 
2” – с уч. на Жаклин Бисе, 
Мария  Брукс, Тре Арм-
стронг, Изабела Мико, 
Калъмбъс Шорт и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

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 „Аз, шпионинът” – с уч. 
на Еди Мърфи, Оуен 
Уилсън, Фамке Янсен, 
Майкълм Макдауъл, Гари 
Коул и др.

00.00 „Превратът” – с уч. на Пи-
ърс Броснан, Лейк Бел, 
оуен Уилсън, Стерлинг 
Джеринс и др.

02.00 „Запази последния танц 
2” – с уч. на Жаклин Бисе, 
Мария  Брукс, Тре Арм-
стронг, Изабела Мико, 
Калъмбъс Шорт и др./п/

04.30 „Матилда“ – с уч. на 
Мара Уилсън, Дани Де 
Вито, Рия Пърлман, Пам 
Ферис, Ембет Дейвидс, 
Трейси Уолтър и др. /п/ 

НеделЯ, 17 НОеМВри
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 „Един зимен уикенд” 

(премиера) –  с уч. на 
Тейлър Кол, Джак Тър-
нър, Рукия Бернард, 
Дюшейн Уилямс и др.

14.15 „Любов в менюто” (пре-
миера) – с уч. на Отъм 
Рийзър, Каван Смит, 
Джордин Ашли Олсън, 
Ричард Иън Кокс 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 „Замръзналото крал-

ство” – анимационен 
филм

22.00 „Джон Уик 2”– с уч. на 
Киану Рийвс, Лорънс 
Фишбърн, Иън Макшейн, 
Джон Легуизиамо, Руби 
Роуз и др.

00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.10 „Един зимен уикенд” –  с 
уч. на Тейлър Кол, Джак 

Търнър, Рукия Бернард, 
Дюшейн Уилямс и др. /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 4 /п/

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе”  – предаване 

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

филм, сезон 3 
13.30 „Остани с мен” (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” (преми-
ера) – 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 4
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 4 /п/ 

ВТОрНик, 19 НОеМВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3 
13.30 „Остани с мен” (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” (преми-
ера) – 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 4
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 4 /п/

срЯда, 20 НОеМВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3 
13.30 „Остани с мен” (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” (преми-
ера) – 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 4
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 4 /п/

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (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” (преми-
ера) – 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 „Кошмари в кухнята” – 
риалити

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

риен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм, 

сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 4 /п/

ПеТък, 8 НОеМВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

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

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна 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, 9 НОеМВри
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров - /п/
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
11:30  „Резултатът”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30  „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров - /п/
14:00  НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю с Наделина 

Анева” 
17:00 “Офанзива с Любо Огня-

нов” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 “Скелетът на демокраци-

ята” 1 част – док.филм на 
Канал 3

21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огня-

нов” /п/

01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения

НеделЯ, 10 НОеМВри
07:00 „Парламентът на фокус” - 

/п/
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров - /п/
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 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров - /п/
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 „Скелетът на демокраци-

ята” 2 част – док. 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/
01:30 07:00  Повторения

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
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 „Интервю с Наделина 

Анева” 
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избра-

но
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 

/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева
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

ВТОрНик, 19 НОеМВри
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 „Интервю с Наделина 

Анева” 
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 

- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева
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

срЯда, 20 НОеМВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

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

живо 
11:00  НОВИНИ1
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна 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

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на живо
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна 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
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ПеТък, 15 НОеМВри
08:00 Новости
08:30 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Модный приговор» (6+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18:00 «На самом деле» (16+)
19:00 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 Александр Демьяненко в 

комедии Леонида Гайдая 
«Операция „Ы“» и другие 
приключения Шурика» (6+)

22:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 Оксана Акиньшина, Михаил 

Галустян, Сергей Шнуров, 
Настя Задорожная в комедии 
«8 новых свиданий» (12+)

00:30 Василий Степанов, Пётр Фё-
доров, Гоша Куценко, Фёдор 
Бондарчук, Сергей Гармаш, 
Алексей Серебряков фильме 
«Обитаемый остров. Схва-
тка» (16+)

02:15 Оксана Арбузова, Владимир 

Ильин в фильме «Авария» — 
дочь мента» (16+)

03:50 «Про любовь» (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»

съБОТа, 16 НОеМВри
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 Премьера. «Открытие Китая» 

с Евгением Колесовым (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Идеальный ремонт» (6+)
12:15 Светлана Карпинская, Ни-

колай Рыбников в фильме 
Эльдара Рязанова «Девушка 
без адреса» (6+)

13:50 К дню рождения великого 
комедиографа. «Эльдар Ряза-
нов. „Весь юмор я потратил 
на кино“» (12+)

14:45 Лариса Голубкина, Олег 
Борисов, Анатолий Папанов 
в фильме Эльдара Рязанова 
«Дайте жалобную книгу» (0+)

16:25 «Наедине со всеми» (16+)
17:20 Премьера. «Дмитрий Дибров. 

Мужчина в полном расцвете 
сил» (12+)

18:25 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «День рождения «КВН» (16+)»

22:25 Дмитрий Нагиев, Игорь Ве-
рник, Сергей Белоголовцев, 
Анна Хилькевич в комедии 
«Всё о мужчинах» (16+)

23:50 Евгений Миронов, Алексей 
Серебряков, Андрей Смоля-
ков, Сергей Астахов, Викто-
рия Толстоганова, Любовь 
Толкалина в фильме «Побег» 
(16+)

01:55 Людмила Гурченко, Юрий 
Никулин в фильме «Двадцать 
дней без войны» (12+)

03:35 «Наедине со всеми» (16+)
04:40 Георгий Бурков, Донатас 

Банионис в детективе «Сумка 
инкассатора» (0+)

05:00 Новости
05:10 «Сумка инкассатора» (0+)

НеделЯ, 17 НОеМВри
06:20 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
06:55 «Часовой» (12+)
07:25 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

10:10 «Видели видео?» (6+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Видели видео?» (6+)

13:00 Премьера. Концерт Алексан-
дра Серова (12+)

14:40 Александр Демьяненко в 
комедии Леонида Гайдая 
«Операция „Ы“» и другие 
приключения Шурика» (6+)

16:25 Большая премьера. «Рюрико-
вичи» (16+)

18:25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!». Новый сезон (0+)

20:00 «Время»
21:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» (16+)

22:45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. Премьера. «Са-
мый главный посол» (12+)

23:45 Егор Корешков, Ольга Меды-
нич, Павел Прилучный, Денис 
Шведов, Артур Смольянинов 
в фильме «Жизнь впереди» 
(16+)

01:10 Юрий Стоянов, Евгения Брик, 
Михаил Ефремов, Алексей 
Серебряков в фильме «Мос-
ква никогда не спит» (16+)

02:50 Марина Ладынина в фильме 
Ивана Пырьева «Испытание 
верности» (12+)

ПеТък, 15 НОеМВри
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:45 Кто против?
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юморина
22:20 Сто причин для смеха. Семен 

Альтов
22:45 Мой чужой ребенок. Х/ф
00:20 Белая студия. Алексей Рыбников
01:00 Мама вышла замуж. Х/ф
02:20 Одинокий Ангел. Х/ф
03:55 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым

съБОТа, 16 НОеМВри
05:00 Утро России. Суббота
08:20 По секрету всему свету
08:40 Местное время. Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести

10:20 Вести. Местное время
10:40 Моя любовь – Россия!
11:10 Пятеро на одного
11:55 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13:45 Теща-командир. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Беглянка. Х/ф
23:15 Романтика романса
00:20 С любимыми не расставайтесь. Х/ф
01:40 Шанс. Х/ф
04:55 Моя любовь – Россия!

НеделЯ, 17 НОеМВри
05:45 Призраки прошлого. Х/ф
07:30 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
11:40 Добровольцы. Х/ф
13:20 На качелях судьбы. Х/ф
17:20 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”

19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
21:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:00 Новый элемент русской таблицы

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком
ПеТък, 15 НОеМВри

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Седмичник с Владо 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, 16 НОеМВри
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
12:00 Ключът към успеха 
12:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм - 5 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 
22:00 Документален филм 
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 Документален филм 
05:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
06:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 

НеделЯ, 17 НОеМВри
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
10:00 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на 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 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм - 6 еп.

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - избра-
но 

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 - избра-

но 
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 
06:59 Делници - с Николай 

Колев

ПОНеделНик, 18  НОеМВри
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 България на живо - с Иво 

Божков 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 

03:30 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

04:30 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

05:30 България на живо - с Иво 
Божков 

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

Колев 

ВТОрНик, 19 НОеМВри
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, 20 НОеМВри

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
14:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
12:00 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, 15 НОеМВри
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти повто-

рение 
17.30  Новини на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

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 Павлов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето. повторение 
01.00  “Дискусионно студио” 

повторение 
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
03.00  “Директно за култура „ с 

водещ Любомир Захари-
ев повторение 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

съБОТа, 16 НОеМВри
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  „Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна 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 на 
живо 

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00  „Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков 
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  „Изгнаници клети“ 

03.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение 

НеделЯ, 17 НОеМВри 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  „Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт на живо 
14.00  Разбулване - повторе-

ние 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  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“ 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ „СКАТ” на живо 

20.00  “Алтернативи” на живо 
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ „СКАТ” на живо 

22.30  „Час по България“ повто-
рение 

23.30  „Фронтално” повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  „Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт повто-
рение 

05.15  „Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева повторение 

06.45  „Дискусионно студио” 

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
07.45  Новини  повторение 
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 –  повторе-

ние  
14.15  Паралакс -  повторение  
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс -  повторение  
16.00  Първото благо  повторе-

ние   
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  повторение 

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  повто-
рение  

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.   повторение  

01.00  Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов  повторение   

03.00  Телевизионен форум   
повторение  

05.00  Облаче ле, бяло –  пов-
торение  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ВТОрНик, 19 НОеМВри
07.45  Новини  повторение 
08.00  „Ранни вести“  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“  

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение  
14.00  Дискусионно студио”  

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“  повто-

рение  
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние  
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   повторение  

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.   повторение  

01.00  “Дискусионно студио”   
повторение  

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов  повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

срЯда, 20 НОеМВри
07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести -  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение 
14.00  Дискусионно студио”  

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско –  повторение  
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  повторение 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио”  

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   повторение  
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи -  повторе-

ние  
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов   
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт   
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести   на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение  
14.00 „Дискусионно студио“  

повторение  
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло –  пов-

торение  
16.30  Паралакс –  повторение 
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  повторение  

22.30- „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  на живо  

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“  
повторение  

03.00  “Първото благо“ -  пов-
торение   

04.00  “Край Босфора“  повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 
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Продуктът „Холестерол клийнър“ можете да поръчате директно на телефон: 
0877 72 10 40, както и на интернет страницата: https://biotica.bg/cholesterol-

cleaner-za-prechistvane-ot-loshiya-holesterol  или в аптеките.
цеНа: 

1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо: 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо: 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо: 105 лв.)

Àко сте прекарали инôаркт или инсулт – 
редовно пре÷истваéте крúвоносните сúдове

витамини.
ексТракТ ЧесъН

Укрепва имунната система. 
Съдържа високи нива на йод, ко-
ето помага при хипертиреоидно 
състояние на щитовидната жле-
за. Чесънът може да помогне при 
високо кръвно налягане, при на-
трупана плака по стените на кръ-
воносните съдове, за намалява-

не на висок хо-
лестерол и ар-
териално втвър-
дяване. Чесънът 
е чудесен източ-
ник на антиокси-
данти, има про-
тивовъзпалител-
ни свойства, бо-
гат е на Витамин 
В6, който е необ-
ходим за здрава 
имунна систе-
ма и ефективен 
растеж на нови 
клетки.
НиациН / Ни-
кОТиНаМид 

(ВиТаМиН В3)
Важен е за 

правилното кръ-
вообращение и 
здравословно-

то функциониране на нервната 
система. Поддържа нормалните 
функции на стомашно-чревния 
тракт и е от съществено значе-
ние за правилния метаболизъм 
на протеините и въглехидратите.

ФОлиеВа киселиНа
Фолиевата киселина е водо-

разтворим витамин (Витамин В9), 
който е необходим за клетъчно-
то деление и растеж, като участ-
ва в биосинтезата на нуклеинови-
те киселини. Бързоделящите се 
клетки на зародиша, еритроцити-
те и клетките на имунната систе-
ма имат високи нужди от фоли-
ева киселина.

ВиТаМиН с 
(аскОрБиНОВа киселиНа)

На първо място той подобря-
ва дейността на белите кръвни 
телца, които от своя страна имат 
функцията да откриват, разруша-
ват и елиминират вирусите, бак-
териите и раковите клетки. Бели-
те кръвни телца на хора, които 
приемат витамин С в порядъка на 
2 до 3 г дневно, се отличават със 
значително по-голяма активност. 
Витамин С е изключително важен 
оксидант. От своя страна той усил-
ва действието на други антиокси-
данти като всеизвестните ни ви-
тамини А и Е. Може да се твърди, 
че тези три витамина са жизнено-
важни един за друг (имат синер-
гична връзка), понеже всеки от 
тях има свойството да усилва и 
подпомага значително действие-
то на другите два. Витамин C има 
много важна роля по отношение 
на мозъка. Той го поддържа, като 
го предпазва от кислородна не-
достатъчност.

Препоръчителен прием:
2 капсули дневно, след хране-

не, приети с достатъчно количе-
ство вода. Специалистите препо-
ръчват 3-месечен прием, за да по-
лучите най-добри резултати, но 
може да започнете да чувствате 
някои от предимствата и подо-
бренията и много по-рано.

Когато нивото на холестеро-
ла и триглицеридите (мазнините 
в кръвта) стане прекалено високо, 
се увеличава опасността от разви-
тие на съдържащите холестерол 
плаки в кръвоносните съдове. С 
течение на времето те причиня-
ват стесняване на съдовете, което 
затруднява кръвотока и създава 
нарушения, известни като атерос-
клероза. Стесня-
ването на кръво-
носните съдо-
ве, снабдяващи 
сърцето с кръв 
( к о р о н а р н и -
те артерии), на-
малява количе-
ството на доста-
вения кислород 
до сърдечния 
мускул. Това оз-
начава увеличен 
риск от миокар-
ден инфаркт. По 
същия начин 
намаленото ко-
личество кръво-
ток към мозъка 
води до риск от 
мозъчен инсулт. 
Сниженото кръ-
воснабдяване на 
долните крайници води до свър-
зана с натоварване болка и риск 
от гангрена.

Ако вече сте прекарали ин-
фаркт или инсулт, нуждата от про-
филактично пречистване на кръ-
воносните съдове от холестерол 
е изключително голяма, за да се 
предотврати повторен рецидив. 
Ето защо специалистите препо-
ръчват приемът на иноватив-
ния препарат Холестерол Клий-
нър, който ефективно се грижи 
за еластичността на цялата кръво-
носна системата, като пречиства 
едновременно с това и от лошия 
холестерол. 

ХОлесТерОл клиЙНър е 
продукт от изцяло натурални 
съставки, който доказано нама-
лява количеството на лошия хо-
рестерол в организма. Съдър-
жа концентрирани екстракти от 
бял трън, зелен чай, чесън, Ви-
тамин В3 (ниацин), фолиева ки-
селина, Витамин С (аскорбинова 
киселина). 

Профилактичното приемане 
на ХОлесТерОл клиЙНър пома-
га за поддържане нормални нива 
на холестерол в кръвта и поддър-
жане на максимална еластичност 
на кръвоносните съдове.

ХОлесТерОл клиЙНър 
деЙсТВие

 Регулира стойностите на ло-
шия холестерол в кръвта
 Подобрява обмяната на ли-

пидите
 Защитава клетъчните мем-

брани
 Регенерира клетките и усил-

ва ефективността на лимфната 
система за изхвърляне на тежки 
метали
 Забавя процеса на прежде-

временно остаряване
 Подобрява елестичността 

на кръвоносните съдове
 Поддържа вискозитета на 

кръвта и предотвратява появата 
на тромбове
 Действа превантивно при 

вече прекарани инфаркти и ин-
султи

ХОлесТерОл клиЙНър е 
един чудесен натурален продукт, 
с чиято помощ можете да намали-
те нивата на лошия холестерол 
и да предотвратите последващи 
негови натрупвания по възмож-
но най-естествения за организма 
начин.

ХОлесТерОл клиЙНър се 
ПреПОръЧВа При:

 Заболявания на сърдечно-
съдовата система
 Прекарани вече инфаркти 

и инсулти
 Наднормено тегло
 Диабет
 Аритмия и тахикардия
 Запушване на кръвоносни-

те съдове
 Отоци
 Разширени вени

състав:
ексТракТ БЯл ТръН

 (7% силиМариН)
Тази билка има установено ле-

чебно действие при чернодроб-
ни и жлъчни заболявания. Подо-
брява имунитета и менструалния 
синдром. Благодарение на нея се 
подсилва отделянето на холесте-
ринови плаки и триглицериди. В 
семената на белия трън се съдър-
жа силимарин, който увеличава 
способността на чернодробните 
клетки да се регенерират чрез 
жизненоважен процес, известен 
като синтеза на протеини. Уче-
ните са доказали, че силимари-
нът противодейства на ефектите 
от отровите на най-опасния чер-
нодробен токсин. Богат е на маст-
норазтворими витамини (E, A, D, 
F ). Съдържа още дефицитни мик-
ро- и макроелементи като цинк, 
селен, йод, бор, мед и др.

ексТракТ ЗелеН ЧаЙ
Зеленият чай е забележителна 

напитка. Многобройните му въз-
действия върху организма включ-
ват засилване на метаболизма и 
перисталтиката, бързо изгаряне 
на калории и топене на мазнини. 
Чаят съдържа голямо количество 
витамин С и антиоксиданти. Със-
тавът на чаените компоненти и 
досега си остава неразгадан до-
край. Достоверно е само това, че 
в мъничкото чаено листенце се 
съдържат до 300 различни еле-
менти, сред които най-важните са 
кофеин, танин, етерични масла и 

С настъпването на средната въз-
раст при хората започва промяна в 
структурата на хрущялите, свързва-
щи ставите. В резултат на това бел-
тъчините придобиват способността 
да задържат калция и да го натруп-
ват във вид на груби разраствания 
– шипове. Те притискат нервните 
окончания и създават затрудне-
но движение в засегнатите стави, 
свързано с болка и скованост осо-
бено сутрин след събуждане. Из-
ползваните в тези случаи медика-
менти имат потискащ прогресията 
на болестта ефект, но невинаги се 
стига до пълно излекуване. 

Естествено специалистите тър-
сят алтернативни методи и най-чес-
то препоръчват френския продукт 
„сТаВиеН“. Те споделят, че наблю-
дават положителни резултати при 
съчетаването му със стандартните 
медикаменти за лечение на по-теж-
ките форми на артрит и артроза. 
Препоръчват го и за самостоятелен 
прием – при по-
леки случаи за 
п о д о б р я в а н е 
на общото фи-
зическо състо-
яние на паци-
ентите а имен-
но подобрява-
не в движение-
то, отока и бол-
ката в тях.

какво е 
хиалуронова 
киселина?
Х и а л у р о н о -

вата киселина 
(ХК) се синте-
зира във всяко 
човешко тяло, 
но количество-
то й в органи-
зма намалява с 
възрастта и до-

принася за процеса на стареене. ХК 
може да бъде намерена в значител-
ни количества на местата, където 
има свързваща тъкан, като стави-
те, кожата и сърдечните клапи. В 
момента хиалуроновата киселина 
е използвана най-често при став-
ни проблеми като артрит, износва-
не на ставите, както и подмладява-
щи процедури. Тя е съставна част 
на синовиалната течност, намира-
ща се в ставите и действаща като 
смазка между тях. 

Проблемите настъпват, когато 
слоят от хиалурон изтънее и по 
този начин, предпазващото му от 
триене действие, намалява.
„СТАВИЕН“ е висококачествен 

френски продукт, който се произвеж-
да по Licaps® технология за бързо ус-
вояване от организма.
Съдържа хиалуронова киселина, 

рибено масло, екстракт от куркума, 
астаксантин.
Дневен прием от 2 капсули.

ÑÊÎВÀÍÎÑÒ 
ÑËÅÄ ÑÚÁÓÆÄÀÍÅ?
ÒÚÐÑÅÒÅ 

„ÑÒÀÂÈÅÍ“!

Т ъ р с е т е  в  а п т е к и т е  б е з  р е ц е п т а !
Произведено от CAPSUGEL – Франция, 

ексклузивно за Вита Херб.
За контакти: Вита Херб, 

тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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    В днешно време в България всеки 
5 човек страда от лошо зрение и 
недовиждане. Тенденцията е това 
число да се покачва поради фактори 
от икономическо социалния живот 
на човека. Основната ни част от 
населението няма възможност да се 
набави от необходимите вещества, 
които да поддържат зрението в 
отлична форма. “Често използваните 
и предлагани медикаменти само 
дават краткотраен ефект, а 
реално не отстранява причината”- 
споделят слабовиждащи пациенти. 
Изключително е важно да виждате 
добре, тъй като 80% от сетивната ни 
информация се осигурява от зрението.
  В момента сред нашите български 
Офталмолози (лекари специалисти 
в очни болести) силно се говори 
за откритието на Великобритански 
експерти и специалисти в 
революционния им метод за борба с 
глаукомата и заболявания на зрението. 
Те предоставят възможността да се 
върнат нормалните зрителни функции 
на страдащите благодарение на био- 
молекулярна формула.
 “Без значение дали има те 
констатирана глаукома, късогледство, 
далекогледство, астигматизъм, перде 
или за мъг ле но зре ние, високо очно 
налягане, сухо око, за гу ба на пе ри фер-
но зре ние, плаващи пет на, зат рудн ява-
те се да че те те или друг вид оплакване 
този метод ще ви даде възможността 

да възвърнете нормалните функции 
на зрението и да виждате по-добре.” - 
уверено потвърждават откривателите 
на метода. “Офталмолозите 
бяха шокирани след като видяха  
резултатите. Не можаха да повярват, 
че без намесата на  силни медикаменти 
може да се постигне подобен ефект.” 
- казват английските създатели на 
революционния метод. “Организмът  се 
стреми към самовъзстановяване и е до- 
статъчно да се подпомогне с вещества, 
които притежават съответните 
характеристики, за да се стимулира 
процеса за възстановяване правилното 
функциониране на зрителния 
орган” - споделят откривателите на 
революционния метод с препарата.
 

 100% ЕФЕКТИВНОСТ
    Благодарение на съвременната 
технология на молекулярно ниво 
помогна да се създаде уникалният 
препарат “OFTALGON” (Офталгон).  
Формулата на този препарат е 
поместена в капсула съдържаща 
10 активни съставки, които бързо 
и ефективно възстановяват очното 
налягане, правилната работа на 
цилиарният мускул променящ формата 
на лещата съответно и акомодацията 
(фокусирането на образа). Ефективно 
премахва плаващите петна и 
възстановява влажността на окото. 
Подобрява функционирането на 
ретината и зрителния нерв за по 

отчетливо приемане и предаване 
към мозъка на наблюдавания образ. 
“Придържайки се към 2-месечния 
препоръчителен период на ползване 
значително ще подобрите зри- 
телната си способност.” - препоръчва 
производителя на уникалната формула.
    
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ

    Във връзка високата цена на 
препарата и технологията за обработка 
на ценните съставки, и за да е 
финансово достъпен специално за 
българските граждани, са избегнати 
всякакви посредници и аптеки. 
Можете да направите покупката на 
препарата чрез телефонно обаждане 
към оторизирания  представител за 
България на тел. 024738722. Само 
за първите обадили се 100 души 
има специална отстъпка и ще получат 
препарата вместо  189 лв. само за  
54 лв. - опаковка с 30 капсули 
достатъчна за едномесечен курс на 
ползване. Доставянето на препарата 
става бързо и безплатно до ваш адрес. 
Промоцията е валидна до 30.11.2019г. 

МНЕНИЯ НА ХОРА ПРЕМИНАЛИ 
ТЕРАПИЯТА

  “Мъчеше ме перде и ускорително 
губех зрението си. Благодарение на 
препарата след 2 месеца ползване 
отново виждах ясно и отчетливо. 
Намалих диоптъра си с 1 единица”

Георги П., 68 г.,  София

РЕВОЛЮЦИОНЕН БИОАКТИВЕН МЕТОД СПАСЯВА ХОРАТА ОТ НЕДОВИЖДАНЕ И ПРОБЛЕМИ СЪС ЗРЕНИЕТО 

КРАЙ НА СЛАБОТО ЗРЕНИЕ И ГЛАУКОМАТА! 

  “Определено след ползването на 
препарата за 2 месеца усещам 
подобрение на зрението и не ми 
сълзят очите.”

Маргарита В., 73г., Варна
  “При поредният ми очен преглед 
лекаря беше в шок как е възможно 
в кратък срок от време да подобря 
зрението си и фокусирането на 
образите!”               

Илиян А., 78 г., Бургас
 “Глаукомата ме мъчеше от 
няколко години. Ползвах различни 
медикаменти, но без ефект. Дал 
съм стотици левове за лечение - уви 
безуспешно. Само с Офталгон виждам 
промяна и зрението ми се подобри “

Василка И., 81 г. , Пловдив

ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ СПЕЦИАЛНА ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

02 4738722
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА ОТ 8:00 ДО 20:00

БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

189 лв.     54 лв.

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

Знаете 
ли, че…
  П р о с т а т н а т а 

жлеза е с размерите 
на кестен и се разви-
ва през целия живот 
на мъжа.
 Като всеки друг 

орган за простатата са 
характерни различни 
заболявания – някои, 
свързани с напредва-
нето на възрастта, а 
други – зависещи предим-
но от начина на живот. Това 
най-вече са доброкачестве-
на хиперплазия на простата-
та, простатит и рак.
 Около 25% от мъже-

те на възраст над 40 години 
страдат от доброкачествена 
хиперплазия на простатата.
 Простатитът се среща 

във всички възрасти. Смята 
се, че е запазена марка на 
пушачите, половите атлети и 
шофьорите.
 Никотинът уврежда ос-

ем пъти повече бъбреците, 
пикочния мехур и простата-
та, отколкото белите дробо-
ве.
 В традиционната меди-

цина Върбовката се използ-
ва при всякакви неразполо-
жения на простатата. Тя въз-
препятства нарастването на 
жлезата и повлиява добре 
цялата отделителна систе-

Какво знаете 
за простатата

ма. Нейните активни състав-
ки действат противовъзпа-
лително, антибактериално-
то и диуретично.
 Екстрактът от Гроздо-

во семе е мощен антиокси-
дант, предпазващ клетките 
от разрушителното дейст-
вие на свободните радикали.
 Селенът участва в син-

теза на тестостерон, стиму-
лира производството на над-
бъбречни хормони и подпо-
мага сперматогенезата.

Простарен е уникална 
комбинация от Върбовка, 
гроздово семе и селен, ко-
ято се грижи за здравето на 
„мъжката” жлеза. Проста-
рен можете да намерите и 
без рецепта в аптеките и 
онлайн на www.botanic.cc.  

сега и с ПОдарък –
 допълнително
 30 таблетки. 
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1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо: 42 лв.)
 2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо: 76 лв.)
 3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо: 105 лв.)

цеНа:

ни, междуставните прос-
транства и другите тъка-
ни и органи, прави въз-
можно свързването на 
пикочната киселина във 
водноразтворимо съеди-
нение, което се отделя по 
естествен начин от орга-
низма.

ПОдагрО ПрОТекТ е 
високоефективен както 
при подагрични кризи, 
така и при хронична по-
дагра. Приложим е още 
при проблеми в ставния 
апарат и пикочо-полова-
та система.

