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ЗДРАВО/БЕЗ/ГРИЖИЕ

Как да не се грижи родното здравеопазване за гражданите. Които го оценяват с
тройка. А то се грижи. И още как. Ето, приели пациентка. И скенер є направили. Даже
шест часа є отделили да я обглежда машината. Е, малко я позаключили в апарата.
Ама то е от грижи. Малко ли грижи са на
медглавите! Па се затюхкали дори къде се
е дянала пациентката. Алармирали и полицията. Та и тя се дигнала и обявила издирване на бегълката. Кой още казва, че родната полиция не ни пази достатъчно добре и
не ни дири. Всеобща грижа настанала за
възрастната пациентка. Докато не я
открили забравена в скенера.
Би било смешен скеч, ако не беше, слава
Богу, не с трагичен край, но с доста уплах
завършила история в родната здравноопазваща среда. Ако не беше горчиво тъжно
за потърпевшата и роднините є.
Но пък си е ярка метафора за порочния
кръг на административното празновъртене по мъките на старите люде у нас. Ако
могат да ги капсулират, изолират така, че
да не ги виждат и чуват. Тъй де, завържи
пациента, да е мирно здравеопазването му.
Ако могат властово отговорните да
заключат проблемите с мизерните неактуализирани пенсии, със занемареното
здраве на застаряващата ни нация. И да
хвърлят ключа.
А то проблемите само се трупат. И до
днес на приливи и отливи закони и наредби
ту обнадеждават, ту докарват направо до
отчаяние хората с увреждания. Така и с
мислената недомислена наредба за помощни средства за подобряване на средата им
за живот. Която слага препятствия, вместо да ги преодолява. Сроковете тъй ги
обявили, че и млад пъргавелко едва би се
справил, камо ли трудно или хич неподвижни хора. А в същото време администрацията си оставила охолно време да си разглежда заявленията.
Тук похвала заслужава кметът на Бургас,
който веднага се разпоредил да се обслужат нуждаещите се. Където има воля и
компетентност, нещата стават. И гражданите го оценяват. И го избират отново.
ОБЗОРНИК
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Румяна ДЕКОВА, ръководител на център
“Домашни грижи” в Оряхово:

вЪзРАСТНИТЕ ТРУдНО
ПОвЯРвАХА, ЧЕ ЩЕ ИМА
БЕзПЛАТНА гРИЖА зА ТЯХ

- Какво представлява ръководеният от вас център “Домашни грижи” в град Оряхово, Врачанско?
- Центърът работи от декември
2012 г. по проект “Домашни грижи за независим и достоен живот”. От май 2019 г. работим по
нов проект - “Иновативни модели за грижи в общността за хора
с хронични заболявания и трайни увреждания”. Екипът ни е от 4
медицински сестри и 6 домашни
помощници, които са преминали
специален курс на обучение. Обслужваме 97 потребители, които
живеят в Оряхово и в две села Галово и Лесковец. Това са хора

над 65 г. с трайни увреждания и
хронични заболявания. Голяма
част от потребителите са самотно живеещи, а най-често срещаните заболявания са сърдечносъдови, следвани от неврологични и ендокринни. В голям
процент те са придружени от
недиагностицирани заболявания
на опорно-двигателния апарат.
- Как става записването?
- В центъра се подават заявления по образец, в които всеки
кандидат описва здравословното си състояние и социалния си
статус, придружени със съответната медицинска
документация.
Íàñòð.4

Иванко ПЕЛИНСКИ

- Носи и не мрънкай - нямаш ТЕЛК!

Не зная родната система
доколко всъщност ни убива,
но по добре позната схема
как сладко, сладко ни приспива.

Борислав ГАНЧЕВ, Хисаря

ПОСЛЕДНИЯТ
ЗАЩИТНИК
НА САМУИЛОВА
БЪЛГАРИЯ
Íàñòð.21

Íà
ñòð.22

БЕЛИНИ
ПОСВЕЩАВА
ОПЕРА
НА ТРАГИЧНА
ПОТОМКА
НА ЦАР
ЙОАН АСЕН II
Íà
ñòð.
37

Александър
ТОМОВ
ИСПОЛИНЪТ
ОТ СКЛАВЕ

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2020
РАВНОСМЕТКА

СИСТЕМНОПРИСПИВНО
НА СЕДМИЦАТА

Íà
ñòð.2

Хосе КАРЕРАС
за Aлександрина
МИЛЧЕВА:
Íàñòð.19 БОЖЕ,
КОЛКО СИ ХУБАВА!

В интернет на адрес:
www.tretavazrast.com
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гОдИшЕН

Имаме си куп кахъри,
люти като къри.
По шосета ями,
шик цени - цунами.
Сухи в гърлото комати
и без взрив обрани
банкомати.
Доживяхме ето черни дупки
и в морето.
Нилска треска
от комари
неподготвени
ни свари,
както и золума свинска
африканска чума.
А BG персоната
чезне вън
от еврозоната.
Нацията в трета
възраст влиза
на вестителя любим
вестник с девиза:
“Не обеднявайте!
Да бдим!”
Венцеслав
ПЕЙКОВ
КАТАЛОЖЕН
НОМЕР

758

Отново дойде абонаментно време.
И отново е ясно, че абонаментът е
най-сигурната инвестиция в полезно и
разнообразно четиво, което ви предлага
националният независим седмичник
“Трета възраст”.
През годините поскъпването на хартията и производствените разходи са налагали скок на цената, но абонатите винаги
са продължавали да получават вестника
без доплащане. Целогодишните дори
имат сериозна отстъпка.
Така ще бъде и занапред.
Абонаментът за следващата година предлага финансов бонус. Цело годиш ните абонати плащат 48 броя, а
получават 51!
За да бъдат пълноценно, навременно
и честно информирани нашите читатели, да се чуват и техните проблеми и
тежнения, да се търсят точните отговори
и решения на наболели проблеми.
За да бъде вестникът желан гост във
все повече домове.
Достоен вестник за достойни хора!

Краен срок - 16 декември

Абонаментът е:

12
6
3
2
1

месеца
месеца
месеца
месеца
месец

- 28.80 лева
- 15.00 лева
- 7.20 лева
- 4.80 лева
- 2.40 лева

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.

ÑÅÄÌÈ×ÍÀ ÕÐÎÍÈÊÀ

100 000 ДОЗИ за
безплатни ваксини
против грип за
възрастни над 65 г.
е доставило Министерството на здравеопазването. Те са предоставени
на личните лекари. Първите 60 000 дози бяха
разпределени основно в
София.
БЪЛГАРИТЕ са европейците с най-ниска
очаквана средна продължителност на живота
- 74.8 г., показват данни
на Евростат за 2017 г.
Средната за ЕС продължителност на живота за
посочения период е 80.9
г., като най-висока е
била тя в Испания (83.4
г.) и Италия (83.1).
БСП ще предложи
партийната субсидия,
която бе намалена от 11
на 1 лев, да се повиши
отново и да стане 8 лева.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
беше избран за зам.председател на Народното събрание.
ВСЯКО нарушение на
пътя от 1 януари 2020 г.
ще влиза в досието на
водача и ще оскъпи застраховката “Гражданска отговорност”. Системата “бонус-малус” за
шофьорите се отлага за
2021 г.
ДЪРЖАВАТА ще си
търси над 80 млн. лв. от
горските заменки. В 103
сделки между 2007 и
2009 г. новите собственици са платили помалко, за което през

2014
г.
Европейската комисия
реши, че представляват неразрешена
държавна помощ.
ДИРЕКТОРИТЕ на три
болници в София бяха
временно отстранени
заради смъртта на дете.
По случая има образувана проверка, която не е
приключила. Временното отстраняване е поискано от премиера Борисов.
НОВОГОДИШНИТЕ
празнични пакети са
поскъпнали с 11% спрямо м. г. В един от хотелите в Банско посрещането
на 2020 г. струва по
1500 лева на човек, съобщи БТВ. С такива
оферти нашият ски
курорт се доближава до
Дубай, където цените са
около 2000 лв. на човек.
ПРЕМИЕРЪТ
Бойко
Борисов е на посещение
в САЩ при Доналд
Тръмп (б. р. срещата е
след редакционното приключване на броя). Това е
първата среща между
тях, досега само се бяха
ръкували. Обявените теми са военното сътрудничество и енергийната
диверсификация.
НОВО повишение на
банковите такси се задава през декември - само два месеца след
последното чувствително увеличение през октомври тази година, показва
проверка
на
OFFNews.

ПРЕЗИДЕНТЪТ на
Китай бе в Гърция.
Резултатите от срещата му с премиера Кириякос Мицотакис - две
китайски държавни банки ще отворят в Атина, а
пристанището в Пирея
ще бъде разширено с
пари от Китай.
В РУМЪНИЯ прозападният президент Клаус
Йоханис спечели втори
мандат с огромна разлика пред кандидатката
на социалистите Виори-

ка Дънчила. Той подкрепи протестите на
ру мънците
срещу
опитите на бившето правителство на Дънчила да
подчини съдебната система.
НАЙ-МАЛКО 106 души
бяха убити по време на
протестите
в
Иран,
които започнаха заради
драстично повишаване
на цените на бензина.
Та кива
протести
е
имало за последен път
през 2017 г.

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ НА БНБ /лв./

Валута 20. XI. 21. XI. 22. XI. 23., 24., 25. XI. 26. XI.
1,776
1,768
USD 1,768 1,763 1,768
EUR
CHF

1,955

1,955

1,781 1,778

1,955
1,95583 1,955

1,779

1,779

1,955

1,780

МАСАЖЕН ГЕЛ-БАЛСАМ ЗА ОБЛАСТТА НА
ГЪРБА, РАМЕНАТА, ВРАТА, КРЪСТА И КОЛЕНАТА
С ПЧЕЛНА ОТРОВА С БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ!
Ефективността на гел-балсама е потвърдена от клинични изследвания в ЦКБ РАН -Централна клинична
болница към Руската Академия на Науките!
Масажният гел-балсам “Пчелна отрова” идва на
помощ на опорно-двигателния апарат. Гелът притежава загряващо и успокоително действие. Активните
съставки на гела са: пчелна отрова, ектракти от
черен оман (живокост или окопник), очеболец и
стаен женшен, масло от евкалипт, камфор.
Уникалният състав на гел-балсама “ПЧЕЛНА ОТРОВА”
помага за незабавното облекчаване на дискомфорта в
гърба, рамената, врата, кръста, колената и крайниците,
подобрява подхранването на тъканите, подпомага възстановяването на подвижността и осигурява дълготраен комфорт при
движение. Редовното масажиране с този гел-балсам на проблемните за вас зони ще ви донесе облекчение, което ще подобри
жизнения ви тонус и ще възвърне нормалния ви начин на живот.

Гел-балсамът
“ПЧЕЛНА ОТРОВА”
ÌОÆЕ ÄА ÇАКÓПÈТЕ
В АПТЕКÈТЕ на цена около
6 лева за 100 мл!
Ако кремът липсва в най-близката за Вас аптека, помолете
фармацевта да го поръча от фармацевтичните складове
СТÈНГ АÄ или ФЬОНÈКС (ЛÈБРА). Също така можете да го
закупите от онлайн магазина - www.despic.bg

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ è âúïðîñè: “ДЕСПИК” ЕООД
моб. тел. 0887 517 136 Çа мнения: info@despic.bg

КОЛЕДНИ ДОБАВКИ
ЗА ПЕНСИОНЕРИ С ОБЩ ДОХОД ДО 363 ЛВ.
По 40 лева

51 млн. ще отпусне правителството за коледни надбавки за
пенсионерите, реши Министерският съвет. Добавката ще е в
размер на 40 лева и ще е за
хората с пенсии до линията на
бедността.
С парите ще бъдат подпомогнати около 1 276 200 пенсионери.
Това са възрастните хора, чиито

пенсии или сбор от пенсии заедно с добавките и компенсациите
към тях за месец декември е в
размер до 363 лева, колкото е
линията на бедността за 2020
година.
Сумата ще бъде отпусната
чрез допълнителен трансфер в
бюджета за Държавното обществено осигуряване.

По повод 140-годишнината от рождението на българския общественик,
писател, дипломат и
публицист Симеон
Радев (1879-1967) в
градинката до НДК в
София бе открит
негов
паметник.
Скулптурата е дело
на художника Янко
Бонев, а архитект е
Петър Стрясков.

РАЗДАВАТ
ХРАНИТЕЛНИ ПAКEТИ ЗА БЕДНИ
От 27 ноември

На 27.ХI. започва раздаването
на хранителни продукти от
първа необходимост, включени
в 287 000 индивидуални пакета,
за най-нуждаещите се лица основно хора с доходи до линията на бедност. Раздаването
започва от областите Ловеч,
Хасково, Кърджали, Стара
Загора и Монтана и ще продължи и през декември, януари и
февруари 2020 г. според график,
изготвен от БЧК и публикуван на

интернет страниците на БЧК www.redcross.bg, и на Агенция
за социално подпомагане www.asp.government.bg.
В пакета са включени 16 вида
храни - ориз, спагети, лютеница,
зелен фасул стерилизиран,
домати консерва, грах, гювеч,
конфитюр, говеждо в собствен
сос, кюфтета в бял сос, пиле
фрикасе, херинга в доматен сос,
зрял фасул, леща, брашно и
олио.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ
ДА ПЛАЩАТ ДО 15 ДНИ БОЛНИЧНИ В ГОДИНАТА
Сагата с болничните

Ден след като премиерът Бойко Борисов отсече, че първият ден от болничните
остава платен - нещо,
за което дни наред
лобираха Владислав
Горанов и Менда Стоянова, министърът на
труда Бисер Петков
излезе с нова идея:

ра бото да те ли те
да
плащат не повече от
15 дни болнични в
годината. Така уп равляващите щели да
се справят с проблема с фалшивите болнични. Има предложение и личният
лекар да дава помалко дни болнични.

Всичко това ще се
обсъжда със синдикатите и работодателите, но не е ясно
кога.
В София КТ “Подкре па” излиза на
протест на 27 ноември под надслов
“Болните работници
не са престъпници”.

ВСИЧКИ ХАРЕСВАТ ЦАЦАРОВ ЗА ШЕФ
НА АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ
Подозрително

Сотир Цацаров е предложението на ГЕРБ и
“Обединени патриоти” за
шеф на Антикорупционната комисия, която е
без председател след
скандала с терасата на
бившия º ръководител
Пламен
Георгиев.
“Важно е борбата с корупцията да бъде успешна. Създаването на икономическа стабилност и
среда, лишена от корупция, привлича чужди
инвеститори”,
обясни
предложението Даниела
Дариткова от ГЕРБ. Припомняме, че най-големият корупционен скандал
на прехода с източване-

то на 4 млрд. лв. от КТБ
се случи, когато главен
прокурор беше Сотир Цацаров.
“На практика имаме
втори главен прокурор в
лицето на шефа на тази
комисия и трябва да
намерим човек със сходен профил”, поясни
Емил Димитров-Ревизоро от “Обединени патриоти”.
ДПС обяви Цацаров за
държавно богатство, а
БСП - за “безспорно силна фигура” и се отказа да
номинира свой човек за
поста.
По данни на социолозите само 10% от българите дават положителна
оценка на прокуратурата.
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По теми
на деня

Д-р Мирослав НЕНКОВ,
бивш министър на здравеопазването:
Това правителство качва
бюджета на Здравната
каса два пъти с по
половин милиард лева.
Краде се. Тези пари се
наливат в каца без
дъно. Крадат тези, които управляват системата. Едни сто човека,
които мога да изредя.
Тези крадци са много
чувствителни, много са
обидчиви. Те са посилни от държавата.
Д ж е й м с
ПАРДЮ, бивш
посланик на
САЩ в България:
През 2002 г.
националната
преса в България бе
собственост на големи
интернационални компании, беше относително независима и понякога агресивна в отразяването на грешките
на
правителството.
Днес
независимите
международни медийни групировки ги няма,
заместени са от местни
олигарси и „бизнесмени”, които използват
медиите, за да влияят
на правителството и
съдебната система.
Един човек - депутатът Делян Пеевски, е
главната фигура в частните български медии
днес. Твърди се, че притежава 80% от пазара,
включително и голям
дял от разпространението на печата в страната. Пеевски и сподвижниците му използват медиите, за да
подкрепят съществуващата политическа властова структура, която
пък
защитава
тях.
Техните медии дискредитират
независими
журналисти, политически опоненти, бизнес
конкуренти и атакуват
неправителствени организации и активисти,
които настояват за върховенство на закона,
свобода на медиите и
защита на човешките
права.

НИКОЙ В ЕС НЕ ИСКА
ДА ОБМЕНЯ ДАННИ С НАП
Скандал

Спрян е обменът на данъчна информация между българската приходна агенция и
данъчните служби на всички държави от
ЕС и 120 страни извън ЕС в рамките на Глобалния форум. Това обяви шефката на
НАП Галя Димитрова пред временната
парламентарна комисия, сформирана да
разследва причините за безпрецедентната
кражба на лични данни на над 4 млн. души.
В разгара на скандала Димитрова беше
в отпуск и не подаде оставка заради
хакерската атака по агенцията. Тя е поискала и получила оставките на двама свои
подчинени.
Междувременно от одит на Сметната
палата за периода 2013-2016 г. стана ясно,
че НАП смята да отпише 85% от несъбраните към 2017 г. данъци. Общо те са 29.780
млрд. лева, а частта, която ще бъде отписана, е около 20 млрд. лева. Над 92% от отписаните вземания на НАП са укрити или
недекларирани задължения, повечето от
тях установени при ревизии и категоризирани като трудно- или несъбираеми.
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ПАРИ ОТ ЗДРАВНАТА КАСА ОТИВАТ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА В НЕСЪЩЕСТВУВАЩА
ГЕРМАНСКА КЛИНИКА

Разследване на Валя Ахчиева, публикувано в Юроактив, разкрива схема за
източване на стотици хиляди евро от
Фонда за лечение на деца. В схемата се
вижда отчетливо името на лекарка с български произход, както и на председателя
на пациентска организация Българска
асоциация за закрила на пациентите адвокат Пламен Таушанов. Като председател на организацията той е участвал лично
в Надзорния съвет на НЗОК, а чрез свой
заместник, също адвокат и в Обществения
съвет на Фонда за лечение на деца.
Адвокат Таушанов е бил адвокат на всички деца, които са получили отказ за
въпросното лечение. Публикуваме резюме от разследването на Валя Ахчиева.

Дълго време Фондът за лечение на деца в чужбина е отпускал по 40 000 евро годишно за
лечение на деца с имунологични заболявания с последствия
в зрението в частния кабинет
на лекар-дерматолог в Мюнхен.
Той използвал негов си метод,
който не е признат в Германия
за научен и затова не е бил
заплащан с публични пари от
германските здравни каси. Сега в България има натиск нашата здравна каса да продължи
да плаща за това лечение.
Според “Метода на д-р Клер”
кръвта на пациента се обработва по специален начин, за да
бъде предизвикана защитна
реакция в тялото. Болните инжектират собствената си кръв,
след като тя е “тренирана” по
метода на д-р Клер. За това пациентите заплащат със собствени средства между 13 000 и
35 000 евро. А децата от България буквално са пиели собствената си кръв!
РОДИТЕЛИТЕ ПРЕНАСяЛИ
ТяхНАТА КРЪВ
в ампули със своите автомобили през границите на цяла
Европа.
Немският дерматолог и алтернативен медик д-р Николаус Клер и неговият “Институт
по имунология и клетъчна биология” в Мюнхен и Залцбург са
в центъра на скандала в Германия почти 20 години. По случая с д-р Клер има десетки
съдебни дела.
В периода 2010-2014 г. Фондът за лечение на деца е отпускал пари за лечението на деца
с имунологични заболявания и
увреждане на очите.
СТАВА ДУМА ЗА ПАРИ
ОТ ДЪРжАВНИя бюДжЕТ
Днес не се знае точно колко
българчета са лекувани при д-р
Клер и колко пари е плащала
държавата за това. Архивът на
Фонда го няма. Няма ги фактурите за похарчените пари за
лечение и за различни манипулации. Няма и отчети. Съдебните дела дават някакъв отговор.
От едно от решенията на съда
става ясно, че поне 13 деца са
лекувани при д-р Клер. Родители твърдят, че децата, леку-

вани по метод на
д-р Клер, са 18.
През годините отказите на лечение
при д-р Клер на Обществения съвет са
се превръщали в
съдебни дела, които
завеждали родителите на децата. Върховният административен съд има 7
влезли в сила решения, които отменят
отказите на Фонда
за лечение на деца. Затова
следва да се платят по 40 000
евро на дете на година за лечение в Института на д-р Клер в
Мюнхен. Тези пари ще ги плати
НЗОК, защото Фондът за лечение на деца премина тази година към Здравната каса.
ВСЪЩНОСТ НяМА
“ИНСТИТУТ ПО ИМУНОЛОГИя
И КЛЕТЪЧНА бИОЛОГИя
НА Д-Р КЛЕР”
Няма и “Клиниката на д-р
Клер”. На ул. “Оберангер” 30 в
Мюнхен има жилищна сграда и
на първия етаж е частната
практика на лекарката Любов
Хаджиева-Бауер. Никъде не
пише “Институт на д-р Клер”.
Така стигаме до друг парадокс. В нито едно от заседанията на съда, нито една от
страните не е посочила, че д-р
Николаус Клер е починал на 4
май 2016 г. И след неговата
смърт “Институтът” е закрит.
Всъщност този “Институт по
имунология и клетъчна биология” е бил само една частна
практика. И думата “Институт”
е заглавието на тази практика.
Нищо повече.
От договор за покупко-продажба от 6 октомври 2016 г.
между Райнхард Мелц, наемодател и Любов Хаджиева-Бауер става ясно, че помещенията, ползвани от частната практика на д-р Клер в Мюнхен на
ул. “Оберангер” 30, са отдадени под наем вече на г-жа Любов Хаджиева-Бауер. Тя е родена българка и е бивш служител на д-р Клер.
Парадоксалното е, че след
СМЪРТТА НА Д-Р КЛЕР,
КОГАТО НЕГОВИяТ
“ИНСТИТУТ” Е ЗАКРИТ,
родителите на деца продължават да кандидатстват за финансиране за лечение в него, а
Фондът за лечение на деца издава откази. Започват съдебни
дела да се отпуснат публични
пари за нещо, което не съществува. Влизат в сила съдебни
решения да се платят пари на
данъкоплатците за лечение
при някой, който е починал и
неговият кабинет е закрит.
Сега на същия адрес в
Мюнхен в същите помещения

се намира частната практика
на г-жа Любов ХаджиеваБауер. В писмо до управителя
на НЗОК от месец май 2019 г.
г-жа Бауер отказва да отговори на въпроси, свързани с
терапията, която прилага на
малките български пациенти
там. И отправя офертата си
към НЗОК - по 40 000 евро на
дете на година. Подписва писмото като “Д-р Бауер”. В отговор на запитване на Валя
Ахчиева до Баварската лекарска камара оттам отговарят, че
Любов Хаджиева-Бауер е
регистрирана като “общопрактикуващ лекар” и има разрешение за работа. Този отговор
доказва, че г-жа Бауер няма
медицинска специалност “имунология” или каквато и да е
друга специалност, която да є
даде медицинска квалификация да лекува автоимунни
заболявания на български
деца.
В МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В СОфИя СА ЗНАЕЛИ
за всичко това още от месец
март 2018 г. Тогава вдовицата
на д-р Клер - Андреа Клер, изпраща писмо до заместникминистъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков, че не
може да даде информация за
лечението на едно българско
дете, защото съпругът є д-р
Клер е починал още през май
2016 г., а “Институтът по имунология и клетъчна биология Д-р
Клер” е закрит. И че Любов
Хаджиева-Бауер била поела
лечението на пациентите, следвайки установения от д-р Клер
стил на работа. Г-жа Андреа
Клер пише, че Фондът за лечение на деца в София и Министерството на здравеопазването са били информирани
за това към онзи момент.
А в началото на месец януари тази година министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев е получил писмо и от министъра на здравеопазването
на Бавария г-жа Мелани Хумл,
в което тя съобщава, че “не
разполагат с информация
относно дейността и методите
за лечение на посочената от
вас г-жа д-р Хаджиева-Бауер.”
И че методът на лечение “Автоложка целева цтокинна терапия по Клер” по принцип не се
покрива от здравно-осигурителните каси в Германия.”
Вместо светкавично Министерството на здравеопазването да разпореди на Фонда за
лечение на деца като страна
по тези дела в съда да поиска
отмяна на вече влезли в сила
съдебни решения, а други дела
да се прекратят, здравните
власти бездействат.

ЗДРАВИ ХРУЩЯЛИ И СТАВИ
хранителна добавка

ȺɊɌɊɈɉɊɈɌȿɄɌ

ɞɨɩɪɢɧɚɫɹɡɚ

Ɋɟɝɟɧɟɪɢɪɚɧɟɧɚɫɬɚɜɢɬɟ
ȿɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɧɚɫɬɚɜɧɢɬɟɜɪɴɡɤɢ
ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢɁɞɪɚɜɢɧɚɧɚɯɪɭɳɹɥɢɬɟ
ɏɈɇȾɊɈɂɌɂɇɨɬɯɪɭɳɹɥɨɬɚɤɭɥɚɜɢɬɋ
ȽɅɘɄɈɁȺɆɂɇɨɬɱɟɪɭɩɤɢɧɚɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɢ
ɇɚɬɭɪɚɥɧɢɬɟ ɫɴɫɬɚɜɤɢ ɫɟɭɫɜɨɹɜɚɬɥɟɫɧɨɧɟɞɪɚɡɧɹɬɫɬɨɦɚɯɚ

ȿɩɹɨɣɦɝ
ȼɠɢɪɦɛɭɨɛɟɩɬɭɛɝɥɛ !!!

ɅɮɪɠɭɠɝɛɪɭɠɥɣɭɠɣɦɣɟɣɫɠɥɭɨɩɩɭȻɂɠɭɇɠɟɣɥɛ
ɌɩɯɣɺɮɦɊɩɪȼɩɞɩɧɣɦD]PHGLFDEJ
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Абонаментът
за в. “Трета възраст”

ви осигурява най-точната и навременна информация по пенсионни, здравноосигурителни, социални, правни
теми.
Вестникът с най-високо доверие сред хората в пенсионна и предпенсионна възраст.
Достоен вестник за
достойни хора.

Каталожен номер 758

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀ ÊÎÍÑÓËÒÀÖÈß

ПРАВОЪГЪЛНИЯТ ПЕЧАТ
НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ
НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

n Целият ми трудов стаж е описан в две
трудови книжки, но от едно предприятие в
което съм работил 4 години (1988 - 1991 г.)
заверката не е направена с правоъгълен
печат. Счита ли се този трудов стаж за
редовно оформен и ще ми бъде ли признат
при пенсиониране?
Иван Стаматов, гр. Монтана
l Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
(НПОС) осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО), с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец.
Трудовата книжка е достатъчна като документ, по
който се зачита осигурителен стаж при пенсиониране, ако е оформена съгласно изискването на
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и
трудовия стаж (НТКТС). В нея е указано, че при
прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж се записва с
цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с
печата му. В разпоредбата се има предвид печатът на осигурителя, който удостоверява подписите на длъжностните лица. Законовата разпоредба
не поставя изискване за вписване на съответната
продължителност в “продълговат” печат. В практиката за удобство се използва “продълговат”
печат - това е щемпел за улеснение, вътре в който
продължителността на трудовия стаж се вписва
“от ... до ...” и с цифри, и с думи.
В случаите, когато осигурителният стаж за
определен период след 1 юли 1960 г. не е приключен съгласно изискванията на чл. 6 от НТКТС, трудовата книжка не може да послужи като документ за удостоверяването му и тогава се налага
издаването на образец УП-3.
Мария БЕЛЧЕВА,главен експерт в НОИ
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ВъзРАСТНИТЕ ТРУДНО пОВЯРВАХА,
чЕ ЩЕ ИМА БЕзпЛАТНА ГРИЖА зА ТЯХ

Документите на кандидатите
се разглеждат от комисия от
представители на различни
институции - БЧК, община
Оряхово, Дирекция “Социално
подпомагане”
Оряхово,
Районен център по здравеопазване - Враца, както и координа
предоставяната
натора на центъра “Домашни извършване дейности по про- връзка с имуществото или ството
екта.
финансите
им,
нещата
станаха
услуга,
а
то
е
на
изключително
грижи”. След одобряването на
Имате
ли
проблем
с
кадрите?
други.
В
момента
имаме
много
високо
ниво.
Това
показва и
потребителите координаторът
- През 2011 г. вследствие желаещи, имаме и листа на резултатът
от
анонимните
изготвя индивидуален план за
анкети, които пускаме, за да
грижите, съобразен с конкрет- неадекватно управление беше чакащи.
закрита
болницата
в
Оряхово.
От
какво
имат
нужда
освен
от
получим
обратна
връзка.
ните нужди на хората.
Това
на
практика
остави
насездраве?
Същото
важи
и
за
останалите
- От какво най-често се нужлението на обслужваните от
- Чувствителна е липсата им три центъра по проекта.
даят?
нея
общини
без
медицинска
на
социални контакти - особе- Доволни ли сте от работата
- Услугата е обединена помощ,
а
лекарите,
медицинно
при
трудноподвижните,
за
си?
извършват се медицински и
тях
ние
сме
- Да, доволни, мотивирани
социални грижи в дома на
очите към света. сме и с голямо желание се
нуждаещия
се.
Те на практика грижим за възрастните хора.
Медицинските
грижи
са закрепостени Предоставени са ни чудесни
включват наблюдение на
в домовете си. условия за работа. Имаме
здравословното състояние,
Това понякога е офис с необходимата техника,
медицински съвети, контрол
причина и за оборудвана манипулационна, в
на приеманите лекарства,
влошаване
на която се обработват и стерилиизмерване на артериално
здравословното
зират инструментите, служеналягане и кръвна захар,
им
състояние. бен автомобил, необходим за
извършване на манипулаНевероятни уси- обслужване на трите населени
ции - инжекции, превръзки,
лия полагаме не места, работно облекло, осовливания и др. Взема се
само за да им бено важно е надграждащото
кръв
за
параклинични
помагаме в еже- обучение, което получаваме
изследвания в дома, което е
дневието, но и периодично. А нашият стимул
невероятно удобство, защоза да оказваме
то повечето възрастни са не
психо-емоцио- са усмихнатите потребители и
само самотно живеещи, но
нална подкрепа благодарността в очите им.
и
трудно
подвижни.
- Предстои въвеждане на нова
и да подобряваМедицинските манипулации
услуга, която ще надгради дейноме
тяхното
се извършват по назначение
стите на центровете “Домашни
Сестра Мая Бонева взема кръв за изследвание на психо-емоциона личен лекар или специа- Александра
Георгиева (84) от Оряхово
нално
състоя- грижи”. Става дума за дистанлист, медицинските сестри
ние.
Със
задо- ционна подкрепа - система,
са изпълнители.
която ще подава сигнал за налиГолямо внимание отделяме ските сестри и помощния пер- волство мога да кажа, че след чие на риск и нужда от помощ на
на обучението - как да следят сонал- без работа. Този проект като ги приемем в проекта, не потребителя към определен колстойностите на кръвната си беше възможност за профе- след дълго те стават по-спо- център, където сигналът ще бъде
захар, как да измерват кръвно- сионална реализация на част койни, чувстват се и по-сигур- поет от специалисти по здравни
ни.
то налягане с апарати (ако от тези хора.
Проблем
имахме
с
набиране
- Как се финансира работата грижи и социални услуги, обучеимат, а не са го правили).
ни за нуждите на тези възрастни
Честотата и продължителност- на потребители, защото услу- ви?
хора. Според проучвания обаче
гата,
която
предлагахме,
беше
В
момента
парите
са
осигута на посещенията са съобра25% от възрастните не искат да
зени с нуждите на конкретния изключително навременна и рени по проект “Иновативни работят с нови технологии.
необходима, но в същото модели за грижи в общността
човек.
Какви са очакванията ви?
- Какво включва социалната време непопулярна и безплат- за хора с хронична. Хората се притесняваха, че ни заболявания и
услуга?
- Тя се извършва от домашни може да има някаква уловка. трайни увреждапомощници, които изпълняват Как така безплатни медицин- ния” (2019-2023).
изготвения план за грижи. Те ски грижи и помощ в дома без Общият бюджет е
от 3.333 млн.
помагат при осъществяване на заплащане?!
Проблемът
беше
и
в
това,
че
евро, като 3 млн.
лична хигиена или хигиена на
възрастните
хора
трудно
евро
отпуска
дома, приготвяне на храна,
асопазаруване със или без потре- допускат непознати в дома си. Норвежка
Много
ни
помогна
фактът,
че
циация
на
местбителя, закупуване на лекарстните и регионалва, придружаване при разход- зад нас стоеше БЧК.
Началото
беше
трудно,
но
ните власти, а
ка и др. При промяна на
след
като
измина
първата
останалите 10%
състоянието се променя и
година
и
се
видя,
че
няма
да
са съфинансирапланът за грижи, който е съобима
неприятни
последствия
не от българска
разен с разрешените за
за потребителите ни във страна - от здравното и социалноДомашната помощничка Невена Василева (вляво)
ТИБЕТСКА МЕДИЦИНА то министерство. и медицинската сестра Красимира Данова поздраИзпълнител
на вяват Йозефина Иванова (75) по случай личния º
ДоБАВКАтА, Която поДЛУДи цяЛА БЪЛГАрия
проекта е БЧК, а празник
ТИБЕТСКИ КАПКИ В ПОМОЩ ПРИ спаднали стойностите се поддържат трайно.
мястото на осъПроблемите с ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА също са
БЛОКИРАНЕ НА РАК
ществяването е Североза - Няма да е лесно. Голяма
сред тежките диагнози, които чрез капките отшуИ ПРИ ОЩЕ 500 ЗАБОЛЯВАНИЯ!
част
от потребителите ни имат
падна
България
най-нуждаечУДОТВОРНИТЕ качества на ОРИГИНАЛНИТЕ мяват. Действат благоприятно при ХИПЕРТОНИЯ,
щият се район и най-нуждае- притеснения във връзка с
ТИБЕТСКИ КАПКИ ''блокират'' РАК, побеждават ШУМ В УШИТЕ, БУчЕНЕ, ВИЕНЕ НА СВЯТ, НОРМАВИСОКОТО КРЪВНО, подобряват състоянието на ЛИЗИРА СЕ КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ, ПОЛОВА СЛАщата се група възрастни. В предстоящите услуги, които ще
БОСТ, ПРОБЛЕМИ С ПРОСТАТАТА, АРТРИТ,
СТАВИТЕ, увеличава се тяхната гъвкавост и подмомента има четири такива им бъдат предоставени, защоПОДОБРЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО, изключитевижност, повишава се жизненият тонус, поцентъра - в Оряхово, Враца, то някои срещат затруднения
добряват се настроението и сексуалА лен резултат при АЛКОХОЛНА ЗАВИСИ- Бяла Слатина и Криводол, при използването дори на
В
т
С
МОСТ (може и тайно приложение, без стаността. С ОРИГИНАЛНИТЕ ТИБЕТСКИ
мобилен телефон,
ДЕЙ0 0%
където са обслужвани 393 обикновен
нични действия). ДИАБЕТ, РАКОВИ ЗАБОКАПКИ може да се постигне ''блокистрахуват се също, че могат да
1
души.
Предстои
да
бъдат
ЛЯВАНИЯ, ИНСУЛТ, ИНФАРКТ, АРИТМИЯ, СТОране'' на злокачествени процеси,
ги повредят. Имаме уверениеМАШНО-чРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ГОНАРТРОЗА,
намаляване и стопяване на туморните
открити още три - във Видин, то, че тези апарати ще бъдат
клетки, прекъсване на разсейките. Зависи от КОКСАРТРОЗА, РАЗШИРЕНИ ВЕНИ, ХЕМОРОИБелоградчик и Монтана.
опростени и леснодостъпни.
фазата на болестта. Приемат се и по време на ДИ, ПОВИШАВАТ ИМУННАТА СИСТЕМА, ПРИ- Работещ ли е този модел?
Всяко начало е трудно, но съм
химиотерапия и лъчетерапия. Нямат странични ЛИВ НА СИЛИ, ОТСЛАБВАНЕ с невероятен ефект
- Разбира се, но не само това убедена ,че с общи усилия ще
действия. Резултата при това заболяване винаги (8-10 кг. без глад и без диети, гарантиран резул- той е изключително необхо- се справим.
е положителен! ДИАБЕТЪТ в различните му степе- тат). Действието им е УНИКАЛНО! ПЕРФЕКТНИ
дим. Целта е да помогнем на
Използвам случая преди 3
ни на развитие е друго заболяване, с което кап- ОРИГИНАЛНИ ТИБЕТСКИ КАПКИ!!!
ките се справят с голям успех. Кръвната захар Всеки ден получаваме обаждания и от България
възрастните да изживяват декември - деня на хората с
намалява и това не е временен ефект - веднъж и от чужбина, с които хора ни БЛАГОДАРЯТ.
да
поздравя
достойно старините си в увреждания,
Запазена марка, патент № 81577/2012 г.
собствените си домове, да всички: Мили възрастни хора,
Стойността е САМО 88 лв. + цената за доставка чрез куриер.
спестим ненужни хоспитализа- на всеки пожелавам крепко
топ
УНИКАЛЕН подарък, който притежава
промоц
ции, а също и да предотвратим здраве, бодър дух, много повоия
чУДОДЕЙНА ЛЕчЕБНА ЕНЕРГИЯ,
настаняването им в социални ди за радост и усмивки на
лицата ви!
допълва и подсилва действието на капките.
институции.
Особено държим на качеЕма ИВАНОВА
КОЛИчЕСТВОТО Е ОГРАНИчЕНО! зА пОРъчКА ТЕЛ. 0885 866 558

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.
Разбрах, че при изграждането на трасето на новия
газопровод - т. нар. “Турски поток”, ще бъде засегнат
мой недвижим имот (нива). Какви са правата ми като
собственик? Полага ли ми се обезщетение?
Г. Стоянов

ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

От въпроса ви става ясно, че се
касае за предстоящото изграждане на разширението на газопреносната
инфраструктура
на
“Булгартрансгаз” ЕАД паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница. С решение на Министерски
съвет проектът е обявен за обект
от национално значение по
смисъла на пар. 5, т. 62 от
Допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и за национален
обект по смисъла на пар. 1 от
Допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост (ЗДС).
Определянето на инфраструктурния обект като такъв от национално значение улеснява процедурата за отчуждаване на съответните недвижими имоти - частна собственост, както и за реализирането на сервитути върху
засегнатите имоти.
СЕРВИТУТъТ
представлява
ограничение в режима на ползване на даден имот. В конкретния
случай става дума за ограничаване на правото на ползване на
съвкупност от поземлени имоти,
находящи се в землищата на различни населени места, попадащи
в сервитутната зона на магистралния газопровод.
Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗДС,
имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица, могат да се отчуждават
принудително за задоволяване на
държавни нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг
начин, след предварително и равностойно обезщетение. Съгласно
разпоредбата на чл. 42а от същия
закон, когато за задоволяване на
държавни нужди, които не могат
да бъдат задоволени по друг
начин, за изграждане на национален обект, следва да бъдат отчуждени принудително имоти - частна
собственост,
представляващи
земеделски земи или горски територии, като равностойно обезщетение може да се предостави
имот - частна държавна собстве-

ност от държавния поземлен
фонд и от горските територии държавна собственост. Не се
допуска имотно обезщетяване,
когато отчуждаваният имот е с
размери, по-малки от 3 декара за
ниви, 2 декара за ливади, 1 декар
за трайни насаждения и 1 декар
за гора. Това правило не се прилага при отчуждаване на имоти собственост на едно лице, както и
на имоти на едни и същи съсобственици с обща площ над 50
декара.
Във вашия случай, ако не се
пристъпи към отчуждаване на
имота, ще възникне сервитут в
полза на лицата, които ще
изграждат и експлоатират газопровода. Учреденият сервитут
на преминаване на газопровода
не ви лишава от собствеността
и от възможността да ползвате
своя
недвижим
имот
с
изключение на наложените
ограничения от Закона за енергетиката, чл. 64, ал. 3, т. 2
(извършване на застрояване
или засаждане на трайни
насаждения в сервитутната
ивица, определена в наредбата
по ал. 9; прокарване на проводи
на други мрежи на техническата
инфраструктура, с изключение
на случаите, когато това е допустимо с нормативен акт, при
спазване на съответните технически и други изисквания и
след писмен договор, предвиждащ съответните условия и
цена).
Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетението се
извършва по пазарни цени, определени от комисия, назначена от
кмета на общината. Решението на
комисията се съобщава на страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като те
могат да го обжалват по реда на
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, в 14-дневен
срок от датата на получаване на
съобщението чрез кмета на общината до компетентния административен съд.
Адвокат
Станислав СТЕФАНОВ

НОВАТА
КАМПАНИЯ
НА РАЙФАЙЗЕНБАНК
НАБИРА СРЕДСТВА ЗА 23 КАУЗИ

Райфайзенбанк открива набирането на средства в подкрепа на 23
каузи, част от поредната дарителската кампания “Избери, за да
помогнеш”. Сред институциите и организациите, които набират
финансиране
за
проектите,
са
болниците
“Пирогов”,
“Александровска”,
Национална
Кардиологична
Болница.
Национален Етнографски музей, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Природен парк Витоша и др. В кампанията са
включени и дългогодишните партньори - Българската Коледа, SOS
Детски селища България, Фондация “За нашите деца”, Каритас
България, Фондация Конкордия и Фондация “Х. Степич - благотворителност за ЦИЕ”.
Дарение за избрания проект може да се направи чрез sms и
чрез платформата в интернет izberi.rbb.bg и опцията “Дари с
банкова карта” - връзка към виртуалния ПОС терминал се
намира под всеки отделен проект, включен в кампанията.
Необходимо е единствено въвеждането на данни за картата и
избор на сума за дарение. Другите опции за подкрепа на каузите е през RaiMobile, Райфайзен Онлайн или с банков превод
директно по сметката на съответната организация.
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АГНЕШКО МЕСО
В училище класна- ЗА СЧУПЕНАТА РЪКА
та ми даваше стихотворение, прочитах
го и веднага го каз- НА ГЕНЕРАЛ СЕМЕРДЖИЕВ
За казармата
с усмивка

вах наизуст. Като
войник най-напред
си побелели коси.
ме изпратиха в
Много
обичаше
Школата за санимоята салата от
тарни инструктори,
зелен лук, винаги
готвачи и хлебари в
искаше от нея.
Русе. Ротният коВеднъж
дойде
мандир майор Дистудентка врачанмитров видя, че прока, роднина на
четох войнишката
командира на поклетва и я казах
делението
полк.
наизуст. По тази
Лазаров. Той ми
причина обяви пред
каза:
“Набери
войниците, че за
грозде и почерпи
награда ще ме размомичето,
пък
предели да служа в
може
да
станеш
и
родния ми край.
врачански
зет.
В
Изкарах службата
поделението имав Централните склаше грозде, праскодове в Пловдив,
само няколко хълма Моментът, в който про- ви, круши, ябълки...
След казармата
ме деляха от родно- изнасям
с
вълнение
се срещахме с
то село Капитан “Заклех се”
него, бяхме истинДимитриево. Осигуски
приятели.
рявахме храна за дойдоха с един
поделенията в Юж- джип, защото тряб- Веднъж ми каза:
на България и по вало да яде агнеш- “Щяхме да те праграницата. Складо- ко. Идваше ген. вим врачански зет, а
вете пращяха от вся- Германов, началник ти стана пловдивски
какви храни. Гене- на Тилови войски. - като мен.”
рал Ат. Семерджиев Той приличаше на
Ангел
си счупи ръката - Суворов с дългите
СТОИМЕНОВ

Хил клиник дава
качествено и безкръвно лечение
на увеличена простата

В последните години българското здравеопазване е под атаките
на несекващи законодателни промени, болнични скандали и министерски рокади. Въпреки това,
виждаме и професионалисти,
които развиват потенциала си,
наличието на техника от ново
поколение и най-вече излекувани, щастливи пациенти.
Нашумялата с иновациите в
областта на лазерната и лапароскопска хирургия Хил клиник
е доказателство, че в България
човек може да получи медицински услуги на световно ниво.
Здравното заведение е единственото в страната, което разполага
с прочутия Зелен лазер, с
Холмиум лазер и ново поколение Тулиум лазер. С помощта
на лазерната техника в Хил клиник
без да проливат и капка кръв,
отстраняват бързо увеличена простата. Методът е уникалена възможност за хора със сърдечносъдови проблеми и диабет, тъй

като при него не се налага
пълна упойка. Други големи
предимства са запазването
на сексуалната функция на
мъжа и минимизирането на
риска от инконтиненция
(неволно изпускане на
урина). Разбира се техниката сама по себе си не може
да лекува. Зад съвременната апаратура стои обучен и опитен екип, който
оперира под ръководството на световноизвестния д-р Фернандо Санча.
С оглед отличните резултати
след процедурата и огромното
количество пациенти (за последните десет години там са отстранени простатите на над 3500
мъже), имиджът на клиниката
расте. Още повече, че освен случаите на доброкачествено увеличена простата, в Хил клиник
успешно се прилагат и лапароскопски операции при злокачествени образувания в бъбреци,
пикочен мехур и простата.
Консултант при тези интервенции е признатият за медицински
гений проф. д-р Уве Щолценбург
- Ръководител на Урологичното
отделение на най-голямата университетска болница в Европа
и създател на редица иновации
в лапароскопската хирургия.
В България проф. Щолценбург
работи единствено в Хил
клиник, където има доверие
както на екипа, така и на
оборудването.

До края на 2019 г. в Хил клиник прегледите
на простатна жлеза са намалени наполовина
и струват 25 лв.
Консултация при специалист - само при предварително
записван час на телефон 02/ 439 31 31
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По инициатива
на Съюза на краеведите в България
в град Монтана се
проведоха крае ведските четения.
Отбелязахме
и
150-годишнината
от създаването на
БАН и 90-години
от рождението на
писателя земляк
Йордан Радичков.
Проче тени бяха
доклади от: о.з.
ген. Петър Алексиев,
Димитър
Петров, Цветана Сотирова, Иван Георгиев, Мариян Замфиров,
Иван Симеонов, Славко Григоров, Йордан Георгиев, Катя
Павлова, Мариус Георгиев, Димитър Церовски, Георги Петров,
Стефан П. Стефанов, Ангелина Емилова, Елка Димитрова и
Петранка Стефанова.