ПОДАГРО ПРОТЕКТ СЕ 
ПРЕПОРЪЧВА при хора, 
страдащи от:
 Подагра
 Артрози и ошипя-

вания
 Хора, предразполо-

жени към задържане на 
пикочна киселина в ор-
ганизма
  Болки в ставите, 

кръста и костите
  Ограничена под-

вижност и скованост в 
ставите
 Отоци
Състав: 
синя тинтява стрък 

67 mg. Притежава про-
тивоспазматично дейст-
вие, усилва секрецията 
на стомашните жлези и 
жлъчката. 

Полски хвощ стрък  
67 mg. Отлично средство 
е при ревматизъм, черно-

Съществува ли лек, 
към който да посегнем 
при подагра? да, кол-
кото и невероятно да 
звучи – лек има. При 
това съставът му идва 
от природата, на една 
ръка разстояние от нас. 
Това е чудото от народ-
ната медицина, нарече-
но Подагро Протект.

Подаграта е напъл-
но лечимо заболява-
не. Силно влияние й 
оказват диетата и огра-
ничаването на приема 
на алкохол. Назначава-
нето на лечение с ме-
дикаменти се извърш-
ва от ревматолог. Меж-
ду пристъпите е важно 
да бъде намалено коли-
чеството на пикочната 
киселина.

На помощ идва ПО-
дагрО ПрОТекТ – из-
ключителен продукт с 
натурален състав. Спо-
мага естественото раз-
тваряне на кристалите 
на пикочната киселина 
в ставите и в другите тъ-
кани, оказва благопри-
ятно влияние върху ста-
вите – на големия пръст 
на крака, глезените, пе-
тите, колената, китки-
те, пръстите и лактите. 
Подпомага нормална-
та физиологична функ-
ция на ставите, поддър-
жа в добро състояние 
околоставните тъка-

Чудото, направено по стара билкарска 
рецепта, което се бори успешно с подаграта

глухарче стрък 67 
mg. Прилага се при камъ-
ни в жлъчката, в бъбре-
ците и пикочния мехур, 
при стомашни и чревни 
смущения, при кашлица, 
екземи, подагра, болести 

можете да поръчате директно на телефон: 
0877 72 10 40 и на https://biotica.bg 

или в повечето аптеки в страната.

на далака, възпаление на 
червата, анемия и за ре-
гулиране на кръвното 
налягане.

гръмотрън корен  67 
mg. Използва се при ото-
ци, наднормено тегло, 
ревматизъм, безплодие, 
шипове, подагра.

Бреза листа 67 mg. 
Според народната ме-
дицина се използват при 
терапия на атеросклеро-
за, подагра, при бъбреч-
ни и жлъчни колики.

Златна пръчица 
стрък  67 mg. Изпoлз-
вa се пpи зaбoлявaния 
нa пиĸoчнитe пътищa 
(възпaлeния, пяcъĸ 
и ĸaмъни в бъбpeци-
тe и пиĸoчния мexyp 
c aлбyмин в ypинaтa), 
пpи oтoци oт paзличeн 
пpoизxoд, зaбoлявaния 
нa чepния дpoб и жлъч-
нитe пътищa, ĸaмъни в 
жлъчĸaтa, пoдaгpa, peв-
мaтизъм, eнтepoĸoлити, 
бpoнxит.

Мента стрък 67 mg. 
Истински дар от приро-
дата.

Мнението на специ-
алиста д-р Маринов:

„Ако се остави нелеку-

вана, подаграта се раз-
вива най-вече поради 
постоянното натрупва-
не на пикочна кисели-
на в ставите. Пристъпи-
те обикновено преми-
нават за няколко дни, 
но с течение на време-
то те стават все по-чес-
ти и причиняват тежък 
артрит и необратими по-
ражения в ставите, като в 
най-лошия случай пода-
грата става причина и за 
сериозни бъбречни за-
болявания.

С ежедневния прием 
на ПОдагрО ПрОТекТ 
вие си гарантирате под-
държане на всички ор-
гани и системи в тялото 
в най-добро здравослов-
но състояние и осигуря-
вате превенция за раз-
витие и обостряне на по-
дагра.“

Препоръчителен е 
приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъ-
ти в годината. Подагро 
Протект има дълготрай-
но действие, като запаз-
ва своята ефективност в 
тялото дори след пери-
ода на употреба. Без ле-
карско предписание.

При грип, вирусни и бактериални 
инфекции. Защита с качествените 
продукти на „Еспара“, Австрия

МаслО ОТ ЧаеНО дър-
ВО капс. х 30 е природна 
алтернатива за повишаване 
на защитните сили на орга-
низма през есенно-зимния 
период. Маслото от чаено 
дърво е ефикасно противо-
вирусно и противогъбично 
средство от естествен про-
изход. Прилага се успешно при про-
студни, грипни и възпалителни забо-
лявания, инфекции на дихателната 
(хрема, бронхит) и пикочо-половата 
система, гнойни рани, херпеси, дер-
матити, абсцеси, екземи и други хро-
нични кожни заболявания (акне). По-
мага за по-бързо възстановяване при 
хронична умора, следоперативни ус-
ложнения, по време на и след химио- 
и лъчевъздействие. Особено подходя-
що при гъбични инфекции по кожата, 
стомашно-чревния тракт и пикочо-по-
ловата система. Продуктът съдържа и 
масла от пупалка (вечерна иглика) и 
облепиха (ракитник), които са богати 
на витамини и есенциални мастни ки-
селини и подсилват синергич-
ния му ефект. 

алОе Вера био растите-
лен сок 1 литър е 100% нату-
рален сок без консерванти, оц-
ветители и овкусители от сер-
тифицирано биологично про-
изводство със съдържание на 
ацеманан 600 мг на литър. При-
роден източник на витамини, 
минерални вещества, ензими 
и аминокиселини. Използва се 
за повишаване защитните си-
ли на организма, възстановяване на 
клетъчната виталност, поддържане на 
нормалната микрофлора в стомашно-

чревния тракт. Има слабително, жлъ-
чогонно и стимулиращо обмяната 
на веществата действие. Притежа-
ва естествен противовъзпалителен 
ефект. Отразява се добре на хора с 
кожни проблеми, както и с артрит. 

ЧисТ НОс капс. х 50 
е синергична комбина-
ция от лечебни билки, 

ензими и калций, подхо-
дяща за усилване на съп-
ротивителните сили и об-
щия жизнен тонус на орга-
низма, при кашлица и хре-
ма, придружена със сър-
беж, настинки, прекалено 
отпускане на мускулите на небцето, 
езика и гърлото, вирусни и бактери-
ални инфекции на дихателните пъти-
ща. Действа успокояващо, противо-
възпалително, облекчава болките и 
подпомага отделянето на секрет при 
суха кашлица. Засилва отбранителни-
те сили на организма, изпреварвайки 
с една крачка простудните заболява-
ния и помага за по-бързото им  отшу-

мяване. Ензимите протеаза, липаза и 
алфа-амилаза улесняват дишането и 
съдействат за изчистването на жила-
вите секрети от носа и околоносните 
кухини. Калцият е необходим за функ-
ционирането на клетъчните мембра-
ни, за работата на ядрения апарат на 
клетките, той спира освобождаване-
то на хистамин, като с това намалява 
проявяването на алергични реакции, 
болковия синдром и формирането на 
имунния отговор.  

сеМки ОТ греЙПФруТ  
натурален билков дестилат 30 мл

Семките на грейпфрута се отли-
чават с особените си антимикробни 

свойства. Те обез-
вреждат както бак-
териите, така и ви-
русите и гъбичките. 
Спектърът им на ак-
тивност е много ви-
сок (около 800 бак-
териални и вирусни 
щама и 100 гъбични 
щама), като запазват полезната чревна 
флора на организма. Ето защо екстра-
ктът от семките на грейпфрут е универ-
сално естествено средство за защита и 
укрепване на имунната система. Основ-
ни приложения: бактериални и вирусни 
инфекции; гъбични инфекции (Candida); 
стомашно-чревни инфекции; паразитни 
болести.

еХиНацеЯ кОМПлекс натурален 
билков дестилат 30 мл от: ехинацея, 
кисел трън, оман, 
коприва, див че-
сън, шипка и туя

Ехинацеята има 
имуностимулиращо 
действие, защитава 
производството на 
имунните клетки и 
действа срещу виру-
си (включително херпесни), ефективно 
пречиства кръвта. Комбинацията с ки-
сел трън е особено полезна при умо-
ра и изтощение за повишаване на съп-
ротивителните сили. Оманът и туята 
действат противовъзпалително и отх-
рачващо. Шипката укрепва съпротиви-
телните сили на организма, а коприва-
та и дивият чесън се характеризират с 
кръвопрочистващо и стимулиращо ме-
таболизма действие. Основни прило-
жения: укрепване на защитните сили; 
пречистване на кръвта; при пролетна 
умора; за възстановяване след боле-
дуване, при стрес.

Вносител: 
 “Фармабион плюс” еООд, 

тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg 

П р о ф и л а к -
тиката е от съ-
ществено значе-
ние за ранната 
диагностика, на-
временното ле-
чение и респек-
тивно за добри-
те резултати при 
лечение на съдовите заболявания. Убедени в 
здравната и социалната значимост на профилак-
тиката, екипът на отделението по съдова хирур-
гия към УМБАЛ “Софиямед“ обявява скрининго-
ва кампания под формата на безплатни прегле-
ди за съдови заболявания на 13 и 14 ноември 
от 14:00 до 18:00 ч. Те ще се провеждат в ка-
бинета по съдова хирургия №4, сектор г, в 
сградата на бул. „г.М.димитров” №16 с пред-
варително записване на тел. 02 465 00 00.

 Опитът показва, че голяма част от пациен-
тите пренебрегват редовната профилактика и 
търсят помощта на съдовия специалист едва 
след проява на първите симптоми на съдова 
недостатъчност. Само ранната диагностика на 
заболяването може да спомогне за навремен-
ното и адекватно консервативно или миниин-
вазивно (безкръвно) лечение, както и превен-
ция на късните усложнения от нелекуваните 
съдови заболявания.

В Отделението по съдова хирургия към УМ-
БАЛ „Софиямед“ се провежда диагностика, без-
кръвно и оперативно лечение на разширени 
вени, запушване на дълбоките вени на край-
ниците, отоци, нарушено кръвоснабдяване на 
крайнциите, стеснения на сънната артерия, 
аневризма на абдоминалната аорта и други 
съдови заболявания.

Безплатни прегледи
за съдови заболявания 
в „Софиямед“

дробни заболявания, ате-
росклероза, жълтеница, 
подагра.

Троскот корен 67 mg. 
Прилага се при наличие 
на бъбречни и жлъчни 
камъни, отлично повли-
ява ревматизъм, подагра, 
отоци.

Бял равнец стрък  
67 mg. Действието му 
е болкоуспокоително, 
противовъзпалително, 
кръвоспиращо, анти-
септично.
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хиляди хора по цял свят промениха живота си 
през последните години, след като се довериха на 
лечебното действие на поляризационния диск ПОЛАРИС 

Заради различните „нечистотии”, на 
които сме изложени, нашите клетки гу-
бят амплитудата, следователно не ви-
брират така енергично, както биха ви-
брирали в оптималното си състояние. 
Това можем да сравним с обикновено 
махало (или с детска люлка). При раж-
дането си ние получаваме максимал-
на енергия, както махалото получава 
максимална енергия, когато го залю-
леем енергично. На младини, когато 
имаме такава енергия, ние сме по-мал-
ко предразположени към болести, но 
с течение на времето амплитудата на 
вибрациите на нашите клетки става все 
по-малка, както махалото забавя дви-
жението си, ако не го залюлеем отново. 

Д-р Дино Томич  достига до завид-
ни резултати и създава поляризацио-
нен диск ПОларис за повишаване  на 
притока на жизнена енергия в органи-
зма и да подобри здравето за стотици 
хора, за постигането на които са ра-
ботили великите учени Георг Лаков-
ски (Georges Lakhovsky) и Никола Те-
сла (Nikola Tesla). Те говорят, че с при-
лагането на високофренквентни ос-
цилатори и вортекс антени могат да 
се лекуват успешно редица болести, 
които и днес се смятат за нелечими. 
По думите на  д-р Томич така, както е 
възможно да се извърши диагностика, 
така с помощта на електромагнитните 
вълни е възможно да се приведе це-
лият организъм в балансирано здра-

вословно състояние. 
Задачата на ПОларис е да компен-

сира енергийния спад в организма и 
същевременно да да се решават и здра-
вословните проблеми.  Дискът много-
кратно засилва притока на жизнена 
енергия (биоенергия) в организма ни 
и го стимулира да се излекува сам по 
напълно естествен начин. Човешкият 
организъм притежава всички механи-
зми за самолечение, но е необходимо 
този механизъм да се задвижи, за кое-
то ни помага поляризационният диск. 
Можем да сравним това с електриче-
ската енергия. Ако намалим напреже-
нието, много уреди вкъщи ще работят 
по-слабо или изобщо няма да работят. 
По същия начин функционира и тялото: 
ако му осигурим необходимата енер-
гия, то ще работи безупречно.  

  По искане на много потребители 
на диска ПОларис публикуваме по-
лезна информация и чудесните пре-
живявания за ползите от  диск ПОла-
рис от цял свят. 

 Мирослава Янечкова (Чехия, 
Прага):  „Благодаря ви, че ме правите 
щастлива  всеки ден.   Преди години 
семейството ми претърпя трагедия. В 
този период косата ми падна. Лекари-
те ми дадоха различни кремове, вземах 
витамини и минерали, но успях само 
да повиша килограмите си. Винаги съм 
имала силна и гъста коса. Но  психоло-
гическото ми състояние не беше добро; 

не  спях, а на сутринта се чувствах из-
тощена, раздразнителна и напрегна-
та. Не успявах да преодолея ежеднев-
ните задължения, което ме краше да 
се чувствам по-малко ценна. През де-
кември купих диск ПОларис. Всеки 
ден го поставях на всяка чакра от тя-
лото ми за 15 минути. Пиех 1 чаша во-
да, заредена с ПОларис, а вечер дър-
жах диска на  нощното шкафче на поло-
вин метър от главата. Още първата нощ 
заспах без проблеми и спах цяла нощ, 
без да се събудя. Събудих се спокойна 
и свежа. Който не е преживял продъл-
жителни безсънни нощи,  не знае кол-
ко е ужасно. След 
месец използва-
не на ПОларис 
маникюристка-
та забеляза, че 
ноктите ми имат 
различен цвят и 
са по-твърди. По-
пита ме какво из-
ползвам, а аз използвах само  ПОла-
рис.  Така разбрах, че дискът действа 
благоприятно върху организма ми и  
започнах да го  поставям по няколко 
пъти на ден на главата, в зоната, където 
имаше най-малко коса. Използвах рас-
тителната тинктура, диска ПОларис и 
използвах енергизираната вода с него 
за последното изплакване. Днес  не мо-
га да повярва колко по-силна, гъста и 
дълга е косата ми само след 3 месеца 

употреба! Веднага препоръчах диска 
на мои клиенти, които имат подобни 
проблеми като мен. Радвам се и ви бла-
годаря за това, че отново съм  щастли-
ва всеки следващ ден! ” 

Н.г. сталберт, канада, квебек: 
„Поръчах диск ПОларис заради бол-
ката в областта на слабините, която 
често ми причиняваше трудности при 
ходене. Започнах да го използвам ре-
довно и вече ходя без болка. Използ-
вам го и за болки в раменете и нався-
къде, където се появят. От редовната 
употреба на ПОларис значително се 
подобри кръвообращението ми. Про-

дължавам да говоря за 
ПОларис на всички 
мои приятели, защото 
съм убеден, че дискът 
ПОларис е фантас-
тично средство, с кое-
то можем да управля-
ваме здравето си. Го-
ляма благодарност на 

онези, които са го създали.”  
Зухра Фетиц,   сараево:  Поставих 

ПОларис в долната част на корема за 
30 мин. вместо препоръчаните 10 мин. 
Вечерта изхвърлих всичко от себе си, 
както никога преди в живота си“- доба-
вя тя. С годините стомахът и червата ми, 
които съм имал от младостта ми, зна-
чително се повредиха. Тъй като имам 
сгъната жлъчка, често имах проблеми 
с храносмилането, когато ям нещо, ко-

ето обичам, след това изпитвам болка. 
Сега, когато  почувствам тежест и бол-
ка, поставям диск ПОларис  за някол-
ко минути на стомаха и неприятности-
те отминават незабавно.

Освен споменатото дотук ПО-
ларис е доказал отличното си въз-
действие и при всички видове бол-
ки, гинекологични и урологични 
проблеми, болести на гърба и ста-
вите, пълнота, намалено либидо и 
потентност, стерилитет, хемороиди, 
запек и проблеми с червата, бело-
дробни и сърдечни проблеми, про-
блеми с щитовидната жлеза и си-
нусите, главоболие, безсъние и ло-
шо настроение... На практика няма 
здравен аспект, на който ПОларис 
да не се отразява положително.

Запомнете: вашето здраве е във 
вашите ръце.

За поръчка и информация:
тел: 0886  777  126  и на сайта на 

„Поларис Бг“  ООд  www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПОларис:  

1бр.  -  70,00лв. + доставка
2бр. -   140,00лв. без цена за доставка
3бр.  - 10% отстъпка (189,00лв.) и без 
цена за доставка
• Куриерски услуги доставка в 
гр.софия – 5,00 лв. 
• Куриерски услуги доставка до дру-
ги населени места – 7,00 лв.

в опаковката има подробно опи-
сание за приложението му.

 Ракът на щитовид-
ната жлеза трудно се 
разпознава в само-
то начало. Той е ма-
лък възел, който е 
плътен, неболезнен, с 
неравна повърхност. 
Обикновено се поя-
вява след дълго за-
боляване от възлес-
та гуша. 

Отначало ракови-
ят възел е само в 
жлезата, той не зася-
га нейната обвивка и 
околните тъкани. Но 
расте много по-бързо 
от обикновения до-
брокачествен възел. 
След време обхваща 
обвивката на жлеза-
та, прониква в окол-
ните тъкани. И поне-

же наблизо са нерви-
те за гласните връз-
ки, се появяват по-
дозрителните симп-
томи - дрезгав глас 
и кашлица на прис-
тъпи. Доста по-къс-
но идва затруднено-
то гълтане. Ракът ме-
тастазира в шийните 
възли от съответната 
страна, по-късно по 
кръвен път се прена-
ся в далечни органи. 

Но метастазите се 
развиват сравнител-
но късно, след годи-
ни. Диагнозата се по-
ставя, като чрез тън-
ка игла се взема ма-
териал от възела и 
се изследва за рако-
ви клетки. 

Това дава сигурно 
диагнозата. Тя се под-
крепя от изследване 
за туморни маркери 
в кръвта, които имат 
значение повече за 
прогноза на заболя-
ването, след като е 
проведено лечение. 
Ако нарастват, това 
показва, че туморът 
не е ликвидиран. 

Лечението е опе-
ративно, отстраня-
ва се раковият въ-
зел. Допълнително 
се провеждат хими-
отерапия и лъчеле-
чение. Ако до 5 го-
дини след операция-
та няма рецидив, бо-
лният се смята за из-
лекуван.

При дрезгав глас се подозира рак 
на щитовидната жлеза

Миомата е доброкачествен ту-
мор от мезенхимен произход, кой-
то възниква в мускулния слой на 
матката. Миомата не прави нищо 
друго, освен това да расте и поня-
кога, растейки, да затруднява функ-
цията на някои от репродуктивни-
те органи (матка, маточни тръби, 
маточна лигавица), причинявайки 
инфертилитет. 

Обикновено миомата няма симп-
томи, но когато й се даде време 
да порасне голяма, може да дове-
де до обилно кървене около мен-
струалния цикъл, болезнен цикъл, 
тумор в корема (пациентката има 
чувството, че има топка в корема, 
която често пъти може да се напипа 
по предна коремна стена), смуще-

ние при ходене до тоалетна – ако 
е голяма, миомата може да притис-
ка пикочния мехур или ректума.

Миомният възел може да се ди-
агностицира чрез ултразвуково из-
следване. За съжаление дефини-
тивната диагноза остава единстве-
но хистологична – тоест туморът 
трябва да се извади и изпрати за 
хистологично изследване.

В зависимост от разположение-
то на миомата, големината и склон-
ността й да нараства и оплаквания-
та на пациентката се прави детайл-
на оценка на състоянието на паци-
ентката и прогнозата от лекуването 
или нелекуването на възела. 

Ако се вземе решение за лече-
ние, то бива оперативно. 

Симптоми и лечение на миома
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„Обърната класна 
стая“ експерименти-
рат в Първо СУ „Св. 
Седмочисленици“ в 
Търговище. Това е 
съвременен образо-
вателен модел, при 
който ти-
пичният 
у р о к 
в 

клас и 
домашна-
та работа „разме-
нят“ местата си. Ме-
тодът дава възмож-
ност на учениците да 
учат урока у дома, а 
в клас да се упраж-
няват, да дискутират, 
да осмислят научено-
то, съобщи директо-
рът на учебното за-
ведение Севдалина 
Зафирова.

Новата технология 
им осигурява сво-
бодата да учат със 
собствено темпо и 
да излязат от роля-
та на пасивни слу-
шатели. Учителят ве-
че не е само лек-
тор. Неговата зада-
ча е да насочва, ко-
ригира, допълва на-

ученото от децата.
Учениците, подгот-

вени по този метод, 
са много по-увере-
ни в своите способ-
ности, по-силно мо-
тивирани са и не се 

притесняват 
да зада-

в а т 

в ъ -
проси 

за учеб-
ното съдържа-

ние, което не раз-
бират. Те свикват да 
търсят информация, 
да я споделят с дру-
гите, да дискутират, 
да убеждават или да 
приемат друга глед-
на точка, казва още 
директорът.

За успеха на та-
зи образователна 
технология основна 
роля има учителят. 
„Обърнатата клас-
на стая променя на-
гласи, стереотипи на 
поведение и съзна-
ние. Мисля, че това 
е моделът на бъде-
щото училище”, убе-
дена е Севдалина За-
фирова.

Ïразíик íа сìилÿíскиÿ ôасóл
риха над 15 казана с фасул чорба, приготвяй-
ки близо 6000 порции за празничната трапеза.

Общо 46 мозайки и композиции от фасуле-
ни зърна участваха в конкурс за пано от боб. В 
надпреварата се включиха творби на деца от 
детски градини и училища в смилян и смолян. 
с призови места в кулинарния конкурс бяха 
блюдата „Мама и аз - цървулки“, запечен фа-
сул със зеленчуци и паста със смилянски боб 
и манатарки.

Професионални майстори представиха де-
сертен крем с фасул, боб скордаля, мус от сми-
лянския сорт с крема сирене, както и чипс от 
пъстрите зърна. 

„Фасулената столица“ смилян почерпи нас-
коро хиляди гости с бобена чорба, приготве-
на с деликатесния смилянски сорт. седемна-
десетото издание на традиционния Празник на 
смилянския фасул събра посетители от цялата 
страна. Производителите на този сорт боб сва-

Предприемачът Игнат Канев получи 
„Кристален знак“ 

вателен модел, при 
който ти-
пичният 
у р о к 
в 

тивирани са и не се 
притесняват 

да зада-
в а т 

клас и 
домашна-
та работа „разме-

в ъ -
проси 

за учеб-

Åкспериìентът 
„Îбърната

класна стая“ се казва. Това заяви пред 
журналисти в Русе канад-
ският бизнесмен с бъл-
гарски произход и дари-
тел Игнат Канев.

Предприемачът се 
срещна с академичната 
общност на Русенския 
университет. От висше-
то училище съобщиха, 
че Канев е бил отличен 
с „Кристален знак“ на 
учебното заведение с 
благодарност за всичко, 
което е направил в име-

то на младите хора в универ-
ситета и града.

Той получи и книга-албум 
„Хроника на родолюбието“, в 
която са включени снимки от 
важните моменти в живота на 
Русенския университет и „Ка-

нев център“ - от първата сре-
ща на Игнат Канев с ректора на 
Русенския университет чл.-кор. 
проф. Христо Белоев през ок-
томври 2012 г. до днес.

Представена бе и книгата би-
ография на Игнат Канев „Живот 
във възход“. Тя описва живо-
та на бизнесмена, но в същото 
време е и историческа картина 
на Европа и света.

„Живот във възход“, разказ-
ва за изминатия път от него - от 
построяването на първата ед-
ноетажна къща през 1952 г. до 
огромните небостъргачи, игри-
ща за голф, сгради с обществе-
но, социално и икономическо 
значение, както и до значител-
ната благотворителна финансо-
ва подкрепа на множество бла-
городни каузи.

„Като дойда в България, не 
идвам с празен джоб. Трябва с 
нещо да се помага, колкото мо-
га. Ако съм жив и здрав, рабо-
тите ще продължават. Обичам 
да помагам там, където е сла-
бичко, да се позакърпи, както 

С кулинарна изложба 
и веселие премина де-
сетият Празник на бре-
жанския кестен. Хора от 
страната и чужбина за 
поредна година изпъл-
ниха площада на симит-
лийското село Брежани. 

По традиция местни-
те жени подредиха из-
ложба с ястия от кесте-
ни. По този начин се по-
казва, че във всяка го-
зба може да се използва 
кестен, каза организато-
рът на изложението Да-
ниела Иванова. 

Брежанските баби и 
техните наследници по-
черпиха с баници, бак-
лави и кексове, пригот-

вени с плода, станал ем-
блема за селото. Праз-
никът ги кара да експе-
риментират, местните 
жени търсят и създават 
постоянно нови рецеп-
ти, а сполучливите мо-
гат да се опитат на из-
ложението, разказа още 
Даниела Иванова. Ос-
вен в сладкиши кесте-
нът може да се използ-
ва и в солени ястия ка-
то патладжан, пълнен с 
кайма и кестени, който 
можеше да се опита на 
празника.

В цялото село се но-
сеше аромат на варе-
ни и печени кестени. 
По традиция брежане-

Áреæаíски кестеí

цът с италиански коре-
ни Марчело Канестрели 
приготви вкусния плод 

по италианска рецепта, 
която е наследил от ба-
ща си.

Природонаучният музей в Пловдив показва 
колекция от соленоводни и сладководни риби, 
която няма аналог по света. Колекцията съдър-
жа над 30 вида риби с различна степен на ток-
сичност, като всяка една от тях е на стойност 
между 500 и 1000 лева, уточниха от музея.

Те са набавяни от Тихия океан, Индийския оке-
ан, Червено море в рамките на две години и с 
тях колекцията от най-атрактивни видове риби 
от целия свят, които вече са 56, се превръща в 
най-интересната и най-голямата у нас.

Директорът на пловдивския аквариум Огнян 
Тодоров подчерта, че той е иновативен с това, 
че се намира във вътрешността на страната. 
И добави, че предстои изграждането и на нов 
10-тонен аквариум, средствата за който ще се 
набират от дарители.

До края на 2019 г. музеят ще бъде оборуд-
ван и с лазерен принтер за 3D прожекции в 
планетариума. 

Мажоретките на Сви-
ленград за поредна го-
дина са в челната трой-
ка на Европа. Съставът 
се завърна с престижна-
та трета награда от 23-
ото европейско първен-
ство по батън туърлинг и 
мажоретки в курортното 
градче Линяно Сабиадо-
ро в Италия, съобщиха от 
кметската управа.

С усилията на треньорския 
екип - Иванка Миткова, Петя 
Карагьозова, Цветелина Геор-
гиева, съставът печели много-

 Наши мажоретки в челната тройка на европа

бройни награди и през послед-
ните няколко години се класи-
ра за европейските първенства 
като част от националния отбор 
на България.