Георги ПЕТРОВ

Добрите хора около нас

БРАТ И СЕСТРА
ТРОГНАХА СЪРЦЕТО МИ

След малък семеен скандал
вкъщи душата ми се изпълни с
тъга, затова обух сандалите,
облякох якето и излязох да се
поразсея. Тръгнах без план и
посока, вечерта бе приятна.
Поех от квартал “Гоце Делчев”
към “Красно село” и оттам по
алеята за пешеходци към
“Павлово”.
В един момент тесните сандали започнаха да ми прежулват
крака. Добре че имах салфетка
в джоба, седнах на тревата и
започнах да оправям сандала.
След минута чух глас зад гърба
си:
- Господине, да помогнем с
нещо.
- Благодаря, няма нужда.
Но момчето беше настоятелно

Споделено

и продължи:
- Кажете, кажете, сигурно с
нещо ще бъдем полезни.
Обърнах се и видях зад мен
момче и момиче на 15-16 години. Помислих, че са влюбени,
но те побързаха да ми кажат, че
са брат и сестра - близнаци.
Ведрите им лица, милите им
усмивки
и
предложената
помощ ме трогнаха. Аз съм на
80 години. Поведението на тези
деца ме разтърси. Благодарих
им, пожелах им да се радват на
младостта си и да бъдат все
така добри. Момчето ми подаде
ръка, изправих се. Никога няма
да забравя добротата на тези
деца.
Радослав СТАНКОВ
София
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90 ПРОЦЕНТА ОТ ПЕНСИОНЕРИТЕ
СЕ ОКАЗАХА ИЗЛИШНИ
ЗА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

Ш

ироко известно е, ИМАТЕ се прави не на някаква
че възрастта над 65 дуМАТА обективна основа, а погодини, съпътствана с разскоро да се хвърли прах в
лични хронични заболявания,
очите на над един милион
е високо рискова по отношение възрастни хора, които не го
на грипната инфекция. От години заслужават.
сe говори, че тази ваксинация,
l Планираше се ваксините да
както на всяка друга рискова бъдат доставени през месец
група, трябва да се поеме от септември, както е редно за
държавата, т.е. да е безплатна своевременна ваксинацията. А
за възрастните хора над 65 годи- септември, а октомври, не би!
ни. А тази година да се случи Дойде почти краят на ноември,
това, а другата, но не би... до което от епидемиологична глед2019 г. Но сега пък се оказа, че на точка не е най-благоприятнопо
неизвестни
причини то време за противогрипна вак(всъщност причините са извест- синациия. Веднага дойде следни и се крият в чиновниците в ващата порция прах в очите здравното министерство) тази няма страшно, че ваксинацията
година могат да бъдат ощастли- се е забавила, защото грип в
вени само 10% от възрастните България няма. Дали? Това ли се
над 65 години, защото на този чака, да се развие грипна епидеетап можело да бъдат осигурени мия и тогава да се разтичат за
само
толкова
ваксини. ваксинацията? Има едно правиИсториите в Министерството на ло, което чиновниците в МЗ би
здравеопазването, свързани с трябвало да знаят - противодоставки на ваксини, са без- грипната ваксинация трябва да
крайно любопитни. Нека само бъде извършена в предепидеси спомним машинациите с вак- мичния период, а не след това!
сините от Турция, което дело все
В крайна сметка 90% от хората
още отлежава в българското над 65 години се оказаха излишсъдилище.
ни по отношение на противоКато попаднаха в небрано грипната
ваксинация.
лозе с грипните ваксини, чинов- Единствената
причина
е
ниците от МЗ започнаха да съчи- несвършената
работа
от
няват смешни истории, за да Министерството на здравеопазапушат устите на своите крити- зването. Само не отваряйте
ци:
дума, че няма пари. В българскоl Не било страшно, че са оси- то здравеопазване се търкалят
гурени ваксини само за 10% от изключително много пари, но
възрастните хора над 65 години, само една малка част стигат до
защото сред тази група нямало пациентите. На въпроса къде
да има интерес и даже и тези отива останалата част трябва да
ваксини нямало да бъдат опол- отговорят
правозащитните
зотворени! Това, освен, че е институции. Ако пожелаят.
смешно, е и нагло! Този “извод”
Доц. д-р Бенчо Й. БЕНЧЕВ

ПРОСТА РЕЦЕПТА ЗА ДОБЪР БРАК

Познанството ни започна в VII клас в училище “Захари Стоянов”, но станахме двойка в IX
клас. Бяхме три двойки от випуск 1963, но
само ние издържахме на предизвикателствата и останахме заедно.
Завършихме гимназията в град Любимец,
той влезе в казармата, аз - в Института за
детски учителки в Стара Загора. На 21 години

той стана машинист в “Марица Изток”, а аз
отидох по разпределение в близко село. През
1967 г. създадохме семейство. Дойдоха и
децата - син и дъщеря. Отначало живяхме при
свекъра и свекървата, но после заминахме в
Трояново. Децата си отгледахме сами и може
би това ни направи отговорни и сплотени.
Дългият брак означава преди всичко

търпение и компромиси. Трябва
да обичаш човека до себе си,
защото тогава си склонен да
приемеш и недостатъците му.
Дори в един момент започваш да обичаш
тези недостатъци, защото знаеш, че няма
идеални хора. И разбира се трябва да си
готов да бъдеш съпричастен в добри и лоши
моменти.
Сега на 74 години продължаваме своя
съвместен живот, радваме се на двете си
деца и петте внуци. Е, има и старчески
болежки, но това е нормално и трябва да го
приемаме и да гледаме позитивно на живота. Това, за което мечтаеш, може да го има
друг. Но ти дали нямаш нещо, за което другите мечтаят? Живеем го живота и дано да
сме оставили някакъв белег в него.
Елена ГЕОРГИЕВА
Стара Загора
Вече много години пиринският
певец Янко Неделчев
радва
слушателите
с
изпълнението на
народни песни
по време на тържества и годишнини. Част от тях
са събрани в
албума “Бисери
от Македония”.
Борис
САНДАНСКИ
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освен появата на тази между Чехия и
Словакия? Нима след разпадането на
СССР Финландия си върна Виборг,
Полша - Лвов, а Япония - Южен
Сахалин? Същото е и в живота - ако
човек вземе кредит и почине, дългът
не си отива заедно с него, а се прехвърля на наследниците.
- За загубените с Ньойския договор
повече от 11 хил. кв. км и 2 милиона
българи, оставени под чужда власт
писателят Стоян Михайловски обвинява дипломацията. Имало ли е реална
възможност да договорим други условия?
Ньойският договор прекършва българския дух, а идеята
- Не знам на какво се основава
Стоян
Михайловски, за да обвинява
за национално обединение се изражда в кървави братоубийствени
българската дипломация, но реално
страната няма кой знае колко варианконфликти, раните от които не са зараснали и днес
ти за действие. Българската армия е
демобилизирана, нейното оръжие,
- Най-отчетливите ми ученически спомени по вложени за възстановяването на страната след
поне на теория, е под контрола на победителите,
темата за Ньойския договор е загубата на тежката война.
Както почти всяко нещо в живота не е само страната е окупирана от съглашенците. Над
Западните покрайнини и Беломорска Тракия, поведението на министър-председателя ни Александър черно или само бяло, така стоят нещата и с 100 000 български войници чакат мирния догоСтамболийски, счупил писалката, с която е подпи- Ньойския договор. Например той задължава вор, за да бъдат освободени от плен. Страната не
сал договора, и наложените репарации, които България да въведе 8-часов работен ден, да може да развива никакви търговски връзки,
дълго време сме плащали. Това ли е най-важното, изравни мъжете и жените, да започне борба с защото е в състояние на война с почти целия
разпространението на наркотиците - все неща, свят. Това трябва да се урегулира със сключвакоето трябва да знаем?
които по прин- нето на мирен договор. Може ли България да
При
управлението
на
цип не са лоши, откаже да подпише очевидно несправедливия
Стамболов (1887-1894) тогавашно вторачване- Ньойски договор при опасността това да провоният просветен министър Георги
то само в тери- кира нахлуване от съседните страни? А и никой
Живков налага тезата, че истоториалните за- не знае дали те ще си тръгнат после. Не може да
рията е националноопределяща
губи обвива в се прави сравнение с Кемал Ататюрк, който откадисциплина. 130 години оттогава
мъгла и малко- зва да приеме мирния договор с Турция. Той има
не сме мръднали много от това
то хубаво в този сигурен тил в лицето на Съветска Русия, негласразбиране. Немалко хора виждат
на подкрепа от Франция и огромни пространдоговор...
учебника по история и цивилизакъдето да отстъпва и да се прегрупира.
- Има ли дав- ства,
ция само като учебник по патриоБългария не е в същото положение. Какво може
ност договор ка- да стори повече българската дипломация, след
тизъм. Невписващите се в патриото
Ньойския, като страната има официални представители
тичното възпитание събития се
след като Юго- само в неутрална Швеция, Швейцария и САЩ.
“спестяват” и в крайна сметка
славия - една от Каква дейност или пропаганда могат да развият
повечето учебници представляват
страните
по те? Лесно е със 100-годишна давност да се дават
един сбор от полуистини. А истодоговора, вече съвети и да се правят стратегии. Българските
рията е много повече от пропаганне съществува?
да. Тя изследва не просто “кога”, а
управляващи е трябвало да вземат трудни реше- Винаги се ния в трудно време и в онази ситуация
“защо” от няколко възможни
удивлявам, ко- Стамболийски подписва на 27.ХI.1919 г.
варианта в миналото се е реалигато чуя твърде- Ньойския договор с ясното съзнание, че той е
зирал един конкретен. На практиМинистър-председателят
ния, че българ- неизпълним и че победителите скоро ще разбека в учебниците по история са
Александър Стамболийски подписва
ските граници рат това. Постепенно така и става - българските
рядкост различни гледни точки,
Ньойския договор, с който България губи
по
Ньойския репарации отпадат през 1932 г., военните клаузи
както и възможности за дискусия
- кой е направил избора, на какво територия в размер на повече от 11 хил. кв. км договор, в част- - през 1938 г., а мирната териториална ревизия
ност западната, на Ньойския договор започва през 1940 г. с
се е основавал, правилен ли е бил
той и т.н. Вместо това отминалите столетия се не са вече в сила поради разпадането на връщането на Южна Добруджа. Така че не е
представят като линейно изреждане на събития - Югославия. Сигурен съм, че са изказвани от имало възможност за договаряне на други услоот гордо развятата конска опашка към “Напред, хора, водени от искрен патриотизъм, гарниран вия и е безсмислено да обвиняваме постфактум
на нож”. В което няма нищо лошо, но се пропус- обаче с пълно непознаване на материята. Първо, тогавашните български политици и дипломати.
В заключение: Ньойският договор, който ние
кат много други възможности, които биха стиму- Ньойският договор няма давност. Второ, сегашлирали учениците да размишляват, а и да заемат ните граници на България се определят не от наричаме “диктат”, защото на практика няма
гражданска позиция. Да не говорим, че управля- него, а от следващия мирен договор - Парижкия, преговори, а е наложен с принуда, е изключителващите, къде явно, къде негласно, са винаги от февруари 1947 г. Той също няма давност. При но болезнен за българите момент. Той е повратна
склонни да налагат в учебниците тяхната гледна това през 1947 г. е казано, че границите на точка в новата ни история. Не само заради изгуточка върху миналото. Например, учил съм в България остават тези от 1941 г. (което е в нейна бените територии и население, а защото е прегимназията по учебници, писани преди 1989 г., в полза, тъй като запазва придобитата през 1940 г. кършен българският национален дух. Цялата
които има вмъкнати полуистини или направо Южна Добруджа), а не определя с кои страни енергия, която дотогава е насочена към осъщеграничи тя. Но и да беше спомената изрично ствяване на националното обединение, се оканеистини.
Не е вярно, че Александър Стамболийски е счу- Югославия (в часта за репарациите е така), това зва капсулирана вътре в обществото и се изражпил перодръжката при подписването на не означава автоматично, че след като тази да в кървави братоубийствени конфликти, раниНьойския договор. Когато му предлагат да си я държава вече не съществува, границите трябва те от които не са зараснали и днес. Това е истинвземе за спомен, той доста демонстративно я да се променят. Нима разпадането на ската трагедия, следствие от Ньойския договор.
захвърля настрани, защото не му трябва такъв Чехословакия доведе до изменение на граници,
Ема ИВАНОВА
спомен.
Въпросът с репарациите също е твърде преекспониран. България (единствена от всички
победени) има фиксирана сума за изплащане на
репарации - 2.250 млрд. златни франка.
Годишната репарационна вноска е по-голяма от
целия бюджет на страната и на всички бързо им
става ясно, че няма как да се плати. Затова и
Стамболийски отказва да внася репарации. През
март 1923 г. България сключва споразумение,
според което близо 3/4 от репарациите ще
започнат да се изплащат чак след 30 години.
Всички знаят, че това на практика е мълчалив
отказ от репарациите. Така през 20-те години на
ХХ век България трябва да изплаща една значително по-малка част и това започва да се прави
през 1924 г. от правителството на професор
Александър Цанков. Плащането трае до 1928 г.,
когато поради голямото Чирпанско земетресение годишната вноска е опростена. На следващата година започва Световната стопанска криза,
после американският президент Хувър предлага
световен мораториум върху междудържавните
плащания, а през 1932 г. българските репарации
официално отпадат. От това следва, че страната
реално е плащала между 1924 и 1929 г. и втренчването в репарациите не отговаря на реалната
им тежест. България всъщност плаща много
повече по други клаузи на Ньойския договор. Но
колкото и милиони да е дала на победителите,
това са “грешни пари”, които са могли да бъдат

Гл. ас. д-р Владимир СТАНЕВ, преподавател
по история в СУ “Св. Климент Охридски”:

ИСТОРИЯТА Е МНОГО
ПОВЕЧЕ ОТ ПРОПАГАНДА
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Д-р Андрей Маринов е от най-известните
офталмохирурзи в България, с извършени
над 10 000 операции. Професионалния му
път започва от очната клиника на УМБАЛ
“Александровска”. научните му интереси и
практика са в сферата на катаракталната и
глаукомната хирургия, хирургия на ретината.
Част е от екипа на проф. д-р Ива Петкова
в очна болница “Зора” в столиЛекарят
цата от основаването º досега.

- Д-р Маринов, кои са пациентите, с които най-често се срещате във Вашата операционна?
- най-много са операциите на
катаракта (старческо перде).
Това е най-често извършваната
оперативна процедура не само
в офталмологията, а и в хирургията като цяло, в световен
мащаб и у нас. годишно в България се извършват над 40 000
такива операции и ежедневно в нашата болница. Благодарение на апаратурата и новите технологии, с които разполагаме,
можем да бъдем прецизни до
съвършенство. Пациентите се
прибират вкъщи още същия ден,
а зрението им се възстановява
много бързо. Разбира се, ако
нямат други очни заболявания.
- Рутинна ли е операцията на
перде?
- Според тълковния речник думата “рутина” означава опитност, обиграност. Второто значение е “шаблон”. Ако говорим
за опита на хирурга при тази манипулация - да, при извършени
десетки хиляди еднотипни движения, няма как да не придобиеш опитност. не съм съгласен, че е шаблон. Спомням си
представянето на един от апаратите в нашата болница - лазера,
който използваме в операциите
на перде. Мотото му беше: “операция на катаракта - уникална,
както човешкото око”. няма две
еднакви очи. няма и две еднакви операции. В нашата спе-

съветва

подход да използваме.
Често оперираме и пациенти с
глаукома, за да постигнем подобър контрол над вътреочното
налягане.
- Колко видове операции на
перде съществуват?
- Вярвам, че вашите читатели
знаят, но искам още веднъж да
напомня - единственото лечение на катаракта е хирургичното. няма измислено въл-

Д-р Андрей МАРИНОВ, офталмохирург:

ХОРАТА СЕ СТРАХУВАТ
ПОВЕЧЕ ОТ СЛЕПОТАТА,
ОТКОЛКОТО ОТ СМЪРТТА
циалност отдавна работим персонализирана медицина. При
всяка операция на перде много
важен е предварителният разговор с пациента, неговите нужди
и очаквания.
Преди да стигнем до операционната, ние трябва да направим
няколко много важни предварителни стъпки. на първо място е
разговорът с пациента. Трябва
да знаем какъв е неговият бит какво работи, дали работи, дали
повече гледа телевизия, или
чете, шофира ли, или шие гоблени. Защо ни е това? Защото е
важно всеки човек за какво
ползва зрението си и какво зрение ще му е необходимо след
операцията. Важно е дали носи
очила, или те го дразнят и не
иска да живее с тях. Този разговор е много важен и съветвам
всички пациенти да зададат спокойно своите въпроси на лекаря
си, защото тази операция се извършва веднъж в живота и няма
връщане назад. След този разговор ние преценяваме какъв

СПРЕТЕ БОЛКАТА
В СТАВИТЕ

За допълнителен прием
на колаген препоръчваме
ТоТАЛ КоЛАгЕн МАКС.
Препоръчваме го, защото при употреба:
l влияе активно на болките и дискомфорта в ставите;
l има общ укрепващ и тонизиращ
ефект върху опорно-двигателния
апарат;
l има позитивно влияние върху кожата и косата;
l дори се наблюдава позитивно въздействие върху проблеми с венците;
l има
изключително
добри отзиви от доволни потребители.

Можете да поръчате Тотал Колаген Макс с един
телефонен разговор на номер 0877 877 660
Едномесечната доза е на цена 26.90лв, а при
поръчка на две или повече опаковки доставката
е безплатна за цялата страна!
Можете да закупите и в специализирания магазин
за хранителни добавки в София, на адрес ул “Искър” 16.

"

Eдни от най-неприятните промени в тялото, свързани с напредването на възрастта, са тези с костите и кожата. Появява се дискомфорт
и болка при движение, изменения в гръбначния стълб,
бръчки и увиснала кожа. Основна причина за това е намаленото производство на колаген в организма.
Колагенът е най-важният белтък на
съединителната тъкан. Значението му
за костите и ставите е много важно,
защото той не позволява разрушаването на хрущяла, облекчава болката и
отока и има смазващо действие.

шебно хапче, хранителна добавка, или нещо друго, което да
премахне вече възникналото
перде. Пердето се оперира, когато започне да ви пречи. Когато
не виждате добре, цветовете са
мътни, образите - размазани,
очилата не помагат, очите са
чувствителни към светлината.
Колкото повече се чака, толкова
повече зрението се влошава.
Хирургичното лечение на катарактата се състои в премахването на помътнялата леща и заменянето º с изкуствена. Има
два типа операции за премахване на катарактата, като златният стандарт е т.нар. факоемулсификация - раздробяване и изсмукване на лещата с ултразвуков наконечник. наконечникът е
с диаметър на игла. Прави се
малък разрез, около 2 мм, през
който се поставя изкуствената
леща. най-съвременният подход
при операцията на катаракта е
използването на т.нар. фемтосекунден лазер. Той се използва
за първия етап от операцията извършването на разрезите. Те
се правят от лазера, без хирургът да докосва окото. Подобна
точност не е постижима от нито
един хирург в света. Преди това
апаратурата сканира окото на
пациента, изработва специална
“карта”, по която се движи лазерът. Това е изцяло компютъризиран, автоматизиран процес.
Хирургът се намесва само при
поставянето на изкуствената
леща. В нашата болница имаме
такъв апарат и тази операция е
сред най-предпочитаните от пациентите ни. Същевременно с
пердето можем да решим и
други проблеми на пациента - да
премахнем далекогледство, къ-

Започнах да приемам Тотал Колаген Макс преди година. Бях
много скептична, когато ми го препоръчаха, но просто не
можех да се примиря с болките в ставите. Не знам дали изобщо
някой може. Още първата седмица усетих облекчение. Продължих упорито и днес вече мога да кажа, че се чувствам много
по-добре. Болката изчезна, не се страхувам вече от движението и правя все по-дълги разходки я до магазина, я до парка.
Освен това сега спя по-дълго и по-спокойно. Горещо препоръчвам Тотал Колаген Макс на всички!
Валентина Д. Ямбол

согледство или астигматизъм.
Това постигаме както с лазера,
така и с изкуствените лещи,
които се изчисляват и поръчват
индивидуално спрямо всеки
човек.
- Притесняват ли се хората от
операцията?
- Да, притесняват се и е нормално. Притесняват се най-вече
заради факта, че като чуят думата “операция” си представят
пълна упойка, разрези, шевове,
тежък болничен престой. Това
не е така. Процедурата за премахване на перде продължава
около 30 минути, като през цялото време пациентът е в съзнание. Това е най-благодатната
операция в офталмологията,
защото възстановява зрението
и го прави дори по-добро. Пациентите са много благодарни
и всички споделят, че ако са
знаели, че за толкова кратко
време ще имат толкова добро
зрение, нямаше да чакат толкова, преди да се оперират.
- Преди година станахте известен, че върнахте зрението на мъж,
който прогледна с око, ослепяло
преди 43 години. Какви чувства
пораждат у вас такива успехи?
- Мъжът беше от едно девинско село, казва се Ялдъз. Дясното му око беше сляпо от бомбичка, с която си играел като
дете. Разчиташе само на лявото,
но то се увреди от оклузия на
централна ретинна артерия и
той ослепя напълно. Когато го
доведоха за преглед, прецених,
че няма шанс за лявото око, но
пък можем да направим нещо с
дясното, макар да не е работило
повече от 40 години. операцията беше успешна, той прогледна. не успяхме да възстановим зрението изцяло, но той
различава образи, може да се
обслужва сам. наистина беше
рядък случай в практиката ми и
винаги ще го помня. Удовлетворен съм най-вече, когато мога
да помогна на моите пациенти.
Беше много благодарен, споделяше, че е живял в пълна тъмнина три месеца и е щастлив, че
отново може да вижда светлината. Ще цитирам едно американско проучване за страховете
на човека, продължило над 10
години. То установява, че хората
се страхуват на първо място - от
слепота. на второ са онкозаболяванията, и едва на трето
място - страхът от смъртта. След
дълги години сред пациентите
бих добавил също, че те се притесняват да не тежат на близките си с влошеното си зрение.
Това е водещият им мотив да
търсят
навреме
лекарска
помощ.

БЕЗПЛАТНО ТЕСТВАНЕ ЗА ХЕПАТИТ

С

УМБАЛ “Св. Иван Рилски” продължава кампанията за насърчаване на тестването за хепатит С. До края на 2019 година, в работни
дни, между 8 и 14 часа всеки ще може да се изследва безплатно за
хепатит С в централната лаборатория на болницата. Не е необходимо
предварително записване. Няма значение дали изследваният е приемал вода или храна. Пациентите, чиито проби се окажат положителни,
ще бъдат консултирани безплатно от гастроентеролог и насочени за понататъшно лечение в Клиниката по гастроентерология, където се намира един от най-големите центрове за лечение на вирусни хепатити.
“Коварното на хепатита е, че той може да се развива латентно в
организма в продължение на години, през които неумолимо уврежда
черния дроб. Тъй като нямат никакви симптоми и се чувстват физически здрави, пациентите често не ни вярват за степента на
опасност, на която са изложени”, разказва пък проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология. Затова специалистите съветват: Ако сте над 40 г. или пък често посещавате салони за красота, имате татуировки, не пропускайте да се изследвате веднъж годишно за хепатит.
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МРЪСНИЯТ ВЪЗДУХ Е ПРИЧИНА
ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОЖНЕНИЯ

С идването на зимните месеци темата за качеството на въздуха става все
по-належаща. По данни на Световната здравна организация всяка година
в световен мащаб умират 7 милиона души поради замърсения въздух както
навън, така и у дома!
Исхемичната болест на сърцето, породена от замърсения въздух, е найчестата причина за смъртните случаи, следвана от пневмония, сърдечен
удар и хронична обструктивна белодробна болест. В черната статистика се
нарежда и ракът на белия дроб.
Ето няколко полезни съвета как да се предпазим от мръсния въздух:

НОСЕТЕ МАСКА НАВЪН
Макар и да не предпазва напълно,
маската успява да предотврати достигането на значително количество фини
прахови частици към белите дробове.
Маската трябва често да се подменя с
нова.
ПРЕЧИСТВАТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ
Един от най-сигурните начини да
поддържате въздуха у дома или в
офиса чист несъмнено е използването
на пречиствател за въздух, който успява да пречисти и най-фините прахови
частици. Разполагайки с 360° филтрираща система с 6 степени на пречистване, пречиствателят е отлично оръжие срещу мръсния въздух, стига да
можете да си го позволите. Вече ги
продават в магазините за битова техника.
ИЗБОР НА ХРАНИ
Храните също могат да помогнат за
борбата с мръсния въздух. Богатите на
витамин С са задължителни не само за
засилване на имунитета срещу грипове, но също така и за намаляване на
ефекта на замърсения въздух върху

организма. Приемът на храни, богати
на витамин А и Витамин Е, също оказват благоприятно въздействие върху
организма.
В ЧАСОВЕ НА ТРАФИК
НЕ ОТВАРЯЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ
Несъмнено в пиковите часове в
денонощието въздухът е най-силно
замърсен и излагането навън не е препоръчително. Отварянето на прозорците в тези часове също трябва да се
избягва. Спортът на открити пространства в пиковите часове също не е препоръчителен.
ГЛЕДАЙТЕ РАСТЕНИЯ
Отглеждането на растения у дома
допринася за пречистването на въздуха. Сред растенията, които специалистите препоръчват за чист въздух, са
алое вера, хризантема и драцена.

ПЛАЧЕТЕ ОТ ЛУК, ЗА ДА НЕ
Лукът, известен СЕ ОПЛАКВАТЕ ОТ БОЛЕСТИ
още като кромид
Õðàíàòàêàòî
ëåêàðñòâî

(червен лук), при
нарязване отделя
летливи вещества
(фитонциди), които дразнят слъзните жлези и предизвикват лютив,
но здравословен
плач.
Фитонцидите
унищожават бактериите, причиняващи дизентерия,
туберкулоза, дифтерит, и стрептококите, причиняващи ангина, червен вятър, скарлатина, гнойни
заболявания, абсцеси и други.
Освен
бактерицидните
си
свойства, лукът се отличава и с
добър баланс на различните
витамини (А, В1, В2, Е, К, РР), а в
перата на зеления лук се
съдържа голямо количество
витамин С.
В лука се съдържат и растителни хормони, подобни на
инсулина,
които
понижават
нивото на кръвната захар и това
го прави отлична храна за диабетици.
Биологично активните вещества в лука активират двигателната и секреторна функция на
стомашночревния тракт, стимулират дейността на сърцето,
понижават нивото на холестерола и способстват за нормализиране на кръвното налягане.
По безспорен начин е установено, че пресен сок от лук е
отлично средство за лекуване на
бронхит, ангина, пневмония и др.
Каша от смачкан лук, завита в
марля, в народната медицина се
използва за почистване на гнойни рани, а също така при

измръзвания и изгаряния на
кожата.
Лукът е отлично лекарство и
против склерозата, като за
целта се взема три пъти дневно
смес от равни количества сок от
лук и мед.
Лукът е много добро диуретично средство, като за целта три
глави лук се нарязват на ситно,
след което се оставят да престоят
8
часа.
Получената
настойка се прецежда и се пие
по 1 кафена чаша 3 пъти дневно.
Към лечебните свойства на
лука може да се добави също и
това, че лукът стимулира дейността на жлъчката, премахва
петна по кожата, действа успокояващо на нервната система,
отстранява газовете и подпомага
дейността
на
сърцето.
Редовната му употреба спомага
за отстраняване на излишната
вода в организма.
Редовната консумация на лук
ще ни спести гълтането на много
лекарства и ще ни поддържа в
добро здраве. Затова плачете от
лук, за да не плачете от болести.
Александър ЗАХАРИЕВ

В София

ЗА ХОРА С МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ

Екипът на проф. Гугучкова от Очна клиника “Зрение” в София има
програма за безплатно едногодишно лечение на болни с възрастова
дегенерация на макулата.
Приемат се пациенти през месеците ноември, декември 2019 г. и
януари 2020 г. за изследване с оглед тяхното включване в програмата с диагноза Влажна форма на макулна дегенерация, които пациенти не са лекувани досега с инжекции.
Телефони за записване: 02/953-1574 или 0879 012 982.
Адрес на клиниката: София, кв. “Иван Вазов ”,
ул. “Балша” № 5, ет. 2, eкип на проф. Гугучкова.

В София, Благоевград и Мизия

БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПУШАЧИ

Продължава кампанията на
Националната асоциация за профилактика на белодробните
болести за безплатни високоспециализирани изследвания на
пушачи и пасивни пушачи.
Изследванията се провеждат в
мобилен кабинет - флуорограф, и
включват флуорография и спирометрия, както и преглед от специалист по белодробни болести.
През декември ще бъдат последните дати от тазгодишната кампания. Целта є е ранна диагностика на ХОББ, известна още
като “Болест на пушачите”.
София - 10 и 11 декември,
дворът на Втора градска болница, д-р София Ангелова

Благоевград - 9 декември,
дворът на МБАЛ “Пулс”, д-р
Елина Смилкова
Мизия, обл. Враца - 3 декември, паркингът на Общината, д-р
Иво Пенков
Задължително е записване на
час на тел. 070010126 всеки
делничен ден между 10 и 16
часа, на цена на градски разговор.
Важно: За прегледите се записват само пушачи или пасивни
пушачи (хора, които живеят или
работят с пушачи), с определени
оплаквания. Хора, които вече
имат поставена диагноза ХОББ
или астма, не се записват.

Б

лизо до нас, в централната част на Стара Загора,
живее известният български художник доцент Злати
Златев.
Съдбата ни събра с него и ни направи съседи. Живеем
в два съседни жилищни блока и сме съседи по гаражи.
Тях ги строихме навремето, подземни железобетонни
гаражи, в междублоковото пространство, върху тях има
детска площадка. Често пъти след усилните работни дни
се засичахме със Злати и с жена му. Това обикновено
ставаше вечер, като си прибираме колите в гаражите.
През есенно-зимния период за разпускане на напрежението и ежедневния стрес удряхме по някоя и друга
глътка от ароматно домашно винце. С времето се опознахме. Злати и жена му Ваня бяха хора на изкуството, а
аз и съпругата ми Радка се занимавахме с икономика.
Хубави хора излязоха, намерихме общ език с тях и до
ден-днешен много се уважаваме.
След 1989 г. отидох при Злати и го помолих да напише
и оформи художествено съобщението към гражданите,
с което ги уведомявам, че могат да ползват услугите ми,
ако са регистрирали фирми, както и желаещите да
регистрират такива, като могат да ме ползват и за консултации по краткосрочно осигуряване - раздел на държавно обществено осигуряване. Човекът ги направи
чудесно, дори пари не ми взе, много съм му благодарен.

ЕСЕНТА НА ХУДОЖНИКА

Злати Златев с автограф
“На бай Жельо - с уважение !”

Хора
с призвание
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И Злати като мен е вече в
скулптор и доцент по изобтретата възраст, роден е
разително
изкуство
в
през ранната есен на
Тракийския университет.
далечната 1942 г. в китното
Голяма радост и гордост
новозагорско
село
за Злати Златев са петте
Прохорово. Имал е щастму внучки - Ива, Мима,
ливо детство. И на тези
Зорница, Деница и Ани.
години обича да се връща
Най-голямата му внучка,
към спомените си, като ги
Ива, е изкарала семестър
отразява
в
циклите
в Академията за приложни
“Завръщане”. Завършил е
и изящни изкуства в Хопедагогическо образоваландия. Тя се е завърнала
Злати Златев със съпругата си Ваня
ние, но въпреки това не
в България, защото е осъзстава обикновен учител. Продължил е образ- нала, че от родината по-хубаво няма. Позованието си в София като “художник-аран- дравления за Злати, че е възпитал децата и
жор”. Следвал специалност “Графика” във внучките си на родолюбие. Една от мечтите
Великотърновския университет. Там сред на художника е талантливите и качествени
преподавателите му са били известните българи да се завърнат и останат в България.
творци и личности като проф.Спиридон
Познавам Злати Златев като добър и много
Борисов, доц. Иван Маринов, доц. Янаки истински човек. Днес, като си мисля за него,
Манасиев, проф. Никола Хаджитанев. Чрез настроението ми става някак си есенно. И
изявената си творческа дарба е станал защо ли ? Ами Злати е роден през есента, на
доцент в Педагоческия факултет на 2 септември. Вече карайки 77-мо лето досТракийския университет в Стара Загора. Бил тойно навлиза в есенния период на живота
е уважаван и обичан от колегите и студенти- си. Освен това знам, че от всички годишни
те преподавател в три университета - сезони той най-харесва есента - може би
Пловдивския, Бургаския и Тракийския. Член защото, както казва Луис Бунюел, иде врее на Съюза на българските художници и мето, в което “трябва да седнем спокойно и
понастоящем ръководи гилдията на староза- бавничко да си изпием аперитива с мисълта
горските художници.
за отминалото време”. И едва ли за това има
Като студент в столицата се запознава с по-хубаво време от есента...
добрата и хубава Ваня, която е негова досС Божията помощ, Злати Златев да е жив и
тойна съпруга. Има дългогодишен щастлив здрав! Все-така да е изпълнен с енергия и да
семеен живот, със син, дъщеря и вече пет продължава още дълги години да ни радва
внучки.
със своите картини!
Първите му творби са били линорезби, като
в началото нямал инструменти и е проявил
Жельо КАКАРАШЕВ, Стара Загора
изобретателност - самичък, с подръчни материали си е направил импровизиран линорез.
За целта взел спица от чадър, отпред я заострил, отзад є турил дръжка и с този самоделен инструмент дялкал балатума и рисувал.
На творбите му се наслаждават посетителите в Националната художествена галерия,
както и любителите на изкуството в художествените галерии на Стара Загора,
Добрич, Пазарджик, Пловдив, Габрово, така
също и в чужбина - Берлин, Детройт, Виена.
Негови творби, посветени на Руско-турската
война са изложени на четвърто експозиционно ниво в Регионалния исторически музей.
Картините му се купуват от много чужденци и
българи. Съвсем заслужено и достойно е
отличен с множество престижни награди
като “Николай Лилиев”, “Стара Загора”,
“Велико Търново”. Има номинация за живопис от Алианц България 2014 г. Носител е на
орден “Св. Св. Кирил и Методий” I степен. С
много любов и огромно желание прави всичко, което се случва в зала “Байер”.
Подпомага работата и развитието на младите художници.
Синът на Злати Златев също е художник Георги Златев, той е спечелил наградата
“Митовете и легендите на моя народ”.
Снахата на Злати Златев, Ани Златева е
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ÎÁЯÄ В МÐАК

Повече от 50 души от ХобиСклуб и гости от
други организации приеха предизвикателството със завързано черно шалче на очите
да присъстват на празничен обяд. По този
начин демонстрираха съпричастност към
тежката съдба на слепите. Председателят на
ХобиСклуб Иван Тодоров запозна присъстващите с приноса на френския благородник
Валентин Аюи, както и защо слепите в целия
свят празнуват рождения му ден 13 ноември.
Добра Колева от ХобиСклуб запозна шестимата участници: Росица Русева, Надежда
Пампорова, Кольо Колев, Веско Михайлов,
Георги Милев и Мария Велинова, с правилата за протичане на събитието “Ядене с вързани очи”.
Иван ТОДОРОВ
ХобиСклуб, гр. Добрич

СЪСТАВ „МАЛЕШ“
ПРОСЛАВЯ ЗУРНАТА

Музикалният инструмент зурна е с особено почитание при сватби, събори и други
общи веселия в Пиринския край. Заслуга за
това има и пенсионерският състав “Малеш”
от село Микрево, община Струмяни, с
отличните си изпълнения. Воден от Чавдар
Иванов - Чако, съставът е търсен навсякъде,
а е и с престижни отличия от проведените
прегледи на зурнаджийските оркестри.
Борис САНДАНСКИ

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.
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ПОТОМКА НА ТРАКИЙСКИ БЕЖАНЦИ

(Продължение от бр. 47)

27 ноември
(2-ри л. д. - 08.08 ч.)
Благоприятен за установяване на
правилна диета и за гладуване. Бъдете щедри и не
съжалявайте за това от което се освобождавате.
Туширайте гнева, избягвайте конфликтите. В този ден
можете да разберете какво е полезно и какво не е за
вашия организъм. Ако дадена храна ви отблъсква - тя
не е за вас. Полезна ви е храната, към която ви тегли.
Това се отнася и за хората - можете да почувствате с
кого да общувате и с кого не. Започналите болести в
този ден не са продължителни и опасни. Трябва да се
погрижите за зъбите и венците си.
28 ноември
(3-ти л. д. - 09.15 ч.) благоприятен
Луна в Козирог. Благоприятен за колекциониране, за
научна дейност, за излет в планината, за консултация
с лекар, за започване лечение на язва и гастрит, и на
закалителни процедури. Неблагоприятен за нови връзки и бракосъчетания. Уязвими са костите, коленете,
кожата, зъбите, жлъчният мехур, гръбначният стълб.
Противопоказни са процедурите на кожата и жлъчния
мехур, лечението на зъбите, поставянето на протези,
вдигането на тежки предмети. Яжте лека храна.
29 ноември
(4-ти л. д. - 10.15 ч.) неблагоприятен
Благоприятен за изучаване историята на рода и
родословното си дърво, спомнете си за миналото.
Противопоказни са работата в колектив, рязането на
дърва, късането на цветя с корен. Уязвими са шията и
гърлото. Вземете спешни мерки при заболяване в този
ден - болестта може да е опасна.
30 ноември
(5-и л. д. - 11.06 ч.)
Луна във Водолей. Благоприятен за работа в екип, за
духовни занимания, за развлечения, за процедури
укрепващи сърцето и за водни процедури. Изисква се
повишено внимание при работа с газови бутилки,
химикали и електрически уреди. Уязвими са краката,
подбедриците, ставите, нервната система, вените,
сетивните органи (особено очите). Противопоказна е
операцията на ставите.
1 декември
(6-и л. д. - 11.49 ч.)
Благоприятен за духовна дейност, научни изследвания, дихателни упражнения, подмладяващи процедури.
Ден за гадаене, най-силно се отваря “третото око”.
Интуицията се усилва. В този ден приемайте всичко
такова, каквото е, без да изказвате недоволство от
живота си. Полезно е общуването с природата.
2 декември
(7-и л. д. - 12.26 ч.)
Ден на молитви и работа с думите. Не трябва да се
бърбори напразно - всичко казано на глас може да се
претвори в живота. Не правете компромиси със
съвестта си. Да не се чупят съдове, да не се къса хартия, да не се вадят зъби. Да не се ядат птици и яйца.
Уязвими са белите дробове, възможна е простуда.
3 декември
(8-и л. д. - 12.56, ч.)
Луна в Риби. Благоприятен за духовна и творческа
дейност, за обмисляне на идеи, за сключване на брак,
за йога практики. Нужно е да сте милостиви и състрадателни към хората. Уязвими са кожата, сетивните
органи, черният дроб, ходилата. Добре е да се направи
баня на стъпалата, за активиране на рефлекторните им
зони. Алкохолът е противопоказен.
(Следва)

12

аба Еленка ВълБ
чева от село
Сотиря, област Сли-

вен, чества 90-годишен юбилей. Обич на, всеотдайна, горда и достойна по томка на тракийски

бежанци, тя е
родена през 1929
г. в село Княжево
(някогашното Сахлий), община Тополовград, област
Хасково.
Отгледали я и
възпитали нейните
прекрасни
баба и дядо - тракийски бежанци
от Лозенград, Източна Тракия, за
които с преклонение
баба Еленка разказва ли, разказва. Затова и с
огромна
радост
приема до ставе ните º от нас

любими
вестници
“Трета възраст” и
“Тракия” и не секва
огромното º желание да ги чете, препрочита с интерес
от край до край. За
нея превърнали се в
своеобразен прозорец към България и
света.
Останала е почти
без слух, но пък си
чете
без
очила.
Приятелите от Тра-

кийско сдружение
Национална инициатива
“Завръ щане
към корените” и “По
обратния път на
дедите ни” º пожелаваме от все сърце
здраве, дълголетие
и сили и още много
години да се радва
на деца, внуци и
правнуци и хубавините на живота.
Божана
БОÃÄАНОВА

ÇА ÕОРАТА НАÄ 90 ÃОÄИНИ

ЧОВЕЧНА И
ТРУÄОЛЮБИВА
дна вече възрастна жена вала като дисциплинирана и
Е
устремено извървя пътя съвестна работничка. И това
към своята 90-годишнина и с не остава незабелязано от
нескрита радост благодари
на съдбата си, че º е дала
благословията да посрещне
достолепния юбилей. Тази
жена е Донка Недева Радева
от
ямболското
село
Гълъбинци. Родена е на 16
ноември 1929 г. в средно
селско семейство и израства
под непосредствените грижи
на родителите си и закриляна
от тримата си братя Иван,
Петър и Диньо. Завършила
основното си образование в
родното си село, тя твърдо
решила до го продължи. Но
не º било писано да осъществи мечтата си. Занизват се
неблагоприятни години. И
така от ранната си възраст с
крехките си сили започва
трудовата си дейност. Като
член на тогавашното ТКЗС
Донка работи в лозарска
бригада и винаги се е проявя-

трудовия колектив и от стопанското ръководство. Затова и редица поредни години е награждавана с парични
и предметни награди. Не
закъснява и голямата награда - екскурзия до бившия
СССР. Тази награда тя помни
досега.
През 1950 г. свързва живота
си с Димитър Радев. От брака
им се раждат дъщерята
Еленка и синът Стоян. Сега
Донка се радва на трима
внуци и на петима правнуци.
Донка от 40 години участва
активно в читалищната дейност - и в певческия, и в театралния колектив. От 15 години е член на пенсионерския
клуб “Надежда”. Без прекъсване работи и в личното
си стопанство. Произвежда
продукти не само за нейните
нужди, но и за внуци и пра-

ÄНИТЕ ПРЕÇ ÄЕКЕМВРИ СПОРЕÄ
АСТРОЛОÇИТЕ НА ИÇТОКА

Благоприятни: 7, 11, 20, 27. Неблагоприятни: 13,
18, 22, 28. Лоши, сатанински: 10, 14, 25. Свързани
с преразход на енергия: 6, 9, 12, 16, 17, 24.
Месец на равносметка на 2019 година.

внуци. През 1998 г. я сполетява
нещастие
почива
съпругът º и това º се отразява много тежко.
Въпреки превратностите на
годините Донка се радва на
сравнително добро здраве.
Всички ние, близки и познати, от все сърце º желаем
много здраве и много късмет
- да живее над 105!
Ãосподин ИВАНОВ-ЦЕКО
с. Гълъбинци

ËÓÍÍÀÄÈÅÒÀ

Äнес, 27 ноември, сряда, до 18.46
часа пийте само течности.
Следващият подходящ за диета на
течности период ще започне на 4 декември,
сряда, от 8.58 ч. и ще продължи до 9.46 ч. в четвъртък, 5 декември.

БИОПРОÃНОÇА 27. XI. - 3. XII. 2019 г.

В началото на периода е възможно да има леко
засилване на оплакванията от сърцебиене,
чувство за сърдечен дискомфорт и общо неразположение при страдащи от исхемична болест на
сърцето. Çа подобряване на сърдечната дейност
и на състоянието на кръвоносните съдове ще
допринесе няколкократното дневно изпиване на
гладно на по 12 - 15 капки клеева тинктура с глог.
Използвайте свободното си време за активизиране на двигателния си режим и на контактите си
с природата. Това ще се отрази еднакво добре
както на физическото, така и на психо - емоционалното ви здраве.
Ä-р Мариян ИВАНОВ

ÄНИ С МАÃНИТНИ БУРИ: 27 и 28 ноември.
× ÓÂÑÒÂÀÌÑ ÅÇ ÄÐÀÂÀÈ Ï ÎÄÌËÀÄÅÍÀ

 ðåçëÿòîòîñëåäóñèëåíàðàáîòàâãðàäèíàòàóñåòèõáîëêèâêðúñòà
Ï
è ãúðáà, à âïîñëåäñòâèå è â åäèíèÿ êðàê. Óñòàíîâèõà ìè øèïîâå è
äåôîðìàöèÿ íà ãðúáíàêà è äèñêîïàòèÿ. Ëåêóâàõ ñå ìåäèêàìåíòîçíî,
íîáîëêèòåïðîäúëæàâàõà.Îòñòîëè÷åíâåñòíèêíàó÷èõçàêàáèíåòè“ÁÈÎÅÍÅÐÃÎÑÏÅÊÒÚÐ”-Ñîôèÿ,óë.“ÏîïÁîãîìèë”35(äîòðàìâ.ñï.“Ëúâîâ ìîñò”), òåë. 988-65-40 è 0889628691 è Âúçñòàíîâèòåëíèÿ èì
ÑÏÀ öåíòúð (äî õ. “Õåìóñ” è IV ÐÏÓ), òåë. 963-56-92 è 0896691827.
Çàïî÷íàõïðîöåäóðè:ÿïîíñêèìàñàæ,ìàíóàëíàòåðàïèÿ,ðåõàáèëèòàöèÿ,ôèçèîòåðàïèÿ,èãëîòåðàïèÿ,ãèìíàñòèêà.Ñëåäïåòàòàïðîöåäóðà
áîëêèòåìèíàìàëÿõà,óñåùàõãúðáàèêðúñòàïî-ñòàáèëíè.Âêðàÿíà
êóðñà ìîãà äà êàæà - ÷óâñòâàì ñå çäðàâà è ïîäìëàäåíà è çà âñè÷êî
áëàãîäàðÿíàöåëèÿïðåêðàñåíåêèï.
Ä.Èâàíîâà,Ñîôèÿ

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.

ÒÂ ПРÎГРАÌИ
28. XI.- 4. XII. 2019 ã.

ÁÍÒ 1

05.00 Îщå от äåня
06.00 Сутрåшåн бëок
09.00 По свåта è у нас
09.15 Куëтура.ÁГ
10.15 100% буäнè
прåäаванå за зäравосëовåн ëаéôстаéë
11.15 Áързо, ëåсно, вкусно
12.00 По свåта è у нас
12.30 Áèзнåс.ÁГ
13.00 Áъëгарèя от краé äо
краé 9
13.30 Áъëгарското прèсъствèå във Âåчнèя граä
äокумåнтаëåн ôèëм
/2, посëåäна част/
14.00 Ìаëкè èсторèè
14.30 Òочèца анèмацèонåн
ôèëм
14.50 Срåбрèстèят жрåбåц
анèмацèонåн ôèëм
15.15 Гèмназèя "Чåрна
äупка" тв ôèëм
16.00 По свåта è у нас
16.30 Áързо, ëåсно, вкусно
17.00 ÁÍÒ на 60
18.00 По свåта è у нас
18.15 Îщå от äåня
18.30 Спорт ÒÎÒÎ
19.00 Какво щå сå сëучè 2
äокумåнтаëна порåäèца
19.30 Стуäèо Футбоë
19.55 Футбоë: цСКА
/Ìосква/ Луäогорåц, срåща от
турнèра на УЕФА
"Лèга Европа" пряко
от Ìосква
22.15 По свåта è у нас
23.00 Спортнè новèнè
23.15 Законът на Äоéë 5/
4 åпèзоä
00.00 Куëтура.ÁГ
01.00 100% буäнè
02.00 Какво щå сå сëучè 2
äок. порåäèца
02.40 Äнåс è утрå
03.10 Òурèстèчåскè маршрутè
03.40 Âåчната музèка
04.10 Äжèнс
04.40 Законът на Äоéë 5
4 åпèзоä

ÂÀÆÍÎ ÇÀ ÇÐÈÒÅËÈÒÅ
Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò ç à ñúäúðæàíèåòî íà
òåëåâèçèîííèòå ïðîãðàìè.
Îòïå÷àòâàìå ãè òàêà, êàêòî
ñà èçïðàòåíè îò ñúîòâåòíèòåòåëåâèçèè.
Âàøèòå âúïðîñè, ìíåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ çà ïðîãðàìèòå
îòïðàâÿéòå êúì òåëåâèçèèòå
íà òåëåôîíè: ÁÍÒ-1 - 02/983
0010 за новèнè, пубëèцèстèка è
спорт, 02/983 0012 за куëтура,
кèно, образованèå è ôоëкëор;
ÁÒÂ - 02/917 6800; Íова тåëåвèзèя - 02/805 0000.

ÁèÒèÂè

05.30 "Лèцå в ëèцå"
06.00 "Òрансôормърс:
Роботè поä прèкрèтèå" - анèмацèя,
åп.2
06.30 "Òазè сутрèн" èнôормацèонно
прåäаванå с воäåщ
Антон Хåкèмян
09.30 "Прåäè обåä" - токшоу с воäåщè
Äåсèсëава
Стоянова è
Аëåксанäър Каäèåв
12.00 bTV Íовèнèтå - обåäна åмèсèя
12.30 "Комèцèтå è прèятåëè" - комåäèéно
шоу
13.30 "Ягоäова ëюбов" åп.2
15.00 "Шåст сåстрè" - с.7
åп.20
16.00 "Âсèчко можå äа сå
сëучè" - с.3 åп.12
17.00 bTV Íовèнèтå
17.30 "Лèцå в ëèцå" - пубëèцèстèчно прåäаванå с воäåщ
цвåтанка Рèзова
17.50 Спорт тото
18.00 "Свобоäåн äух" åп.22
19.00 bTV Íовèнèтå - цåнтраëна åмèсèя
20.00 "Завèнагè " - åп.32
21.00 "Фåрмата: Íов свят"
- рèаëèтè, с.5
22.30 "Помощ 112" åкшън-крèмèнаëна
рèаëèтè порåäèца,
åп.13
23.00 bTV Íовèнèтå - късна
åмèсèя
23.30 "Ìъртва точка" - с.2
åп.18
00.30 "Стрåëата" - с.5
åп.14
01.30 "Къща от картè" с.6 åп.1
02.30 "Прåäè обåä"
04.40 "Âторè шанс" - åп.5

ÁЪЛГАРИЯ ÎÍ ЕЪР

05.00 Íовèнèтå ON AIR
05.30 Boec.BG
06.00 Исторèèтå ON AIR
06.30 Áъëгарèя сутрèн
09.30 Íастоящå è мèнаëо
10.00 Автåнтèчнèтå хранè
10.30 Âътрåшно разсëåäванå
11.30 Законът на ëюбовта
12.30 Íовèнèтå ON AIR
13.15 Прåвозвачът
14.30 Îпорнè хора
15.30 Íовèнèтå ON AIR
16.00 Свåтът отгорåм
16.30 Посëåäнèят åнèчар
ÎРÒ

05.00 Òåëåканаë "Äобро
утро"
08.00 Íовèнè
08.30 Òåëåканаë "Äобро
утро"
09.00 "Ìоäна прèсъäа"
09.55 "Жèвåé зäравосëовно!"
11.00 Íовèнè (със субтèтрè)
11.15 "Âрåмåто щå покажå"
14.00 Íовèнè (със субтèтрè)
14.15 "Хаéäå äа сå ожåнèм!"
15.00 "Ìъжко / Жåнско"
16.00 "Âрåмåто щå покажå"
17.00 "Âåчåрнè новèнè"
(със субтèтрè)
17.25 "Âрåмåто щå покажå"
17.30 "Â äåéствèтåëност"
18.40 "Íåка äа говорят"
20.00 "Âрåмå"
20.30 Прåмèåра. "Íèщо нå
сå сëучва äва пътè".
Сåрèåн ôèëм
22.25 "Âåчåрнèят Ургант"
23.00 "Âрåмåто щå покажå"
23.55 "Â äåéствèтåëност"
00.55 "Âрåмåто щå покажå"
03.05 "Íèщо нå сå сëучва
äва пътè". Сåрèåн
ôèëм
04.00 Íовèнè
04.05 "Íèщо нå сå сëучва
äва пътè".
Проäъëжåнèå

17.30 Íовèнèтå ON AIR
17.50 Äèрåктно
18.30 Íовèнèтå ON AIR
19.30 Äåнят ON AIR
20.30 Поëèцåéскè воéнè
21.30 Íовèнèтå ON AIR
22.15 Îäèсåé
23.15 Жоакèна, äоня
Рåвоëюцèя
00.10 Íовèнèтå ON AIR
00.55 Äèрåктно
01.30 Âèäèмо è нåвèäèмо
02.30 Íовèнèтå ON AIR
03.00 Áъëгарèя сутрèн
04.10 Äåнят ON AIR
ÒèÂè 1000

07.10 Чåнгå в äåтската граäèна, САЩ, комåäèя, 1990
08.55 Съпрузè è съпругè,
САЩ, комåäèя,
1992
10.40 Ìаéка поä наåм,
САЩ, комåäèя,
2008
12.20 Äнåвна свåтëèна,
САЩ, трèëър, 1996
14.10 Зåëåнèят äракон,
САЩ, äрама, 2001
16.00 Íаåм, САЩ, музèкаëåн, 2005
18.10 Амåрèканска èнтрèга, САЩ, äрама,
2009
19.45 Проäуцåнтèтå, САЩ,
музèкаëåн, 2005
22.00 Шпèонскè èгрè,
Гåрманèя, Японèя,
САЩ, трèëър, 2001
00.00 Гаäнè копèëåта,
Гåрманèя,САЩ, воåнåн, 2009
02.30 Убèé Áèë: част 2,
САЩ, трèëър, 2004
04.45 Смъртна запëаха,
САЩ, åкшън, 2007

Събота, 30 ноåмврè, ÁÍÒ 1, 23.15 часа -

Гоëямата кражба на Парсънс

Òрагèкомåäèя.
САЩ. 2003 г. Рåжèсьор Äåéвèä Каôрè. Â роëèтå:
Äжонè
Íоксвèë,
Крèстèна Апъëгåéт,
Ìаéкъë Шанън, Робърт Фостър è äругè.
Äвама
мъжå,
катаôаëка, труп, пåт
гаëона пåтроë è åäно обåщанèå са прèчèна за
наé-нåвåроятното прåсëåäванå в моäåрнè врåмåна, ако нå бåшå èстèна...