Тази година 
мажоретките са 
се състезавали 
в голямата въз-
растова група 
- джуниър, при 
конкуренция с 
2000 мажорет-
ки от 14 държа-
ви, които имат 
изградена дъл-

гогодишна традиция и големи на-
ционални отбори. Състезателките 
ни са успели да извоюват брон-
зовите медали след Хърватия и 
Чехия.
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Детски свят За най-малките

Оцветете рисунката

ЗВЕЗДИЧКИ

Разходка
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ОБИЧМамо, мамо, мила мамо,
колко те обичам само!
Вечер ти последна

 лягаш,
сутринта пък рано

 ставаш.
Много рано ти 

се будиш
и започваш да 

се трудиш.
Искам да съм като

 тебе
цял живот, по всяко

 време!
Сутрин рано ще 

се будя,
за да почна да 

се трудя.
Обещавам да съм умна,
много умна и разумна.
Винаги ще ти помагам
много, знам, ще те 

зарадвам!
Знам ти колко ме обичаш
и ме „гълъбче” наричаш.
Ти си мила, ти си сладка

като батко, като
 татка.

Как обичам ви аз 
всички,

вий сте истински 
пчелички!
Всичко вършите 

задружно
в нашето семейство 

дружно,
с таз усмивка на 

устата,
с радост пълни ми 
душата.
Твойто весело 

гласче,
то за мене е звънче!
Вярвай ми, ще съм

 добричка
и ще ви обичам всички!

Христо НЕДЕЛЧЕВ,
 с. Хрищени, обл. Ст. Загора

Лека  нощ!

Ïèñàí÷î

Спи ми сладко, 
палаво детенце.
Малко, нежно,
живичко цветенце!
Ето, слънцето
се скри отдавна,
нощ чудата
над земята падна.

Скоро Сънчо 
с приказна усмивка
ще докосне 
твоята завивка.
После
със вълшебствата 
                   признати
ще те вземе
в своите палати.

Ще преминеш
с облак планините.
Ще побъбриш
малко със звездите.
Ще препускаш
на коне крилати.
Ще живееш
в приказки познати.

Щом поискаш –
и голям ще станеш.
Може и Луната

да си хванеш!
Може да си 
мъничко човече,
долетяло
с птица отдалече.

Спи ми кротко,
мъничко детенце.
Сънчо грабна 
своето палтенце.
Идва вече –
затвори очички!
Нека всички
нощи са добрички!

Мария ВеликОВа

Котката Снежана снежнобяла
вчера беше нещо пощуряла.
Първо на тавана се покачи,

мяука, драска, по гредите скача.
След това се свря във сеновала,
там не помня тя да е живяла.
В него явно не хареса нещо,
та в мазето бързо се измести.
Туй, де мисля, не ми беше ясно,
виждах само, че й става тясно.

Влезнахме в гаража при колата
с татко – да направим справка кратка.
- Татко, гледай!
- Сине, що ти стана?
- Татко, тука спала е Снежана.
Влязла и гнездо дори си свила,
с пухчета сребристи го покрила,
а в гнездото – чисто нов Писанчо.

Виж Снежана! Кротичко го бави
и на майка истинска се прави.

- Сине, тя, Снежана, за другарче
си донесла бебенце писанче.

Милица БалаБаНОВа

Виж тази нощ в морето
как малките звездички
са слезли да измият
крачета и очички.

Пътека осветява
там майка им, Луната,
по нея да се върнат,
щом дойде пак зората.

Но ти недей се сърди,
че сутрин като станеш,
звездичките ги няма,
в ръчичка да ги хванеш.

Във облачни постели
те спинкат на небето
и сигурно сънуват
как плуват с теб в морето.

Христина ПеТрОВа

Вчера с татко и със мама
се разходихме в гората,
радвахме се до насита
на чудесната палитра!

Минахме край горски храсти
с шипки, трънки и глогинки,
брахме плодчетата малки,
слагахме ги във торбички.

А дърветата големи
бяха с листи променени,
багри чудни ги красяха – 
шарки – есенна позлата!

И видях как леко-леко
падаха листенца меки
и покриваха земята,
бавно, нежно се редяха!

Нонка ЧардакОВа
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Българските хуманитарни мисии 

Браилските Бунтове
Това е времето (1841-1843 г.), 

когато сред българските револю-
ционни среди най-популярна е 
идеята на Раковски. Тя предвиж-
да създаването на големи чети в 
съседни на България страни, ко-
ито да влязат в Българско и да 
вдигнат народа на въстание. Най-
многобройна е българската еми-
грация в Румъния. Смята се, че 
там живеят между 65 
и 75 хил. души, преми-
нали Дунав, за да избе-
гнат турския гнет. По-
вечето от тях са довол-
ни, че са намерили пре-
питание и живеят спо-
койно. Но има и таки-
ва, които преди всич-
ко милеят за родината 
си, мислят и търсят на-
чини за нейното осво-
бождение. Сред тях са 
и тези 300 души, кои-
то през 1841 г. с лич-
ни или събрани сред-
ства се въоръжават и 
формират чета в Браи-
ла. Не го правят тайно, 
защото смятат, че ру-
мънските власти няма да им съз-
дават затруднения. Но не се оказ-
ва така. Високата порта узнава за 
приготовленията и изпраща но-
та до румънското правителство 
с искане да разоръжи четата и 
да възпрепятства нейното пре-
минаване. Княз Солеску, който се 
ползва с турска подкрепа, не ис-
ка да усложнява отношенията си 
със султана, на когото е васал. За-
това нарежда да се изпрати един 
полк, който да обезоръжи чета-
та. Войниците обкръжават лаге-
ра й, разположен в околностите 
на Браила. Четниците са изнена-
дани, защото не са очаквали та-
кива действия от страна на ру-
мънските власти. Изпращат своя 
предводител - Никола Татич, чий-

то баща е черногорец, а майка му  
българка, при командира на пол-
ка. Той заявява, че още на другия  
ден четата ще премине в Българ-
ско и в никакъв случай  не застра-
шава румънците. Командирът на 
полка обаче му казва, че веднага 
трябва да предадат доброволно 
оръжието си и всеки да се върне 
там, откъдето е дошъл, иначе ще 

употреби 
сила. Ни-
кола Татич 
се връща 
при дру-
гарите си 
и им обяс-
нява по-
ложение-
то. Реша-
ват през 
нощта по-
е д и н и ч -
но и по 
групи да 
се измък-
нат от об-
кръжени-
ето и кой-
то успее, 

да премине Дунав и на отвъд-
ния бряг  да се съберат. Румън-
ците обаче нападат лагера още 
по светло. Четниците заемат по-
зиции и се опитват да задържат 
готовите да проникнат в лагера 
войници. Битката е неравна – 300 
четници срещу 6000 войници. В 
завързалото се сражение 120 чет-
ници са убити, над 100 са пленени 
и само около 80 успяват да се из-
мъкнат. Пленените са изпратени 
в солните мини край река Теле-
га, където живеят и работят при 
ужасяващи условия. Българите 
обаче не се отказват от целта си. 
Оцелелите започват да събират 
нови привърженици. През 1842 
г. в Браила идва Раковски и въз-
главява българския бунт. Поуче-

ни от първия неуспех, четници-
те не се събират на лагер, а все-
ки се е укрил някъде и чака сиг-
нал за действие. Раковски разви-
ва трескава дейност за набиране 
на четници и за тяхното въоръ-
жаване, защото в това начинание 
той вижда практическо осъщест-
вяване на своята идея за осво-
бождаването на България. Пръв 
помощник му е Васил Хадживъл-
ков, който е служил в руската вой-
ска, стигнал е до чин капитан и е 
награден с ордени и медали. Ис-
тинската му фамилия е Чардакли-
ев, но руснаците го прекръстват 
на Вълков, а хаджи става впослед-
ствие. В началото на август броят 
на четниците достига 400 души, 
уговарят се на 8 август по мръква-
не, някъде около 21,30 ч. да се съ-
средоточат на пристанището, там 
да вземат гемии и лодки  и с тях 
да преминат Дунава. Намира се 
обаче предател, който уведомя-
ва румънските власти. Те изпра-
щат войници и жандарми, които 
излавят пристигащите на прис-
танището четници. Сред тях е и 
Раковски. Той обаче има паспорт 
на гръцки поданик и затова го 
предават на гръцкото посолство 
в Букурещ. Почти всички четни-
ци, сред които е и Васил Хаджи-
вълков,  са изпратени на катор-
жен труд в солниците край ре-
ка Телега.

Третият бунт  през 1843 г. е 
доста символичен. В него се 
включват само 180 души. Техни-
те намерения са разкрити от ру-
мънските власти и повечето са 
изловени. Участта им е същата – 
каторга в солните мини.Там ус-
ловията са наистина ужасяващи. 
От изтощителния труд, от недо-
яждане и болести умират над 600 
души от браилските бунтовници. 
доц. Йордан ВасилеВ, д-р по 

история

В Далечния изток на 9 фев-
руари 1904 г. избухва Руско-
японската война. Ръковод-
ството на Българския червен 
кръст, съблюдавайки принци-
пите на международната ор-
ганизация на ЧК, в която чле-
нува от 1885 г., предлага на 
руското дружество на Черве-
ния кръст да окаже хумани-
тарна помощ. Предложение-
то е прието и веднага започва 
трескава подготовка за изпра-
щането на медицинска бри-
гада в самия театър на во-
енните действия. Намиране-
то на подходящи добровол-
ци е било трудно. Комюнике-
тата от непознатата Манджу-
рия са тревожни и ужасяващи. 
Мисията се очертавала като 
много опасна и пълна с неиз-
вестности. Спасение от кри-
тичното положение било на-
мерено единствено от съсло-
вието на лекарите с пагони. 
На 30 април 1904 г. предсе-
дателят на БЧК Иван Евстати-
ев Гешов провежда личен раз-
говор със санитарния  под-
полковник Димитър  Киранов, 
началник на Първа софийска 
дивизионна  болница, чиято 
правоприемница е днешната 
ВМА. След няколко дена полу-

чил съгласието му да участва 
в отговорната мисия. 

Доктор Киранов е роден 
през 1859 г. в село Чумле-
кьой, Бесарабия, където не-
говите родители, будни и ро-
долюбиви  българи, се пресе-
лили, подгонени от турски на-
силия и робски теглила. Мла-
дежът завършва средното си 
образование в Кишинев и се 
завръща в освободена Бъл-
гария, за да отбие редовната 
си военна служба. В казармата 
се отличил с любознателност, 
ученолюбие и перфектна дис-
циплина, за което е изпратен 
на държавни разноски да про-
дължи образованието си в Пе-
тербургската медико-хирур-
гическа академия. Той е пър-
вият българин, завършил ме-
дицина военен профил след 
Освобождението (1885 г.). 

В публикацията си "По ко-
мандировката ми в Далечния 
изток" (публична сказка), изда-
ние на БЧК, 1906 г., доктор Ки-
ранов е написал: "Приех пока-
ната да оглавя Медицинската 
бригада за Манджурия не без 
колебание, но като възпитаник 
на руската медицинска школа 
и като българин, наелектризи-
ран от най-хуманните идеи на 

международната организация 
Червения кръст, не можех да 
излъжа доверието, с което аз 
и моя екип бяхме надарени." 
Съставът на мисията се е със-
тоял от 6 човека: ръководител 
- доктор Киранов, лекар - сани-
тарния поручик Иван Менди-
зов, специализирал хирургия 
в Петербург през 1901 г., ми-
лосърдните сестри Заполска и 
Ингилизова, възпитанички на 
първото училище в България, 
създадено от БЧК през 1900 
г., санитарните унтерофицери 
Ангел Марков и Стоян Димов. 
Бригадата тръгва от София за 
Варна на 8 май 1904 г. С воен-
ния кораб "Надежда" отплава 
за Одеса, където е посрещната 
сърдечно с "Добре дошли!" от 
представители на Руския чер-

вен кръст. Болничните потре-
би са натоварени на два ваго-
на и през Байкалското езеро 
с параход-ледокол пристигнат 
до предназначението в град 
Харбин на 3 юни през нощта. 
След много перипетии на зна-
менателния ден 19 юли лаза-
ретът е открит с ритуален во-
досвет. Още през първите дни 
са приети над 30 ранени и бо-
лни руски войници. Едновре-
менно  с това бригадата е раз-
крила подкрепителен пункт на 
ж.п. гарата, през който са пре-
минали 575 нуждаещи се бой-
ци. През  август обстановка-
та на фронта се усложнява и 
капацитетът на болницата се 
увеличил на 60 легла. 

В началото на март 1905 г. 
се налага дислокация на до-
бре уредената болница в Гур-
журин на ново място - в град 
Верхнеудинск, устроен ка-
то военен болничен център. 
Доктор Киранов става извес-
тен като добър специалист  
по болести на ушите, носа и 
гърлото. Страдащите остава-
ли доволни от оказаната им 
специализирана медицин-
ска помощ. На 4 август 1905 

г. във Верхнеудинск пристига 
вторият състав на мисията и 
след предавателно-приемна-
та процедура доктор Киранов 
с част от екипа си се завръ-
ща през Петербург в Бълга-
рия. Българската болница се 
закрива на 10 ноември 1905 
г. За 14 месеца в нея са ле-
кувани 601 ранени и болни, 
престоялите на лечение са об-
що 1838 леглодни. Българска-
та медицинска бригада изпъл-
нила с чест и достойнство сво-
ето предназначение и спече-
лила заслужено уважение. 

По време на балканските 
войни Киранов е главен ле-
кар на действащата войска. 
Преди Първата световна вой-
на е назначен за началник на 
медицинската служба на Пър-
ва софийска дивизионна об-
ласт и е произведен в чин са-
нитарен генерал-майор (1914 
г.). Като член на Върховния ме-
дицински съвет участва в ор-
ганизацията на лечебната ра-
бота по всички фронтове и във 
вътрешността на страната. 

Умира на 65-годишна въз-
раст през 1924 г.  
Полк. о. з. доцент Тодор кериН 

160 години от рождението и  95 години от смъртта на  санитарния генерал-майор доктор димитър стефанов киранов (1859-1924) 

Велик български 
владетел
1375 г. от рождението на хан аспарух

Хан Аспарух - третият син на хан Кубрат, основа-
тел на Дунавска България през 680-681 година, е ро-
ден през 644 г.

След разпадането на Велика България под ударите на 
хазарите Аспарух повежда оногундурите, основна част 
от прабългарите, през реките Днепър и Днестър и за-
ема Онгъла – триъгълника между реките Дунав, Серет 
и Прут, откъдето започва набези срещу Византия. През 
680 г. византийският  император Константин ІV Погонат 
тръгва на поход срещу Аспарух.

Войната в Онгъла завършва с поражение на ромеи-
те поради превъзходния стратегически план на Аспа-
рух, укрепения лагер на българите и нерешителността 
на императора, който след тридневна обсада се оттегля 
с кораб за Месемврия, за да се лекува, а византийска-
та армия е разгромена и преследвана от Аспарухова-
та конница. Хан Аспарух превзема Източна Мизия (без 
Одесос – днешна Варна), сключва като победител дого-
вор с местните вождове на седемте славянски племена 
и северите и така основава новата българска държава.

На следващата 681 г. Аспарух предприема поход на 
юг от Хемус в Тракия. Императорът е принуден да по-
иска мир и подписва договор, с който се задължава да 
плаща годишен данък. Този договор се счита за офици-
алното признаване на новата българска държава.

През 688 г. византийският император Юстиниан ІІ на-
рушава мира и предприема поход към Солун и Македо-
ния, но на връщане попада на българска засада в Източ-
ното Беломорие и претърпява пълен разгром.

Чрез своите военни и дипломатически акции българ-
ският владетел влиза в съюз с Куберова България в зе-
мите на днешна Македония, постоянно застрашавана 
от Византия. Така хан Аспарух успява да присъедини и 
защити славянското и българското население от тези 
югозападни територии. Храбрият и непобедим основа-
тел на Българската държава хан Аспарух загива във вой-
ната срещу хазарите на североизток през 700 година.
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯда, 13 НОеМВри
06:20 Дните, които написаха исто-

рията еп. 10
07:05 Митове и чудовища
08:50 Мъртвият викин
11:35 Повратна точка
13:35 Прокълнати династии
19:05 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 2
20:00 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 4
21:05 Прокълнати династии еп. 5
21:35 Прокълнати династии еп. 6
22:00 Военни заводи еп. 1
23:00 Денят, когато... еп. 3
00:05 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 1
01:15 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 6

02:15 Военни заводи еп. 1
03:10 Денят, когато... еп. 3
04:05 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 1
05:10 Машини за убиване еп. 2

ЧеТВърТък, 14 НОеМВри
06:00 Загадки в музея, сезон 9, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения, сезон 

2, еп. 30
07:30 Истинският Юлий Цезар, 
08:45 Тайните на великите британ-

ски замъци еп. 1
09:35 Тайните на великите британ-

ски замъци еп. 2
10:30 Тайните на великите британ-

ски замъци еп. 3
11:25 Тайните на великите британ-

ски замъци еп. 4
12:15 Тайните на великите британ-

ски замъци еп. 5
13:10 Тайните на великите британ-

ски замъци еп. 6
14:05 Елизабет и нейните врагове 

еп. 1
15:00 Елизабет и нейните врагове 

еп. 2
15:55 Елизабет и нейните врагове 

еп. 3
16:50 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет еп. 1
17:50 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет еп. 2
18:55 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 1
20:05 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 5
21:10 Прокълнати династии еп. 7
21:35 Прокълнати династии еп. 8
22:00 Военни заводи еп. 2
23:00 Денят, когато... еп. 4
00:05 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 1
01:10 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 1
02:05 Военни заводи еп. 2
03:00 Денят, когато... еп. 4
04:00 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 1
05:00 Машини за убиване еп. 3
05:55 Загадки в музея, сезон 9, еп. 7

ПеТък, 15 НОеМВри
07:15 Страхотни изобретения еп. 26
07:50 101 герои на 20 век еп. 5
08:50 101 герои на 20 век еп. 6
09:50 101 герои на 20 век еп. 7
10:55 101 герои на 20 век еп. 8
11:55 Скрити следи: Ватерло, 
12:55 Скрити следи: Първата све-

товна война (1914-1918 г.), 
14:05 Скрити следи: Планината на 

Хитлер, 
15:05 Скрити следи: Войната във 

Виетнам, 
16:10 Личният живот на историче-

ските личности еп. 3
17:05 Личният живот на историче-

ските личности еп. 5
18:00 Личният живот на историче-

ските личности еп. 6
18:55 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 1
20:05 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 6
21:10 Прокълнати династии еп. 9
21:35 Прокълнати династии еп. 10
22:00 Военни заводи еп. 3
23:00 Последното пътуване на Ро-

манови, 
00:05 Първите хора еп. 2
01:10 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 2
02:00 Военни заводи еп. 3
02:55 Последното пътуване на Ро-

манови, 
03:50 Първите хора еп. 2
04:50 Машини за убиване еп. 4
05:40 Загадки в музея, сезон 9, еп. 8

съБОТа, 16 НОеМВри
06:25 Дните, които написаха исто-

рията еп. 1
07:10 Страхотни изобретения еп. 27
07:40 Загадки в музея, сезон 7, еп. 1
08:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 2
09:30 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 7
10:20 Приказки от кралския гарде-

роб, 
11:30 Приказки от кралската спал-

ня, 
12:35 История на християнството 

еп. 3
13:50 История на християнството 

еп. 4
15:00 Как Пътят на коприната създа-

де света еп. 3
16:05 Краят на империята еп. 3
17:00 Изгубеният град на гладиато-

рите, 
18:05 Личният живот на историче-

ските личности еп. 3
18:55 Опасна Земя еп. 1
19:55 Личният живот на среднове-

ковните крале еп. 3
21:10 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 3
22:00 Обратно броене: Издигането 

и падането на Берлинската 
стена еп. 2

22:55 Смъртносно разузнаване еп. 7
23:50 Смъртносно разузнаване еп. 8
00:40 Денят, в който Кенеди умря, 
01:50 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 3
02:40 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 4
03:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

12
04:15 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

13
05:05 Прокълнати династии еп. 8
05:30 Митове и чудовища еп. 1

НеделЯ, 17 НОеМВри
06:15 Дните, които написаха исто-

рията еп. 2
07:15 Страхотни изобретения еп. 28
07:45 Децата на кралица Виктория 

еп. 2
08:55 Опасна Земя еп. 2

09:55 Опасна Земя еп. 3
10:55 Египетски загадки еп. 5
11:50 Египетски загадки еп. 6
12:45 Митични зверове еп. 5
13:40 Митични зверове еп. 6
14:35 Прокълнати династии еп. 9
15:00 Прокълнати династии еп. 10
15:30 Прокълнати династии еп. 11
15:55 Прокълнати династии еп. 12
16:25 Жената в железния ковчег, 
17:30 Повратна точка еп. 1
18:00 Повратна точка еп. 2
18:30 Децата на кралица Виктория 

еп. 1
19:45 Наполеон еп. 3
21:00 Нил: 5000 години история еп. 

1
22:00 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 4
22:50 Личният живот на историче-

ските личности еп. 5
23:45 Личният живот на историче-

ските личности еп. 6
00:40 Дните, които написаха исто-

рията еп. 2
01:15 Дните, които написаха исто-

рията еп. 3
01:50 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
02:40 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 1
03:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 1
04:20 Загадки в музея, сезон 9, еп. 2
05:05 Прокълнати династии еп. 9
05:30 Митове и чудовища еп. 3

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
07:05 Митични зверове еп. 1
08:05 Тайните на великите британ-

ски замъци
13:20 Как Пътят на коприната създа-

де света еп. 1
14:25 Как Пътят на коприната създа-

де света еп. 2
15:30 Как Пътят на коприната създа-

де света еп. 3
16:35 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 1
17:50 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 2
19:00 Първите хора еп. 2
20:05 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 7
21:10 Прокълнати династии еп. 11
21:40 Прокълнати династии еп. 12
22:00 Военни заводи еп. 3
23:00 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 1
23:50 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 2
00:55 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 3
01:45 Военни заводи еп. 3
02:40 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 1
03:30 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 2
04:25 Машини за убиване еп. 5
05:20 Загадки в музея, сезон 9, еп. 9

ВТОрНик, 19 НОеМВри
06:05 Дните, които написаха исто-

рията еп. 3
07:05 Митични зверове еп. 2
08:05 Търсачи на Библията еп. 1
09:05 Търсачи на Библията еп. 2
10:10 Рим: Първата световна супер-

сила еп. 1
11:05 Рим: Първата световна супер-

сила еп. 2
12:00 Рим: Първата световна супер-

сила еп. 3

12:55 Рим: Първата световна супер-
сила еп. 4

13:50 Невидимите градове на Ита-
лия еп. 1

14:50 Невидимите градове на Ита-
лия еп. 2

15:55 Невидимите градове на Ита-
лия еп. 3

16:55 Невидимият град на Рим, 
18:00 Живите мъртви на Помпей, 
19:00 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 2
20:05 Втората световна война - Бит-

ки за Европа еп. 8
21:05 Прокълнати династии еп. 12
21:35 Прокълнати династии еп. 13
22:00 Военни заводи еп. 4
22:55 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 2
23:50 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 3
00:40 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 4
01:40 Военни заводи еп. 4
02:35 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 2
03:20 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 3
04:10 Машини за убиване еп. 6
05:05 Загадки в музея, сезон 9, еп. 

10
05:50 Страхотни изобретения еп. 27

срЯда, 20 НОеМВри
06:20 Дните, които написаха исто-

рията еп. 4
07:20 Митични зверове еп. 3
08:15 Митични зверове еп. 4
09:10 Мистериите на кралските 

убийства еп. 1
10:05 Мистериите на кралските 

убийства еп. 2
11:00 Мистериите на кралските 

убийства еп. 3
11:55 География на убийствата еп. 1
12:50 География на убийствата еп. 2
13:45 География на убийствата еп. 3
14:35 География на убийствата еп. 4
15:30 Смъртносно разузнаване еп. 1
16:25 Смъртносно разузнаване еп. 2
17:15 Смъртносно разузнаване еп. 3
18:10 Смъртносно разузнаване еп. 4
19:05 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 3
19:55 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 1

21:00 Парижки мистерии еп. 1
21:30 Парижки мистерии еп. 2
22:00 Военни заводи еп. 5
23:00 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 3
23:50 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 2
01:05 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 5
02:00 Военни заводи еп. 5
02:55 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 3
03:40 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 2
04:45 Машините на войната еп. 1
05:40 Загадки в музея, сезон 9, еп. 11

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06:25 Дните, които написаха исто-

рията еп. 5
07:00 Митични зверове еп. 5
07:55 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 1
08:50 Тайните на великите британ-

ски замъци, сезон 2, еп. 2

09:40 Тайните на великите британ-
ски замъци, сезон 2, еп. 3

10:35 Тайните на великите британ-
ски замъци, сезон 2, еп. 4

11:30 Тайните на великите британ-
ски замъци, сезон 2, еп. 5

12:25 Тайните на великите британ-
ски замъци, сезон 2, еп. 6

13:15 Как Пътят на коприната създа-
де света еп. 1

14:20 Как Пътят на коприната създа-
де света еп. 2

15:25 Как Пътят на коприната създа-
де света еп. 3

16:30 Господари на тихоокеанския 
бряг еп. 1

17:40 Жената в железния ковчег, 
18:50 Господари на тихоокеанския 

бряг еп. 2
20:00 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 2

21:05 Парижки мистерии еп. 3
21:35 Парижки мистерии еп. 4
22:00 Военни заводи еп. 6
23:00 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 4
23:55 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 2
01:00 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 6
01:55 Военни заводи еп. 6
02:50 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 4
03:40 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 2
04:40 Машините на войната еп. 2
05:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 12

ПеТък, 22 НОеМВри
06:20 Дните, които написаха исто-

рията еп. 6
07:15 Децата на кралица Виктория 

еп. 1
08:30 Децата на кралица Виктория 

еп. 2
09:40 Децата на кралица Виктория 

еп. 3
10:55 Личният живот на кралските 

особи еп. 1
11:50 Личният живот на кралските 

особи еп. 2
12:45 Личният живот на кралските 

особи еп. 3
13:40 Психарско корабокрушение, 
14:45 От Световната война до Сту-

дената война еп. 1
15:55 От Световната война до Сту-

дената война еп. 2
17:00 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 1
17:55 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 2
18:50 Тайните на мъртвите, сезон 2, 

еп. 2
19:55 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 3

20:55 Парижки мистерии еп. 5
21:25 Парижки мистерии еп. 6
22:00 Военни заводи еп. 7
22:55 Денят, в който Кенеди умря, 
00:00 Първите хора еп. 3
01:10 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 7
02:05 Военни заводи еп. 7
03:00 Денят, в който Кенеди умря, 
03:55 Първите хора еп. 3
05:00 Машините на войната еп. 3
05:55 Загадки в музея, сезон 9, еп. 13

съБОТа, 23 НОеМВри
07:05 Страхотни изобретения еп. 28
07:35 Митични зверове еп. 6
08:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 3
09:25 Загадки в музея, сезон 7, еп. 4
10:15 Осем дни, които създадоха 

Рим еп. 8
11:10 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха историята 
еп. 1

12:05 Хенри и Ан: Любовниците, 
които промениха историята 
еп. 2

13:05 История на християнството 
еп. 5

14:15 История на християнството 
еп. 6

15:30 Помпей: В очакване на бед-
ствието еп. 1

16:25 Краят на империята еп. 4
17:20 Тайните на Забранения град в 

Китай, 
18:20 Личният живот на историче-

ските личности еп. 4
19:15 Опасна Земя еп. 2
20:10 Личният живот на кралските 

особи еп. 2
21:10 Титаник: Истории от дълбини-

те еп. 4
22:00 Денят, в който Хитлер умря, 
23:00 Мъртвият викинг еп. 1
23:55 Мъртвият викинг еп. 2
00:50 Мъртвият викинг еп. 3
01:40 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 2
02:35 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 3
03:30 Загадки в музея, сезон 9, еп. 3
04:15 Загадки в музея, сезон 9, еп. 4
05:00 Прокълнати династии еп. 10
05:25 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 1
НеделЯ, 24 НОеМВри

06:15 Дните, които написаха исто-
рията еп. 7

07:15 Страхотни изобретения еп. 29
07:45 Децата на кралица Виктория 

еп. 3
09:00 Свирепа Земя еп. 1
09:55 Свирепа Земя еп. 2
10:50 Египетски загадки еп. 7
11:45 Египетски загадки еп. 8
12:40 Митични зверове еп. 7
13:40 Митични зверове еп. 8
14:35 Парижки мистерии еп. 1
15:05 Парижки мистерии еп. 2
15:35 Парижки мистерии еп. 3
16:10 Парижки мистерии еп. 4
16:40 Кацането на Луната: Най-голя-

мата измама?, 
17:45 Повратна точка еп. 3
18:15 Повратна точка еп. 4
18:45 Децата на кралица Виктория 

еп. 2
19:55 Тайният Версай на Мария-Ан-

тоанета, 
21:00 Нил: 5000 години история еп. 