× Å Ò Â Ú Ð Ò Ú Ê l 28 ноември
Канаë 3

Íова ÒÂ

05.20 "Äобрата съпруга" сåзон 4
06.20 "Зäравåé, Áъëгарèя"
- сутрåшåн бëок
09.30 "Íа каôå" - прåäаванå на NOVA
12.00 Íовèнèтå на NOVA
12.30 "Ìоят жèвот" сåзон 3
13.30 "Îстанè с мåн" сåрèåн ôèëм
15.00 "Чåрна роза" сåрèåн ôèëм
16.00 Íовèнèтå на NOVA
16.10 "Пëюс - Ìèнус" пубëèцèстèчно
прåäаванå, на жèво
17.00 "Íамåрè мå" сåрèåн ôèëм
18.00 "Сåмåéнè воéнè" тåëåвèзèонна èгра
19.00 Íовèнèтå на NOVA цåнтраëна åмèсèя
20.00 "Îткраäнат жèвот:
Кръвнè връзкè" сåзон 8
21.00 "Игрè на воëята:
Áъëгарèя"
22.00 "Кошмарè в кухнята"
- рèаëèтè
23.00 Íовèнèтå на NOVA
23.30 "Äобрата съпруга" сåзон 5
00.30 "Гомор" - сåзон 2
01.30 "Завèнагè свързанè"
- сåрèåн ôèëм
02.45 "Сëънцå è ëуна" сåрèåн ôèëм

06.00 "Соцèаëна мрåжа"
07.00 "Âсяка сутрèн"
09.00 ÍÎÂИÍИ на всåкè
кръгъë час
09.15 Парëамåнтът на
жèво
15.15 "Свåтскè новèнè"
15.30 "Соцèаëна мрåжа"
17.15 "Äåнят на жèво"
18.00 ÍÎÂИÍИ цåнтраëна
åмèсèя
20.15 "Патарèнскè Live"
22.15 "Äåнят на жèво"
23.15 "Патарèнскè Live"
00.00 ÍÎÂИÍИ
00.20 "Спорт в обåктèва"
01.00-07.00 - Повторåнèя
05.00 Íовèнè, спорт è врåмåто на всåкè поëовèн час
06.30 "Европа сутрèн"
09.00 "Свобоäна зона"
13.00 цåнтраëнè обåäнè
Íовèнè
16.10 Áèзнåс äåéëè
17.35 Òåмèтå
18.30 цåнтраëна åмèсèя
Íовèнè
19.10 Áèзнåс äåéëè
20.10 Òåмèтå
21.00 Âåчåрнè Íовèнè
21.40 Рåакцèя
22.05 Свобоäна зона
01.00-05.00 Íощåн èнôормацèонåн бëок

06.30 Âрåмå за губåнå
07.00 Òопчовцèтå
07.10 Áъëгарскè уроцè
07.25 Защо?
07.50 Зëатнè ръцå
08.00 ÁÍÒ на 60
09.00 По свåта è у нас
09.15 Арт стрèéм
09.45 Завръщанå в Áраéäсхåä
10.40 Куëтурнè аäрåсè
11.00 Знанèå.ÁГ
11.30 Рåпåтèцèя
12.00 По свåта è у нас
12.30 Куëтура.ÁГ
13.30 Пътåшåствèя
14.00 Лèнèя Куëтура
14.45 Ирèс ëåковоäоëаз
15.00 Âåчната музèка
15.30 Áързо, ëåсно, вкусно

16.00 По свåта è у нас
16.35 Японèя äнåс
16.45 Знанèå.ÁГ
17.30 Íа ôокус
18.00 По свåта è у нас
18.20 Лèнèя Куëтура
19.00 Рåцåпта за куëтура
19.50 Лåка нощ äåца
20.00 Завръщанå
20.55 Куëтурнè аäрåсè
21.15 10 000 крачкè
22.00 Áрат за брата 3
22.45 Европåéскè маршрутè
23.00 Äързостта äа бъäåш
пръв
23.30 Íатèснè F1
23.45 "Фаëшèва самоëèчност"
00.40 Íа ôокус

ÒÂ Европа

ФÎКС ëаéô

05.15 Òяëо за отмъщåнèå
06.00 Сëåäващèят топмоäåë на Амåрèка
06.45 Ä-р Зоуè Харт
07.45 Îтчаянè съпругè
08.40 Îсåм простè правèëа
09.35 Как сå запознах с
маéка вè
10.30 Спåцèаëèзантът
11.30 Â èмåто на нароäа
12.25 Òова смå нèå
13.20 Лåкарèтå от Чèкаго
14.15 Òяëо за отмъщåнèå
15.10 Ä-р Зоуè Харт
16.05 Áåз пукната пара
17.05 Как сå запознах с
маéка вè
18.00 Ìèкè
19.00 Îтчаянè съпругè
20.00 Спåцèаëèзантът
21.00 Лåкарèтå от Чèкаго
22.00 40 å новото 20
22.55 Гранä хотåë
23.50 Ä-р Зоуè Харт
00.50 Áåз пукната пара
01.50 Ìèкè
02.40 Îтчаянè съпругè
03.35 Спåцèаëèзантът

ÁÍÒ 2

ФÎКС краéм

05.05 Áуë
06.00 Интåрнåт съсèпа
жèвота мè
06.25 Áåзсëåäно èзчåзнаëè
08.15 Îт мåстопрåстъпëåнèåто
09.15 Áуë
11.15 Еëåмåнтарно, Уотсън
12.10 Áåзсëåäно èзчåзнаëè
14.10 Îт мåстопрåстъпëåнèåто
15.10 Аëåкса Кроу
16.15 Рèзоëè è Аéëс:
Крèмèнаëнè äосèåта
17.10 Лас Âåгас
19.05 Áуë
21.00 Еëåмåнтарно, Уотсън
22.00 Капèтан Шåрèô
23.10 Âоåннè прåстъпëåнèя
00.00 Îт мåстопрåстъпëåнèåто
00.55 Еëåмåнтарно, Уотсън
01.55 Гранчåстър
03.25 Îт мåстопрåстъпëåнèåто
04.15 Áуë

Äèскавърè чåнъë

05.00 Äа проäаäåш коëата
сè
08.00 Как са го направèëè?
09.00 Как сå правè...
09.30 Съкровèща в скëаäа
10.00 Зëато в гаража
10.30 Забравåнè в гаража
11.00 Òèраäжèè в пустошта
12.00 Áързè è шумнè
13.00 Äа проäаäåш коëата
сè
14.00 Ловцè на троôåè
17.00 Äа проäаäåш коëата
сè

18.00 Áèткè за багаж
18.30 Забравåнè в гаража
19.00 Как са го направèëè?
19.30 Как сå правè...
20.00 Ловцè на троôåè
21.00 Äа нå повярваш!
22.00 Òворåнèята на
Савèäж
23.00 Загаäкè в музåя
00.00 Асôаëтовè каубоè:
01.00 Ловцè на троôåè
02.00 Експåäèцèя в нåпознатото
03.00 Äа нå повярваш

ÁèÒèÂè
åкшън

05.15 "Òåжкè прåстъпëåнèя"
- с.5 åп.21
06.00 Анèмацèонåн бëок
08.00 "Áягство от затвора" с.2 åп.17
09.00 "Òåжкè прåстъпëåнèя"
- с.5 åп.21
10.00 "4x4"
11.00 "Òрåнèровъчåн äåн" åп.3
12.00 "Лåгåнäèтå на утрåшнèя äåн" - с.2 åп.1
13.00 "Хåркуëåс в ëабèрèнта на Ìèнотавъра" ôåнтъзè,
15.00 "Áягство от затвора" с.2 åп.18
16.00 "Òåжкè прåстъпëåнèя"
- с.6 åп.1
17.00 "Лåгåнäèтå на утрåшнèя äåн" - с.2 åп.2
18.00 "Òрåнèровъчåн äåн" åп.4
19.00 "Готъм" - с.3 åп.8
19.45 Стуäèо "Лèга Европа"
19.55 Пряко: Фåрåнцварош
- Еспаньоë
22.00 Пряко: Арсåнаë Аéнтрахт Франкôурт
00.00 Лèга Европа, обзор
00.45 "Готъм" - с.3 åп.8
01.45 "Áягство от затвора" с.2 åп.18
02.45 "Лåгåнäèтå на утрåшнèя äåн" - с.2 åп.2
03.45 "Òрåнèровъчåн äåн" åп.4
04.45 "4x4"

13

Íåäåëя, 1 äåкåмврè, ÁÍÒ 1, 21.00 часа ЛЮÁИÌЕц 13

Комåäèя. Áъëгарèя.
1958
г.
Рåжèсьор
Âëаäèмèр Янчåв. Â роëèтå: Апостоë Карамèтåв,
Гèнка Станчåва, Еëåна
Хранова,
Пåтко
Карëуковскè,
Гåоргè
Раäанов, Ìагäа Коëчакова, Гåоргè Парцаëåв, Лåо
Конôортè, Гåоргè Каëоянчåв, Енчо Áагаров è äругè.
Забавнèтå нåäоразумåнèя мåжäу äвама братябëèзнацè в нåостаряваща комåäèя. Äорè è äа сè
смåнят мåстата, нå могат äа промåнят съäбата
освåн... рåзуëтата от мача.
ÁèÒèÂè
сèнåма

06.00 "Сåäåм часа разëèка" - åп.2, 3
08.15 "Убèéство на
Хåëоуèн" - псèхотрèëър (тв ôèëм,
Канаäа, САЩ, 2007)
10.15 "Сåäåм часа разëèка" - åп.4, 5
12.30 "Ìъжå на чåстта" бèограôèчåн (САЩ,
2000)
15.00 "Игрè на съзнанèåто" - псèхоäрама
16.45 "Áоксьорът" - спортåн (САЩ, 1997)
19.15 "Кунг-ôу панäа" анèмацèя
20.50 "Като на кèно" прåäаванå за кèно
21.00 "Запознаé мå с
вашèтå" - комåäèя,
романтèчåн (САЩ,
2004)
23.15 "Сèнята бåзäна" ôантастèка, (САЩ,
Ìåксèко, 1999),
рåжèсьор Рåнè
Харëèн, в роëèтå:
Òомас Äжåéн, Саôрон Áъроуз, Самюъë Äжаксън è äр.
01.30 "Сåäåм часа разëèка" - åп.4, 5
03.30 "Íåуëовèм" - ôåнтъзè, (САЩ,
Гåрманèя, 2008),
рåжèсьор Òèмур
Áåкмамбåтов, в
роëèтå: Анäжåëèна
Äжоëè, Äжåéмс
Ìакавоé, Ìорган
Фрèéман, Òåрънс
Стамп è äр.

05.00 "Час по Áъëгарèя"
06.00 "Âсèчкè на мåгäана" 06.45 Äèскусèонно стуäèо"
07.45 Íовèнè
08.00 Раннè вåстè
10.15 ÍÎÂИÍИ
10.30 Парëамåнтарåн жèвот
12.30 ÍÎÂИÍИ
12.45 Кèтка нароäнè пåснè
13.00 "Зäравосëовно"
14.00 "Äèскусèонно стуäèо"
15.00 Краткè Íовèнè

15.10 Кëасèчåска музèка
15.30 Îбëачå ëå, бяëо
16.30 Параëакс
17.30 Íовèнè
17.45 "Âсèчкè на мåгäана"
18.30 "Разбуëванå"
19.30 Íовèнè
20.00 "Äèскусèонно стуäèо"
22.00 Íовèнè
01.00 "Äèскусèонно стуäèо"
03.00 "Първото бëаго"

05.00 "Страхотнè новèнè"
07.00 "Стоëèчанè в повåчå"
08.00 "Ìоäåрно сåмåéство"
09.00 "Äомашåн арåст"
10.00 "Áаща за Коëåäа" романтèчåн
12.00 "Áåз пукната пара"
13.00 "Фèтнåс"
14.00 "Ìоäåрно сåмåéство"
15.00 "Íовèтå съсåäè"
16.30 "Íа гостè на трåтата
пëанåта"
17.00 "Комèцèтå è прèятåëè"

18.00 "Áåз пукната пара"
19.00 "Стоëèчанè в повåчå"
- с.11 åп.12
20.00 "Íовèтå съсåäè"
21.30 "Íа гостè на трåтата
пëанåта"
22.00 "Ìоäåрно сåмåéство"
23.00 "Фèтнåс"
00.00 "Áаща за Коëåäа" романтèчåн
02.00 "Страхотнè новèнè"
03.00 "Áåз пукната пара"
04.00 "Стоëèчанè в повåчå"

VIASAT хèсторè

05.45 Страхотнè èзобрåтåнèя
06.15 Äнèтå, коèто напèсаха
èсторèята
07.20 Страхотнè èзобрåтåнèя
07.50 Âътрåшåн погëåä към
краëскèя äвор
11.30 Истèнската воéна на
троновå
14.55 Прèказкè от краëската
спаëня
16.05 Прèказкè от краëскèя
гарäåроб
17.10 Хåнрè è Ан:
Любовнèцèтå, коèто
промåнèха èсторèята
19.00 Епèчнè жåнè воèнè Âèкèнгèтå
20.05 Âтората свåтовна воéна
- Áèткè за Европа
21.10 Смъртносно разузнаванå
22.00 Íаé-вåëèкèтå събèтèя
от Âтората свåтовна
воéна в цвят
23.00 Íèкоëаé è Аëåксанäра:
Посëåäнèтå краëскè
особè на Русèя, сåзон
1, åп. 1
00.05 Жèвèтå мъртвè на
Помпåé
01.05 Âтората свåтовна воéна
в цвåтовå
02.10 Íаé-вåëèкèтå събèтèя
от Âтората свåтовна
воéна в цвят

ÁèÒèÂè
комåäè

HЕШЪÍЪЛ
ÄЖИÎГРАФИК

05.15 Изоставåнè
05.35 Как äа спåчåëèм
06.10 Òåорèя на гëупостта
07.00 Проèзхоä:
Пътåшåствèåто на
човåчåството, åп. 7
08.00 Äа разгëобèш гèгант
09.00 Разгëобè мå
10.00 Ìåгаструктурè от
Âтората Свåтовна
11.00 Истèната за…, åп. 2
12.00 Разсëåäванå на
самоëåтнè катастроôè
14.00 Разгëобè мå
15.00 Ìагèстраëа прåз аäа
16.00 Ìръсна работа
17.00 Исторèята за Áог с
Ìорган Фрèéман,
åп. 5
18.00 Гåнèят, åп. 10
19.00 Äèнастèята на
Сåвåрна Корåя
21.00 Ìåгаструктурè от
Âтората Свåтовна5
23.00 Îчåвèäцè, åп. 5
00.00 Поäзåмåн свят ÎÎÄ
01.55 Îчåвèäцè, åп. 5
02.40 Спасèтåëåн отряä в
аäа, åп. 10
03.25 Заëожè è разрушè
03.50 Изоставåнè, åп. 10
04.10 Спасèтåëåн отряä в
аäа, åп. 10
04.55 Заëожè è разрушè

ÄИЕÌА

08.00 "Кобра 11: Îбаäè сå!"
09.15 "Äа сå посмååм"
10.00 "Агåнтèтå на ЩИÒ"
11.00 "Снаéпåрèстè"
12.00 "Хаваé 5-0"
13.00 "Уокър - тåксаскèят
рåéнäжър"
14.00 "Кобра 11: Îбаäè сå!"
15.00 "Агåнтèтå на ЩИÒ"
16.00 "Жåнåнè с äåца"
17.00 "Âзрèвна въëна" åкшън
19.00 "Снаéпåрèстè"
20.00 "Âоåннè прåстъпëåнèя: Лос Анäжåëèс"
21.00 "Хаваé 5-0" - сåзон 2
22.00 "Ìåханèкът" - åкшън
00.00 "Âоåннè прåстъпëåнèя: Лос Анäжåëèс"
01.00 Еротèчåн тåëåпазар
ÄИЕÌА ôåмèëè

06.00 "Простè мè"
07.00 "Ìèнèстåрството на
Äжåéмè"
08.10 "Áяëата робèня"
09.30 "Íазовè мå по èмå"
11.00 "Сèяéна ëуна"
12.00 "Ìèстèчна ëюбов"
13.00 "Сåмåéнè воéнè" тåëåвèзèонна èгра
14.00 "Сåвåр Юг"
15.00 "Áяëата робèня"
16.00 "Стая 309"
17.00 "Сèяéна ëуна"
18.00 "Äъщåря мè"
19.00 "Сåвåр Юг"
20.00 "Ìèстèчна ëюбов"
21.00 "Íазовè мå по èмå"
22.30 "Äъщåря мè"
23.30 "Простè мè"
00.30 "Стая 309"
01.30 "Ìèнèстåрството на

КИÍÎ ÍÎÂА
08.45 "Пътåшåствèå äо края
на свåта" - II част
11.00 "Îт мåстопрåстъпëåнèåто: Ìаямè"
12.00 Сбъäната мåчта"
13.50 "Â каäър"
14.20 "Ìèстåрèèтå на
Аурора Òèééгарäън:
Къща èзвън граäа"
16.10 "Игрèтå на гëаäа:
Соéка-прèсмåхуëка"
19.00 "Соôèя - Äåн è Íощ"
20.00 "Îт мåстопрåстъпëåнèåто: Ìаямè "
21.00 "Ангåëè è äåмонè"
23.50 "Îт мåстопрåстъпëåнèåто: Ìаямè "
00.50 "Îпåрацèя Äъмбо
Äроп" - åкшън
ÁèÒèÂè
ëåéäè

07.00 "Шåст сåстрè"
08.00 "Кëèнèка краé åзåрото"
09.00 "Аëèса в страната на
ëюбовта"
10.00 "Сто гоäèнè сън"
11.00 "Скъпè насëåäнèцè"
12.00 "Горчèва ëюбов"
13.00 "Итаëèанската буëка"
14.15 Фåрмата: Íов свят"
15.45 "Истèнскè èсторèè"
17.00 "Горåщè парè"
18.00 "Кëèнèка краé åзåрото"
19.00 "Аëèса в страната на
ëюбовта"
20.00 "Сåстра Áåтè"
21.00 "Сто гоäèнè сън"
22.00 "Скъпè насëåäнèцè"
23.00 "Сърцåто на граäа"
00.00 "Сåга è завèнагè"
01.00 "Шåст сåстрè"
Евроком

05.00 Чåстно казано
06.59 Äåëнèцè
11.00 Пътуващо чèтаëèщå
12.00 Шоуто на Ìаврèков
13.00 Íовèнè
13.15 ЕвроÄèкоФ
15.15 Íовèнè
16.00 Äåëнèцè
18.50 Íовèнè
19.20 Äåëнèцè
20.00 Поëèтèка è спорт
21.00 Портрåт
22.00 Интåрåсно
22.30 Ìоäна ôèåста
23.00 Íовèнè
23.30 Шåсто чувство
03.30 Карäèограма
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БнТ 1

05.25 Още от деня
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни
предаване за здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната
документална поредица /4 епизод/
13.30 Каре документален
филм /България,
2002г./, режисьор
Ани Йотова
14.00 Ìалки истории
15.00 Специализирано
предаване за хора с
увреден слух
15.15 Обзор лига Европа
16.00 По света и у нас
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
/33 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко
Василев
22.00 БнТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5
/5 епизод/ (12)
00.15 Анна документален
филм /копродукция,
1993 г./, режисьор
никита Ìихалков
01.55 Култура.БГ
02.55 100% будни предаване за здравословен лайфстайл
04.05 Дойче Веле: шифт
04.20 Още от деня
05.20 япония днес
05.30 Туризъм.бг
06.00 на фокус
06.30 Пътешествия
07.00 Топчовците
07.10 Български уроци
07.25 Защо?
07.45 Олтарите на България
08.00 БнТ на 60
09.00 По света и у нас
09.15 иде нашенската музика
10.15 Европейски маршрути
10.30 Знание.БГ
11.00 Парламентарен контрол
14.00 линия Култура
14.45 Д-р Г. Ì. Димитров
16.00 По света и у нас
16.15 Защо?

БиТиВи

05.30 "лице в лице"
06.00 "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - анимация,
еп.3
06.30 "Тази сутрин" информационно
предаване с водещ
Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава
Стоянова и
Александър Кадиев
12.00 bTV новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу
13.30 Премиера: "ягодова
любов" - еп.3
15.00 Премиера: "шест
сестри" - с.7 еп.21
16.00 "Всичко може да се
случи" - с.3 еп.13
17.00 bTV новините
17.30 "лице в лице" - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера:
"Свободен дух" еп.23
19.00 bTV новините - централна емисия
20.00 Премиера:
"Завинаги " - еп.33
21.00 "фермата: нов свят"
- риалити, с.5
22.30 "Помощ 112" екшън-криминална
риалити поредица,
еп.14
23.00 bTV новините - късна
емисия
23.30 "Ìъртва точка" - с.2
еп.19
00.30 "Стрелата" - с.5
еп.15
01.30 "Къща от карти" с.6 еп.2
02.30 "Преди обед"
04.40 "Втори шанс" - еп.6

БнТ 2

16.45 Знание.БГ
17.15 натисни F1
17.30 Отворени досиета
18.00 По света и у нас
18.20 За хора с увреден слух
18.35 япония днес
18.50 Клуб "история.bg"
19.50 лека нощ деца
20.00 Тайните на войната
20.55 Световно наследство
21.15 10 000 крачки
21.30 Часът на зрителите
22.00 Брат за брата 3
22.45 шифт
23.00 По света и у нас
23.30 натисни F1
23.45 Отдел "фалшива
самоличност"

ОРТ
05.00 Телеканал "Добро
утро"
08.00 новини
08.30 Телеканал "Добро
утро"
09.00 "Ìодна присъда"
09.55 "Живей здравословно!"
11.00 новини (със субтитри)
11.45 "Времето ще покаже"
14.00 новини (със субтитри)
14.15 "Хайде да се оженим!"
15.00 "Ìъжко / Женско"
16.00 "Времето ще покаже"
17.00 "Вечерни новини"
(със субтитри)
17.00 "Човекът и законът"
с Алексей Пиманов
18.40 "Поле на чудесата"
20.00 "Време"
20.30 шоуто на Ìаксим
Галкин. "най-добър
от всички!". нов
сезон
22.00 "Вечерният Ургант"
22.50 филм
00.35 филм
02.05 филм

нова ТВ

17.50 Директно
18.30 новините ON AIR
19.30 Денят ON AIR
20.30 Полицейски войни
21.30 новините ON AIR
22.15 Одисей
23.15 Жоакина, доня
Революция
00.10 новините ON AIR
00.55 Директно
01.30 Boec.BG
02.00 историите ON AIR
02.30 новините ON AIR
03.00 България сутрин
ТиВи 1000

07.05 Продуцентите, САЩ,
музикален, 2005
09.15 Крамър срещу
Крамър, САЩ,
драма, 1979
11.00 Завръщането на
Поли, САЩ, комедия, 2004
12.25 Ченге в детската градина, САЩ, комедия, 1990
14.15 Холивудски ченгета,
САЩ, комедия,
2003
16.10 Хълк, САЩ, фантастика, 2003
18.25 Смъртна заплаха,
САЩ, екшън, 2007
20.00 Усмивката на Ìона
лиза, САЩ, драма,
2003
22.00 Къщата на бъдещето,
САЩ, комедия,
2017
23.20 Погребална мистерия, Германия,
Великобритания,
САЩ, драма, 2004
00.50 Дяволът в Емили
Роуз, САЩ, трилър,
2005
02.50 Странни дни, САЩ,
криминален, 1995

29 ноември

Канал 3

06.00 "Социална мрежа" 07.00 "Всяка сутрин"
09.00 нОВини - на всеки
кръгъл час
09.15 Парламентът на
живо
15.15 "Светски новини"
15.30 "Социална мрежа"
17.15 "Денят на живо"
18.00 нОВини Централна
емисия
20.15 "Патарински Live"
22.15 "Денят на живо"
23.15 "Патарински Live"
00.20 "Спорт в обектива"
01.00 - 07.00 - Повторения

05.20 "Добрата съпруга" сериен филм,
сезон 5
06.20 "Здравей, България"
- сутрешен блок
09.30 "на кафе" - предаване на NOVA
12.00 новините на NOVA
12.30 "Ìоят живот" сериен филм,
сезон 3
13.30 "Остани с мен" сериен филм
15.00 "Черна роза" сериен филм
16.00 новините на NOVA
16.10 "Плюс - Ìинус" публицистично
предаване, на живо
17.00 "намери ме" сериен филм
18.00 "Семейни войни" телевизионна игра
19.00 новините на NOVA централна емисия
20.00 "Откраднат живот:
Кръвни връзки" сериен филм,
сезон 8
21.00 "игри на волята:
България" риалити
22.00 Студио "игри на
волята: България"
23.00 новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" сериен филм,
сезон 5
00.30 "Гомор" - сериен
филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани"
- сериен филм
02.45 "Слънце и луна" сериен филм

05.00 новини, спорт и времето на всеки 30
минути
06.30 "Европа сутрин"
09.00 "Свободна зона
13.00 Централни обедни
новини
13.25 Прогноза за времето
16.10 Бизнес дейли
17.35 Темите
18.30 Централна емисия
новини
19.15 Бизнес дейли
20.10 Темите
21.00 Вечерни новини
21.20 Спорт
21.40 Ауто фест
22.05 Свободна зона
01.00 - 05.00 нощен
информационен
блок

05.00 "Страхотни новини"
07.00 "Столичани в повече"
08.00 "Ìодерно семейство"
09.00 "Комиците и приятели"
10.00 "Снежната кралица 2"
12.00 "Без пукната пара"
13.00 "фитнес"
14.00 "Ìодерно семейство"
15.00 "новите съседи"
16.30 "на гости на третата
планета"
17.00 "Домашен арест"
18.00 "Без пукната пара"
19.00 "Столичани в повече"
20.00 "новите съседи"
21.30 "на гости на третата
планета"

22.00 "Ìодерно семейство"
23.00 "фитнес"
00.00 "Джони инглиш" комедия, екшън,
приключенски
(Великобритания,
2003), режисьор
Питър Хауит, в ролите: Роуън Аткинсън,
Бен Ìилър, натали
имбрулия, Джон
Ìалкович, Грег
Уайз, Таша дю
Васконселос и др.
02.00 "Страхотни новини"
03.00 "Без пукната пара"
04.00 "Столичани в повече"

ТВ Европа

фОКС лайф

БЪлГАРия Он ЕЪР

05.00 новините ON AIR
05.30 Брюксел 1
06.30 България сутрин
09.30 настояще и минало
10.00 Автентичните храни
10.30 Вътрешно разследване
11.30 Законът на любовта
12.30 новините ON AIR
13.15 Превозвачъ
14.30 Операция история
15.30 новините ON AIR
16.00 Светът отгоре
16.30 Последният еничар
17.30 новините ON AIR

ÏÅÒÚÊ l

05.15 Тяло за отмъщение
с Клои Кардашиян
06.00 Следващият топмодел на Америка
06.45 Д-р Зоуи Харт
07.45 Отчаяни съпруги
08.40 Осем прости правила
09.35 Как се запознах с
майка ви
10.30 Специализантът
11.30 Гранд хотел, еп. 1
12.25 40 е новото 20
13.20 лекарите от Чикаго
14.15 Тяло за отмъщение
с Клои Кардашиян
15.10 Д-р Зоуи Харт
16.05 Без пукната пара
17.05 Как се запознах с
майка ви
18.00 Ìики
18.30 Осем прости правила
19.00 Отчаяни съпруги
20.00 Специализантът
21.00 Десет срещи до
любовта, еп. 1
22.55 Гранд хотел
23.50 Д-р Зоуи Харт
00.50 Без пукната пара
01.50 Ìики
02.15 Осем прости правила

БиТиВи
комеди

фОКС крайм

05.05 Бул
06.00 интернет съсипа
живота ми
06.25 Безследно изчезнали
08.15 От местопрестъплението
09.15 Бул
11.15 Елементарно, Уотсън
12.10 Безследно изчезнали
14.10 От местопрестъплението
15.05 Капитан шериф
16.15 Военни престъпления, еп. 1
17.10 лас Вегас - трети
сезон, еп. 9, еп. 10
19.05 Бул - втори сезон,
еп. 8, еп. 9
21.00 Елементарно, Уотсън
- пети сезон, еп. 14
22.00 Убийства в
Ìидсъмър, еп. 6
00.00 От местопрестъплението, еп. 12
00.55 Елементарно, Уотсън
- пети сезон, еп. 14
01.55 Гранчестър - четвърти сезон, еп. 3, еп. 4
03.25 От местопрестъплението, еп. 12
04.15 Бул - втори сезон,
еп. 8

Дискавъри ченъл

05.00 Да продадеш колата
си
08.00 Как са го направили?
09.00 Как се прави...
09.30 Съкровища в склада
10.00 Злато в гаража:
Паяци, кейк и
колекционерство
10.30 Забравени в гаража
11.00 Тираджии в пустошта
12.00 Бързи и шумни
13.00 Да продадеш колата
си
14.00 Дивото семейство от
Аляска

17.00 Да продадеш колата
си
18.00 Битки за багаж
18.30 Забравени в гаража
19.00 Как са го направили?
19.30 Как се прави...
20.00 ловци на трофеи
21.00 Злато в Берингово
море
22.00 Аляска
23.00 Автомагистрала А2
00.00 Асфалтови каубои
01.00 ловци на трофеи
02.00 Експедиция в непознатото

БиТиВи
синема

БиТиВи
екшън

05.15 "Тежки престъпления" - с.6 еп.1
06.00 Анимационен блок
08.00 "Бягство от затвора"
09.00 "Тежки престъпления" - с.6 еп.1
10.00 "Готъм" - с.3 еп.8
11.00 "Тренировъчен ден" еп.4
12.00 "легендите на утрешния ден" - с.2 еп.2
13.00 "Гробницата на дракона" - екшън15.00
"Бягство от затвора"
- с.2 еп.19
16.00 "Тежки престъпления" - с.6 еп.2
17.00 "легендите на утрешния ден" - с.2 еп.3
18.00 "Тренировъчен ден" еп.5
19.00 "Готъм" - с.3 еп.9
20.00 "Смъртоносно оръжие" - с.3 еп.14
21.00 bTV новините
22.00 "Бързи и яростни 6"
- екшън, трилър
(САЩ, 2013), режисьор Джъстин лин,
в ролите: Вин
Дизел, Пол Уокър,
Дуейн Джонсън,
люк Евънс и др.
00.30 "Смъртоносно оръжие" - с.3 еп.14
01.30 "Готъм" - с.3 еп.9
02.30 "Бягство от затвора"
- с.2 еп.19

06.00 "Седем часа разлика" - еп.4, 5
08.15 "изповедта на един
съпруг" - драма
(Канада, 2015)
10.15 "Седем часа разлика" - еп.6, 7
12.30 "Търсачът" - военен,
(Австралия, Турция,
2014)
14.45 "Зад решетките" драма ( Канада,
2008)
16.30 "фийби в страната
на чудесата" драма, семеен
(САЩ, 2008)
18.45 "Ченгето от Белвил"
- комедия,
(франция, 2018)
20.50 "Като на кино"
21.00 "След утрешния ден"
- фантастика,
екшън, приключенски (САЩ, 2004),
23.30 "Светецът" - екшън,
приключенски
(САЩ, 1997), режисьор филип нойс, в
ролите: Вал
Килмър, Елизабет
шу, Раде шербеджия, Валерий
николаев, Емили
Ìортимър и др.
02.00 "Земята на мъртвите" - фантастика,
(САЩ, франция,
Канада, 2005)
03.45 "Синята бездна" фантастика, екшън,
хорър (САЩ,
Ìексико, 1999)
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ДиЕÌА

06.00 "Драга фамилия"
07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сезон 5
08.00 "Кобра 11: Обади
се!" - сезон 13
09.15 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩиТ"
11.00 "Снайперисти"
12.00 "Хавай 5-0"
13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сезон 5
14.00 "Кобра 11: Обади
се!" - сезон 13
15.00 "Агентите на ЩиТ"
15.50 "Женени с деца"
16.50 "Тежка кавалерия" екшън
19.00 "Снайперисти"
20.00 "Военни престъпления: лос Анджелис"
21.00 "Хавай 5-0"
22.00 "Сталинград" - военен екшън с уч. на
Томас Кречман,
Пьотр фьодоров,
Ìария Смолникова,
Сергей Бондарчук и
др.
00.40 "Военни престъпления: лос Анджелис"
01.30 "фрактура"

ДиЕÌА фемили

06.00 "Прости ми"
07.00 "Ìинистерството на
Джейми"
08.10 "Бялата робиня"
09.30 "назови ме по име"
11.00 "Сияйна луна"
12.00 "Ìистична любов"
13.00 "Семейни войни"
14.00 "Север Юг"
15.00 "Бялата робиня"
БиТиВи
лейди
16.00 "Стая 309"
17.00 "Сияйна луна"
05.00 "Горещи пари"
15.45 "истински истории"
18.00 "Дъщеря ми"
06.00 "Сестра Бети"
17.00 "Горещи пари"
07.00 "шест сестри"
18.00 "Клиника край езерото" 19.00 "Север Юг"
20.00 "Ìистична любов"
08.00 "Клиника край езерото" 19.00 "Алиса в страната на
21.00 "назови ме по име"
09.00 "Алиса в страната на
любовта"
22.30 "Дъщеря ми"
любовта"
20.00 "Сестра Бети"
23.30 "Прости ми"
10.00 "Сто години сън"
21.00 "Сто години сън"
00.30 "Стая 309"
11.00 "Скъпи наследници"
22.00 "Скъпи наследници" 01.30 "Ìинистерството на
12.00 "Горчива любов"
еп.99
13.00 "италианската булка" 23.00 "Сърцето на града"
Джейми"
14.15 фермата: нов свят"
02.30 Еротичен телепазар
00.00 "Сега и завинаги"

Петък, 29 ноември, БиТиВи синема,
21.00 часа - СлЕД УТРЕшния ДЕн

фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2004 г.),
режисьор Роланд Емерих, в ролите: Денис Куейд,
Джейк Джиленхол, Еми Росъм, Сила Уорд и други.
Доктор Джак Хал е климатолог. Той е притеснен от
своите научни изследвания, които показват, че
Глобалното затопляне може да промени климата на
Земята внезапно. Прогнозите му са на път да се сбъднат, когато огромно парче лед се откъсва от ледник в
Антарктида и предизвиква редица от катастрофални
събития.

05.00 "Всички на мегдана"
05.45 Дискусионно студио"
07.45 новини
08.00 Ранни вести
10.15 нОВини
10.30 Парламентарен живот
12.30 нОВини
12.45 Китка народни песни
13.00 "Паралакс"
14.00 "Дискусионно студио"
15.00 Кратки новини
15.10 "Дискусионно студио"
16.10 Класическа музика
16.30 нови хоризонти
VIASAT хистори

05.00 Въоръжени мъже
05.50 Загадки в музея
07.00 Пирамидите
08.00 Кралски братовчеди
на война
10.25 Титаник: истории от
дълбините
14.00 Обратно броене:
издигането и падането на Берлинската
стена
15.50 николай и
Александра:
Последните кралски
особи на Русия
17.50 Денят, в който
Кенеди умря
18.55 Живите мъртви на
Помпей
20.00 Втората световна
война - Битки за
Европа
21.05 Смъртносно разузнаване
22.00 най-великите събития от Втората световна война в цвят
23.00 николай и
Александра:
Последните кралски
особи на Русия,
сезон 1, еп. 2
00.00 Първите хора,
сезон 1, еп. 4
01.10 Втората световна
война в цветове,
сезон 1, еп. 4

17.30 новини
17.45 "Всички на мегдана"
18.30 "Прокудени от бащин
край"
19.30 новини
20.00 "Дискусионно студио"
21.00 "Час по България"
22.00 новини
22.30 Класическа музика
00.30 новини
01.00 "Дискусионно студио"
02.00 "Прокудени от бащин
край"
03.00 "Директно за култура "
HЕшЪнЪл
ДЖиОГРАфиК

05.15 изоставени, еп. 10
05.35 Как да спечелим
06.10 Теория на глупостта
07.00 Произход:
Пътешествието на
човечеството, еп. 8
08.00 Ìегазаводи, еп. 4
09.00 Разглоби ме, еп. 4
10.00 Суперструктури
11.00 истината за…, еп. 3
12.00 Разследване на
самолетни катастрофи
14.00 Разглоби ме, еп. 6
15.00 Ìагистрала през ада:
САЩ , еп. 6
16.00 Ìръсна работа, еп. 5
17.00 историята за Бог:
Компилации, еп. 1
18.00 Геният: Пикасо, еп. 1
19.00 Суперколи от стари
части, еп. 8
20.00 Суперколи от стари
части, еп. 5
21.00 Суперструктури:
Чудеса на техниката,
еп. 2
22.00 Сервиз SOS, еп. 1
23.00 Корабостроителница,
еп. 7
00.00 Подземен свят ООД
01.55 Корабостроителница
02.40 Спасителен отряд в
ада, еп. 4
03.25 Заложи и разруши
03.50 изоставени, еп. 11
04.10 Спасителен отряд в
ада, еп. 4

КинО нОВА

05.50 "От местопрестъплението: Ìаями"
06.50 "Ìоже би любов" романтичен
08.45 "Пътешествие до
края на света" III част
11.00 "От местопрестъплението: Ìаями"
12.00 "Старомодна благодарност" - драма
14.00 "Свободният щат" военна драма
17.00 "Агент Солт" - екшън
19.00 "София - Ден и нощ"
20.00 "От местопрестъплението: Ìаями "
21.00 "Реплики" - трилър
с уч. на Киану
Рийвс, Алис ийв,
Томас Ìидълдич,
Джон Ортиз и др.
23.15 "От местопрестъплението: Ìаями "
00.15 "лорънс Арабски"
Евроком

05.00 Психологически портрет
06.00 Политика и спорт
06.59 Делници 11.00 Училище за родители
12.00 Refresh за здраве
13.00 новини
13.15 Политика и спорт
14.15 Седмичник с Владо
Береану
15.15 новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници
18.50 новини
19.20 Делници
20.00 ЕвроДикоф
22.00 Светът и всичко в
него
23.00 новини
23.30 шесто чувство
02.00 EuroTV Shop
03.30 Седмичник с Владо
Береану
04.30 Ìодна фиеста

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.
ÁÍÒ 1

05.00 Панораìа с Áойко
Васèëåв
06.00 Внèìанèå, роботèка
анèìацèонåн ôèëì
06.25 Ìагна аура, èзгубåнèят град
06.55 Спèëèтèì è Рашо
07.10 Патèëанско царство
07.40 Òåëåпазарåн прозорåц
07.55 Äåнят започва с
Гåоргè Любåнов
11.00 Áåър Грèëс - åкстрåìно оцåëяванå,
заснåто с каìåра
докуìåнтаëåн
ôèëì
11.30 Òурèзъì.бг
12.00 По свåта è у нас
12.30 Áраздè
13.00 Èдå нашåнската
ìузèка с Äанèåë
Спасов è Ìèëåн
Èванов
14.00 Вяра è общåство с
Горан Áëагоåв
15.00 "Язовåцът
16.05 "Поучèтåëната èсторèя за жèвота на
братя Прошåк
17.00 Вåчната ìузèка
17.30 "Уìно сåëо
18.30 Студèо УÅФÀ 2020
19.00 Цåрåìонèя по тåгëåнå на жрåбèя за
УÅФÀ ÅВРО 2020
пряко прåдаванå от
Áукурåщ
20.00 По свåта è у нас
20.20 Спортнè новèнè
20.30 Господèн Сåëôрèдж
4 /2 è 3 åпèзод
22.05 По свåта è у нас
22.20 Студèо "Х": Чåнгåта
2 /1 åпèзод/ (14)
23.15 Гоëяìата кражба на
Парсънс èграëåн
ôèëì /СÀЩ, 2003
г./, рåжèсьор
Äåйвèд Каôрè, в
роëèтå: Äжонè
Íоксвèë, Крèстèна
Àпъëгåйт, Ìайкъë
Шанън, Робърт
Фостър è др. (14)
00.45 Òайнèтå на войната
01.40 Àнна - док. ôèëì
03.20 Áåър Грèëс - åкстрåìно оцåëяванå
05.30 Врåìå за губåнå
06.00 Часът на зрèтåëèтå
06.30 Огън è пëаì
07.00 Вяра è общåство
08.00 Òопчовцèтå
08.10 Вåнåцът на Свåтè Йоан
09.50 Врåìå за губåнå
10.20 Åвропåйскè ìаршрутè
10.30 В бëèзък пëан
11.00 Когато сърповåтå почèват
11.30 Откакто свят свåтува
12.00 По свåта è у нас
12.30 Ìузèка, ìузèка...
13.00 Äобър дåн с ÁÍÒ 2
14.00 Àрт стрèйì
14.30 Äжèнс
15.00 Íа концåрт с ÁÍÒ 2
15.30 Гнåвно пътуванå
17.00 Ìузèка в кутèя

ÁèÒèВè

05.30 "ÍåпознатèÒÅ" докуìåнтаëна порåдèца
06.00 "Äжè Àй Äжо:
Рåнåгатè" - анèìацèя, åп.7, 8
07.00 "Äоìашåн арåст" с.3 åп.13, 14
08.00 "Òазè събота è нåдåëя" - актуаëåн
уèкåнд бëок с водåщè Жåнè Ìарчåва,
Àëåкс Кръстåва è
Äèана Любåнова
11.00 "Cool...T" - ëайôстайë
прåдаванå с водåщ
Поëè Гåргушåва
12.00 bTV Íовèнèтå - обåдна åìèсèя
12.30 "ÍåпознатèÒÅ" - докуìåнтаëна порåдèца
на Гåоргè Òошåв
13.00 "Спрè èëè ìаìа щå
стрåëя" - коìåдèя,
åкшън, (СÀЩ, 1992),
рåжèсьор Роджър
Спотèсуд, в роëèтå:
Сèëвåстър Стаëоун,
Åстåë Гåтè, Вèнг
Рåйìс è др.
15.00 "The Voice" - ìузèкаëно шоу, ìåждународнè èзданèя
16.00 "Ìарìаëад"
18.00 "Карбовскè: Вторè
пëан" - докуìåнтаëна порåдèца
19.00 bTV Íовèнèтå - цåнтраëна åìèсèя
19.25 bTV Рåпортåрèтå
20.00 "Фåрìата: Íов свят"
- рèаëèтè, с.5
22.00 "Ìордåкай" - коìåдèя, åкшън (СÀЩ,
2015), рåжèсьор
Äåйвèд Кåп, в роëèтå: Äжонè Äåп,
Оëèвèя Ìън, Äжåô
Гоëдбëъì, Юън
Ìакгрåгър è др.
00.10 "Утåха" - крèìèнаëåн, псèхотрèëър
(СÀЩ, 2015)
02.10 "Äоìашåн арåст" сåрèаë
02.30 "Карбовскè: Вторè
пëан"
03.30 "Ìарìаëад"

ÁÍÒ 2

17.30 В кадър
18.00 Рåцåпта за куëтура
19.00 Ìузèкаëнè сëåдè
19.50 Лåка нощ дåца
20.00 Äоìът на вярата
20.30 Äо Åвропа è напрåд
21.00 "Àпоëонèя 2016"
22.00 Òурнèрът èграëåн
ôèëì /Хоëандèя,
Áåëгèя, Гåрìанèя,
Èрëандèя, 2015 г./
23.20 По свåта è у нас
23.35 Äнåс è утрå
00.05 Äобър дåн с ÁÍÒ 2
01.05 Èспанскè скèцè концåрт на Áèг
бåнда на ÁÍР с
дèрèгåнт Àнтонè
Äончåв
02.05 По свåта è у нас

ÁЪЛГÀРÈЯ ОÍ ÅЪР

05.30 Íовèнèтå ON AIR
06.00 Опорнè хора
07.00 Вèдèìо è нåвèдèìо
08.00 Опåрацèя Èсторèя
09.00 Åзè-тура: Шопèнг
10.00 Свåтът отгорå
10.30 Ìожåш è по-добрå
11.00 Ìуëтèìåдèя
12.30 Íовèнèтå ON AIR
13.15 Äъщåря на закона
14.15 Boec.BG
15.00 Характåрè
15.30 Íовèнèтå ON AIR
16.00 Àвèошоу
ОРÒ

05.00 "Äобро утро. Събота"
08.00 "Èнтåëèгåнтнè è
уìнè ìъжå è жåнè"
08.45 "Сëово на пастèра"
09.00 Íовèнè (със субтèтрè)
09.10 "Àëåксандър
Годунов. Áъдåщåто
ìу остана в ìèнаëото"
10.10 "Òåорèя на заговора"
11.00 Íовèнè (със субтèтрè)
11.20 "Èдåаëнèят рåìонт"
12.20 "Гаëèна Поëскèх. По
сåìåйнè прèчèнè"
13.25 Коìåдèя "Суåта на
суåтèтå"
15.05 Гаëèна Поëскèх във
ôèëìа "По сåìåйнè
прèчèнè"
17.50 "Äнåс вåчåрта"
20.00 "Врåìя"
20.20 "Какво? Къдå?
Кога?"
21.30 Коìåдèя "Пåтък"
23.05 Фèëì "Купè ìå"
00.55 Фèëì на Лåонèд
Гайдай "За кèбрèт"
02.30 Фèëì "Човåк от
нèкъдåто"
03.45 Фèëì "Поëèцаè è
крадцè"

16.30 Обратната страна на
Луната - ôèëì
17.30 Áрюксåë 1
18.30 Íовèнèтå ON AIR
19.00 Èсторèèтå ON AIR
19.30 Опорнè хора
20.30 Äъщåря на закона
21.30 Лèквèдацèя
22.30 Íатрапчèвè рèтìè роìантèчåн,
Францèя, 2014 г.
00.10 Íовèнèтå ON AIR
00.30 Характåрè
01.00 Ìуëтèìåдèя
ÒèВè 1000

05.10 Áëèзнацè, СÀЩ, крèìèнаëåн, 1988
06.20 Зåëåнèят дракон,
СÀЩ, драìа, 2001
08.10 Съпрузè è съпругè,
СÀЩ, роìантèчåн,
1992
09.55 Завръщанåто на
Поëè, СÀЩ, роìантèчåн, 2004
11.25 Къщата на бъдåщåто,
СÀЩ, драìа, 2017
12.50 Àìåрèканска èнтрèга, СÀЩ, драìа,
2009
14.20 Продуцåнтèтå, СÀЩ,
ìузèкаëåн, 2005
16.30 Ваканцèя по двойкè,
СÀЩ, коìåдèя, 2017
18.05 Ìуìèята сå завръща, СÀЩ, ôåнтъзè,
2001
20.10 Íåвåроятнèят Хъëк,
СÀЩ, трèëър, 2008
22.00 Убèй Áèë: част 1,
СÀЩ, трèëър, 2003
23.45 Убèй Áèë: част 2,
СÀЩ,трèëър, 2004
02.00 Робèн Худ,
Вåëèкобрèтанèя,СÀ
Щ, åкшън, 2010
04.15 Äнåвна свåтëèна,
СÀЩ, трèëър, 1996

ÑÚÁÎÒÀ l 3 0

Íова ÒВ

07.00 "Чåрна ëюбов" сåрèåн ôèëì
08.00 "Събудè сå" - прåдаванå
11.00 "Съдåбåн спор" прåдаванå на NOVA
12.00 Íовèнèтå на NOVA
12.30 Òåìата на NOVA
12.50 "Äобрèят вåëèкан" с уч. на Ìарк
Райëънс, Пåнåëопå
Уèëтън, Äжåìайн
Кëåìåнт, Рубè
Áарнхèë, Áèë
Хадåр, Рåбåка Хоë
è др.
15.15 "Òрåньор по сваëкè"
- с уч. на Åрèк
Ìабèус, Áрук
Ä'Орсè, Катè
Íаджèìè, Äжодè
Òоìпсън, Äжèна
Хоëдън è др.
17.00 "Съдбè на кръстопът" - прåдаванå на
NOVA
18.00 "Íèчèя зåìя" прåдаванå
19.00 Íовèнèтå на NOVA цåнтраëна åìèсèя
19.30 ÍÀЦÈОÍÀЛÍÀ ЛОÒÀРÈЯ
20.00 "Ìаскèранèят
пåвåц" - забавно
прåдаванå
22.00 "Розовата пантåра
2" - с уч. на Стèв
Ìартèн, Жан Рåно,
Åìèëè Ìортèìър,
Àндè Гарсèя,
Àëôрåд Ìоëèна è
др.
00.00 "Àнтропоèд" - с уч.
на Сèëèън Ìърôè,
Äжåйìè Äорнан,
Áрайън Каспå, Òобè
Äжоунс è др.
04.40 "Òрåньор по сваëкè"
- с уч. на Åрèк
Ìабèус, Áрук
Ä'Орсè, Катè
Íаджèìè, Äжодè
Òоìпсън, Äжèна
Хоëдън è др.