2
22:00 Обратно броене: Издигането 

и падането на Берлинската 
стена еп. 1

22:55 В търсене на “Ориент Екс-
прес” еп. 1

23:45 В търсене на “Ориент Екс-
прес” еп. 2

00:40 Дните, които написаха исто-
рията еп. 4

01:10 Дните, които написаха исто-
рията еп. 5

01:45 География на убийствата, 
сезон 3, еп. 4

02:45 Загадъчни средновековни 
убийства еп. 1

03:30 Загадки в музея, сезон 9, еп. 5
04:15 Загадки в музея, сезон 9, еп. 6
05:05 Прокълнати династии еп. 11
05:30 В търсене на “Ориент Екс-

прес” еп. 2
ПОНеделНик, 25 НОеМВри

06:15 Дните, които написаха исто-
рията еп. 8

07:15 Страхотни изобретения, сезон 
2, еп. 8

07:45 Вътрешен поглед към крал-
ския двор еп. 1

11:25 Истинската война на тронове
14:50 Приказки от кралската спал-

ня, 
15:55 Приказки от кралския гарде-

роб, 
17:05 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха историята 
еп. 1

18:00 Хенри и Ан: Любовниците, 
които промениха историята 
еп. 2

18:55 Първите хора еп. 3
20:05 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 4

21:05 Смъртносно разузнаване еп. 1
22:00 Островът на Адолф, 
23:00 Денят, в който Хитлер умря, 
00:00 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 3
01:05 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 8
01:55 Островът на Адолф, 
03:00 Денят, в който Хитлер умря, 
03:50 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 3
04:45 Машините на войната еп. 4
05:45 Загадки в музея, сезон 4, еп. 1

ВТОрНик, 26 НОеМВри
07:00 Страхотни изобретения, сезон 

2, еп. 9
07:30 Пирамидите: Разгадаване на 

мистерията еп. 2
08:25 Митични зверове 
13:10 Истинският Юлий Цезар, 
14:20 Епични жени воини - Викинги-

те, 
15:20 Нил: 5000 години история
19:05 Дълбоко в историята на вре-

мето еп. 3
20:05 Възход и падение: Повратните 

точки на Втората световна 
война еп. 5

21:10 Смъртносно разузнаване еп. 2
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в цвят 
еп. 1

23:00 Обратно броене: Издигането 
и падането на Берлинската 
стена еп. 1

23:55 Титаник: Истории от дълбини-
те еп. 4

00:50 Втората световна война в 
цветове еп. 1

01:55 Най-великите събития от 
Втората световна война в цвят 
еп. 1

02:55 Обратно броене: Издигането 
и падането на Берлинската 
стена еп. 1

03:45 Титаник: Истории от дълбини-
те еп. 4

04:35 Машините на войната еп. 5
05:30 Загадки в музея, сезон 4, еп. 2

срЯда, 13 НОеМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ” /п/
11:00 „Снайперисти“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Максимална присъда” 

– екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Стив Остин, Майкъл 
Пайр, Ян Робисън, Алия 
Обрин, Стеф Сонг, Майкъл 
Адамтуайт, Брен Фостър и 
др. /п/

19:00 „Снайперисти“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” – сериал, сезон 

1
22:00 „Аз, Франкенщайн” – ек-

шън-фантастика  с уч. на 
Арън Екхарт, Бил Най, 
Ивон Страховски, Ми-
ранда Ото, Джей Кортни, 
Сократис Отто, Кейтлин 
Стейси, Аден Йънг, Дениз 
Акдениз и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/

ЧеТВърТък,  14 НОеМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ” /п/
11:00 „Снайперисти“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Снайперистът 3” 
19:00 „Снайперисти“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” – сериал, сезон 

1
22:00 „Непобедимите” – екшън с 

уч. на Силвестър Сталоун, 
Джейсън Стейтъм, Брус Уи-

лис, Арнолд Шварценегер, 
Мики Рурк, Джет Ли, Долф 
Лундгрен, Ерик Робъртс и 
др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:00 Еротичен телепазар
ПеТък, 15 НОеМВри

06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ” /п/
11:00 „Снайперисти“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сери-

ал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Юмрукът на трите нин-

джи” – приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Чарлз Непиър, Майкъл 
Тренър, Макс Елиът Слейд, 
Патрик Килпатрик и др.

19:00 „Снайперисти“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” – сериал, сезон 

1
22:00 „Дони Браско“ – крими-

нален филм с уч. на Ал 
Пачино, Джони Деп, Май-
къл Мадсън, Бруно Кърби, 
Джеймс Русо, Ан Хеч, 
Робърт Миано и др.

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:30 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  /п/

03:50 Еротичен телепазар

съБОТа,  16 НОеМВри
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс“
11:00 „Приключението „Посей-

дон” – приключенски ек-
шън с уч. на Адам Болдуин, 
Браян Браун, Рутгер Хауер, 
Стив Гутенберг, C. Томас 
Хауъл, Питър Уелър, Клайв 
Мантъл, Алекс Кингстън и 
др., II част /п/

13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Джеси Стоун: Смърт в 

рая” – криминален фим с 
уч. на Том Селек, Вайола 
Дейвис, Орла Брейди, 
Гари Басараба, Джон Дийл, 

Дебра Кристофърсън и др.
15:20 „Теория за големия взрив” 

- сериал, сезон 11
15:45 Светкавичен удар” – ек-

шън-комедия с уч. на Дже-
ки Чан, Анита Юен, Май-
къл Уонг и др. /п/ 

18:00 „Аз, Франкенщайн” – ек-
шън-фантастика  с уч. на 
Арън Екхарт, Бил Най, 
Ивон Страховски, Ми-
ранда Ото, Джей Кортни, 
Сократис Отто, Кейтлин 
Стейси, Аден Йънг, Дениз 
Акдениз и др. /п/

20:00 „Драконови очи“ – екшън 
с уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Чанг Ли, Питър Уелър, Сам 
Медина, Кристал Манте-
кон, Дан Хендерсън и др.  

22:00 „МакФарланд” – драма  с 
уч. на  Кевин Костнър, Ма-
рия Бело, Морган Сайлър, 
Марта Игареда, Серхио 
Авелар,  Хектор Дуран, 
Рафаел Мартинез, Джон 
Ортис, Карлос Пратс и др.

00:40 Еротичен телепазар
НеделЯ, 17 НОеМВри

06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс“
11:00 „Юмрукът на трите нин-

джи” – приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Чарлз Непиър, Майкъл 
Тренър, Макс Елиът Слейд, 
Патрик Килпатрик и др. /п/

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Похитители на изчезнали-
ят град“ – приключенски 
екшън с уч. на Джеймс 
Бролин, Иън Сомърхол-
дър, Бетина Цимерман, 
Бен Крос,  Джейми Томас 
Кинг и др.

15:30 „Теория за големия взрив” 
- сериал, сезон 11

16:00 „Снайперистът 3”  /п/
18:00 „Непобедимите” – екшън с 

уч. на Силвестър Сталоун, 
Джейсън Стейтъм, Брус Уи-
лис, Арнолд Шварценегер, 
Мики Рурк, Джет Ли, Долф 
Лундгрен, Ерик Робъртс и 
др. /п/

20:00 „Пратката“ – криминален 
екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Стив Остин, Ерик 
Кийнлисайд, Майк Допуд, 
Джон Новак, Кристен Кер 

и др.
22:00 „Доставчикът” – екшън с 

уч. на Уесли Снайпс, Елиза 
Бенет, Лина Хийди, Ралф 
Браун, Чарлз Денс и др.  

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

02:20 Еротичен телепа-
зар 

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сери-

ал, сезон 3
15:50 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 5
16:20  „МакФарланд” – драма  с 

уч. на  Кевин Костнър, Ма-
рия Бело, Морган Сайлър, 
Марта Игареда, Серхио 
Авелар,  Хектор Дуран, 
Рафаел Мартинез, Джон 
Ортис, Карлос Пратс и др. 
/п/

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Мъртъв и половина” – 

криминален екшън с уч. на 
Стивън Сегал, Морис Чест-
нът, Я Рул, Ниа Пиплес, 
Къръпт, Тони Плана и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” /п/

ВТОрНик, 19 НОеМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сери-

ал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Доставчикът” – екшън с 

уч. на Уесли Снайпс, Елиза 

Бенет, Лина Хийди, Ралф 
Браун, Чарлз Денс и др. /п/

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Срещу слънцето” – екшън 

с уч. на Стивън Сегал, Мат 
Дейвис, Такао Осава, Еди 
Джордж и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:00 Еротичен телепазар
срЯда, 20 НОеМВри

06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!” 
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сери-

ал, сезон 3
15:50 „Женени с деца”
16:50 „Похитители на изчезнали-

ят град” – приключенски 
екшън с уч. на Джеймс 
Бролин, Иън Сомърхол-
дър, Бетина Цимерман, 
Бен Крос,  Джейми Томас 
Кинг и др. /п/

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Принуден да се бие” – ек-

шън с уч. на Питър Уелър, 
Гари Даниелс, Арки Рийс, 
Александра Уийвър и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” /п/

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” 
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-

риал, сезон 13 
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сери-

ал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Мъртъв и половина” – 

криминален екшън с уч. на 
Стивън Сегал, Морис Чест-
нът, Я Рул, Ниа Пиплес, 
Къръпт, Тони Плана и др. 
/п/

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Непобедимите 2” – екшън 

с уч. на Брус Уилис, Джей-
сън Стейтъм, Силвестър 
Сталоун, Долф Лундгрен, 
Арнолд Шварценегер, 
Джет Ли, Жан-Клод Ван 
Дам, Чък Норис, Ранди 
Кутюр и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:00 Еротичен телепазар
ПеТък, 22 НОеМВри

06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”  
08:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-

риал, сезон 13 /п/
09:15 „Да се посмеем” 
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – се-

риал, сезон 13 
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сери-

ал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Ледени войници” – екшън 

с уч. на Доминик Пърсел, 
Адам Бийч, Майкъл Ай-
рънсайд, Гейбриъл Хоугън, 
Бенц Антоан, Камил Съли-
ван и др.

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Добре дошли в джунгла-

та” – приключенски екшън 
с уч. на Дуейн Джонсън, 
Шон Уилям Скот, Pосарио 
Доусън, Кристофър Уокън, 
Юън Бремнър, Джон 
Грийс, Уилям Люкинг и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” /п/

01:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  /п/

03:30 Еротичен телепазар

съБОТа, 23 НОеМВри
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс”
11:00 „Атака срещу Еър Форс 

Едно” I част
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Джеси Стоун: Неочаквани 

промени”
15:30 „Теория за големия взрив” 

- сериал, сезон 11
16:00 „Кунгфу тупалки” 
18:00 „Добре дошли в джунгла-

та” – приключенски екшън 
с уч. на Дуейн Джонсън, 
Шон Уилям Скот, Pосарио 
Доусън, Кристофър Уокън, 
Юън Бремнър

20:00 „Кикбоксьор: Отмъщение” 
– екшън  с уч. на Жан - 
Клод Ван Дам, Ален Муси, 
Дейв Батиста,  Джордж 
Сейнт Пиер, Джина Кара-
но, Дарън Шавали, Сара 
Малакъл Лейн и др.  

22:00 „Вълчи нрав” – трилър 
с уч. на Никълъс Кейдж, 
Уилям Дефо, Кристофър 
Матю Кук, Омар Дорси, 
Луиза Краус, Мелиса Боло-
на, Рейналдо Галегос и др.

00:00 Еротичен телепазар
НеделЯ, 24 НОеМВри

06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс”
11:00 „Кунгфу тупалки”
13:00 „Без багаж” 
13:30 „Атака срещу Еър Форс 

Едно” 
15:30 „Теория за големия взрив” 
16:00 „Ледени войници” 
18:00 „Непобедимите 2” – екшън 

с уч. на Брус Уилис, Джей-
сън Стейтъм, Силвестър 
Сталоун, Долф Лундгрен, 
Арнолд Шварценегер, 
Джет Ли, Жан-Клод Ван 
Дам, Чък Норис, Ранди 
Кутюр и др. /п/

20:00 „Петата заповед” – екшън 
с уч. на Рик Юн, Роджър 
Юан, Даня Рамирес, Кийт 
Дейвид, Бокийм Уудбайн

22:00 „7 секунди” – екшън-три-
лър с уч. на Уесли Снайпс, 
Тамзин Аутуйет, Доби 
Опарей, Пити-Лий Уилсън, 
Джордина Райланс и др.  

00:00 „Фрактура”
02:15 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

13 НОеМВри, срЯда
06:30 България сутрин
09:30 Династията Уиндзор
10:30 Хотел „Русия“ 
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 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
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG 
06:00 Историите ON AIR

14 НОеМВри, ЧеТВърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Династията Уиндзор
10:30 Пансионът
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 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
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./

15 НОеМВри, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 Династията Уиндзор
10:30 Пансионът
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 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
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

16 НОеМВри, съБОТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре 
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

 12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Boec.BG 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Обратната страна на 

Луната
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
21:30 Ликвидация - кримина-

лен сериал
22:30 Ние от джаза – комедия, 

музикален, Русия, 1983 
г.; режисьор: Карен 
Шахназаров; в ролите: 
Игор Скляр, Александър 
Панкратов - Чьорний, 

Николай Аверюшкин, 
Пьотр Шчербаков, Евге-
ний Евстигнев, Леонид 
Куравльов, Бронислав 
Брондуков

00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев /п./

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./

17 НОеМВри, НеделЯ
06:00 VIB
06:30 Характери
07:00 Брюксел 1 /п./
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре 
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Историите ON AIR
14:45 Телепазарен прозорец
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 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - кримина-

лен сериал
22:30 Отрови, или световна 

история на отравянията 
– комедия, Русия, 2001 
г.; режисьор: Карен Шах-
назаров; в ролите: Олег 
Басилашвили, Андрей 
Панин, Александр Баши-
ров, Людмила Касаткина, 
Дмитрий Дюжев и др.

00:30 Новините ON AIR /п./

01:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

18 НОеМВри, ПОНеделНик
06:30 България сутрин 
09:30 Настояще и минало: про-

учвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Пансионът – семеен се-

риал
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Брюксел 1 /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка
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
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо

19 НОеМВри, ВТОрНик
06:30 България сутрин 
09:30 Настояще и минало: про-

учвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Пансионът – семеен се-

риал 
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 VIB /п./
15:00 Историите ON AIR
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня 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
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./ 
05:30 Опорни хора

20 НОеМВри, срЯда
06:30 България сутрин 
09:30 Настояще и минало: про-

учвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Пансионът – семеен се-

риал
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня 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
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG 
06:00 Историите ON AIR

21 НОеМВри, ЧеТВърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Настояще и минало: про-

учвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня 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
04:10 Денят ON AIR /п./   

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./

22 НОеМВри, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 Настояще и минало: про-

учвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Одисей 
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG 
02:00 Историите ON AIR
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

23 НОеМВри, съБОТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре 
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Boec.BG 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Обратната страна на 

Луната
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
21:30 Ликвидация - кримина-

лен сериал
22:30 Облаците на Силс Мария 
00:30 Новините ON AIR /п./

01:00 Мултимедия – предаване 
за съвременна култура с 
Даниел Ненчев /п./

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./

24 НОеМВри, НеделЯ
06:00 VIB
06:30 Характери
07:00 Брюксел 1 /п./
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – по-

редица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре 
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Историите ON AIR
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
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 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - кримина-

лен сериал
22:30 Пътят към Берлин – дра-

ма, военен, Русия, 2015 
г; режисьор: Сергей 
Попов; в ролите: Юрий 
Борисов, Амир Абдыка-
лыков, Максим Демчен-
ко, Мария Карпова, Ека-
терина Агеева,Валерий 
Ненашев

00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия – предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

он еър

Фокс

срЯда, 13 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
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
11:40 Кръв и съкровища
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х 2018“

ЧеТВърТък, 14 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Семеен пъзел
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
23:00 Манифест
23:55 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“

02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 Касъл

ПеТък, 15 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Остин Пауърс в „Златния 

член“
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 „Досиетата Х 2018“

съБОТа, 16 НОеМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Червената планета
16:20 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Версия пеликан
22:00 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
00:00 Завинаги
00:55 Агентите на ЩИТ
01:50 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение

04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

НеделЯ, 17 НОеМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Версия пеликан
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Рокенрола
21:30 Семейство Симпсън
22:05 Остин Пауърс в „Златния 

член“
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Чикаго
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОНеделНик, 18 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Остин Пауърс в „Златния 

член“
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 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 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

ВТОрНик, 19 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 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 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 911
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

срЯда, 20 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи

04:15 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

ЧеТВърТък, 21 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

ПеТък, 22 НОеМВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Смотаняци
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване

02:30 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на све-

та
05:15 Пришиване

съБОТа, 23 НОеМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Рокенрола
16:20 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Танго за трима
21:30 Семейство Симпсън
22:05 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
23:55 Завинаги
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, 24 НОеМВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Танго за трима
16:25 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:35 Сириана
22:00 Смотаняци
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Чикаго
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОНеделНик, 25 НОеМВри
06:00 Последният мъж на све-

та
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Смотаняци
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пришиване

ВТОрНик, 26 НОеМВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 911
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пришиване
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Ñòð. 31

 Петнайсетте елементи, са част от кръстословицата – пъзел и са разположени раз-
бъркано. За да решите пъзела, използвайте ключовите букви поставени в рамката на 
кръстословицата, подредете елементите по  такъв начин, че хоризонтално и верти-

кално да получите думи, т.е да получите правилното решение на кръстословицата.

СÓÄÎÊÓ

Îòгоâоðи оò áð. 45

ВОдОраВНО: Каравела, Оби-
тел, Ла Валета, Емине, Дувар, Рика-
ти (Якопо), Ас, Гелер (Ефим), Нило-
ти, Фен, Лебанон, КАТ, Рап, Таран, 
Тоно, Си, Арил, Кимоно, Единак, 
Маморе, Капина, АП, Хамам, Вино, 
Оберон, Ки, Кала, Асенов (Драго-
мир), Ополе, Имане, Алгораб, Ло-
катор, Таратор, Кокона, Ипа, Нил, 
Табак, Хинин, Ре, Дотар, Тил.

ОТВесНО: Калугери, Ава, Ле-
онид, Равена, Епилог, Кино, Ка-
вал, Падина, Отолит, Варел, Ри-
но, Оран, На, Гел, Ретина, Апарат, 
Лер, Бала, Особа, Ар, Катинар, Ка-
бел, Тибет, Акинак, Пенелопа, По, 
Алоним, Ро, Оракул, Бетон, Махо-
вик, Лимит, Томан, Ма, Ти, Ико-
ном, Пат, Лена, Анорак, Но, Лесо-
то, Емитер.

Ñòð. 27

ВОдОраВНО: 1.Планина в България. 3.Римски  писател и философ /4г.пр.н.е.- 65г./.5.Един от шестте 
прости механизми. 7.Налагаща се нова форма в бита за известен период от време. 9.Глинестожълтеникав 
цвят. 10.Известен плаж в Рио де Жанейро, Бразилия. 11.Поредица от техники в бойните изкуства. 12.Сто-
лицата на Бангладеш. 14.Източно бойно изкуство. 16.Модел на автомобилите Нисан. 17.Обширно степно 
пространство в субекваториалния пояс.

ОТВесНО: 1.Река в България. 2.Костюм за спане. 3.Брадва, топор. 4.Марка японски мотоциклети. 6.Ри-
сунка с комично или сатирично изобразяване на нещо. 8.Индианска народност в САЩ. 9.Държава в Се-
верна Америка. 11.Къса бойна пушка. 13.Малка лирична ария. 14.Купчина, грамада от нахвърляни или 
подредени еднородни предмети. 15.Голям балкон, веранда.

реЧНик: Дака, Ката.      
Васил  геОргиеВ



13.XI. - 19.XI.2019 г.
46

2

Български28 Спорт Спорт

тото 2
89 тираж 90 тираж

5 от 35
I теглене: 16, 21, 23, 28, 31
II теглене: 1, 3, 8, 13, 22  

6 от 42
I теглене: 3, 6, 12, 16, 17, 22

6 от 49
I теглене: 1, 9, 20, 33, 35, 40

Тотоджокер
Позиции:  3, 4, 5
       Числа:  8, 8, 0

 Зодиак
 11, 39, 44, 48, 50

Печеливша зодия: 6

5 от 35
I теглене:   4, 19, 25, 29, 35
II теглене:  6, 20, 25, 28, 30

6 от 42
I теглене:  12, 14, 15, 29, 34, 39

6 от 49
I теглене: 13, 21, 24, 25, 33, 42

Тотоджокер
Позиции:  6, 8, 9
       Числа: 4, 8, 7

 Зодиак
15, 33, 41, 47, 50

Печеливша зодия: 5

страницата подготви цветан илиеВ

Кубрат надви Букър

Блестящо завръщане на Тервел 
на ринга

Армейците спечелиха 
дербито със Славия

„а” 
рфг, 
XVI   

кръг

Отборът на Лудо-
горец изживя една от 
най-кошмарните си ев-
ровечери в историята 
си. "Орлите" бяха раз-
громени с 0:6 
от Еспаньол в 
четвъртия си 
мач от Група 
"Н" на Лига Ев-
ропа. Това е из-
равнен антире-
корд за загуба 
на тима в Ев-
ропа, след като 
през 2016 годи-
на той бе побе-
ден със същия резултат 
от Арсенал в Шампион-
ската лига.

Българите на прак-

 „Орлите” изживяха кошмар в 
Барселона тика не дадоха ника-

къв отпор на съперни-
ка, след като срещата 
започна по изключите-
лен неприятен начин и 
на почивката испанците 
водеха с 3:0, а тимът от 
Разград бе с двама души 

по-малко заради черве-
ни картони на Рафаел 
Форстър и Яцек Горал-
ски. Всички попадения 
за испанците бяха дело 
на различни футболисти 
- Оскар Мелендо, Луис 
Лопес, Матиас Варгас, 
Виктор Кампусано, Ад-
риан Педроса и Факун-
до Ферейра. Освен то-
ва домакините удариха 
и две греди, така че по-
ражението можеше да 
бъде и по-тежко.

Наставникът на гости-
те Станислав Генчев за-
ложи на Пламен Илиев 

на вратата, а пред него в 
защита действаха Антон 
Недялков отляво, Сиси-
ньо отдясно, централна 
двойка бранители - Ра-
фаел Форстър и Геор-
ги Терзиев. В халфова-
та линия бяха Стефан 

Баджи и 
Яцек Го-
р а л с к и . 
Малко по-
напред бе 
Марсели-
ньо, а по 
двете кри-
ла Ван-
д е р с о н 
и Джоди 
Л у к о к и . 

На върха на атаката бе 
Клаудиу Кешерю.

Лудогорец все още е 
в добра позиция да про-
дължи напред към ели-
минациите. В момен-
та играчите на Генчев 
са на втора позиция с 
шест точки, след като 
Ференцварош не успя 
да победи ЦСКА (Мос-
кава). Унгарците остават 
с пет на трета позиция, 
докато Еспаньол е ли-
дер с 10. Руснаците пък 
взеха първата си точка.
Ференцварош - цска 
Москва 0:0

Най-добрият български боксьор 
при професионалистите Кубрат Пу-
лев (вече 28-1, 14 КО) постигна по ка-
тегоричен начин 28-ата си победа на 
галавечерта на "Топ Ранк" във Фрес-
но, Калифорния.

38-годишният софиянец спука от 
бой бившия затворник Райдъл Букър 
(26-3, 13 КО), но американецът заслу-
жи парите си и успя да оцелее, без да 
бъде нокаутиран. Естествено, съдиите 
отсъдиха безапелационна победа за 

Кобрата - 99-91, 98-92, 98-92.
Райдъл Букър 12 години бе в затво-

ра и далеч от профи бокса, но показа 
защо никога в кариерата си не е бил 
нокаутиран - единствено е бил пра-
щан в нокдаун от Джеймс Тони през 

2004-а, като тога-
ва Тони е на върха 
в тежка категория 
и тъкмо е бил но-
каутирал леген-
дата Ивендър Хо-
лифийлд. 

По убедителен 
начин българи-
нът защити ста-
тута си на офици-
ален претендент 
за световната тит-
ла на Междуна-
родната федера-

ция по бокс, а шанс да я спечели той 
трябва да получи до 31 май 2020 го-
дина. Опонент ще бъде победителят 
от дългоочаквания реванш в края на 
2019-а между Антъни Джошуа и Анди 
Руис-младши.

Един от най-добри-
те и прогресиращи 
български професио-
нални боксьори Тер-
вел Пулев (вече 14-0, 
12 КО) постигна 14-ата 
си поредна победа и 
първа след над поло-
вин година отсъствие 
от ринга заради фрак-
тура на ръката. По-
малкият брат на Ку-
брат Пулев победи ка-
тегорично с ТКО още в 
първия рунд далеч по-
опитния от него Каи 
Курзава (38-9) на га-
лавечер край герман-
ския град Кьолн в те-
атър "Бергишер Льо-
ве" в Бергиш Гладбах 

с капацитет 350 се-
дящи места. Двубоят 
бе предвиден за осем 
рунда, но Тервел пра-
ти два пъти съперника 
в нокдаун още в пър-
вия и реферът на рин-
га реши да прекрати 
действията, присъж-

дайки ТКО.
Въпреки че не се 

бе качвал на ринга от 
7 месеца заради теж-
ката контузия, Тервел 
показа обичайния си 
професионален вид и 
смаза противника за 
броени секунди. 

ЦСКА постигна трета 
поредна шампионатна 
победа, след като нади-
гра с 1:0 Славия. Един-
ственото попадение 
вкара Али Соу в 66-ата 
минута, не и без помо-
щта на белия вратар Ге-
орги Георгиев, който не 
се намеси добре при из-
стрела на нападателя. В 
тази ситуация грешка 
допусна и реферът Дра-
гомир Драганов, който 
отсъди несъществуващ 
фаул, спирайки контра-
атака на гостите, и за 
негово съжаление след 
центрирането се стиг-
на до победното попа-
дение.

Вратарят на червени-
те Густаво Бусато също 
имаше решаваща роля 
в този двубой, тъй като 

в 92-ата минута докос-
на с върха на пръстите 
си бомбен шут на Емил 
Стоев, което бе доста-
тъчно да отклони леко 
топката и тя се отби в ля-
вата греда. Тогава бели-
те играеха с 10 човека, 
тъй като в 87-ата мину-
та Славчо Шоколаров си 
изкара червен картон за 

фаул и пререкание със 
съдията.

Иначе победата на 
червените беше напъл-
но заслужена предвид 
играта и положенията, 
които създадоха те през 
втората част, но в края 
на срещата и късметът 
ги покри при шута на 
Стоев.

реЗулТаТи ОТ ОсТаНалиТе МаЧОВе
Етър- Черно море  1:0
Локомотив Пд – Ботев Вр  2:0
БЕРОЕ - АРДА 0:1
Ботев Пд – Левски  1:0
Витоша – Лудогорец 0:1

реЗулТаТи ОТ 15 кръг
Арда – Царско село  0:2
Левски – Етър 3:0
Дунав – Ботев Пд 1:2
Черно море – ЦСКА 0:2
Славия – Локомотив Пд 1:1
Ботев Вр – Витоша 1:1

след 2 години и половина, 
или по-точно 965 дни, на тере-
на се завърна вратарят - Вла-
дислав Стоянов, Лудогорец.

31-годишната ни звезда 
в самбото Мария Оряшкова  
спечели своята пета светов-
на титла в категория до 80 
килограма на шампионата в 
Чонгжу (Южна Корея). Тя се на-
ложи с 2:1 точки във финала 
над японката Риу Такахаши. 

анна-мария манушева се 
пребори за бронз в категория 
до 60 килограма като се нало-
жи с 3:0 точки над румънката 
Йонеску. 

Бронзов медал за Бълга-
рия извоюва  и Ваня Иванова. 
Тя се пребори за отличието, 
след като надигра с 3:2 точ-
ки Гулнар Хабитбаева (Туркме-
нистан). 

ружди ружди и Християн 
стоянов спечелиха златни 
медали от световното пър-
венство по лека атлетика за 
спортисти с увреждания в Ду-
бай. Ружди завоюва титлата 
в категория f 55, тласкане на 
гюле, с резултат 12.25 метра. 

21-годишният Християн Сто-
янов спечели златото в кате-
гория T46 на 1500 метра бяга-
не с европейски рекорд и рекорд 
на шампионатите - 3:50.87 
минути.

в  главната битка на  
„гранд при”  родната кикбокс 
звезда Даниел Илиев записа но-
каут за под една минута над 
Грегош Марко. Битката бе за 
пояса в категория до 82.5 кг. и 
по регламент бе предвидена в 
5 рунда. Арена на гладиатор-
ските битки бе 3-хилядната 
зала „Индиго 02“ в Лондон, къ-
дето родният талант бе под-
крепен от сериозно българско 
присъствие.

световният шампион по 
борба михаил ганев е нови-
ят кмет на Община Злата-
рица. Той участва в местния 
вот с подкрепата на „БСП за 
България”. Ганев спечели пос-
та с около 170 гласа предни-
на в оспорвана битка с досе-
гашния градоначалник-юрист 
и кандидат от ВМРО- БНД Пен-
чо Чанев, който управлява це-
ли 12 години. 

В няколко изречения

Берое записа 6-а поредна победа 
в Адриатическата лига по баскетбол 
за жени, след като не срещна никакви 
проблеми с босненския Орлови (Баня 
Лука) и го победи с 96:74. За домаки-
ните взеха участие само седем състе-
зателки, но още до почивката водеха с 
13 точки  -  53:40. В последната четвърт 
българският отбор добави още към 
преднината си срещу намиращия се 
на последно място отбор на Орлови.

Виолина Кочева се отличи с 19 точ-
ки за българките, докато Теодора Ди-
нева и Радослава Бъчварова реализи-
раха по 18. 

Престижна 
победа
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Достойно изживени 89 години

Веселие
Пенсионерите от клуб „Ружа“ при район Примор-

ски, Варна, при голямо оживление се подготвиха   
за  посрещането на пенсионерите от клуб „Устрем“, 
гр.Каспичан. Председателката на клуба домакин  Ди-
митрина Сотирова направи пита „Слънце“ за гости-
те. Уредничката Иванка Русева заедно с Радка Бал-
чева и Димитрина Сотирова подредиха тържестве-
на трапеза за срещата. 

Певческата група „Орхидеи“ заедно с акордеони-
ста Жеко Жеков подтотвиха специален репертоар за  
пос рещане на гостите. Както подобава традицията, 
приятелите ни бяха посрещнати с хляб и сол. Госпо-
жа Сотирова ги приветства сърдечно с „Добре до-
шли“ и пожела дружбата между двата клуба да про-
дължи във времето. Това са моменти, каза тя, които 
топлят сърцата ни и които ще останат незабрави-
ми за нас. Поздравихме гостите с литературна про-
грама от стихове на поетесите Недка Дюлгерова, 
Иванка Плугчиева и Ирина Стъклева. Радка Балче-
ва, културномасовик на клуба,  поднесе топло при-
ветствие.  От своя страна председателката на клуб 
„Устрем”, гр. Каспичан, подари на домакините кар-
тина с красиви цветя  и букет от рози. Поздравени 
бяха и двете рожденички. След завършване на де-
ловата част срещата продължи с обяд и веселие. Из-
ви се кръшно хоро, последваха песни и танци. До-
волни, весели и щастливи се разделихме с гостите 
с пожелание за нови срещи. 

димитрина сотирова, Варна  

На 30 юли т. г. 
димитър Шер-
бетов от Вели-

ко Търново навърши 
89 години. Израсъл е 
в занаятчийско семей-
ство, но това не му е 
попречило да се раз-
вива, да помага на хо-
рата, да завърши ви-
сшето си образование 
във ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий” и вина-
ги да бъде полезен и 
уважаван от всички, с 
които е работил. В уч-
режденията и органи-
зациите винаги е зае-
мал само ръководни 
длъжности.

Само 4-5 месеца 
след пенсиониране-
то му – през юли 1990 
г., е предложен и из-
бран за председател 
на градското друже-
ство на пенсионерите, 
а по-късно и на общин-
ското на Съюза на пен-
сионерите в България. 
И така продължава ка-
то общински ръково-
дител до 1996-а, а от 
април 1994 г. е избран 
и за председател на 
областната организа-
ция, като поема двете 
„дини” под една миш-
ница. При изграждане 
на областната органи-
зация наследява само 
28 клуба на пенсионе-
рите (КП). Много бър-
зо се изграждат общин-
ските организации, ко-
ито от своя страна за-
почват активна работа 

по създаването на нови 
клубове и дружества. 
Значително се увелича-
ва и броят на желаещи-
те пенсионери да чле-
нуват в Съюза на пен-
сионерите. В края на 
2009 г. броят им вече е 
8600 членове. Бил е по-
следователно няколко 
мандата член на бюро-
то на ЦС. Без притесне-
ние ще кажем, че вели-
котърновската органи-
зация е най-добре орга-
низационно структури-
рана и с най-висок про-
цент на обхванати пен-
сионери за членове на 
съюзната организация. 
Броят на КП вече над-
хвърля 130 и благода-
рение на неговите ко-
леги, на председатели-
те на общинските орга-
низации, приятелствата 
и познанствата с общин-
ските кметове сега все-

ки клуб на пенсионери-
те има щатен уредник.

Не може да се отре-
че голямата му заслу-
га, че със своя автори-
тет и прозорливост ус-
пя да запази областна-
та пенсионерска орга-
низация – единствена в 
страната, да не се раз-
цепи на няколко орга-
низации. Много са опи-
тите, които са се прави-
ли, за да се създадат в 
областта и други орга-
низации, но това не се 
е допуснало. В нашата 
област досега няма ни-
какви други пенсионер-
ски организации, само-
наричащи се национал-
ни, обединени, единни, 
демократични, социал-
ни. Няма да има място 
и за БАП.

С голямо внимание се 
отнасяше към ръковод-
ствата на общинските 
организации и още по-
вече към председатели-
те на КП. Не знаем дали в 
други областни органи-
зации се провеждат об-
ластни срещи с предсе-
дателите на КП, но в на-
шата област те вече са 
традиционни. По него-
во време са проведени 
пет срещи и на всяка са 
разглеждани важни въ-
проси, свързани с раз-
витието и дейността на 
клубовете, съревнова-
нието за по-високи по-

стижения в организа-
ционната и просветна-
та област, за развити-
ето на художествена-
та самодейност, за но-
ви форми на социално 
подпомагане. Това е не-
гова запазена марка.

И в съюзната пенси-
онерска организация 
проявява същия енту-
сиазъм и желание еже-
годно да се организират 
прегледи на 
пенсионер-
ската худо-
ж е с т в е н а 
с а м о д е й -
ност с ло-
гото „Сре-
бро в коси-
те, младост 
в душите”. 
Прегледите 
се провеж-
дат ежегод-
но в рам-
ките на два 
дни и в тях 
у ч а с т в а т 
над 75 клуба на пенси-
онерите с около 120 ху-
дожествени състава и 
над 1600 самодейци.

В новия жилищен 
квартал „Бузлуджа” 
създава новоизгражда-
ща се и мощна отече-
ственофронтовска ор-
ганизация. Под негово 
ръководство се започ-
ва залесяването на раз-
нообразни видове дър-
вета. И сега съществу-

 За пети път в с. Срацимир, 
Силистренско, се проведе съ-
бор под наслов „Завръщане 
към корените“ с мотото „Тряб-
ва да дадем крила на децата си, 
за да могат да летят и корен да 
има къде да се върнат“.

 Корените на Срацимир са от 
далечното село Садина, Търго-
вищко. По време на Кримската 
война войниците преминават 
р. Дунав, а селяните остават на 
брега и се заселват в гъста го-
ра. Отначало селото се е казва-
ло Кара Орман.

 Съборът бе открит от кмет-
ския наместник Геор-
ги Костадинов, който 
отправи специални 
поздрави към Стоян 
Чешмеджиев, Радка 
Илиева и Йорданка 
Жекова, като подчер-
та, че селото се гор-
дее с тях. Заедно бе 
почетена паметта на 
секретарката на чи-
талището Снежана 
и на дългогодишния 
самодеец Енчо.

Водеща на събо-
ра бе Павлина Русе-
ва. Всички групи бяха посрещ-
нати с пита и сол, а всяка гру-
па носеше свои произведения 
за кулинарната изложба, която 
се превърна в истинско търже-
ство на кулинарното изкуство и 
показа сръчността и майстор-
ството на жените.

Завръщане 
към корените

 Гости на съ-
бора бяха д-р 
Юлиян Най-
денов, Мария 
Стойчева, Цве-
тана Игнатова, 
Александър Са-
банов, Момчил 
Неков и Дими-
тър Трендафилов. Присъстваха и 
бившите кметове на Срацимир - 
Иван Цонев и Йордан Чешмеджи-
ев. Водещата представи всички 
родове, дошли от Садина. Пър-
ви на сцената се появиха дома-
кините - мъжката група, ръково-

дена от Стоян Чешмеджиев - по-
четен член на читалището. Той 
дълги години ръководи най-из-
вестния ученически хор „Дунав-
ски славей“. След тях се предста-
виха читалищата от с. Българка, с. 
Поп Кралево и пенсионерските 
клубове „Златен клас“ от Силист-

ра, Алеково, клуб №1, №2, №3, 
№3а от Силистра, с. Войново и 
НЧ „Съединение“, с. Садина.Те за-
криха събора. Програмата бе из-
пълнена с песни, танци, обичаи.

Следващата година фестива-
лът ще се проведе в с. Садина.

 Накрая всички раз-
гледаха кулинарната из-
ложба и бяха почерпени.  
Първо място бе отреде-
но на Преслава Росенова, 
второ – на Стоянка Дра-
ганова и трето – на Ма-
рия Йорданова.  Гостите 
от Садина бяха поканени 
на трапеза в пенсионер-
ския клуб.

За доброто настрое-
ние допринесе изявата 
на трио „Еленка“ от Си-
листра, чиито корени са 
от Срацимир. Това са три-

те сестри - Елица, Милица и Ма-
рина.

 Всяка група получи грамота, 
парична награда и сувенир. До-
като има такива събори, няма да 
изчезнат хубавата народна песен 
и танци!

Йорданка жекОВа, силистра 

ват прекрасен парк и 
специализирана детска 
площадка. В продълже-
ние на 31 години е бил 
съдебен заседател във 
Великотърновския ок-
ръжен съд. Димитър 
Шербетов е и пчелар. 
Два мандата – 6 години, 
е бил избиран за пред-
седател на пчеларската 
кооперация „Албина” в 
града. 24 години на до-

броволни начала е бил 
председател на народ-
но читалище „П. Р. Сла-
вейков”. Сътрудничил 
е и в други обществени 
организации.

Г-н Шербетов може 
да се определи като до-
айен на пенсионерско-
то движение в Бълга-
рия. Той е явление, ко-
ето служи само за поло-
жителен пример. Мно-
го активна позиция взе-
ма в годините от 2001 
до 2004, когато се ре-
шава въпросът с обе-
динението на двата ос-
новни съюза – Съюза на 
пенсионерите в Бълга-
рия и Обединения съ-
юз на пенсионерите в 
България. По собстве-
но желание се отказва 
от членството си в но-

воизбраното бюро на 
ЦС, но и досега не мо-
же да приеме, че съ-
юзът, вместо да се на-
зовава, както конгре-
сът реши – Обединен 
съюз на пенсионери-
те или само Съюз на 
пенсионерите, е прек-
ръстен от новоизбра-
ния председател Цве-
тан Минков, по негово 
собствено желание, в 
Съюз на пенсионери-
те-2004. Според мне-
нието на г-н Шербетов 

това е било 
една груба 
и недостой-
на за уваже-
ние поди-
гравка със 
становище-
то на 500-
те делега-
ти, изразе-
но в специ-
алната Де-
к л а р а ц и я 
на конгре-
са от ноем-
ври 2004 г., 
с която точ-

но и ясно е определе-
но как да се нарича 
за в бъдеще съюзът. 
По организационни и 
здравословни причи-
ни след близо 19 го-
дини този мъдър, ра-
ботлив и честен чо-
век се оттегли от ръ-
ководния си пост на 
своята обичана орга-
низация, рожба и на 
многогодишния му 
труд.

Честит 89-и рожден 
ден, г-н Шербетов! Из-
пращаме ви пожела-
ние за здраве на вас 
и на цялото ви голямо 
и хубаво семейство!

Очакваме и вашият 
юбилей.

От пенсионерската 
организация във 
Велико Търново

със съпругата си
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любен любенов дилов е човек на перото, телевизионен и киносце-
нарист, писател-сатирик, журналист, медиен предприемач, политик. 
роден е на 19 ноември 1964 г. в софия. син е на популярния писател-
фантаст любен дилов (1927-2008). Завършва 32-ра гимназия в столи-
цата и факултета по журналистика на сУ „св. климент Охридски“. 
двигател и основен идеолог на тв предаванията „ку-ку“, „каналето“, 
„Хъшове“, „Шоуто на слави“. сценарист е и на успешни български се-
риали. издал е 13 собстени книги с литература и публицистика, от-
кривател и редактор на десетки автори. журира в любими тв фор-
мати, сега отново е в тази роля в новия сезон на шоуто „България 
търси талант” по bTV. Баща е на три деца - иван, Павлин и милкана.

- г-н дилов, отново 
сте член на журито в 
„България търси та-
лант”. какво ви носи 
като заряд това шоу 
предаване?

- Да ви кажа, наисти-
на имах колебание да-
ли да приема любезна-
та покана на bTV за пе-
ти път да учствам в този 
телевизионен формат. 
В крайна сметка надде-
ля желанието ми да ра-
ботя с един екип, който 
е изумителен. Само като 
разбрах кои ще са про-
дуцентите, режисьори-
те, сценаристите, дори 
гримьорите и техниче-
ският състав, бях сигу-
рен, че това ще е най-
добрият сезон досега. 
И - нескромно да кажа 
- пак излязох прав.

- Вие сте журналист, 
политик, сценарист, 
писател на интригу-
ващи четива. Мисли-
ли ли сте някога в дет-
ството си, че един ден 
ще пишете книги? 

- В детството си не 
мислех много-много. 
Може би, както всич-
ки щастиви деца, за-
ети с това да са щаст-
ливи... Но бях заобико-
лен с книги. Например 
баща ми купи телевизор 
за майка ми едва когато 
влязох в казармата. Ху-
бавите книги и сериоз-
ната хубава музика бя-
ха естествената ми сре-
да, силно контрастира-
ща със средата на ули-
цата, където, в инетерс 
на истината, прекарвах 
доста повече време.

- Пишете удивител-
но, като че ли само те-
атрални пиеси остава 
да спретнете.

- Това, вън от вся-
какво съмнение, е ед-
на много великодушна 
ваша оценка! Всъщност 
театърът доста ме изку-
шава, но все още не се 
чувствам достоен за то-
ва. Имам опити обаче.

- какво ви привли-
ча в областта на из-
куството и как се на-
стройвате, преди да 
хванете перото?

- Привличат ме хора-
та. Нищо по-интересно 
от хората не съм сре-
щал, а аз покрай гмур-
кането доста свят съм 
обиколил.

Разликата в красоти-
те под вода и на суша 
на първо място е в то-
ва, че под водата се за-
връщаш у дома си. Ние 
сме същества, излез-
ли оттам, самите ни те-
ла са съставени от во-
да. Под водата всичко 
е различно - светлина-
та, звукът, гравитация-
та, съществата, които я 
обитават. Това е извън-
земно място във всеки 
смисъл на думата.

- какво според вас 
трябва да съдържа ху-
бавата книга, какво 
трябва да бъде идеал-
ното произведение?

- О, та това е толкова 
индивидуално! Да го ка-
жем най-просто - тряб-
ва да трепти в синхрон 
с четящия. Затова мно-
го книги откриват свои 
читатели извън време-
то, в което са писани. 
Защото успяват да ре-
зонират универсално. 
„Към себе си” на Марк 
Аврелий все едно е пи-
сана вчера, а не преди 
2000 години... Апропо, 
със сестра ми имаме 
над 5000 книги.

- до каква степен 
в произведенията ви 
има автобиографичен 
елемент?

- Повечето ми книги 
са публицистика - дори 
смешните като „Хуйку” 
или трите тома на „Face-
Буки”, „Седнал във въз-
духа” - така че, естестве-
но, там доминират не-
ща, които са се случи-
ли на мен. Но и в худо-
жествената литература 
има доста биографични 
моменти. Няма да ги из-
реждам, за да не доста-
вям излишна радост на 
жълтите медии.

- Възможно ли е пи-
сател да се прехранва 
само с писане?

-  В България, ако яд-
еш и живееш като сре-
ден български пенсио-

нер, може би е възмож-
но. Казвам го с най-го-
ляма любов и състрада-
ние към тази прослой-
ка. И въпреки това ми се 
струва невероятно. Ба-
ща ми, с над три мили-
она тираж у нас и в чуж-
бина, до смъртта си по-
лучаваше пенсия от 135 
лева! Мисля, че и тибет-
ски йога би се озорил с 
тази сума на месец...

Иначе имах прекрас-
ни, разбиращи, либе-
рални, мъдри родите-
ли. Донасял съм им ня-
кои огорчения, но като 
цяло имам усещането, 
че бяха доволни от мен.

- с какво е различна 
от преди съвременна-
та българска литера-
тура, г-н дилов?

- Има страхотни нови 
автори. За щастие поч-
ти всички са ми прияте-
ли, а някои от тях - мо-
га да се похваля - съм 
открил за литература-
та именно аз. Не виж-
дам някаква разтърсва-
ща разлика - мисля са-
мо, че са по-свободни 
например от поколени-
ето на баща ми. Въпре-
ки постулатите на соци-
ализма за народностно 
творчество днешните 
автори са много пове-
че „народът” от масови-
те автори през социали-

зма. Мисля, че по-удоб-
но живеят в собствено-
то си време.

- авторите обичат 
да се сравняват с вре-
мето, когато са създа-
ли първите си творби. 
какво притежавате се-

га, което тогава не сте 
имали?

- Не съм много по 
притежанията. И преди, 
и сега. Следвам стоиче-
ски максимата, че всич-
ко свое трябва да носиш 
със себе си. Разбира се, 
свободата да пътувам 
е несравнима. Само в 

рамките на няколко ме-
сеца бях в Судан, Египет, 
Малайзия и Индонезия, 
а преди дни се върнах 
от Мадагаскар и Маври-
ций. Това преди 10 но-
ември  беше невъзмож-

но. Сега е напълно дос-
тъпно, дори за сравни-
телно скромните ми до-
ходи. И е огромно богат-
ство, несравнимо с ни-
що материално на този 
свят.

- активен сте в соци-

алните мрежи. какво 
повече ви носи вирту-
алното пространство - 
приятни или неприят-
ни изживявания?

- Не го деля така. Но-
си ми най-вече позна-
ние и несравнимата 
възможност да общу-
вам със сънародници-

те си светкавично. Да 
получавам оценките и 
мнението им веднага за 
всяко нещо, което пра-
вя. Това е наистина фан-
тастично. Родее се с те-
лепатията направо. Та-
кава свързаност на све-
та, каквото предоставят 
днес интернет и соци-
алните мрежи, няма и в 
най-смелата фантастика 
отпреди 30-40 години!

- В наши дни тро-
лът е човек, който ху-
ли и осмива мнението 
на другите, оставайки 
често анонимен. Вие 
имате усет за злобо-
дневните теми. как-
во виждате като най-
голямата опасност от 
интернет троловете?

- Изобщо не са опас-
ни. Да, дразнят често, но 
дори и тях ги смятам за 
полезни, за проява на 
„колективното неосъз-
нато”, ако може да из-
ползваме по-смело този 
термин от психология-
та. Те твърде често каз-
ват гласно въпреки ано-
нимността си неща, кои-
то много хора си мислят. 
По-добре да бъде изре-
чено, отколкото спотай-
вано. Разбира се, нямам 
предвид платените тро-
лове, на които им е по-

ръчано да насаждат да-
дено мнение и да ма-
нипулират общество-
то. Но такива опити е 
имало и ще има, менят 
се само техническите 
средства.

- казвате си нещата 
едно към едно. Тряб-
ва ли обаче човек да е 
абсолютно директен 
в отношенията си с 
другите?

- Това е тест. Ако твой 
приятел ти се разсър-
ди, защото си му казал 
истината така, както я 
чувстваш ти, то стру-
ва си да се замислиш 
този човек приятел ли 
ти е в действителност. 
Разбира се, живеенето 
в общество изисква из-
вестна куртоазност, не-
обходимост да се съо-
бразяваш, да си мал-
ко фалшив. Всеки сам 
намира границата, но 
честността неизменно 
е добра политика. „Ис-
тината ще ви направи 
свободни”, казва Хрис-
тос.

- Научихте ли се да 
цените принципите 
си, които сте си из-
градили с годините?

- Както казва Гручо 
Маркс: „Това са моите 
принципи. Ако не ви 
харесват, имам и дру-
ги.” Мисля, че това, кое-
то наричаме принципи 
- след Христос, - твър-
де често е собственият 
ни страх от хаоса, при-
криване на несмелост-
та ни да посрещнем жи-
вота, какъвто е. Всич-
ко важно в етична глед-
на точка е изречено от 
Спасителя. Трудно е да 
открием нов принцип 
отвъд християнските 
ценности, според кой-
то да подредим живо-
та си така, че да носим 
щастие не само на се-
бе си, но и на околните.

Склонен съм да се 
опитвам да разбирам 
хората, а когато ги раз-
береш, не може да не 
им простиш.  Припом-
ням думите на „Отче 
наш” - дори да не сте 
вярващи, хубаво е да 
знаем тази молитва на-
изуст. Зареждаща с оп-
тимизъм е. Там се каз-
ва: „...и прости нам дъл-
говете ни, както и ние 
прощаваме на нашите 
длъжници...”

- какво е търпени-
ето за вас - дар или 
урок?

- О, хубав въпрос! 
Нещо, на което се уча 
цял живот и никога не 
съм доволен от постиг-
натото.

- какво си пожела-
вате?

- Това е като пенсия-
та - в крайна сметка не 
е важно колко е голя-
ма, а колко дълго я по-
лучаваш. Така че вина-
ги си пожелавам време. 
То никога не стига, кол-
кото и да делиш пътя на 
скоростта.

Въпросите зададе 
иво аНгелОВ

Не съм срещал нищо 
по-интересно от хората

с баща си - писателят любен дилов (1927-2008 г.),  
 един от най-изявените автори на научна фантастика

с останалите членове на журито в шоуто 
 „България търси талант“
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Преслава изля 
душата си

Стефан Софиянски има 
проблеми с краката

Стефан Софиянски се придвижва все по-труд-
но. Бившият кмет на столицата е закъсал с кра-
ката и едва намира сили да слиза от личния си 
автомобил.

Πрез последните няколко години ексседесарят 
все по-рядко се появява в публичното простран-
ство. И яв-
но спокой-
ният на-
чин на жи-
вот не му 
се отразя-
ва подмла-
дяващо, а 
тъкмо об-
р а т н о т о . 
Освен че 
xоди сгъ-
нат поч-
ти на две, 
пенсионе-
рът Софи-
янски е не-
узнаваем и в лице.

Bъпреки коренната промяна във външния му 
вид столичани все още разпознават бившия гра-
доначалник на София и се спират да го поздра-
вяват. Tой също не подминава добронамерени-
те граждани и не отказва да размени по няколко 
изречения с тяx.

Mакар да е в пенсия, политикът продължава да 
живее активно. Tой бе засечен да паркира старо-
то си волво в центъра на столицата, след което 
се отправи по задачи.

Πърво премина през близък клон на голяма 
банка, после се отби до пощата, а накрая се насочи 
към личния си офис, където разработва проекти 
за бъдещето на България със свои съмишленици.

Πоследното, върxу което Софиянски сподели, 
че се е фокусирал, е създаването на нова кон-
ституция, тъй като настоящата по негови думи 
била овеxтяла и неадекватна за времето, в кое-
то живеем.

Πреслава има всичко, за което е мечтала, и не се 
притеснява да го признае. Bсъщност звездата на 
„Πайнер” никога не е имала грандомански жела-
ния. Добричлийката винаги е казвала, че в начало-
то на кариерата си просто искала да пее. Любовта 
й към музиката, трудолюбието и вечният стремеж 
да надгражда явно я превръщат в звездата, която 
е днес. Самата тя наскоро изтъкна доста по-скром-
на рецепта: „С повече търпение и когато имаш 
силно желание, мечтите се превръщат в реал-
ност. Очевидно 
моите мечти са 
се превърнали 
в реалност и до-
ри, малко нес-
кромно ще си 
призная, са над-
минали очаква-
нията ми. Bина-
ги съм имала 
огромното же-
лание да изпея 
прекрасни пес-
ни. Xората да ги слушат с удоволствие, да си ги 
пеят с мен, когато съм на сцената. Mисля, че по-
лучиx много повече от всичко, което съм си пред-
ставяла преди 15 години.”

И допълва, че винаги е била по-умерена и си 
е пожелавала реално изпълними неща. Xитовата 
певица вярва, че човек трябва винаги да мечтае. 
„Bсеки е жив, докато мечтае, докато има мечти 
все още. Иначе животът няма смисъл”, казва из-
пълнителката. Tя се радва на сбъднати мечти и 
в професионален, и в личен план. Щастлива е, а 
и доста променена. Ако преди е била работоxо-
лик, днес се стреми към баланс. „Bече съм май-
ка. Чисто в професионален план съм същият ра-
ботоxолик, но приоритетите са преподредени”, 
казва Πреслава. 

Bиктория Петрова призна слабостите си

Съпругът на Ани Цoлoва вече ходи на работа

Bиктория Πетрова 
най-после вдигна заве-
сата около личния си 
живот, който пази в аб-
солютна тайна. Години 
наред водещата на но-
вините по Би Tи Bи от-
казваше всякакви стра-
нични тв изяви, които не 
включват работни анга-
жименти.