Канаë 3

ноември

07.00 "Парчåта от рåаëността"
07.15 "Èнтåрвю "
08.00 "Пуëс"
08.30 "Соцèаëна ìрåжа"
09.15 "Парчåта от рåаëността"
09.30 "Äругото ëèцå"
10.00 "Èнтåрвю"
11.00 "Рåзуëтатът"
11.30 "Спорт в обåктèва"
12.00 ÍОВÈÍÈ
12.15 "Áукìåйкър"
12.30 "Äругото ëèцå"
13.00 ÍОВÈÍÈ
13.15 "Рåзуëтатът"
14.00 ÍОВÈÍÈ
14.15 "Èконоìèка è бèзнåс"
14.45 Òåëåìаркåт
15.00 ÍОВÈÍÈ
15.15 "Патарèнскè LIVE"
16.00 ÍОВÈÍÈ
16.15 "Èнтåрвю "
17.00 "Оôанзèва "
19.00 ÍОВÈÍÈ Цåнтраëна åìèсèя
19.45 "Парëаìåнтът на ôокус"
20.00 ÍОВÈÍÈ
20.15 "Èнтåрвю"
21.00 ÍОВÈÍÈ
21.15 "Спорт в обåктèва"
22.00 ÍОВÈÍÈ
22.15 "Парëаìåнтът на ôокус"
22.30 "Хоëèвуд"
23.00 ÍОВÈÍÈ
23.15 "Оôанзèва с Любо Огнянов"
01.00 ÍОВÈÍÈ

ÒВ Åвропа

05.00 Íовèнè, спорт è врåìåто на всåкè 30
ìèнутè
07.30 "Åвропа сутрèн"
10.00 "Äокуìåнтèтå"
13.00 Цåнтраëнè обåднè
Íовèнè
15.15 "Åкскëузèвно"
16.40 "Åвропространство"
18.30 Цåнтраëна åìèсèя
Íовèнè
19.15 "Åкскëузèвно"
20.40 Карèåра
21.00 Вåчåрнè Íовèнè
21.40 Íа ôокус
22.40 Åвроìакс
23.00 Вåчåрåн новèнарскè
бëок
00.00 - 05.00 Íощåн новèнарскè èнôорìацèонåн бëок
ÁèÒèВè
коìåдè

14.00 "Поëèцаят от
Рубëьовка"
15.00 "Фèтнåс"
16.00 "Íовèтå съсåдè"
19.30 "Íа гостè на трåтата
пëанåта"
20.30 "Лåдåна åпоха:
Гоëåìèят сбëъсък"
(СÀЩ, 2016)
22.30 "Поëèцаят от
Рубëьовка"
23.30 "Стоëèчанè в повåчå"
01.30 "Фèтнåс"
02.00 "Страхотнè новèнè"
03.00 "Любèìцè"

05.00 "Страхотнè новèнè"
07.00 "Áåз пукната пара"
09.00 "Любèìцè"
10.00 "Спåчåëè срåща с
Òад Хаìèëтън" коìåдèя, роìантèчåн (СÀЩ, 2004)
12.00 "Áаща за Коëåда" роìантèчåн, драìа
( Канада, СÀЩ,
2016), рåжèсьор
Òåрè Èнграì, в
роëèтå: Åрèн
Кракоу, Íайъë
Ìатър, Ìайкъë
Копса è др.
ФОКС ëайô

05.15 Òяëо за отìъщåнèå с
Кëоè Кардашèян
06.00 Сëåдващèят топìодåë на Àìåрèка
06.50 Ìаëкè сëадкè ëъжкèнè
08.40 Скандаë
10.30 Ìайк è Ìоëè
11.55 Град на Àнгåëè, åп. 1
14.15 Ä-р Хаус - шåстè
сåзон, åп. 17
15.10 Ä-р Хаус - шåстè
сåзон, åп. 18
16.05 Сëадкè нåпрèятностè
17.00 Äръзкè ìоìèчåта
18.00 Уèтнè- първè сåзон,
åп. 21, åп. 22
19.00 Ä-р Хаус - шåстè
сåзон, åп. 19, åп. 20
21.00 Воëнèят Уèëè 3:
Спасåнèåто, åп. 1
22.55 Ìайк è Ìоëè - трåтè
сåзон, åп. 18 - 21
00.50 Ä-р Хаус - шåстè
сåзон, åп. 19, åп. 20
02.30 Скандаë - сåдìè
сåзон, åп. 16, åп. 17
04.00 Ìайк è Ìоëè - трåтè
сåзон, åп. 18, åп. 19

ФОКС крайì

05.05 Áуë - вторè сåзон,
åп. 9
06.00 Àгåнцèя "Рош" - вторè
сåзон, åп. 6
06.50 Отдåë "Разсëåдванå",
åп. 8
07.55 Съдèя-сëåдоватåë вторè сåзон, åп. 2
08.55 Чåнгåтата от
Пèцоôаëконå първè сåзон, åп. 1
11.00 Убèйства в Рая - чåтвъртè сåзон, åп. 1,
åп. 2
13.25 Отдåë "Разсëåдванå",
åп. 9
14.30 Èнстèнкт - първè
сåзон, åп. 3
15.25 Съдèя-сëåдоватåë вторè сåзон, åп. 2
16.30 Чåнгåтата от
Пèцоôаëконå първè сåзон, åп. 1
18.45 Убèйства в Рая - чåтвъртè сåзон, åп. 3,
åп. 4
21.00 Àëåкса Кроу, åп. 6
22.00 Ìèстåрèèтå на доктор Áëåйк, åп. 1
23.20 Èнстèнкт - åп. 3
00.15 Убèйства в
Ìèдсъìър - дåвåтè
сåзон, åп. 2
02.20 Отдåë "Разсëåдванå",
åп. 9

Äèскавърè чåнъë

05.00 Äа продадåш коëата
сè
07.00 Как сå правè...
08.30 Строèтåëнè постèжåнèя
10.30 Как сå правè...
11.00 Ловцè на троôåè
13.00 Рåставрацèè за
бъдåщåто
15.00 Åкспåдèцèя в нåпознатото
17.00 Äа нå повярваш!:
Íåвъзìожåн градåж
18.00 Зëато в гаража

19.00 Ловцè на троôåè
20.00 Òрåска за зëато
21.00 Åкспåдèцèя в нåпознатото
22.00 Зëато в Áåрèнгово
ìорå: Áоåн пëан
23.00 Ìèëèонèтå на
Åскобар:
Вътрåшнèят кръг на
Пабëо
00.00 Законè на оìразата:
Проèзход
01.00 Какво ìожå да å
това?
03.00 Åкспåдèцèя в нåпознатото

ÁèÒèВè
åкшън

05.15 "Òåжкè прåстъпëåнèя" - с.6 åп.2
06.00 Àнèìацèонåн бëок:
"Òрансôорìърс:
Рåскю Áотс" - с.3
åп.8 - 10
07.30 "Ìонк" -с.7 åп.8 - 10
10.30 "Òрусовå 6: Студåн
дåн в ада" - ôантастèка
12.30 "Áързè è яростнè 6"
- åкшън, трèëър
(СÀЩ, 2013)
15.00 "Сìъртоносно оръжèå" - с.3 åп.13, 14
17.00 "Äèвата ìуха
17.30 "Äа Знаåш Как"
18.00 "4x4"
19.00 "Àутобан" - трèëър
(Вåëèкобрèтанèя,
Гåрìанèя, 2016)
21.00 bTV Íовèнèтå
21.45 bTV Рåпортåрèтå
22.00 Áандата на Åкшън:
"Скорост" - åкшън,
крèìèнаëåн, трèëър (СÀЩ, 1994)
00.15 "Чèстката" - ôåнтъзè, хорър, псèхотрèëър (СÀЩ,
Францèя, 2013),
рåжèсьор Äжåйìс
ÄåÌонако, в роëèтå: Èтън Хоук, Лèна
Хèйдè, Ìакс
Áъркхоëдър,
Àдåëåйд Кåйн,
Åдуèн Ходж, Рèс
Уåйкôèëд è др.
05.00 "Горåщè парè"
06.00 "Сåстра Áåтè"
07.00 "Шåст сåстрè"
08.00 "Вкуснè ôрåнскè
прèкëючåнèя"
09.30 "Горåщè парè"
11.30 "Èскрèтå на отìъщåнèåто"
14.45 "Сëадко è пèкантно"
15.15 "Вкуснè ôрåнскè
прèкëючåнèя"

ÁèÒèВè
сèнåìа

06.00 "Зад рåшåткèтå" крèìèнаëåн,
драìа ( Канада,
2008)
07.45 "Ìåëодèя за åдна
нощ" - драìа
(Канада, 2007)
09.45 "Èгрè на съзнанèåто" - псèходраìа
(Канада, 2006)
11.45 "От руса по-руса" коìåдèя, крèìèнаëåн (Канада, 2008)
13.45 "Свåтåцът" - åкшън
(СÀЩ, 1997)
16.15 "Сëåд утрåшнèя
дåн" - ôантастèка,
åкшън, прèкëючåнскè (СÀЩ, 2004)
18.45 "Запознай сå с
нашèтå" - коìåдèя
(СÀЩ, 2000)
20.50 "Като на кèно" прåдаванå за кèно
21.00 "Ìаяìè Вайс" åкшън, крèìèнаëåн
(СÀЩ, 2006)
23.30 Cinema X:
"Òайнството" хорър, трèëър
(СÀЩ, 2013), рåжèсьор Òай Уåст, в
роëèтå: Äжо
Суонбърг, Åй Äжåй
Áоуън, Кåнтъкър
Одëè è др.
01.30 "Íос Страх" - хорър,
(СÀЩ, 1991), рåжèсьор Ìартèн
Скорсåзå, в роëèтå:
Íèк Íоëтè,
Äжåсèка Ланг,
Äжуëèåт Луèс è др.
ÁèÒèВè
ëåйдè

17.00 Фåрìата: Íов свят"
19.00 "Òоп ìодåëè"
20.00 "Папарацè"
21.00 "Любов под наåì"
23.00 "Åкатåрèна Вåëèка"
00.00 "Áъëгарèя търсè
таëант"
02.50 "Сърцåто на града"
03.10 "Èскрèтå на отìъщåнèåто"
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ÄÈÅÌÀ

06.15 "Áåз багаж"
06.45 "Щурèтå съсåдè"
08.45 "Äосèåтата "Грèì"
10.00 "Òåорèя за гоëåìèя
взрèв" - сåзон 11
10.30 "Òайнствåнèят остров" - I част
12.30 "Íацèонаëна ëотарèя"
13.00 Футбоë: Жрåбèй за
УÅФÀ ÅВРО 2020
13.30 Студèо "УÅФÀ ÅВРО
2020", дèрåктно
14.00 "Äåйвèд Áëåйн:
Отвъд ìагèята"
15.10 "Свободна тåрèторèя" - åкшън
18.00 "Взрèвна въëна" åкшън
20.00 "Заìåстнèкът" åкшън с уч. на ЖанКëод Ван Äаì,
Äжуëè Кокс, Àëън
Ìаккåна è др.
22.00 "Сåрèйнè убèйцè" крèìèнаëåн трèëър
с уч. на Äжон
Òравоëта, Саëìа
Хайåк, Äжåйìс
Гандоëôèнè è др.
00.00 Åротèчåн тåëåпазар

ÄÈÅÌÀ ôåìèëè

06.30 "Останè с ìåн"
10.00 "Íаìåрè ìå"
12.00 "Íашата ôåрìа в
Èрëандèя: Íов
жèвот"
14.00 "Èнга Лèндстрьоì:
Любовта å жèва"
16.00 "Круèз къì щастèåто: Сардèнèя"
18.00 "Чåрната пåрëа" сåрèåн ôèëì, 2
åпèзода
20.00 "Катèнарè на
ëюбовта" - роìантèчåн ôèëì 22.00
"Èнга Лèндстрьоì:
Любовта å жèва" роìантèчåн ôèëì
23.50 "Íашата ôåрìа в
Èрëандèя: Íов
жèвот" - роìантèчåн ôèëì
02.00 Åротèчåн тåëåпазар
04.10 "Катèнарè на
ëюбовта"

Събота, 30 ноåìврè, Кèно Íова, 21.00 часа - ВÅЗÄÅСЪЩÈЯÒ

Áъëгарскè èграëåн ôèëì (драìа) от 2017 годèна
на рåжèсьора Èëèян Äжåвåëåков. С участèåто на
Вåëèсëав Павëов, Òåодора Äуховнèкова, Вåсåëа
Áабèнова, Àнастасèя Лютова, Òонè Ìèнасян,
Ìèхаèë Ìутаôов, Áорèс Луканов, Èрìåна
Чèчèкова, Ваëåрè Рангåëов, Ìарèя Сëавчåва,
Гåоргè Стайков è другè.
В цåнтъра на èсторèята å пèсатåëят è шåô на
рåкëаìна агåнцèя Åìèë, който сå впуска да сëåдè
всèчкè окоëо сåбå сè със скрèтè каìåрè. Постåпåнно това “хобè” сå прåвръща в
ìанèя, която ìу донася както забавнè ìоìåнтè, така è ìного нåжåëанè èстèнè.

05.00 "Параëакс"
06.00 "Всèчкè на ìåгдана"
06.45 Äèскусèонно студèо"
07.45 Íовèнè
08.00 Раннè вåстè
10.15 ÍОВÈÍÈ
10.30 "Òåëåвèзèонåн
ôоруì"
12.30 ÍОВÈÍÈ
12.45 "Àко зажаëèш..."
14.15 Àктуаëåн рåпортаж
14.40 Кëасèчåска ìузèка
15.00 Краткè Íовèнè
15.15 "Прåз пëанèнè è
ìорåта"
15.45 Кëасèчåска ìузèка
16.00 "Обëачå ëå бяëо"
VIASAT хèсторè

05.05 Въоръжåнè ìъжå
05.55 Загадкè в ìузåя
07.20 Кацанåто на Луната
08.25 Загадкè в ìузåя
10.10 Рèì: Първата свåтовна супåрсèëа
11.05 Íèкоëай è
Àëåксандра:
Посëåднèтå краëскè
особè на Русèя
13.05 Òърсачè на
Áèбëèята, сåзон 1,
åп. 1
14.10 Òърсачè на Áèбëèята
15.15 Поìпåй: В очакванå
на бåдствèåто
16.10 Кèтай от врåìåто на
Ìао
17.15 Åпèчнè жåнè воèнè Вèкèнгèтå
18.15 Лèчнèят жèвот на
èсторèчåскèтå ëèчностè
19.10 Опасна Зåìя
20.10 Лèчнèят жèвот на
краëскèтå особè
21.05 Обратно броåнå
22.00 Завръщанåто на
Чåрната сìърт
23.00 Ìъртвèят вèкèнг
01.40 Загадъчнè срåдновåковнè убèйства
03.25 Загадкè в ìузåя

17.00 "Èзгнанèцè кëåтè …"
17.30 Íовèнè
17.45 "Параëакс"
19.30 Íовèнè
19.50 Äругата èсторèя
20.00 "От бъëгарско, побъëгарско"
22.30 Íовèнè
23.00 "Òåëåвèзèонåн
ôоруì"
01.00 Íовèнè
01.30 "Карай да вървè,
това å бëус"
03.15 "Èзгнанèцè кëåтè"
03.45 "Параëакс"

КÈÍО ÍОВÀ

05.00 "Àôрèканскè коткè"
07.20 "Сëåд тоëкова годèнè" - драìа
09.20 "Сбъдната ìåчта" драìа
11.15 "Íора Робъртс:
Áрåгът на тъìната
гора" - ìèстåрèè
13.15 "Ìèстåрèè от ìаëкото градчå:
Сìъртоносно начèнанèå" - ìèстåрèè
15.00 "Àнгåëè è дåìонè" трèëър
18.00 "Как да правèш
HÅШЪÍЪЛ
ëюбов като ангëèÄЖÈОГРÀФÈК
чанèн" - коìåдèя
05.15 Èзоставåнè
20.00 "От ìåстопрåстъпëå05.35 Как да спåчåëèì
нèåто: Ìаяìè "
06.10 Òåорèя на гëупостта
21.00 "Вåздåсъщèят" 07.00 Разсëåдванå на саìодраìа, Áъëгарèя
ëåтнè катастроôè
09.00 Жåнèтå, коèто проìå- 23.30 "От ìåстопрåстъпëåнèåто: Ìаяìè "
нят свåта
10.00 Ìåгаструктурè: Саграда 00.30 "Свободнèят щат" воåнна драìа
Фаìèëèя
11.00 Íåвåроятна ìашèна
Åврокоì
12.05 Òåорèя на гëупостта:
13.00 Пåтра: Òайнèтå на
05.00 ÅвроÄèкоФ
дрåвнèтå строèтåëè
07.00 Ekids- Àнèìацèя
14.00 Èзгубåнèтå градовå с
09.00 Refresh за здравå
Àëбърт Лèн
10.00 Чåстно казано
15.00 Åвропа отвèсоко
12.00 Кëючът къì успåха
16.00 Разсëåдванå на саìо- 12.30 Свåтът è всèчко в
ëåтнè катастроôè
нåго
18.00 Äвèжåнèå за проìяна: 13.00 Врåìåна è нравè
15.00
Кардèограìа
"Global Citizen"
16.00 Шпèонката на Коко
19.00 Зåëåнèтå гåроè на
16.30 Òåìèда
Äжåкè Чан
17.00 Пътуващо чèтаëèщå
20.00 Позèтèвна åнåргèя
18.00 Íовèнè
22.00 Прåдè потопа
00.00 Íаръчнèк на дèктатора 18.30 Áъëгарèя, която съградèхìå
01.00 Пътят на дèктатора
19.00 Áъëгарèя на жèво
01.55 Зåëåнèтå гåроè на
20.00 Прåìъëчанè èстèнè
Äжåкè Чан
21.00 Шоуто на Ìаврèков
02.40 Спасèтåëåн отряд в
22.00 Èнтåрåсно
ада
22.30 Ìодна ôèåста
03.25 Заëожè è разрушè
23.00 Íовèнè
03.50 Èзоставåнè
23.30 Шåсто чувство
04.10 Спасèтåëåн отряд в
02.00 Refresh за здравå
ада
03.00 Кардèограìа
04.00 Èнтåрåсно
04.55 Заëожè è разрушè
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05.00 иäå нашåнската
музика
06.00 Íåäåëно åвангåëиå
06.05 Вниманиå, роботика
06.25 Ìагна аура, изгубåниÿт граä
06.55 Пътåки
07.55 Äåнÿт започва
11.00 отбëизо с Ìира
12.00 По свåта и у нас
12.30 Äомът на вÿрата
13.00 Бибëиотåката
14.00 Първитå в åстраäата
бëаготворитåëåн
бåнåôис-спåктакъë
на звåзäитå на
äåсåтиëåтиåто
1953-1963
15.00 госпоäин сåëôриäж
3 /10, посëåäåн
åпизоä (12)
15.50 госпоäин сåëôриäж
4 /1 åпизоä (12)
16.35 как стигнахмå äотук
12-сåрийна äокумåнтаëна порåäица
17.00 отворåни äосиåта 3
17.30 арåна спорт
18.30 спорт ТоТо
19.00 стани богат тв игра
20.00 По свåта и у нас
20.20 спортни новини
20.30 Бъëгариÿ от край äо
край 9
21.00 любимåц 13
играëåн ôиëм
/Бъëгариÿ, 1958 г./
22.25 По свåта и у нас
22.40 Ìомичå за миëиони
играëåн ôиëм
/саЩ, 2004 г./,
рåжисьор кëинт
истууä, в роëитå:
Хиëари суонк,
кëинт истууä,
Ìорган Фрийман и
äр. (16)
00.50 стуäио "Х": Чåнгåта 2
/1 åпизоä (14)
01.40 гоëÿмата кражба на
Парсънс играëåн
ôиëм (14)
03.15 как стигнахмå äотук
äокумåнтаëна порåäица /1 åпизоä/
03.40 съкровищå в äворåца /33 åпизоä
04.40 отбëизо с Ìира
07.30 Топчовцитå
07.40 Патиëата на спас и
Íåëи
08.45 оëтаритå на
Бъëгариÿ
09.00 Íåäåëна ëитургиÿ
10.30 Äомът на вÿрата
11.00 иäå нашåнската
музика
12.00 По свåта и у нас
12.30 Äо европа и напрåä
13.00 Äобър äåн с БÍТ 2
14.00 концåрт, посвåтåн на
Пåтко стайнов и
робåрт Шуман
15.00 рåпåтициÿ
15.30 Баëкански покåр
16.00 Воåнåн корåспонäåнт
17.30 Íа опåра с БÍТ 2

БиТиВи

05.10 "Cool...T"
06.00 "Äжи ай Äжо:
рåнåгати" - анимациÿ, åп.9, 10
07.00 "Äомашåн арåст" с.3 åп.15, 16
08.00 "Тази събота
и нåäåëÿ"
11.00 "Търси сå" - токшоу
12.00 bTV Íовинитå
12.30 "ловци на храна" прåäаванå за куëинарåн туризъм
13.00 "Пръстåн äо проëåтта" - сåмååн, романтичåн, комåäиÿ
(саЩ, 2014)
15.00 "историÿта на åäин
äåëôин 2" - сåмååн,
äрама (саЩ, 2014)
17.00 "120 минути" - пубëицистично прåäаванå
с воäåщ свåтосëав
иванов
17.50 спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Íовинитå - цåнтраëна åмисиÿ
19.25 bTV рåпортåритå
20.00 "Бъëгариÿ търси
таëант" - тåëåвизионно шоу, с.6 åп.11
22.30 "Папараци" - тåëåвизионåн табëоиä с
воäåщ Вåнåта
райкова
23.30 "коä "Ìåркурий"" åкшън, триëър (саЩ,
1998), рåжисьор
Хароëä Бåкър, в
роëитå: Брус Уиëис,
ким Äикънс, аëåк
Боëäуин, Ìико Хюз
и äр.
01.30 "Пурпурниÿт връх" ôåнтъзи, хорър
(саЩ, 2015), рåжисьор гийåрмо äåë
Торо, в роëитå: Ìиа
Вашиковска,
Äжåсика Частåйн,
Чарëи Хънам, Том
Хиäъëстън, Äъг
Äжоунс и äр. [16+]
03.40 "120 минути"

БÍТ 2

18.00 Íатисни F1
18.15 Шиôт
18.30 Íовото познаниå
19.00 иновативно
19.30 свåтовно насëåäство
19.50 лåка нощ äåца
20.00 арт стрийм
20.30 ÌÌФ "Варнåнско
ëÿто 2019"
21.30 Посëåäната ëюбов
на госпоäин Ìорган
23.30 По свåта и у нас
23.45 кëуб "историÿ.bg"
00.45 Äобър äåн с БÍТ 2
01.45 Äързостта äа бъäåш
пръв
02.15 По свåта и у нас
02.30 Äжинс