B нюзрума на ме-
дията половинката на 
спортния министър 
Kрасен Kралев се полз-
ва с имидж на Желяз-
на лейди, но признава, 
че има редица емоции, 
които й тежат. „Hе мога 

тo Цoлoва oснoва, след 
катo напусна ефира на 
Hoва телевизия.

Bече гoдина бивша-
та вoдеща на „Здравей, 
България“ oрганизи-
ра семинари и oбуче-
ния в сферата на жур-
налистиката и създава 
рекламни кампании и 
видеа за фирми oт раз-
лични сфери на бизне-
са у нас.

Mъжът й Bасил Mи-
чев бил нейна дяс-
на ръка именнo в зас-
неманетo на някoи oт 
прoектите, в кoитo сре-
щу xoнoрар му пoмагал 
и друг негoв кoлега oт 

Hoва тв – Благoй Moм-
чилoв.

Съпругът на Цoлoва 
е с 15 гoдини пo-въз-
растен oт нея. Hаскoрo 
Mичев празнувал рoж-
ден ден и пoдкарал 60-
ата си гoдина.

Hoвoтo прoфесиo-
налнo началo на жена 
му и тoва, че тя прекар-
вала значителнo пoве-
че време у дoма, за-
щoтo не ставала в тъм-
ни зoри за сутрешния 
блoк и не била изнерве-
на oт умoра, са се oтра-
зили дoбре и пoдмла-
дяващo на oператoра.

Π р и б л и ж а в а й к и 
пенсиoнната въз-
раст, съпругът на Ани 
Цoлoва - Bасил Mичев, 
е пoмислил за стажа 
си и вече се вoди на 
рабoта. След катo на-
пусна пoзицията си на 
oператoр в Би Tи Bи и 
изкара някoлкo гoдини 

вкъщи, мъжът на жур-
налистката се е върнал 
в бранша.

Ho не на запла-
та в някoя медия, а 
във фирмата на жена 
си. Bасил  се вoди съ-
дружник и управител 
на „Гoвoри, за да те ви-
дят - дружествoтo, кoе-

Hаум Шопов-младши не спира да тренира
Мускулите на звездата от „От-
краднат живот” са толкова го-
леми, че всеки момент изглеж-
да все едно ще се пръснат. Той 
тренира по няколко часа на ден 
въпреки натоварения си график.

Освен че работи като лекар 
в столична болница, Наум про-
дължава да се снима и в сери-
ала „Откраднат живот”. Hо на-
края пак намира време, за да 
отиде и да потренира в залата.

Πреди около месец Шопов и 
неговата любима Tеа Mинкова 
обявиxа официално, че ще ста-
ват родители на момиче.

„Ще си имам най-накрая още 
една принцеска“, сподели той 
във видеоблога, който правят 
с годеницата си. Бъдещите ро-
дители обещават да разкрият и 
името на бебето, но засега не му 
е дошло времето. Раждането се 
очаква да е през зимата. Πреди 
това актьорът от „Откраднат жи-
вот“ си пусна снимка как чете ръ-
ководство за татковци.

Tеа пък обяви, че всеки ден 
пишат дневник на нероденото 
бебче, а с Hаум ще пускат и виде-
оварианти как върви всеки ме-
сец от бременността й.

Hаум Шопов-младши запри-
личва все повече на културист. 

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

да кажа за се-
бе си, че съм 
супер силна. 
H е у в е р е н а 
съм за някои 
неща. Липса-
та на здраве, 
разочарова-
ние – това ме 
прави тъжна. 
Hе знам дали 
с такова впе-
чатление ос-
тават xората, 
че съм силна, 
а по изклю-
чение някаква емоция 
ме прави слаба. Hе, не 
е така. Hаскоро детен-
це на 2 месеца се боре-

ше за живота си. Безум-
но гадна болест – циро-
за. Tъжна история. Hе 
ме прави слаба, но ме 

вади от равнове-
сие. Hевинаги за-
коравяваш от то-
ва, че в телевизия-
та ставаш свидетел 
на всичко. Има ня-
какви меxанизми за 
самосъxранение.

Tя признава, че се 
е превърнала в аб-
солютен работоxо-
лик и не съжалява. 
„Hито сама лъжа се-
бе си, нито някого 
съм заблудила, че 
е така. Да си журна-

лист и да не си отдаден 
100%, е абсурд. Tова е 
моят живот. Tакъв съм 
си го избрала да бъде.“

Tеди Bелинова се издържа от реклами
Безгрижният и 

оxолен живот вече 
е само блед спомен 
за Tеди Bелинова. 
след като доктор ен-
чев обяви, че двама-
та вече не са семей-
ство, на бившата мо-
делка й се налага да 
си припомни как се 
изкарват пари.

Mакар че след раз-
дялата пластични-
ят xирург уверява-
ше, че няма да лиши 
от нищо бившата си 
жена, за да отглежда 
спокойно децата им, 
се оказва, че това не 
е съвсем така.

Наскоро Bелинова 
бе забелязана пред 

училището на деца-
та. Hо не с лъскав 
джип, с какъвто се 
движеше до преди 
няколко месеца, а с 
лека кола „Mини ку-
пър“.

Освен смяната на 
автомобила в жи-
вота й е настъпи-
ла и друга промяна. 
Πреди повече от ос-
ем години Tеди сло-
жи край на кариера-
та си, за да се отдаде 
на доктор енчев и се-
мейството им.

днес обаче не мо-
же да си позволи то-
зи лукс.

От юли моделка-
та използва активно 

взема пари.
Bелинова не 

е претенциоз-
на към проду-
ктите. реклами-
ра бански кос-
тюми, планин-
ска екипиров-
ка, корсети за 
оформяне на та-
лията.

H е з а в и с и -
мо от неособе-
но завидното 
си положение 

Tеди не си позволя-
ва да каже и думич-
ка срещу бившия си 
мъж, което означава, 
че все пак разчита и 
на неговото финансо-
во рамо. 

профила си в инста-
грам, за да печели па-
ри от реклама. B поч-
ти всяка своя публи-
кация тя xвали по-
не по един продукт, 
за което, разбира се, 
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Сатóрн - планетата с наé-мноãо лóни

На остров Лонг 
Айлънд в амери-
канския щат Ню 
Йорк в салон за 
красота влетял 
елен. Животно-
то нахлуло в са-
лона, разбивайки 
витрината и прес-
качайки посети-
тел, който бил на 
дивана до входа. 
Жена, седнала за 
прическа, получи-
ла вместо нея ко-
пито в главата. Из-
вестно време еле-
нът се мятал из са-
лона за красота в 
търсене на изход 
и скоро успял да избяга през вратата.

Пострадалият клиент е получил леки нара-
нявания по главата и краката и се обърнал за 
помощ към лекар. Когато полицията пристиг-
нала на мястото, от животното нямало и следа. 

страницата подготви 
иван ВасеВ

Популацията на им-
ператорските пингвини 
може да намалее напо-
ловина през следващи-
те 80 години, ако топе-
нето на леда в Ан-
тарктида продъл-
жи със сегашни-
те темпове, пре-
дупредиха учени. 

И м п е р а т о р -
ските пингви-
ни вероятно 
са единствени-
ят вид, за който 
учените могат да 
потвърдят броя 
им въз основа на 
спътникови дан-
ни и наблюде-
ния от въздуха 
- около 600 000. 
Но Британският антарк-
тически институт опо-
вести, че най-малко 
300 000 екземпляра от 
вида ще умрат, ако се-
гашните темпове на по-

качване на температу-
рите се запазят. Причи-
ната за това е, че мор-
ският лед, от който се 
нуждаят, за да се раз-

множават, може да се 
стопи вследствие на за-
топлянето. 

Международен екип 
от учени анализирал 
резултатите от над 150 

проучвания с импера-
торски пингвини. 

Заключенията са, че 
популацията им ще на-
малее с над 50 процента 

през този век. Те-
зи птици се нуж-
даят от морски 
лед, когато мъ-
тят яйцата си и 
отглеждат мал-
ките си. Импера-
торските пинг-
вини се нуждаят 
също от морски 
лед през пери-
ода, когато сме-
нят перата си.  

Макар импе-
раторските пинг-
вини да са пре-
минали през пе-

риоди на затопляне и 
охлаждане по време на 
еволюцията си, сегаш-
ните нива на затопляне 
са безпрецедентни, от-
белязаха учените.

те дървета и гори мо-
гат да допринесат за 
намаляване на темпе-
ратурата на въздуха с 8 
градуса по Целзий, да 
намалят с 40 процен-
та разходите, свърза-
ни с климатизацията, и 
да подобрят качество-
то на водата“, допълва 
организацията. 

ФАО работи с осем 
партньори, учени, не-
правителствени орга-
низации или урбанис-
ти, сред които бри-
танската Кралска бо-
таническа градина Кю, 
Италианското друже-
ство за лесовъдство и 

горска екология, ита-
лианската архитектур-
на компания „Стефано 
Боери”, създала така 
наречените вертикал-
ни гори в Милано, Ки-
тайският център за из-
следвания на градски-
те гори, групата Г-40, 
програмата на ООН за 
хабитатите, базирана в 
Найроби, и др. „Тряб-
ва да засадим подходя-
щите дървета на под-
ходящите места и мо-
жем да постигнем мно-
го интересни резулта-
ти. Трябва да изберем 
растения, адаптирани 
към местния климат“, 

 Обикновен молив 
може да нарисува 56 
км линия.
 Кенгуруто не мо-

же да върви назад.
 Тарантулата може 

да издържи две годи-
ни и половина без хра-
на.
  Ако изкопаеш 

дупка до центъра на 
Земята и пуснеш тух-
ла в нея, на тухлата ще 
й отнеме 42 минути, за 
да стигне до дъното.
  Четиригодишно-

то дете задава на ден 
средно по четиристо-
тин и тридесет въпро-
са.
 Не може да си до-

коснете лакътя с език?
  Медът е един-

ствената храна, която 
не се разваля.
 В пyстинята Са-

хаpа на 18 февpуари 
1979 г. е валял сняг.
 В Индия алкохо-

лизмът при слоновете 
е голям проблем? През 
октомври 2007 г. шест 
млади слона вилнели 
в индийско село, къ-
дето открили бирени-
те запаси и се напили. 
След това направили 
това, което всяко пи-
яно стадо слонове би 
направило – започна-
ли да събарят елек-
трически стълбове. За 
съжаление накрая за-
гинали. 5 години по-
рано друга група пи-
яни слонове вилнели 
в друго село, където 
убили 6 човека.

Това не са случай-
ности. Алкохолизмът 
при слоновете е нара-
стващ проблем в Ин-
дия и Африка. Поне-
же слоновете са мно-
го умни животни, те 
са разбрали, че къде-
то има хора, има и ал-
кохол.
 Последният зъб 

на мамута, което се 
равнява на един от 
нашите мъдреци, те-
жи около 15 паунда 
(6,8 кг).
 Нашето тяло ос-

вобождава по около 
две чаши (400-500 мл) 
пот на ден.
 Най-силният мус-

кул в човешкото тяло 
е езикът.
 Човек има около 

2000 вкусови рецеп-
тора.
 При раждането си 

бебето има около 300 
кости. В зряла възраст 
те остават до 206.
 Нервните импул-

си в човешкото тяло се 
движат със скорост от 
около 90 метра в се-
кунда.
 36 800 000 - броят 

на ударите на сърцето 
на един човек за една 
година.

Çíàåòå 
ëè,  ÷å...

Затоплянето застрашава 
императорските пингвини

Генералният дирек-
тор на Организа-
цията на ООН за 

земеделие и прехрана 
(ФАО) Ку Донгю обяви 
в Ню Йорк началото 
на инициатива, наре-
чена „Една голяма зе-
лена стена за градове-
те“. Обявяването стана 
паралелно със среща-
та на върха за климата 
в централата на ООН. 
ФАО и нейните парт-
ньори искат да под-

крепят проекти в 30 
страни, намиращи се 
в Африка и Азия. Про-
ектите ще засягат най-
малко три града във 
всяка страна, така че 
до 2030 г. да се създа-
дат до 500 000 хектара 
нови гори и да се запа-
зят близо 300 000 хек-
тара вече съществува-
щи гори, по-специално 
в Сахел и в Централна 
Азия. Когато са добре 
управлявани, градски-

Сатурн изпревари 
Юпитер като планетата 
в Слънчевата система 
с най-много луни, пи-
ше Би Би Си. Амери-
кански учени потвър-
диха наличието на още 
20 естествени спътника 
на Сатурн, което увели-
чи общия им брой на 
82. Досега астрономите 
смятаха Юпитер за пла-
нетата с най-много лу-
ни, като е потвърдено 
наличието на 79.  

Откритието беше 
направено с телеско-
па Субару, разполо-
жен на Хавайските ос-
трови. Всеки един от 
новооткритите обекти 
е с диаметър поне 5 ки-
лометра, като 17 от тях 
обикалят около плане-
тата „на обратно“. Това 
е познато в астрономи-
ята като „ретроградно 
движение“ и на практи-

ка означава, че небес-
ните тела се въртят по 
орбита около Сатурн в 
посока, обратна на тази, 
в която се върти самата 
планета. Някои от ново-
откритите луни обика-
лят по толкова широка 
орбита, че и м 
отне-

м а 
3 годи-
ни да завършат една 
обиколка.  „Изучаване-

то на тези луни може да 
помогне да научим по-
вече за техния произ-
ход и условията около 
планетата Сатурн във 
времената на нейното 
създаване“, казва Скот 
Шепърд от Научния ин-
ститут „Карнеги“ във Ва-
шингтон.

 Учените смятат, 
че ретроградно 

движещите се 
луни, както и 
тези, които 
обикалят Са-
турн в съща-
та посока на 
въртене ка-
то на плане-

тата, са части 
от три по-голе-

ми небесни те-
ла, които са били 

разцепени от удари с 
други луни или външни 
обекти като преминава-
щи астероиди.

45-годишният Мурат Могол скача на мотоцик-
лета си и всеки ден носи храна на бездомните жи-
вотни, преди да отиде на работа. Той се грижи за 
животните и ги води на ветеринар за периодични 
прегледи. В момента Могол е "осиновил" 300 без-
домни животинки, живеещи на 22 булеварда и ули-
ци в квартал Карабаглар в Измир, където той жи-
вее и вече 13 години се грижи за тях.

"Когато животните чуят звука на мотора ми, те 
тичат към мен с радостни лица. Виждайки тяхното 
щастие, това ме прави и мен по-щастлив. Опитвам 
се да им помогна, доколкото мога. Дори да съм бо-
лен, с треска, ставам всяка сутрин и им нося храна", 
казва Могол. Съседите на Могол също оценяват уси-
лията му да спаси бездомните животни. 

"Котките и кучетата го чакат, когато дойде вре-
ме да бъдат нахранени", казва Мустафа Тунч, при-
тежател на магазин в квартала. "Когато чуят двига-

теля на мотоциклета му, те ска-
чат върху него. Той препода-

ва урок и на нас. Всички 
ние също за-
почнахме да 
се грижим за 

животните и 
да ги третира-
ме като закон-
ни жители на 
този квартал." 

Ñпасител на 
бездомни æивотни

казва Симон Борели, 
специалист по град-
ските гори към ФАО.

Организацията при-
зовава и за така на-
речената екологична 
справедливост. В Ети-
опия например има 
пълни с дървета бога-
ташки квартали и обез-
лесени бедни кварта-
ли, като между два-
та типа квартали мо-
же да има разлика в 
температурата от 10 
градуса, казва Боре-
ли. Същото се отнася и 
за Южноафриканската 
република.  Сред гра-
довете, които вече слу-
жат за модели за град-
ски гори, е Сингапур, 
който преди 50 годи-
ни реши да инвестира 
в план да се превърне 
в градската градина на 
Азия, посочва Борели.
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Проби от телесните течности на 
жители на страни от целия свят съ-
държат микрочастици от винил по-
лихлорид (PVC), полипропилен, по-
лиетилен терефталат (PET) и т.н. – об-
що от около десетина различни ви-
дове пластмаси. Това е установило 
австрийско пилотно проучване. Ге-
ографският обхват на изследването 
и разнообразието на установените 
пластмасови елементи подтиква ав-
торите да алармират, че е необхо-
димо спешно да се установи в каква 
степен тези материали увреждат чо-
вешкото здраве. 

Въпросът, на който науката тепър-
ва трябва да отговори, е каква кон-
центрация на микропластмаси мо-
же да създаде проблеми. Налице са 
два риска: от физическото наличие 
на пластмасови микрочастици и от 
възможната токсичност на техните 
химични съставки.

Въпреки че изследванията върху 
животни показват най-голяма кон-
центрация на пластмаси в червата, 

най-миниатюрните микрочастици от 
тях могат да навлизат в кръвообраще-
нието, лимфата и черния дроб.

Учени от  САЩ са публикували об-
зор за всичко, което се знае за пласт-
масовите микрочастици в морето и за 

възможните опасности за човешкото 
здраве. В един от докладите е посоче-
но, че хората поглъщат по около 37 
пластмасови микрочастици годишно 
чрез консумацията на сол, а почита-
тел на морските дарове може да по-
глъща по 11 000 пластмасови микро-
частици годишно.

Пластмасите и опасностите 
за човешкото здраве
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Есенен щрих

Повик

Романът на моя живот
Четиво с продължение

Следва

7

Продължение от бр. 45 
Когато завършваха 

първите ми студенти, 
ректорът Христо Ру-
ков ми връчи и мо-
ята тапия. После лю-
бимият вестник „Де-
мокрация” излезе със 
статия: „Как може Сте-
фан Данаилов да пре-
подава в академията 
без висше образова-
ние!” – защото там взе-
ха насериозно шегата 
с церемонията.

Има една особена 

дата в моя живот. Мно-
го важно число – 23! На 
23 февруари са родени 
баща ми и Росен, синът 
на жена ми от брака й 
с Вили Цанков, на съ-
щата дата почина май-
ка ми; на 23 септември е 
родена Мери, на 23-ти, 
но друг месец, си отиде.

Спомням си как се 
срещнахме в началото 
на 60-те години. Аз бях 
още войник, прибрах 
се вкъщи в отпуск. Тя 
димеше с цигара. Беше 
дошла на гости на Ро-
си и на Иван. Смееше 
се, говореше оживено. 
До нея седеше съпру-
гът й Вили Цанков, го-
лям приятел на Кондов.

Забелязах я. Красива, 
интересна и винаги до-
бре облечена. Наблю-
давах я отдалеч. Дори 
не се заглеждах в нея.

Но съдбата си знае 

р а б о т а т а . 
П ъ т и щ а т а 
ни постоян-
но се пре-
плитаха по 
странен на-
чин. По-
късно нау-
чих, че май-
ка ми Евдо-
кия я завела 
в болницата 
на ул. „Шей-
ново”, за да 
роди Росен.

К о г а т о 
се уволних 
от казарма-
та, веднъж 
безцелно се 
мотаех по 
софийските 
улици. Сре-
щу мен на 
„Алабин” видях да вър-
ви Мерито. Позна ме. 
Казахме си здрасти и тя 
ме попита какво правя. 

с мен на гости. Тя ка-
за „да”!

След купона Мери 
дойде вкъщи. Гледах я, 
харесвах я. Влюбване-
то между нас се случи 
естествено. Без угризе-
ния, без предразсъдъ-
ци, без излишни думи.

Тогава тя ми разказа, 
че е в последната фа-
за на развода си с Ви-
ли Цанков. С него ос-
танахме приятели, той 
беше почти член на се-
мейството. Говорехме 
си за всякакви неща.

Някак си естествено 
Мери дойде вкъщи и 
заживяхме заедно, ка-
то семейство. Животът 
ни не беше лек, но пък 
имахме толкова много 
любов!

Трудно е напасване-
то на много хора под 
един покрив. Чувства-
хме необходимост да 

сме само двамата с 
Мери. И с Росен, раз-
бира се. Реших, че е 
по-добре да останем 
сами, да се справяме 
с бита, с ангажименти-
те, с възпитанието на 
детето. Предложих на 
сестра ми да ми даде 
нейното апартамент-
че в квартал „Изток”.

Тогава бяха най-
прекрасните ни го-
дини – с малко пари, 
но с много веселие и 
гости.

Оженихме се на 
27 септември 1966 г. 
Не беше сватба като 
онези, за които хора-
та дълго пишат и раз-
казват. Нашата мина 
скромно.

Имам един грях. 
Баща ми не знаеше 
за сватбата. Скарахме 
се. Той обаче също на-
прави гаф – ожени се 
повторно, без да ми 
каже. Сега сме квит. 
Надявам се, че бързо 
му е минало.

мери, любовта на живота ми

„Уча в академията”, от-
говорих наперено. Ме-
ри се усмихна. Предло-
жих й вечерта да дойде 

Свищовски 
гроздобер

Хайде да си поговорим и за злото,
което се представя за добро!...
За да получи някаква изгода –
в душичките ни нежни влиза с взлом
и мами, клевети, руши, убива,
вселява животинския си страх,
за да сме като него нечестиви,
безсъвестни и ревностни към грях.
Когато слага маска на доброто,
не се свени със гняв да изкрещи:
„Не чувате ли, грешници, добро съм,
друг никой няма да ви утеши!“
Потрябва ли, дори ще се разплаче
във свойта „правда“ да ви убеди,
готово е да стане и палячо,
на егоизма си да угоди.
Природата му демонска нехае,
че има справедливост в тоя свят.

Но Господ бави се, но не забравя –
кой побеждава с фалш и кой – със свяст!

Веселка кОлеВа

Спомням си гроздобера през четиридесетте 
години на миналия век, когато бях малък. 
Подготовката за това започваше от рано. 

Огромните дъбови бъчви, разсъхнали от горе-
щините, се оправяха и се пълнеха с вода, за да 
могат сухите дървени дъги да се разширят и съд-
ът да е сигурен при прибирането на гроздова-
та шира. Това закисване се правеше с цел да се 
премахнат нежелани миризми по бъчвата. Много 
важен беше и големият сандък, наречен постав, 
в който се събираше обраното грозде. В края на 
3-4 лозови реда се поставяха големи кошове, в 
които се събираше плодът, преди да се изсипе 
в постава. Тогава едрите кехлибарени гроздове 
не се беряха в щайги, а в кошници - изплетени 
от ракита и скребър. По нашият край гроздобе-
рът започваше в последната седмица на месец 
септември и особено за нас, децата, бе празник. 

В нощта преди гроздобера, за който искам да 
разкажа, не можех да мигна, тя ми се виждаше 
дълга и безкрайна. Когато сутринта чух гласа на 
татко, който ни викаше да ставаме, двамата с брат 
ми скочихме като пружини и бързо се облякох-
ме. Пред къщата вече чакаше една голяма кола, 
теглена от биволи, а върху нея бе сложен поста-
вът. Вътре, най-отпред, мама  постла една шаре-

на черга за нас, за да можем да си легнем, и ни 
покри с вълнено одеяло. В постава бяха нареде-
ни кошовете и кошниците. В тази ранна утрин, 
още не се бе развиделило, от Дунава полъхваше 
лек бриз,  носещ тънка бяла като паяжина мъг-
ла, която леко се стелеше над града. В това вре-
ме се чу гласът на чичо Георги, на когото беше 
постава, който подканяше животните да тръгват. 
Колелата на колата подскачаха по неравния ули-
чен калдъръм. Бях се унесъл в лек сън от моно-
тонния им звук. Когато се събудих, биволите ве-
че бяха спрели пред Воеводската чешма и спо-
койно пиеха вода от големите й каменни лакани. 
От тук до нашето лозе оставаше малко път.  

Посрещнаха ни дядо и баба, мама и нашите съ-
седи чичо Кольо и леля Драгана, които бързо се 
заеха с разтоварването на багажа, а чичо Георги 
развърза биволите и попита татко: 

   -  Кога ще сте готови, за да дойда да ви взема?
  - Като наближи да падне слънцето, ще се оп-

равим.
Зазоряваше и слънцето се мъчеше да пробие 

със своите слаби лъчи леката утринна мъгла. Въ-
преки ранното утро целият кър гъмжеше от рано-
будни гроздоберачи. Първите чепки грозде сорт 
„белгиана“ откъсна баба, доближи се до нас два-
мата с братчето ми и намаза лицата ни с гроздо-
вия сок. Такъв бил ритуалът за здраве и за бе-
рекет през следващата година. С молитва дядо 
благослови деня и гроздобера започна. В лозе-
то първо влязоха баба, дядо и мама и направи-
ха отбор на най-узрелите и хубави златисти чеп-
ки, които отделиха настрана. По-късно дядо ги 
закачаше по гредите на тавана на мазето и цяла 
зима това грозде присъстваше на нашата трапе-
за. Още като влезе в реда на лозето, чичо Кольо 
запя със силен глас: „Ой, лозе, лозе, със сладко 
грозде…“. Лозята гъмжаха от хора, чуваха се пес-
ни, в ранния септемврийски ден се обади и ме-
лодичният звук на гайда. Кошниците се пълнеха 
с грозде, а препълнените кошове се изсипваха в 
големия постав. 

У дома татко и чичо Кольо си измиха добре 
краката, запретнаха крачолите на панталоните 
си и влязоха в пълния с грозде постав. Започна-
ха да газят и мачкат плода. В единия край на съ-
да имаше дупка, от която се стичаше гроздовият 
сок и пълнеше голям меден котел, който пък се 
изливаше в голямата дъбова каца. 

Така си спомням и до днес гроздобера от да-
лечната 1940 година на миналия век.

капитан константин диНкОВ-льони, свищов 

Светят капчици роса,
върху бяла хризантема.
Славей скрил се във леса
пее приказна поема.

 Слушам аз и съзерцавам,
есенната красота.
Възхитена, не съзнавам
на мига преходността.
 
И разтапя се сърцето,
тръпне в есенна омая.
Птица стрелна се в небето.
За къде лети – не зная.

Юлияна дОНеВа - Ямбол
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имОти

малки ОБяви

Възпоминание
Възпоминание

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

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

Съобщение0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи 

0 8 9 8 / 7 2 5 3 8 6 , 
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 , 
0888/725386 - купува 
ръчна помпа за мие-
не на предно стъкло на 
москвич 408 УАЗ, стар 
модел Волга

0877/882177 - про-
дава бродирани въз-
главници, ковьори, две 
хладни оръжия, поял-
ник с много припой и 
резервен нагревател, 
полилеи, нощни лам-
пи, аплици, проводни-
ци, кабели с различни 
сечения и дължини

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Про-
дава триоперационна 
дърводелска машина, 
фреза, за „Мерцедес“ 
купе 114-115, бял ретро 
волан, стъкло за фар, та-
сове и др.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава 
китеник, спортен вело-
сипед, радиокасетофон, 
микроскоп, аптекарска 
везна, часовник с куку-
вица, старинни - часов-
ник, телефон, фотоапа-
рат

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси 
жена да го гледа като ли-
чен асистент с уточнява-
не начина на заплащане 

0894/608910 - про-
давам девет тракийски 
носии

0876/603884 - про-
давам ледоходки сре-
щу подхлъзване - 20 лв. 
с доставката

0988/351784 - купу-
вам стари календари с 
картини живопис и ре-
продукции

0887/916699 - прода-
вам дамски кожух - нов, 
от агнешка кожа. Цена 
100 лв.

0885335852 – про-
дава четиритактова мо-
торна косачка изправна 
Club Gardien 35 CrossiR 
за 250 лв.

0876/603884 – про-
давам цистерна неръж-
даема, 9 куб. м. Цена 
3200 лв.

0884/698641 – про-
давам нови стъкла за 
рейсове

0899/475418 – пред-
лагам грамофонни пло-
чи с диаметър 30 см - му-
зика от Паганини, Бер-
лиоз, Чайковски, Бизе, 
Григ, Щраус, както и из-
пълнения на Шаляпин, 
Кабаиванска, Гюзелев, 
Д. Петков и др. Цена 4 

0897/735544 - прода-
ва 1350 кв. м дворно мяс-
то, с ток, вода - центъра на 
с. Три водици, обл. Плов-
див. Цена по споразуме-
ние

0876466328 - купувам 
гараж надземен, без зна-
чение на квартала, в Со-
фия и кварталите

0878/768442 - спешно 
продавам стара къща в с. 
Агатово, годна за живее-
не, с ток, вода, гараж, ас-
ми, геран - 4000 лв.

0896379999 - продава 
узаконен вилен имот от 
1,2 дка и вила 45 кв. м в 
с. Герман, район Панча-
рево, местността Тераси-
те. 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-

На 5.11.2019 г. почина
 моята мила сестра 

АНКА СПИРОВА ВАСИЛОВА 
(ГЕшЕВА) 

от гр. Ракитово, обл. Пазарджик   
Животът й бе изпълнен с тру-
долюбие, честност и достойн-
ство. Отгледала е трима дос-
тойни мъже. Почивай в мир! 

Дълбок поклон! 
От твоя любящ брат Васко

На 11.11.2019 г. 
се навършиха

2 гОдиНи
без скъпата ни

ЙОРДАНКА СТЕфАНОВА 
ПЕНчЕВА

на 84 години
Винаги ще си в сърцата ни!

От семейството

лв./бр. 
0878/905168 - про-

давам Кратка българ-
ска енциклопедия, том 
4 - 20 лв., енциклопеди-
чен наръчник по външ-
на търговия, том 1

0899/475418 - прода-
вам пет диска с 98 лю-
бовни балади и песни, 
издадени от „Рийдърс 
дайджест“ със записи 

0888/808583 - купу-
вам стари немски вело-
сипеди „Мифа“, „Диа-
мант“ и др.

0897/615261 - про-
дава плетени дамски и 
мъжки чорапи и терли-
ци

0899/707947 - купу-
ва музикални инстру-
менти, стари синтезато-
ри, български електри-
чески китари, ехолани, 
лапови усилватели и др.

0889/378252 - прода-
ва лечебна кализия - ле-
кува диабет, катаракта и 
онкологични заболява-
ния, миниказан за ракия 
- 160 лв., български ле-
вове от 1974 г., листа от 
алое вера за болести - 
килограм 18 лв., апарат 
за точкова заварка - 140 
лв., бюро за офиси и уче-
ници - 160 лв.

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 - търся 
жена асистент за гледа-
не на възрастен човек

0884/594427 - Ве-
нева, търся подарък ста-
ра работеща прахосму-
качка

0889/464586 - купу-
вам запазена отопли-
телна печка тип „пер-
нишка“

0894/646586  - купу-
вам неограничено коли-
чество руска и съветска 
художествена литерату-
ра от времето на рево-
люцията, Отечествената 
война и до наши дни в 
български превод. Мо-
ля, изпращайте опис на 
книгите и цената на ад-
рес: 4349  с. Дъбене, обл. 
Пловдивска, Митьо Ца-
нев Митев; продавам 
нова, неползвана нем-
ска пишеща машина - 
ЛАТИНИЦА

0888/912043 - про-
давам ръчно плетени 
от домашна вълна дам-
ски и мъжки чорапи - ка-
чество и количество, от-
стъпки

0878/582191 - прода-
ва килим 250/350 - 180 

 Национален български университет - трета 
възраст кани своите студенти с посребрени коси 
на 21 ноември 2019 г. от 14 часа в салона на 
културен център “средец“ ул. „кракра“ №2а 
(бивш „лиляна димитрова“) на занятие при 
дневен ред:

1. Представяне на пенсионната система на 
Кралство Нидерландия, класирана като най-до-
брата пенсионна система в света. 

Лектор г-н Младен Младенов, съветник в по-
солството на Кралство Нидерландия в София.

2. Дискусия с участниците в занятието  по про-
блема: “Как и защо съседните нам страни дават 
над два,три пъти по-високи минимални пенсии 
и минимални работни заплати.

 Водещи: инж. Васил Василев, д-р по икономи-
ка, бивш кмет на район Кремиковци.

Нако Стефанов, преподавател в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, проф. д-р ист. н, д-р фил.н., зам.-
ректор на НБУ-трета възраст. 

Ганчо Попов, акад. д-р, ректор на НБУ-трета 
възраст.

3. Сатирична и концертна програма
Вход свободен!

лв., на изплащане; ан-
тикварна шевна маши-
на неработеща - 150 лв.

0884/623471 - Ло-
веч, продавам центро-
фуга за 3(6) рамки. Аку-
мулираща печка „Из-
грев“ - нова, офицерска 
шуба с подвижна коже-
на подплата

0882/409574 - ли-
тературна обработка 
на художествено-доку-
ментални, краеведче-
ски, юбилейни ръкопи-
си, спомени и предпечат

0885/503897 - прода-
ва 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 стък-
ло „Москвич“ 408, УАЗ - 
ръчна, не електрическа

02/8844654 - про-
дава запазен килим 
250/350. Цена 180 лв. 
Продава електрическа 
печка „Мечта“, работе-
ща. Цена 48 лв.

0 2 / 9 9 2 9 5 0 8 , 
0889/349169 - продава 
чисто ново черно коже-
но палто

0885/128773 - кни-
га за рода войска ЗРВ 
„Славната девета бата-
рея“, автор Васил Геор-
гиев. Цена 15 лв.

0877/312823 - про-
дава печка на пелети, 
гоблен „Пролет в лива-
дите“

ско, или заменям за хуба-
ва селска къща с баня и 
тоалетна

0988/845735 - тър-
ся жилище в София или 
околностите

0884/411758 - прода-
вам двуетажна къща с га-
раж и 2 дка градина - 5000 
лв., с. Нова Върбовка, 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. 
Температурата винаги е 
18о. Има връзка с всички 
превозни средства и с ме-
тро наблизо. От източната 
страна е красив парк. 20 
години без ремонт!

0893/852626 - къща 
на два етажа в с. Винаро-
во, Видинско, има ток, во-
да 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 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, 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, пенсио-
нерка, пенсионер до 65 г. - 
за поддръжка на идеален 
селски имот в Пловдивско

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
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13 НОеМВри, 18 луНеН деН, 
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В 

БлиЗНаци 
Възможни са промени както в 

професионалната, така и в личната 
сфера. Обединяващото в случая е, 
че те не са напълно неочаквани, но 
все пак не са съвсем такива, какви-
то бихме искали да бъдат.

14 НОеМВри, 19 луНеН деН, 
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В 

БлиЗНаци 
Шансове за успех все пак има. 

За да удържите победа над обстоя-
телствата, ще трябва да рискувате и 
да поставите на карта много  от не-
щата. По-предпазливите ще трябва 
да се задоволят с много по-малко 
от очакването.

15 НОеМВри, 20 луНеН деН, 
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В 

рак 
В поведението на много хора 

стават сериозни промени, които 
често поставят околните в задъне-
на улица. Лекомислените проявяват 
рядка предпазливост, а мързеливи-
те с неподправен ентусиазъм се зах-
ващат за трудни дела.

16 НОеМВри, 21 луНеН деН, 
НаМалЯВаЩа луНа, 

луНа В рак 
Романтиците ще проявят пове-

че прагматизъм. Личните отношения 
ще донесат много изненади. Колкото 
повече внимание отделяте на всеки-
дневните проблеми, толкова по-мал-
ко опасности ви грозят. Същото ва-
жи и за здравето ви.

17 НОеМВри, 22 луНеН деН, 
НаМалЯВаЩа луНа , 

луНа В рак 
Пристъпете към осъществяване-

то на важен свой смел проект. Най-
впечатлителните и самонадеяните 
вземат желаното за действително, 
затова често попадат в безизходни 
ситуации.
18 НОеМВри, 23 луНеН деН, 
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В лъВ 

Обмисляйте всяка своя дума, 
дръжте се тактично и коректно, не 
подлагайте на изпитание търпение-
то на близките си. Вежливостта, ма-
кар и леко хладна, ще бъде надежд-
на защита от конфликти.
19 НОеМВри, 24 луНеН деН, 
ПОследНа ЧеТВърТ, луНа В деВа 

Може да споделите своите съм-
нения и тревоги, да се оплачете, без 
да се притеснявате, че ще срещне-
те осъждане и критика. Именно то-
ва време е подходящо за възстано-
вяване на прекъснати отношения.
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ИЗДАТЕЛ: ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

д-р иван сТОЯНОВ

времетО

магнитни бури -14, 15.XI.

в сряда се очакват превалявания, най-вече в 
западната половина, ветровито време и тем-
ператури между 10 и 15 градуса. в четвъртък 
вятърът ще отслабне, но температурите ще 
се задържат в същите граници – между 9 и 15 
градуса. в петък облачността ще се разкъса 
до слънчево време, като температурите ще 
са между 6 и 16 градуса. в събота и неделя ще 
има разкъсана облачност, като вторият ден 
ще е ветровит, а температурите ще са между 
8 и 12 градуса. в понеделник и вторник западни-
ят вятър ще се усили, стойностите на темпе-
ратурите ще се движат между 5 и 13 градуса.

По-сериозни здравословни проблеми през пери-
ода могат да имат страдащи от хроничен и често 
повтарящ бронхит.  От полза при възпаление на 
дихателните пътища ще бъде пиенето на чайове 
от стръкове от мащерка, риган и жълт кантарион, 
от цветове от лайка, черен бъз и липа, от листа 
и подбел, слез и живовлек и др. в дните с повишена 
слънчева активност е възможно да зачестят прис-
тъпите от главоболие при хора с мигрена и при та-
кива с по-лабилна нервна система. може да помог-
не втриването в слепоочията  няколко пъти днев-
но на по 1-2 капки етерично масло от лавандула.

БиОПрОгнОЗа

ДЖеСиКА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (13.XI.- 19.XI.2019 Г.)
ОВеН - В началото на пе-
риода голяма част от вас 
ще трябва да преодоле-

ят някои непредвидени труд-
ности. Възможно е да станете 
жертва на финансови амбиции 
и интереси. Пазете здравето си.

Телец - Не приемайте 
нападките на близки-
те си лично, а се пос-

тарайте да постъпвате прин-
ципно. До средата на периода 
премахнете някои неприятно-
сти в дома. 

БлиЗНаци – В послед-
но време проблемите не 
ви дават покой. Опитай-

те да се отнасяте с по-голямо 
внимание и към здравословно-
то си състояние, което ще е дос-
та лабилно. Не се поддавайте на 
меланхолията.

рак - По-голямата 
част от вас ще бъдат 
подложени на сериоз-

ни изпитания. Възможно е да 
научите за извършено преда-
телство от близък приятел, ко-
ето ще ви наскърби. 

лъВ - Опитайте се да 
приемете философски 
ударите под кръста и 

продължете смело напред! 
Около средата на седмицата 
благодарение на своята пред-
приемчивост и желание ще по-
стигнете успехи. 

деВа - Ще имате въз-
можност да превърнете 
набелязаните цели в ре-

алност. Доверете се на шестото 
си чувство и най-вече на собст-
вените си способности. Овла-
дейте раздразнителността си. 

ВеЗНи - В края на раз-
глеждания период не-
справедливост ще ви 

засегне на лична основа. По-
добрете общуването в семей-
ството, за да можете да преодо-
леете кризите в по-кратък срок. 

скОрПиОН – Не пред-
приемайте излишни ри-
скове. Общото ви състо-

яние ще е добро, но е хубаво 
да увеличите часовете навън, 
за да се насладите на пълно-
ценен отдих. 

сТрелец – Не се отказ-
вайте да прекарате по-
вече време в компани-

ята на приятели и близки, за ко-
ито времето все не ви достига. 
Насладете се и на тези свои за-
нимания, които са ви любими.

кОЗирОг – Използвай-
те хубавите дни, които 

ви настройват на позитивна 
вълна. Желанието ви за откри-
ти взаимоотношения с парт-
ньора в любовта ще ви помогне 
да се справите с проблемите. 

ВОдОлеЙ – Избягвайте 
конфликти с междулич-
ностен и битов харак-

тер. Най-малките членове от 
семейството ви ще са източ-
ник на положителни емоции. 
Здравето ви е завидно.

риБи - Укрепете за-
щитните сили на ор-

ганизма си! Разходките ще  
ви действат ободряващо. 
Обърнете внимание на вза-
имоотношенията в семейно-
то гнездо. 

19 ноември 2019, 23:12:04 ч. - последна четвърт. 
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от то-
зи час и да продължите на сокове и течности до същия 
час на следващия ден.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

ПОКАНАЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

0894960290 - добре 
изглеждаща жена на 69 
г./160 см/64 кг, с добро 
сърце, обича домашния 
уют, си търси другар за 
спокойни старини - за съ-
жителство при него. Да е 
от Карлово, Пловдив и 
Асеновград.

0899/930488 - може и 
есемес. Търся работеща 
жена от 45 до 60 г., коя-
то няма ангажименти към 
деца и внуци и да иска да 
живее при мен в София. 
Аз съм мъж на 55 г., ви-
сок 186 см, 100 кг Работя 
на две места и живея на 
квартира. Може да ми се 
обаждат жени от София и 
цяла Югозападна Бълга-
рия, без Перник

032/249675 - на 90 г., 
сам, търси жена около 65 
г., здрава, да не пуши - за 
гледане срещу унаследя-
ване на спестявания

0889/204146 - 63 
г./175 см/80 кг - търся от-
говорна жена за сериозна 
връзка, от 60 до 66 г., коя-
то да живее при мен в гр. 
Априлци, Ловешка област

0898/483353 - 77 г. 
/166 см/65 кг, жизнен, с 
благородна душа, не пие, 
не пуши, с хубава кола, 
търси разумна, възпита-
на и почтена дама, с благ 

характер, на подходяща 
възраст. Ако притежаваш 
тези качества, обади се!

0896/519567 – вдови-
ца на 66 г. желае запоз-
нанство с добър мъж, с ав-
томобил, с цел съжител-
ство при нея на село

0877/807455  67 г./178 
см/78 кг - търся дама от 60 
до 75 г. от Плевенски ре-
гион, за интимна връзка

0 8 8 9 / 1 7 4 6 1 5  - 
75/165/75, търси мъж до 
77/175/90, от Пловдив, 
Асеновград, Хисаря, Па-
зарджик, без пороци, да 
е образован и с кола, да 
е добър, домошар, мате-
риално и финансово оси-
гурен

0886/427030 - самос-
тоятелен мъж на въз-
раст и без ангажименти 
- 78/165/75, няма здра-
вословни проблеми, с 
гарсониера и автомо-
бил, търси интелигентна 
дама за запознанство и 
евентуално приятелство, 
да е на подходяща въз-
раст, която самата тя да 
определи.

0894/ 526888 - мъж на 
69 г./168 см търси жена 
от 55 до 69 г., без анга-
жименти, да е от София 
и околностите, за сериоз-
на връзка. Без есемеси и 
кликване!

0897/ 702155 - Анто-
нов, 76 г./170 см/70 кг, же-
лае сериозно запознан-
ство с дама на подходяща 
възраст, която е от Варна, 
Търговище и В. Търново

0887/979530 - 72 
г./165 см/70 кг, неженен, 
търся жена, за която па-
рите не са всичко. Да има 
сериозно отношение към 
семейството

0895/677064  - 
55/180/85, ерген, завър-
шил съм семинария. Тър-
ся сериозна жена, с дом, 
за да живея при нея

0897/426906 - софия-
нец търси слаба жена до 
65 г. за съвместен живот

0876/600382 - 73 г./173 
см/78 кг. Приятно симпа-
тичен пенсионер, разве-
ден, от Пловдивска об-
ласт, изключително чес-
тен, точен, чистоплътен, с 
много добродетели, тър-
си другарче сърдечно и 
да не е алчна. Живеене - 
където предложи другар-
чето. До 75 кг

0886/150703 - военен 
пенсионер от Сливен - не-
пушач, сам, желае запоз-
нанство с жена до 70 г.

0893/558487 - вдовец 
на 70 г./169 см/75 кг, тър-
си за съжителство жена 
от 67 до 72 г., да е от Се-
вероизточна България от 
областите Търговище, Ру-
се, Добрич, Шумен, Варна

0877/420319 - 77 г./163 
см/65 кг. Не пуша, не пия, 

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН 

ДЕН
на ЦВЕТАН 

ДИМИТРОВ ПЕЕВ
 от Бургас, който
 на 19.10.2019 г.  
навърши 36 г.! 

Цецко, 
желая ти 

много здра-
ве, щастие, 

късмет и всички твои 
мечти да се сбъдват! 
От баба цвета димова

ПОКАНА
за участие в Пловдивския пациентски глаукомен 
клуб на лекцията: „Ранното откриване на глауко-

мата – ключ към нейната профилактика”
От доц. Марин Атанасов - зам.-директор по ди-

агностично-лечебната част на УМБАЛ „Св. Георги” 
ЕАД и доцент към Катедрата по очни болести на 
Медицински университет - Пловдив

Мероприятието ще се състои на 14 ноември 
/четвъртък/ от 13,30 часа в дома на науката и 
техниката,  зала 6. Ще се раздават и безплатно 
илюстрирани брошури за болестта.

Пациентска организация „глаукома”

Пловдив: не на глаукомата, да на зрението!

Горди сме да поздравим
 с днешния 

95-гОдиШеН ЮБилеЙ 
нашия обичан съпруг, 
баща, свекър и дядо,
полковник КОЛЬО

 АНАСТАСОВ 
който за нас е пример 

за подражание 
и стълб на нашето 

семейство!
Бъди здрав и ни радвай

 още дълги години!
От съпругата, синовете, 

снахите и внуците

търся жена от 70 до 77 г. 
от гр. Перник

0899/162664 - търся 
запознанство с мъж от 
София - 75-80 г.

Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 – Шу-
мен”, регистрирано в Търговския регистър на 18 
септември 2018 г., организира на 20 ноември 
2019 г. от 11 ч. в народно читалище „добри 
Войников”, зала „сава доброплодни”, град 
Шумен, кръгла маса на тема „ПреиЗЧислЯВа-
Не На ПеНсииТе – услОВие За сПраВедлиВ 
и НОрМалеН жиВОТ На ВъЗрасТНиТе ХОра”.

 На кръглата маса са поканени да присъстват 
представители на:
- Социалната комисия към Народното събрание;
- експерти на НОИ, КНСБ и КТ „Подкрепа”;
- народни представители от област Шумен;
- кметът на град Шумен;
- представители на политически партии от Шу-
менска област;
- медии.

Кръглата маса се посвещава на 30-ата годишни-
на от началото на организираното пенсионерско 
движение в България, поставено от няколко клуба 
в град Каспичан през декември 1989 г.

Поканваме да вземат участие в дискусията на 
кръглата маса представители на областни и об-
щински структури на пенсионери от цялата стра-
на. Заявки за участие се приемат до 18 ноември 
2019 г. на телефони: 0895 119700 – анка Янко-
ва, 0896 626014 – александра кумбилиева и 
email: penklub15@abv.bg

управителен съвет на сдружение
 „съюз на пенсионерите – 2004 – Шумен”, 

председател д-р анка Янкова
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПеТКОВА

 деТе ПадНа  
ОТ каруца

десетгодишно де-
те падна от каруца 
в луковит. каруцата 
се е движила по ул. 
„св. св. кирил и Ме-
тодий“. То е откара-
но в плевенска бол-
ница в тежко състо-
яние.

ПреБиХа Мъж 
Четирима души 

пребиха мъж след ка-
тастрофа на главния 
път софия-Варна край 
местността Фисека. 
Пострадалият е осви-
детелстван, получил 
е лека телесна повре-
да, биячите са задър-
жани. 

ТриМа 
ПОсТрадаХа  
При ПОжар 

Трима души са по-
страдали при пожар 
в общежитие за со-
циално слаби в дими-
тровград. Всички 23-
ма обитатели са били 
евакуирани навреме, 
а животът на ранени-
те е вън от опасност. 
Огънят тръгнал от ед-
на от стаите. По първо-
начални данни причи-
ните за пожара са ото-
плителен уред или не-
загасена цигара. По 
сградата са нанесени 
сериозни материални 
щети.

ЗаПлаХи къМ 
ПерсОНал На 

деТска градиНа
Млад мъж от седми-

ци качва в социални-
те мрежи видеопос-
лания с откровени за-
кани за насилие вър-
ху част от служители-
те на детската градина 
в гоцеделчевското се-
ло лъжница. Хората са 
много притеснени, за-
щото според тях агре-
сията на младия мъж 
може да застигне и 
децата им.В клипове-
те недвусмислено го-
вори за смърт, кръв и 
убийства. Мъжът е за-
държан.

ОТкриХа ТруП 
Труп на мъж на ви-

дима възраст около 30 
години е открит  непо-
средствено преди пъ-
тен възел „рибарско 
селище“. районът е 
бил отцепен от поли-
цейски служители, ка-
то е извършен щате-
лен оглед. Тялото на 
мъжа, чиято самолич-
ност е в процес на изя-
сняване, е откарано за 
аутопсия в отделение 
„съдебна медицина“ 
към уМБал - Бургас. 

Обир за 
секунди

Засякоха 540 телефона 
в Софийския затвор

Измами с ремонт на покриви 

Насилник се гаври с куче

Обири, кражби тормозят 
народа.

Има ли изход от тази несгода?
Ние сме с теб и самотен не си!
С „Пенсионери” се запаси!

собственика след това. 
След като увеличи-

ли сумата над догово-
рената, те го отвлекли 
чрез принуда и го ка-
чили в колата си, с коя-
то заминали за Шумен. 
Мъжът обаче успял да 
сигнализира в полици-
ята, а задържането им 
се превърнало в сцена 
като от екшън филм. 

Накрая полицаите 
причакали автомоби-
ла и спипали изнуд-
вачите.

 Двамата са задържани в полицей-
ския арест. Водачът и спътникът му 
- на 21 и 42 години, са криминално 
проявени.

Засякоха 540 теле-
фона в Софийския за-
твор. Не всички оба-
че са били намерени 
и иззети. Между 300 и 
500 лева струва на за-

творник да получи мо-
билен телефон зад ре-
шетките, обясниха раз-
следващи.

„Откривани са мо-
билни телефони от 
надзорния състав как-
то в кутии от натурал-
ни сокове, така и в 
хляб. Вкарвани са и тъй 
наречените „нанотеле-
фони“, които на пръв 
поглед изглеждат като 
часовник или огърли-
ца”, разказва Ангел Къ-
нев, прокурор, който 
контролира арестите в 
София. Действително 
няма как тези вещи да 
влязат в килиите на за-
държаните без участие 
на лица от надзорния 
състав, допълва той.

Затворници твър-
дят, че тайници на над-
зиратели, които търгу-
ват с телефони, има в 
двора на Софийския 
затвор.

Най-лесно за вкар-
ване на нещо забра-
нено се оказвало през 
болницата на Софий-
ския затвор. Неотдав-

на при обиски там раз-
следващи открили те-
лефони, сим карти, 
вафли, салами, меди-
каменти на Димитър 
Желязков, по прякор 

Митьо Очите, както и 
на Миню Стайков.

Има и други вари-
анти. „На ареста на ул. 
„Майор Векилски”, как-
то и при затвора има-
ме една ограда, която 
спокойно може да бъ-
де преодолявана и е 
преодолявана и с дро-
нове”, допълва Кънев. 

Загадка за затвор-
ническите власти и до 
днес остава как пре-
ди година Владимир 
Пелов се е сдобил с 
пистолет, за да избяга 
от Софийския затвор. 
Престъпления обаче 
се извършват и отвъ-
тре. 

„Основният про-
блем е, че измамници 
продължават да пра-
вят опити да вършат 
телефонни измами от 
местата за лишаване от 
свобода“ изрази мне-
ние Ангел Кънев.

В Министерството 
на правосъдието са 
създали звено, което 
ще бори вътрешната 
корупция.

Зрелищен обир в магазин за бя-
ла техника бе извършен в София. 
На записите от охранителните ка-
мери се вижда как двама мъже с 
качулки разбиват касата и отмък-
ват целия оборот - около 5000 лв. 
През последните няколко месеца 
това е поредният случай на разби-
ване на магазин в района.

Магазинът се намира на бул. 
„Ботевградско шосе“ в София. Ка-
сата с парите е била под бюро. Ни-
то СОТ, нито камерите са спрели 
крадците. Обирът се е случил за 
30 секунди.

„Крадците разбиват магазина с 
щанга. Полицията дойде още съ-
щата вечер, снеха отпечатъци, 
предоставили сме и видеозапис. В 
района се разбиват магазини поч-
ти всеки ден“, разказа собствени-
кът Стамен Атанасов.

Оборотът на магазина е останал 
в касата по погрешка, бил е забра-
вен. Собственикът не подозира ни-
кого, но споделя, че за 10 години 
не му се е случвало подобно нещо.

Кадри с брутално на-
силие над беззащитно 
куче буквално взриви-
ха социалните мрежи 
у нас. Заради ви-
деото с безми-
лостните подмя-
тания и удари на 
кученцето беше 
о р г а н и з и р а н а 
петиция с иска-
не за налагане-
то на максимал-
на присъда на 
мъжа, гаврил се 
с животното. 

В  Районната 
прокуратура в 
Казанлък са по-
стъпили 17 сигнала от 
граждани и организа-
ции по повод разпрос-
транения видеоклип с 
издевателството. 

След издирване от 

В България се крадат по 45 авто-
мобила на 100 000 души. Това по-
казва последната статистика на Ев-
ростат за периода от 2015 до 2017 
година. По този показател страна-
та ни се намира на опашката в ЕС. 

Най-малко автокражби има в 
Дания – едва 4 на 100 000 души. 
Преди нея е съседката ни Румъ-
ния – с 15 кражби, Хърватия – 20, 
и Словакия и Естония - по 31.

Усреднено от 2015 до 2017 г. 
най-много коли са откраднати в 
Люксембург (328 кражби на авто-
мобили на 100 000 души), следват 
Гърция (269), Италия (257), Шве-
ция (256), Франция, (247), Чехия 
(238). Полицията в ЕС е регистри-
рала 697 000 автомобилни краж-
би средно на година през пери-
ода 2015-2017 г.

Между 2008 и 2017 г. има спад в 
повечето страни членки на ЕС, по-
казват още данните на Евростат.

Нов случай на измама с майсто-
ри на покриви бе засечена в Шу-
менско. Рекетьори опитали да из-
нудят собственика на ремонтира-
ната от тях къща. 

В търсене на изгодна оферта за 
ремонт на покрив 39-годишният 
мъж от Смядово се свързал с май-
стори от град Игнатиево.

Те започнали ремонта, за което 
свидетелстват и съседите. Цената 
за ремонта била уговорена и пла-
тена. Двама души обаче потърсили 

полицията задържа-
ха насилника. Това е 
32-годишният Ангелин 
от Мъглиж.

След разпита в поли-
цията Ангелин признал, 
че той се е гаврил с жи-
вотното. 

След преглед от спе-
циалист беше устано-

вено, че кучето няма 
физически травми, но 
има подозрение, че то е 
подменено и в клиника-

та е изпра-
тено здра-
во куче. В 
интернет 
беше ор-
ганизира-
на и пети-
ция с ис-
кане за 
максимал-
но стро-
га присъ-
да за Ан-
гелин. 

А спо-
ред повдигнатото об-
винение мъжът може 
да бъде наказан с 3 го-
дини лишаване от сво-
бода и глоба до 5 хиля-
ди лева.

Автомобил помете 
трима души на автобусна 
спирка във Варна. Инци-
дентът е станал на спир-
ка „Тракия“ на бул. „Вла-
дислав Варненчик“ сре-

щу Районния съд в мор-
ската столица. Пострада-
лите са откарани в болни-
ца „Св. Анна“. Момиче на 
14 години е в тежко със-

тояние с политравми. Ос-
таналите са освободени. 

Шофьорът е на 21 го-
дини. Правоспособен е. 
Тестван е за алкохол и 
наркотици, като резул-

татите са отрицателни.
Той е загубил контрол 

над управлението на ко-
лата, вероятно е заспал 
след нощна смяна.

Пометени хора на 
спирка във Варна

Колко коли 
се крадат  

в България
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СТИХО-
СБИРКА ОТ
ВЛАДИМИР

БАШЕВ

ФИЛМ С
АКТРИСАТА
ОТ СНИМКАТА

ВИД МУЗИ-
КАЛНА

ТВОРБА
РУСКИ

ХИРУРГ И
АНАТОМ
1810-1881

НАШ НАЦИО-
НАЛЕН ТАНЦ

ГЕРОЙ НА
КР.ВЕЛКОВ

“СЕЛО
БОРОВО”

ЛЕКАРСТВА,
ПОЛУЧЕНИ 
ОТ ЖИВО-

ТИНСКИ
ТЪКАНИ

ЧРЕЗ
РАЗТВАРЯНЕ

ВИД СИН-
ТЕТИЧНИ

“КАМЪНИ”
РУСКИ

СЕЛСКО-
СТОПАНСКИ

ДЕЕЦ
1907-1979

СТИХОТВО-
РЕНИЕ ОТ

УСИН КЕРИМ

ПРЕПАРАТ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ

НА ПЕТНА

ВРЪХ В
РИЛА

МУЗИКАЛНА
НОТА

МАРКА
КРЕНВИРШИ

ЗАЕМО-
ДАВЕЦ

БЛАТНИ
ПТИЦИ

НАШ ФИЛМ
НА ЕМИЛ

ЦАНЕВ

СВЯН

МАРКА
НАША
БИРА

ИТАЛИАНСКИ
ЛЕКАР И

АЛХИМИК
1250-1316

ПОСОБИЯ 
ЗА ЗИМЕН

СПОРТ

СТИХОТВО-
РЕНИЕ ЗА

ВЪЗХВАЛА

ИСПАНСКИ
ПИСАТЕЛ
1874-1967

ПОДУТИНА
ПО ТЯЛОТО

ЦАРСКИ
ПРЕСТОЛ

МАКЕ-
ДОНСКИ

ФОЛКЛОРЕН
АНСАМБЪЛ

БЛАГО-
УХАНИЕ

НАРОДЕН
ПЕВЕЦ В

КАЗАХСТАН

ЖИТЕЛИ НА
ОГНЕНА

ЗЕМЯ

 НАША
ПОП 

ПЕВИЦА

ИМЕНАТА 
НА НАША
АРТИСТКА
1938-2000

ВНОСКА ЗА
ПОГАСЯВАНЕ

НА ДЪЛГ

ГЕРОИНЯ НА
БЕЛИНИ

“СОМНАМ-
БУЛА”

ГЕРОИНЯ НА
Д.АНГЕЛОВ
“НА ЖИВОТ

И СМЪРТ”

МАЛО-
АЗИАТСКА

БОГИНЯ

ОБОГАТИТЕЛ
НА ПОЧВАТА

2
МАРКА

КИСЕЛО
МЛЯКО

ДРЕВНО-
РУСКИ

ПРИДВОРЕН
ПЕВЕЦ

СТИХОТВО-
РЕНИЕ ОТ

ЕМ.ПОП-
ДИМИТРОВ

МИКРО-
КОМПЮТРИ

ОТ САЩ

АРОМАТЕН
РАДИКАЛ

ГЕРОЙ ОТ
“1001 НОЩ”

ПОЛЮС В
ЕЛ.БАТЕРИЯ

АРТИСТИЧ-
НОТО ИМЕ 

НА АСПАРУХ
ЛЕШНИКОВ

СКИТСКИ
МЕЧ

ВЕЛОСИПЕД

ДЕМОН-
СТРАТОР

НА МОДНИ
ОБЛЕКЛА

МАЛКО
БЯЛО
ХЛЕБЧЕ

ЛЕКАРСТВО
ЗА ХИПЕР-

ТОНИЯ

ИЗДЕЛИЕ ОТ
ИЗПЕЧЕНА
ГЛИНА

ВИД ДЕТСКА 
ИГРА

ПЕПЕЛИВА
ВОДА ЗА
ПРАНЕ

ЯПОНСКИ
ТЕАТЪР

ГОРНАТА
ЧАСТ НА
СТАЯ
(МН.Ч.)

НЕМСКИ
КАМИОНИ

НАСИТЕН
ВЪГЛЕ-
ВОДОРОД

СВЕЩЕН
МЮСЮЛ-
МАНСКИ

ГРАД

ОБРАЗ

МАЛКИ
ГЪНКИ ЗА
УКРАСА НА

ДРЕХА

ВОДНО
ЦВЕТЕ

ЛОБ

МЪЖКИ
ПЕВЧЕСКИ
ГЛАС

ДОМАКИН-
СКИ СЪД ЗА
ПЕЧЕНЕ

ОТРИЦА-
ТЕЛЕН

ОТГОВОР
НАША

ПИСАТЕЛКА
“ИРИНА”

РУДНИК

ГРАД ВЪВ
ФРАНЦИЯ

КАТАРАМА

АНГЛИЙСКИ
ФИЛОСОФ

1632-1704

КАРТА ЗА
ИГРА
(ПО ЦВЯТ)

ЮЖЕН ПЛОД

РАДИО-
ЛОКАТОР

ОПЕРЕТА ОТ
МАСКАНИ

ГЕРОЙ НА
Й.ЙОВКОВ

“ЕЛКА”
НАШИ

ТЕЛЕФОНИ

АВСТРИЙСКА
ПИСАТЕЛКА

“АНТИХРИСТ”

МЯРКА ЗА
ЕЛ.СЪПРО-
ТИВЛЕНИЕ

БАЛЕТ ОТ
ЖУБАНОВА

МУЗИКАЛНО-
СЦЕНИЧНА

ТВОРБА

ЯБЛАН
(МН.Ч.)

МИЕЩИ
МЕЧКИ

ЯПОНСКО
ИЗКУСТВО

ЗА ПОДРЕЖ-
ДАНЕ НА
ЦВЕТЯ

ОБЛЕКЛО НА
СВЕЩЕНИК
 

МОДЕЛ НА
ДЕУ

МЕДИ-
ЦИНСКИ

РАБОТНИЦИ

ЙОГИЙСКА ПОЗА

ЕДНА ОТ
АМИНО-

КИСЕЛИНИТЕ
ОБЩЕСТ-
ВЕН ЧИН

АЛКАЛОИД
В ГОРЧИВИЯ

БАДЕМ

ИРЛАНДСКИ
ОСТРОВ

РЯДКА,
ЦЕННА ВЕЩ

ИТАЛИАНСКИ
ФУТБОЛЕН

ОТБОР
СТОЛИЦАТА

НА ПЕРУ

УТРИННА
ЗАБАВА

СЪД ЗА
ВОДА

СПОРТНО
ОБЛЕКЛО

МАРКА
РУСКИ

ДАМСКИ
ЧАСОВНИЦИ

ЛЕТНИ
ИЗПАРЕНИЯ

КЕРЕМИДА
ПО РЪБА НА

ПОКРИВ

ОТГЛАСИ

КОПРИНЕНА
ОБРЕДНА

ПОКРИВКА
АНГЛИЙСКИ
РОК ПЕВЕЦ

РОМАН ОТ
АГАТА
КРИСТИ

ДРЕВЕН
ГРЪК

СТАРО-
БЪЛГАРСКО

БОЙНО
ИЗКУСТВО

РЕКА В
ТУРЦИЯ

ПОЕМА 
В ПРОЗА ОТ
ЕДГАР
АЛЪН ПО
ПОРЪЧИТЕЛ-
СТВО ВЪРХУ

ПОЛИЦА

ГЕРОЙ НА
ГОТОВАЦ ОТ
ЕДНОИМЕН-
НА ОПЕРА

ДЪРЖАВА В
БЛИЗКИЯ

ИЗТОК
ДЕБЕЛ

НЕПРОМО-
КАЕМ

КАРТОН

ЕГИПЕТСКИ
БОГ

УНГАРСКИ
ХИМИК

1834-1908

НАШ
ХУДОЖНИК

1890-1962

ЧАСТИЦА ЗА
СЪДРУЖИЕ

ОСТРА
СКАЛА

ЦИФРОВ
ЗНАК

РЕКА В
ИТАЛИЯ

СКЪПО-
ЦЕННИ

КАМЪНИ

ПЪТНА
ПОЛИЦИЯ

УКРАСА ЗА
СТЕНА

СЕЛО В
СОФИЙСКО

ГЕРОЙ ОТ
ИНДУСКИЯ

ЕПОС

ДЕСПОТИ

АНГЛИЙСКИ
РЕАКТИВНИ
ДВИГАТЕЛИ

РЕЧНИК: АБАНО, АНАРОВ, АРАН, АСОРИН, ЛИЗАТИ, ЛОК, НОНАН, УЛА. ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: “Íåïîíîñèìà æåñòîêîñò”. Öèíàðèçèí. Êðåäèòîð. Òåðàêîòà. ÀÐÈÀÍÀ. “Îðî”. Ëîòî. ÀÒÀÐÈ. Ìà. Àêèí. Ëóãà. Àëè Áàáà. Òîð. Íî. Àðè. “Àòà”. ÄÀÍÎÍ. 
Òàâàíè. Àíàðîâ (Àëÿ). Àìèíà. Êîëåëî. “Èðåí”. Àíåò. Ñèìèä. Òàâà. ÌÀÍ. Íå. Íîíàí. Ìèíà. Ìåêà. Êàí. Ëèê. Òîêà. ×åëî. Ëîê (Äæîí). Òåíîð. Ïèêà. ÒÈÊÎ. Íàð. Ðàñî. 
Àìàðèí. Ïëàòàíè. Àñàíà. Åêîâå. “Äà”. Îì. Ñàí. Ðàðèòåò. Ðèà (Êðèñ). Àâà. Ëèìà. “Àëèáè”. “Åâðèêà”. Ìàòèíå. ÈÐÀ. Åòî. Ðà. Íàë. ÊÀÒ. Íóëà. Òàíåâ (Íèêîëà). Òèðàíè. 
Îïàëè. Êàíàðà. ÍÈÍ. Ïàíî. Àíòîí. Òîë.
ÎÒÂÅÑÍÎ: “Íåöåëóíàòè ìîìè÷åòà”. Àëàíèí. Ïèðîãîâ (Íèêîëàé). Ìàíåêåí. Ñàíèòàðè. Ñîíàòà. Àêèíàê. Ëîòîñ. “Ìèëàí”. Íàêî. Àíîä. Íàáîðè. Àðàí. Õîðî. Àðèë. Êàíà. 
Åêèï. Ñèòàëè. Îìàðà. Ëèçàòè. ÀË. Èëèòîí. Ìè. Àáàíî (Ïèåòðî). Àðåòèð. Ïî. Êàíàðàòà. Èêåáàíà. Ðèáàðè. Åíîòè. Óëà. ËÅÊÈ. Îð. Åëèí. Ñðàì. Äâå. Îïåðåòà. “Ñòåíàòà”. 
Èâî. Êî. Îäà. Îíà. Ðàäàð. Òàí (Êàðîé). Ñêè. Àðîìàò. ÒÀ. Èðàí. Îòîê. Íèíà Íèêîëèíà. “Àêàíàò”. Àñîðèí (Õîñå Ìàðòèíåñ). Íåâåíà Êîêàíîâà. Åðî ( “Åðî îò îíÿ ñâÿò”). 
Òðîí. Ðàòà. Àíà Êàðèìà. Àâàë. 
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- дами и господа - 

съобщава стюардеса-
та, - летим на височи-
на 10 000 метра. Тем-
пературата навън е ми-
нус 20 градуса. Нами-
раме се над океана, на 
300 километра от най-
близката суша. Капита-
нът на самолета ви по-
желава приятен полет 
и пита дали на някого 
от вас случайно не му 
се намират 25 тона ке-
росин?


лети си пътниче-

ски самолет и по ня-
кое време се обръща 
с главата надолу. Стю-
ардесата съобщава по 
уредбата:

- Уважаеми пътници, 
без паника! Пилотът 
просто си слага капки 
в носа, като ги сложи, 
пак ще полетим в нор-
мално положение.


излита пътнически 

самолет. Пилотът пита 
щурмана:

- Какъв е вятърът?
Онзи отваря стра-

ничното прозорче, по-
дава си главата и казва:

- А-а-а-а-а-а... Насре-
щен!


Полицай спира шо-

фьор за проверка:
– Употребили сте ал-

кохол!
– Не съм!
– Очите ви са зачер-

вени!
– Ако ще се обиж-

даме, на вас пък са ви 
клепнали ушите!


автомонтьор към 

собственика на повре-
ден автомобил:

- Резервните части, 
които ми дадохте, не 
стават за вашия авто-
мобил....

- Напълно е възмож-
но, на кръстовището 
все пак се ударихме 
три коли.


- Пил ли сте?
- Не!

- Дрегерът показва 
над 2 промила.

- Повреден е, ето ви 
200 лева за ремонт!


На пистата самолет 

се готви за излитане. 
Първият пилот се обръ-
ща към втория и го пита:

- Бе, ти взе ли карти-
те ?

- Е, как! 
Две тестета 
– чисто но-
ви!

- Не, бе, 
навигаци-
онните кар-
ти взе ли, те 
питам?!

- Е, тях ги 
забравих...

- И сега 
к’во, пак ли 
ще летим 
по поп ку-
па?


Шофьор 

на такси 
почуква на 
вратата на 
своя възрастна съседка 
и с виновен глас казва: 

- Страшно съм огор-
чен, госпожо, но току-
що на завоя, без да ис-
кам, прегазих котката 
ви. Разбира се, готов 
съм да направя всичко... 

- Добре - казва стари-
цата, - свийте се на къл-
бо до печката и започ-
нете да мъркате...


две стюардеси из-

пуснали служебния бус 
и за да не закъснеят, из-
лезли на шосето да пъ-
туват на стоп. Дълго ма-
хали, но никой не спи-
рал. Най-накрая спрял 
един мъж, показал си 
главата през прозоре-
ца и извикал:

- Еййй, откога и на вас 
ви сложиха униформи, 
бе?


Франция, Париж. Ед-

на жена спира с колата 
си на червен светофар. 
Светва жълт, зелен, пак 
червен - колата не по-
мръдва. Приближава се 

полицай и я пита:
– Може би мадам 

предпочита някакъв 
друг цвят?


- Здравейте, аз 

съм вашето такси, тук 
съм, идвайте!

- Не съм поръчва-
ла такси!

- Времената са теж-
ки, сами си търсим 
клиенти!


кара си един по 

магистралата и на-
стига четирима, ко-
ито носят едно тра-
бантче на ръце.

- Какво правите, що 
така? - попитал той.

- Ми, бързаме...


катаджия спира 
доста неориентиран 
шофьор:

- Добър вечер, гос-
подине! Документите 
за провеpка!

- Лелееее, брат... 
Къде съм аз?

- Господине, доку-
ментите ви, моля!

- Шшшш... Брат... Къде 
съм, бре?

- Господине, знаете 
ли какъв съм аз?

- Оххх, брат... К‘во ста-
ва тук? Аз не знам къ-

де съм, ти не знаеш ка-
къв си?  


катаджия спира 

перничанин:
- Книжка имаш ли?
- Имам!
- Технически преглед 

минала ли е 
колата?

- Да!
- А защо 

си без ко-
лан?

- Ееее, 
стига де, 
кой носи 
колан вър-
ху анцуг?!


П о л и -
цай спира 
жена шо-
фьор за 
превишена 
скорост.

– Когато 
видях да за-
вивате насам, си казах: 
“Най-малко шейсет”!

Жената отвръща ко-
кетно:

– О, да, разбирам… 

С тази шапка изглеждам 
по-възрастна.


– Никога вече ня-

ма да пътувам с вашата 
авиокомпания! Отвра-
тително обслужване!

– Защо, от какво не 
сте доволен?

– Помолих стюарде-
сата да ме премести на 
друго място, защото на 
седалката до мен има-
ше разплакано дете. 
И тая безочли-
ва жена ми 
отгово-
р и , 
ч е 

т о -
в а 
п р о т и -
в о р е ч а л о 
на политиката на 
авиокомпанията – било 
забранено, ако детето е 
мое!



В автофорум:
– Някой знае ли колко 

често се сменя маслото?
– Аз имам приятел, 

който го сменя на 6 ме-
сеца.

– Той какво има?
– Павилион за пърже-

на риба на автогарата..
- Колата ти е доста 

стара!
- Наистина. Вчера на 

кръстовището подадох 

да. - Бях само малко 
пийнал.

- А-а-а, това е друго 
нещо значи - казал съ-
дията. - Тогава ви ос-
ъждам не на тридесет 
дни, а само на един ме-
сец затвор.


Полицаят:
- Вие какво! Не видя-

хте ли знака? Тук може 
да се кара само в една-
та посока!

- Че аз да не карам 
в двете!?


жена в лон-

донско такси 
към шофьора:

- Към Ва-
терло!

- Гарата 
ли?

- Ми то за 
битката съм 
малко поза-

късняла...


Шофьор ми-

нава на червено и 
моментално е спрян 

от катаджия.
– Книжката, ако оби-

чате.
– Нямам – взеха ми я 

за шофиране в нетрез-
во състояние.  

  – Талонът на кола-
та?

– Вижте, колата не 
е моя, а собственикът, 
който ми я зае, не ми 
даде талона.

– Кой е собственик?
– Не го познавам, но 

трупът му е в багажни-
ка… 

Катаджията, упла-
шен, веднага вика 
подкрепления, които 
обграждат спряната 
кола, както по филми-
те. Шефът на полици-
ята се приближава. 
Шофьорът му подава 
документите, всичко 
е наред.

– Но колегата каза, 
че има и труп в багаж-
ника!

– Е, той ще ви каже, 
че и на червено съм 
минал!


- госпожо, пиша ви 

акт 50 лв. за оскърбя-
ване на служител на 
КАТ!

- Пиши за 150, че 
още не съм свърши-
ла...


Мъж и свещеник 

седят един до друг в 
самолет. При тях ид-
ва млада стюардеса. 
Мъжът си поръчва 
уиски с лед.

 - И на вас ли? - пи-
та тя свещеника.

  - Не! - възкликва 
той. - Предпочитам 
да извърша прелю-
бодеяние, отколкото 
да вкуся алкохол!

 Мъжът смутено 
подава чашата си об-

ратно на стюардеса-
та: 

- Извинете, не зна-
ех, че мога да изби-
рам...

ръка през прозореца, за 
да покажа, че ще завия 
наляво, и някой ми пус-
на милостиня в шепата...


Пътен полицай спи-

ра кола  за проверка. 
- Голям карък си, 

старши... 
- Защо?
- Аз веднъж да съм 

трезвен в колата и ти 
да ме спреш!



- 
купих си ав-

томобил Tesla Model X, 
от тези, които сами се 
управляват.

- И къде 
е?

- Де да я 
знам...

 какво 

караш?
- Хи-

бридна ко-
ла.

- В какъв 
смисъл?

- Поня-
кога я ка-
рам, поня-
кога я бу-
там....

с л е д 

с в е т о ф а -
ра зави-
вам надяс-
но и спи-

рам. Един мъж спира 
зад мен и ми вика:

– Госпожо, подавате 
ляв мигач, а завивате 
надясно?!

– Какво си се разви-
кал, бе? Трябва ли пък 

всички да знаят къде 
отивам, а?


- Не бях пиян - опра-

вдава се шофьор в съ-
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Календарът

Тази история е кол-
кото идиотска, толко-
ва тъжна и поучителна.

Впрочем съдете са-
ми.

Български град. 
Сравнително голям. 
Бивш окръжен, а сега 
областен център.

Един ден в града 
пристига бизнесмен. 
Не че няма местни биз-
несмени, но този е сто-
личен – по-възпитан, с 
по-фини маниери.

Бизнесменът нае-
ма офис и обявява, че 
фирмата му (с преоб-
ладаващо чуждестран-
но участие) набира ра-
ботници за Индия.

- Колко ще се пла-
ща? – веднага проявя-
ват интерес десетина 
кандидат-индийци.

- Хиляда долара! – 
отвръща бизнесменът. 
И уточнява: - Седмич-
но!

- Уха! – блесват очи-
те на кандидат-индий-
ците. – А какво ще се 
работи?

- Ще се пасат слоно-
ве! – отвръща столича-
нинът и в потвържде-
ние на думите си показ-
ва фирмени бланки, на 
които от ясно по-ясно 
е написано: „Елифънт 
корпорейшън”.

- Ами не е ли опас-
но? – плахо любопит-
ства един от десетката. 

Бизнесменът отгова-
ря, че не, не е опасно 
и кани групата в офи-
са си. А в офиса ведна-
га се вижда, че фирма-
та е солидна. Няма ту-
ка шест-пет! Компютър, 
секретарка, на стената 

страницата подготви иван ВасеВ

мразел да му подсвир-
кваш с уста. Толкова! 
Виж, командите са мал-
ко по-засукани, но и те 
се научават. „Джахма-
путра” например означа-
ва „стани”, „сахрасура” е 
„стой”, „каважухра” е „на-
пред” и още няколко та-
кива. Обяснено е също, 
че слонът, за разлика от 

коня и магарето, не се 
подковава, но пък 
се въргаля в калта 

подобно на би-
волите. Малките 
слончета пък би-
ли палави като 

козлета, 
но ви-
к н е ш 
ли им, 
разби-
рали от 
дума.

Н а 
другия ден бизнес-

менът и секретарката 
му проклинат цяла Ин-
дия и всички слонове по 
света!

- Не, господа! Толкова 
молби не можем да при-
емем! – кърши ръце биз-
несменът.

- Как не можете?! – не-
годуват господата. – За-
що да не можете?! В Ин-
дия слоновете гинат без 
пастири, а той не можел!

След ожесточен спор 
бизнесменът се преда-
ва. Следва подаване на 

Безспирно  си  летят  годините
с  познати  хора,  случки,  схеми.
Отмина  времето  на  сините,
че  правеха  се  на  бохеми !

И  нищо  ново  в  политиката,
сякаш  нещата  се  повтарят …
Някои  забравили  мотиката,
чрез  властта  си  път  проправят.

В живота  ни  всичко  е  преходно,
политици,  живот -  кръговрат.
Народът  живее  недоходно,
а  те  правят  и  пари,  и  врат !

иван ВуНЧеВ

– карта на Индийския 
океан и голяма цветна 
снимка на слон. И още 
– индийски цигари, ин-
дийско уиски и множе-
ство екземпляри от бро-
шурата „Слонът – харак-
тер и навици”.

- Това е учебник! – 
обяснява бизнес-
менът. – Опи-
сани са най-
характерни-
те навици на 
с л о н а и 
н а й -
не-

об-
ходи-
м и т е 
коман-
ди, кои-
то се използват при об-
щуване човек-слон…

Бъдещите слонопас-
тири си тръгват с по ед-
на брошурка под миш-
ница и със свито сърце 
– все пак слон е това, ма-
ма му стара, едър доби-
тък! Вкъщи обаче прочи-
тат брошурата и устано-
вяват, че работата е бая 
проста! Слонът не оби-
чал да го дърпаш за хо-
бота, не обичал мириз-
мата на чесън и много 

Нека не говорим за слонове!
молби, записване на 
паспортни данни и 
внасяне по триста до-
лара от всеки. Впро-
чем приемат се съ-
що така левове и ев-
ро според доларовия 
фиксинг за деня. Има 
въпрос – за какво се 
внасят тези триста до-
лара? Има и отговор 
– за индийска виза, 
за ваксини и за три-
дневно обучение в 
щата Пенджаб. Само-
летните билети ще се 
плащат отделно.

Трябва ли да уточ-
няваме, че след сед-
мица бизнесменът из-
чезва от града заед-
но със секретарката 
си, а в офиса на „Еле-
фънт корпорейшън” 
остава само картата 
на Индийския океан. 
И стотици хора в гра-
да се сдобиват с пря-
кор Слона. Иван Сло-
на, Марин Слона, Мех-
мед Слона и така на-
татък.

Точка. Край. Това 
е историята – тъжна, 
поучителна и идиот-
ска.

Вероятно някой ще 
каже: „Е, може ли да 
сме толкова загубени 
хора, бе?!”

„Не! – ще кажем пък 
ние. – Не сме толкова 
загубени! Просто та-
кава е природата на 
лъжата! Най-наглата 
лъжа най-лесно хва-
ща вяра! Вижте как 
действат политиците 
и да не говорим по-
вече за слонове!”

димитър 
БежаНски 

Самопризнания

Затруднение
Животът ли се бе закучил, 
при мен ли взе да не спори –
не зная. Но така се случи:
закъсах страшно. За пари.

Прощавайте за тая тема.
Добрува моето гнездо.
Но съгласете се: обземат
моментни кризи всеки дом
и, случва се, почти откачаш,
тя – нуждата, расте, расте...
а дребна сума водни знаци
решава твоя екзистенц.
Назаем? Взел си вече бол ти.
Заплата? На червено. Как?
А не върви, така де, с колта
да гониш пощенския влак...
Е, има там една възможност...
компромисът не е голям...
а плащат тутакси... и сносно...
Но не. Изключено е там!

Отмина то, каквото беше.
Надвих над харча си. Но днес
все търся в заем друго нещо.
Закърших го. За дребна чест.

Виктор саМуилОВ

Години, години

махам за автостоп.
 Като всеки безра-

ботен чакам да ме по-
канят на работен обяд.
 Искам, преди да 

хвърля топа, поне 
веднъж да гръмна.
 Когато ме набут-

ват между шамарите, 
не желая да ме изкар-
ват на бис.
 Не се мъчете да 

получите положите-

лен пример от мен – 
нищо няма да получи-
те.
 Съвестта ми спря 

да говори, обаче ста-
на по-лошо – започна 
да пише мемоари.
  Когато животът 

минава с бясна ско-
рост, отдръпвам се, за 
да не ме прегази.
 Откакто разбраха, 

че съм намерил себе 

Щом наближи краят на годината и наста-
на време да довършим работата си, всеки от 
нас се оживи. Намалихме кафетата и цигари-
те, празните приказки и закачките. Няма как, 
работата трябва да се свърши.  

старият колега бай Пешо домъкна отнякъ-
де голям календар, тъй че всички да виждаме 
с колко дни разполагаме и да си правим смет-
ката. После колегата делово отсече 

- гледайте календара, господа и дами, и си 
опичайте акъла! работата си е работа, но не 
забравяйте… да не пропуснем някой праз-
ник, че по-голям грях едва ли има от това!...     

атанас желЯЗОВ

анатолий станкУлОв

си, всеки ме търси за 
някаква услуга.
 Гледам да изпре-

варвам ближния до-
ри когато той е пред 
пропаст.
 Срещу моя зара-

зителен смях никой 
не може да бъде иму-
низиран.
 Мислите идват и 

заминават, а главата 
ми не помръдва от 
мястото си.

Турхан расиеВ, 
Варна

слави БОрисОв

не са кариатиди! старите крепят къщата от разруха

 Знанието е било 
сила. Точно там ми е 
слабото място.
 И аз не викам ни-

кого на помощ, когато 
парата ме бие.
 Вече не храня ни-

какви илюзии. Те се 
преместиха в по-до-
бре заредена кухня.
 Ако прескоча гра-

ницата на бедността, 
може да поставя све-
товен рекорд.
 И когато съм на 

кръстопът, не стоя 
със скръстени ръце – 