БЪлгария оÍ еЪр

05.30 Íовинитå ON AIR
06.00 VIB
06.30 Характåри
07.00 Брюксåë 1
08.00 опорни хора
09.00 ези-тура
10.00 свåтът отгорå
10.30 Ìожåш и по-äобрå
11.00 Ìуëтимåäиÿ
12.30 Íовинитå ON AIR
13.15 Äъщåрÿ на закона
14.15 историитå ON AIR
15.00 VIB
15.30 Íовинитå ON AIR

16.00 коëåëа - автомобиëно прåäаванå
16.30 опåрациÿ историÿ
17.30 Виäимо и нåвиäимо
18.30 Íовинитå ON AIR
19.00 Boec.BG
19.30 коä "ято"
20.30 Äъщåрÿ на закона
21.30 Тÿëом и äухом
22.30 изчåзнаëата импåриÿ
00.30 Íовинитå ON AIR
01.00 Ìуëтимåäиÿ
02.30 Íовинитå ON AIR

орТ

ТиВи 1000

05.00 Íовини
05.10 "Поëицаи и краäци"
05.30 "Вÿчåсëав Íåвинний.
смÿх прåз съëзи"
06.25 "свири хармонико
ëюбима!"
07.00 "Часовиÿт"
07.30 "Зäравå"
08.25 "Äÿвоëити забåëåжки"
09.00 Íовини (със субтитри)
09.15 "Животът на äругитå"
10.10 "гëåäахтå ëи виäåото?"
11.00 Íовини (със субтитри)
11.15 "гëåäахтå ëи виäåото?"
13.00 "гарик сукачов.
Íосорог бåз кожа"
14.10 "романови"
16.05 Шоуто върху ëåä на
иëьÿ авåрбух
18.20 Шоуто на Ìаксим
гаëкин. "Íай-äобър
от всички!". Íов
сåзон
20.00 "Врåмå"
21.00 Програма. "гоëÿмата
игра"
22.45 концåрт на гарик
сукачов
00.35 Фиëм "Íорвåжåцът"
02.30 "В äåйствитåëност"
03.25 "За ëюбовта"
04.10 "Íасамå с всички"

06.15 Хоëивуäски чåнгåта,
саЩ, äåтåктивски
08.05 сëава, саЩ, биограôичåн
10.05 Завръщанåто на
Поëи, саЩ, комåäиÿ
11.35 спри иëи мама щå
стрåëÿ, саЩ,
åкшън/комåäиÿ
13.00 Първа срåща, саЩ,
биограôичåн
14.25 Чåнгå в äåтската граäина, саЩ, комåäиÿ
16.15 гоëÿма риба, саЩ,
прикëючåнски
18.15 Ìайка поä наåм,
саЩ, комåäиÿ
19.50 капитан корåëи,
саЩ, äрама
22.00 12 маймуни, саЩ,
ôантастика/триëър
00.05 Хåëбой II: Зëатната
армиÿ, гåрманиÿ,
åкшън
02.00 Воåнни загуби, саЩ,
криминаëåн
03.50 краÿт на аôåрата,
Вåëикобританиÿ,
саЩ, äрама

ÍÅÄÅËß l 1

Íова ТВ

06.30 "иконостас"
07.00 "Чåрна ëюбов" сåриåн ôиëм
08.00 "събуäи сå"
11.00 "съäåбåн спор"
12.00 Íовинитå на NOVA
12.30 "По скëоновåтå на
ëюбовта"
14.15 "Фабрика за ëюбов"
- с уч. на Äжиë
Уагнър, Уåс Браун,
Пи лин Äжонсън,
крис готиå и äр.
16.00 "съäби на кръстопът"
- прåäаванå на
NOVA
16.55 Íåäåëÿта на NOVA пубëицистично токшоу
19.00 Íовинитå на NOVA цåнтраëна åмисиÿ
19.20 Тåмата на NOVA
20.00 "Тритå хикса" - с уч.
на Вин Äизåë, асÿ
аргåнто, Ìартон
Чокаш, самюåë
Äжаксън, Äани
Трåйо, Томас иън
гриôит и äр.
22.30 "Прåстъпник" - с уч.
на кåвин костнър,
гари оëäман, Томи
лий Äжоунс, райън
рåйноëäс, аëис
ийв, гаë гаäот,
Äжорäи Ìоëëа и äр.
00.45 ÍаЦиоÍалÍа лоТария
01.15 "По скëоновåтå на
ëюбовта" - с уч. на
катрина Боуäън,
Томас Буäоа,
еëизиÿ ротару,
антъни конåчни
и äр.
03.10 "Зëитå мъртви" - с
уч. на Äжåйн лåви,
Шайëо Фåрнанäåз,
Äжåсика лукас, лу
Тåйëър Пучи,
еëизабåт Бëåкмор,
Брус кåмбъë и äр.
05.00 "страхотни новини"
06.00 "любимци"
07.00 "Бåз пукната пара"
09.00 "любимци"
10.00 "лåäåна åпоха:
гоëåмиÿт сбëъсък" анимациÿ, прикëючåнски, комåäиÿ
(саЩ, 2016)
12.00 "гåроитå на äжунгëата" - анимациÿ, прикëючåнски
(Франциÿ, 2017)
14.00 Прåмиåра: "Поëицаÿт
от рубëьовка"
15.00 "Фитнåс"
Фокс ëайô

05.00 Ìайк и Ìоëи
06.00 сëåäващиÿт топмоäåë на амåрика
06.50 Ìаëки сëаäки ëъжкини
08.40 сканäаë
09.35 Íåустоими измамници
10.30 Ìайк и Ìоëи
12.15 Воëниÿт Уиëи 3:
спасåниåто
14.15 Ä-р Хаус
16.05 Това смå ниå
17.00 40 å новото 20
18.00 съпруга-троôåй
19.00 Ä-р Хаус
21.00 Това нå си ти, åп. 1
23.20 Ìайк и Ìоëи - трåти
сåзон, åп. 23
23.50 Ìайк и Ìоëи - чåтвърти сåзон, åп. 1
00.15 Ìайк и Ìоëи - чåтвърти сåзон, åп. 2
00.50 Ä-р Хаус - шåсти
сåзон, åп. 21
01.45 Ä-р Хаус - шåсти
сåзон, åп. 22
02.30 сканäаë - сåäми
сåзон, åп. 18
03.15 Íåустоими измамници - първи сåзон,
åп. 1
04.00 Ìайк и Ìоëи - трåти
сåзон, åп. 22
04.30 Ìайк и Ìоëи - трåти
сåзон, åп. 23
05.00 Äа проäаäåш коëата
си: Äоäж Чарäжър
07.00 как сå прави...
09.00 Зëато в гаража
09.30 ловци на троôåи
10.30 как сå прави...
11.00 ловци на троôåи
12.00 Забравåни в гаража
13.00 Битки за багаж
14.00 съкровища в скëаäа
15.00 ловци на троôåи
16.00 спаситåëи на имущåство
16.30 спаситåëи на имущåство
17.00 Äжънк Äжипсис

декември

канаë 3

07.00 "Парëамåнтът на
ôокус"
07.15 "интåрвю с
Íаäåëина анåва"
08.00 "Пуëс"
08.30 "социаëна мрåжа"
09.00 "Хоëивуä"
09.30 "рåзуëтатът"
10.00 "оôанзива"
12.00 ÍоВиÍи на всåки
кръгъë час
12.15 "Букмåйкър"
12.30 "икономика и бизнåс"
14.15 "Хоëивуä"
15.15 "Патарински LIVE"
16.15 "Äåнÿт на живо"
17.00 "Бåновска пита"
21.15 "спорт в обåктива"
22.15 "Парчåта от рåаëността"
22.30 "Äругото ëицå"
23.15 "Бåновска пита"

ТВ европа

07.30 "европа сутрин"
10.00 Íовини
10.15 Бизнåс äåйëи
10.35 "кариåра"
11.40 ауто ôåст
12.00 Íовини
12.10 "В обåктива"
13.00 Цåнтраëни обåäни
Íовини
14.15 "В обåктива"
16.05 "Äокумåнтитå с
антон Тоäоров 1"
17.05 "Äокумåнтитå с
антон Тоäоров 2"
19.10 "европространство с
Äаниåëа Íаумова"
19.30 Íовини
19.40 евромакс
20.00 рåакциÿå
21.00 Вåчåрни Íовини
22.00 Íовини
22.20 спорт
22.40 авторåвю
00.00 - 05.00 Íощåн новинарски инôормационåн бëок

БиТиВи
åкшън

06.00 анимационåн бëок
06.30 Трансôормърс: рåскю
Ботс
07.30 "Ìонк"
10.30 "Хроникитå на риäик"
- åкшън, ôантастика
(саЩ, 2004)
12.45 "скорост" - åкшън,
криминаëåн, триëър
(саЩ, 1994)
15.00 "отмъщåниå:
любовна историÿ" åкшън, криминаëåн,
äрама (саЩ, 2017)
17.00 "Äивата муха"
17.30 "Ìисиÿ Ìоÿт Äом"
18.00 "4x4" - прåäаванå за
оôроуä автомобиëи
18.30 "Бързи и ÿростни 6" åкшън, триëър (саЩ,
2013)
21.00 bTV Íовинитå
21.45 bTV рåпортåритå
22.00 "Бушуик" - åкшън,
воåнåн (саЩ, 2017),
рåжисьори кари
Ìърнион и Äжонатан
Ìъëот, в роëитå:
Äåйв Батиста,
Британи сноу,
артуро кастро,
крисчън Íаваро,
Äжåô лима и äр.
00.00 "кибåрåстåствåно" хорър, психотриëър
(саЩ, 2014)[16+]
01.30 "Ìонк"
04.15 "Чистката" - ôåнтъзи,
хорър, психотриëър
06.00 "любов поä наåм"
08.00 "какво ÿäåм?"
09.00 "горåщи пари"
11.00 "искритå на отмъщåниåто"
14.15 "Бъëгариÿ търси
таëант"
17.00 "Топ моäåëи"
18.00 Íåäåëåн романс:
"красавицата и
звÿра" /част I/ -

БиТиВи
комåäи

16.00 "Íовитå съсåäи"
19.30 "Íа гости на трåтата
пëанåта"
20.30 "спåчåëи срåща с Таä
Хамиëтън" - комåäиÿ, романтичåн
(саЩ, 2004)
22.30 "Поëицаÿт от
рубëьовка"
23.30 "стоëичани в повåчå"
01.30 "Фитнåс"
02.00 "любимци"
03.00 "Тåориÿ за гоëåмиÿ
взрив"
04.00 "Поëицаÿт от
рубëьовка"
Фокс крайм

05.10 инстинкт
06.00 агåнциÿ "рош"
06.50 отäåë "разсëåäванå"
07.55 съäиÿ-сëåäоватåë
08.55 Чåнгåтата от
Пицоôаëконå
10.55 Убийства в раÿ
13.25 отäåë "разсëåäванå"
14.30 инстинкт
15.25 съäиÿ-сëåäоватåë
16.30 Чåнгåтата от
Пицоôаëконå
18.45 Убийства в раÿ
21.00 капитан Шåриô,
åп. 6
22.15 роко скиавонå, åп. 1
23.20 инстинкт - първи
сåзон, åп. 4
00.15 Убийства в
Ìиäсъмър - äåвåти
сåзон, åп. 3
02.20 отäåë
"разсëåäванå",
åп. 10
03.10 Убийства в раÿ чåтвърти сåзон,
åп. 5
04.05 Убийства в раÿ чåтвърти сåзон,
åп. 6

Äискавъри чåнъë

18.00 ловци на троôåи
20.00 Трåска за зëато
21.00 островът на 16-тå с
Бåър гриëс
22.00 Äа върнåм пристанищåто
23.00 Закони на омразата
00.00 Проåкт "контакт"
01.00 опасно за живота:
Шок и изумëåниå
03.00 островът на 16-тå с
Бåър гриëс
04.00 Äа върнåм пристанищåто

БиТиВи
синåма

06.00 "омъжи сå за мåн,
пич" - комåäиÿ
(Франциÿ, 2017)
07.45 "Фийби в страната
на чуäåсата" äрама, сåмååн
(саЩ, 2008)
10.00 "кунг-ôу панäа" анимациÿ, åкшън,
прикëючåнски
(саЩ, 2008)
12.00 "Чåнгåто от Бåëвиë"
- комåäиÿ, криминаëåн (Франциÿ,
2018)
14.15 "Ìаÿми Вайс" åкшън, криминаëåн
(саЩ, 2006)
16.45 "краëÿт на скорпионитå: книгата на
äушитå" - ôåнтъзи,
åкшън, прикëючåнски (саЩ, 2018)
18.45 "Запознай мå с
вашитå" - комåäиÿ,
романтичåн (саЩ,
2004)
20.50 "като на кино"
21.00 "Уоëстрийт: Паритå
никога нå спÿт" äрама (саЩ, 2010)
23.30 "Панаир на суåтата"
- äрама, романтичåн (саЩ,
Вåëикобританиÿ,
2004)
02.15 "омъжи сå за мåн,
пич" - комåäиÿ
(Франциÿ, 2017)
04.00 "Шон от мъртвитå" хорър, комåäиÿ
(Вåëикобританиÿ,
Франциÿ, 2004)
БиТиВи
ëåйäи

ôåнтъзи, романтичåн, музикаëåн
(саЩ, 2017)
20.00 "Cool...T"
21.00 "любов поä наåм" 23.00 "екатåрина Вåëика"
00.00 Íåäåëåн романс:
"красавицата и
звÿра" /част I,/ ôåнтъзи, романтичåн, музикаëåн
(саЩ, 2017)
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ÄиеÌа

06.45 "Щуритå съсåäи"
08.45 "Äосиåтата "грим"
10.00 "комисар рåкс"11.00
"Тåнåкиåниÿт човåк"
- прикëючåнски
ôиëм
13.00 "Бåз багаж"
13.30 "Тайнствåниÿт остров" - прикëючåнски ôиëм
15.30 "Зохан: стиëист от
запаса" - комåäиÿ
17.45 "Тåжка каваëåриÿ" åкшън
20.00 "Прåäåëна скорост" åкшън с уч. на
Чарëи Шийн,
Íастасÿ кински,
Äжåймс
ганäоëôини,
кристоôър
Ìакäонаëä, гари
Бъëок и äр.
22.00 "стрåëeцът" - åкшън
00.00 "Фрактура" - прåäаванå за рок
музика
02.30 еротичåн тåëåпазар
ÄиеÌа ôåмиëи

06.30 "остани с мåн"
10.00 "Íамåри мå"
12.00 "Íашата ôåрма в
ирëанäиÿ:
любовни трåпåти" романтичåн ôиëм
14.00 "инга линäстрьом:
Защото всички обичат еëин"- романтичåн ôиëм.
16.00 "круиз към щастиåто: Íорвåгиÿ" романтичåн ôиëм
18.00 "Чåрната пåрëа"
20.00 "Принцът от моåто
ëÿто" - романтичåн
ôиëм
21.50 "инга линäстрьом:
Защото всички обичат еëин"- романтичåн ôиëм
23.50 "Íашата ôåрма в
ирëанäиÿ:
любовни трåпåти" романтичåн ôиëм

Íåäåëÿ, 1 äåкåмври, БиТиВи синåма,
21.00 часа - УолсТрийТ:
ПариТе Íикога Íе сПяТ

Äрама (саЩ, 2010 г.), рåжисьор оëивър
стоун, в роëитå: Шаÿ лаБаô, Ìайкъë
Äъгëас, кåри Ìъëиган, сюзан саранäън,
Франк лангåëа, Äжош Броëин, Чарëи Шийн,
Ìартин Шийн, Íатаëи Ìораëåс и äруги.
Äåйствиåто сå развива прåз 2008 гоäина - 20 гоäини сëåä първиÿ ôиëм.
горäън гåко току-що å изëåжаë 20-гоäишната си присъäа и изëиза от затвора. Той сå опитва äа прåäупрåäи Уоëстрийт за прåäстоÿща борсова криза, но
зараäи ëошата му рåпутациÿ никой нå му обръща вниманиå.

05.30 "от бъëгарско, побъëгарско"
07.45 Íовини
08.00 ранни вåсти
10.15 ÍоВиÍи 10.30 "Фронтаëно"
12.30 ÍоВиÍи
12.45 "кръшно хоро"/
14.00 разбуëванå
15.00 "Прокуäåни от бащин
край"
16.00 "Първото бëаго"
17.00 кëасичåска музика
17.30 Íовини
17.45 Äжон лоутън прåäставÿ
VIASAT хистори

05.00 Прокъëнати äинастии
05.25 епични жåни воини Викингитå
06.20 страхотни изобрåтåниÿ
07.40 Тайнитå на вåëикитå
британски замъци
09.25 амåрикански принцåси за миëиони
äоëари
12.20 еëизабåт и нåйнитå
враговå
15.05 Вътрåшåн погëåä
към краëскиÿ äвор
18.40 Äåцата на краëица
Викториÿ
19.55 Приказки от краëската спаëнÿ
21.00 Íиë: 5000 гоäини
историÿ
22.00 обратно броåнå:
изäиганåто и паäанåто на Бåрëинската
стåна
22.55 Загаäъчни срåäновåковни убийства
00.45 Äнитå, които написаха историÿта
01.50 Загаäъчни срåäновåковни убийства
03.35 Загаäки в музåÿ

18.15 кëасичåска музика
19.30 Íовини 20.00 "аëтåрнативи"
21.30 Äокумåнтаëåн ôиëм
22.00 Íовини
22.30 "Час по Бъëгариÿ"
23.30 "Фронтаëно"
01.30 Íовини. Прогноза за
врåмåто
01.45 "Параëакс"
03.15 Прокуäåни от бащин
край
04.15 "кръшно хоро" позäравитåëåн концåрт
HеШЪÍЪл
ÄЖиограФик

05.15 изоставåни
05.35 как äа спåчåëим
06.10 Тåориÿ на гëупостта
07.00 разсëåäванå на
самоëåтни
катастроôи
09.00 супåркоëи от стари
части
11.00 европа отвисоко
12.00 Ìорски въëци:
сåвåрът срåщу Юга
13.00 очåвиäци
14.00 спаситåëåн отрÿä в
аäа
15.00 разсëåäванå на
самоëåтни
катастроôи
18.00 Ìåгаструктури от
Втората свåтовна
19.00 египåт с най-вåëикиÿ
изсëåäоватåë
20.00 историÿ на
обåäинåнитå арабски åмирства
21.00 изгубåнитå граäовå с
аëбърт лин
22.00 европа отвисоко
23.00 рухванåто на моста в
гåнуа
00.00 изгубåнитå граäовå с
аëбърт лин
01.00 европа отвисоко
01.55 рухванåто на моста в
гåнуа
02.40 спаситåëåн отрÿä в
аäа
03.25 Заëожи и разруши
03.50 изоставåни

киÍо ÍоВа

05.00 "старомоäна бëагоäарност" - äрама
07.15 "Загаäки от
Фëорåнциÿ" - äрама
09.15 "Втори шанс за успåх"
- сåмååн
11.20 "Ìистåриитå на
аурора Тийгарäън:
къща извън граäа" мистåрии
13.10 "опåрациÿ Äъмбо
Äроп" - прикëючåнски åкшън
15.30 "Вåзäåсъщиÿт" äрама
18.00 "Ìистър Äийäс" комåäиÿ
20.00 "от мåстопрåстъпëåниåто: Ìаÿми"
21.00 "Жåëÿзната маска" прикëючåнски ôиëм
23.40 "от мåстопрåстъпëåниåто: Ìаÿми"
евроком

05.00 Шоуто на Ìавриков
06.00 Пътуващо читаëищå
07.00 Ekids- анимациÿ
09.00 карäиограма
10.00 Заåäно бъëгари
11.00 евроÄикоФ
13.00 Тåмиäа - цåната на
истината
13.30 Шпионката на коко скрита камåра
14.00 Прåмъëчани истини
15.00 Refresh за зäравå
16.00 свåтът и всичко в
нåго
17.00 Учиëищå за роäитåëи
18.00 Íовини
18.30 Бъëгариÿ, коÿто съграäихмå
19.00 Поëитика и спорт
20.00 Врåмåна и нрави
22.00 сåäмичник с Вëаäо
Бåрåану
23.00 Íовини
23.30 Психоëогичåски портрåт
00.30 Шåсто чувство
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На 27 ноември се навършват 130 години от рождението на големия писател,
политик и добър човек Димитър
Шишманов - син на известния у нас и в
чужбина проф. Иван Шишманов.

Димитър ШИШМАНОВ ЗА НАС
БЕШЕ ГОСПОДИН МИКА

Майка ми Цана Кънчева е отгледана в семейство Шишманови. Живяла е в дома на ул.
“Шипка” 11 и след като се е омъжила. С господин Мика (както близките наричаха Димитър
Шишманов) ги свързва голямо приятелство.
Когато той разбира, че майка ми има трудност
със зачеването, я води в Солун в храма на Св.
Димитър, за да се помолят. Молбата е чута и се
появявам аз. Той нямаше свои деца и сигурно
затова имаше голяма слабост към мен. Помня
топлите му ръце, които държаха моите, докато
ми чете приказка. Беше открил банкова сметка
на мое име за образованието ми. Сигурно
затова по-късно завърших българска филология.
Майка му Лидия Драгоманова е известен
преводач, музикален и литературен критик.
Често майка ми е била нейна придружителка
на концерти, театър и събрания. След смъртта
на проф. Иван Шишманов през 1928 г. майка
ми става и нейният най-близък приятел до
смъртта на Лидия Драгоманова през 1937 г.
През това време Димитър Шишманов е дипломат в чужбина. 9 септември 1944 г. го сварва
министър. Той е един от онези елитни интелектуалци, които “Народният съд” осъди на смърт.
Беше студена зимна вечер. Живеехме под
наем
в
е усетих кога се стъмни.
Н
Златистите
върхове
над
Асарел помръкнаха. Уличните

лампи на Панагюрище вече бяха
запалени. Светеше и показателят
за гориво на колата ми.
“Ще стигна до Вакарел - помислих си. - Там ще заредя.”
Грешна ми излезе сметката. Тъкмо след Белица колата изхълца и замря.
Изтръпнах - хем мястото ми
е непознато, хем тъмнината
непрогледна. А и този път
малцина го предпочитаха. Пък и
как да обясня къде съм, като сам
не се ориентирах - от години не бях
минавал оттук. Отворих вратата,
пронизващ вятър ме зашлеви през
лицето така жестоко, че сълзи ми
потекоха. Есента вече беше в правата си. Върнах се обратно и се
тръшнах на седалката. Тишината
звънна в ушите ми. Дали от внезапно връхлетялата ме умора, или от
монотонното просветване на аварийката, не усетих кога съм задрямал.
Събуди ме леко почукване по
стъклото. Сепнах се и се ококорих.
Срещу мен като две зловещи очи
светеха фарове, а някакъв мъж се
бе облегнал с длани върху капака
на колата ми и се взираше през
предното стъкло. Обля ме студена
пот. Какво ли не ми мина за миг
през главата и все не беше добро.
Вероятно страхът ми щеше да
стане още по-голям, но видях, че
пред фаровете притичва момченце. “Какво става дядо?” - изчурулика гласчето му. С него изведнъж
като че цялата канара на страха ми
се смъкна. Все още треперещ
отворих вратата. “Добър вечер поздрави непознатият. Огледах го
на светлината на фаровете. Беше
висок, с побеляла глава и очила. Май сте закъсал?” Гласът му беше
плътен и топъл. “Нафтата ми
свърши”
- измънках вместо
поздрав. “Чакай ме!” - кратко каза
мъжът, върна се към колата си,
запали я и след секунди изчезна.
Отново останах сам. Дори ми се
стори, че съм сънувал.
Непознатият се върна след двайсетина минути. Освети колата ми,
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Горна баня в
дома на един
голям комунист.
Той дори беше
кръстил децата
си Ленин и Сталин. Тази вечер
той беше събрал
много хора пиеха, пееха и
се
веселяха.
Майка ми беше
изведена навън
на студа, където
плачеше
неудържимо. Каза
ми, че повече
Димитър Шишманов (отпред
вдясно) като дипломат в Атина. няма да видя
До него е проф. Богдан Филов. господин Мика,
защото
него
вече го няма. Бях малка, не разбирах какво
става, но и аз плаках много.
След години започнахме да посещаваме
съпругата на Димитър Шишманов - Пенка. Тя
живееше на ул. “Раковски” до площад

свали пълна туба и подвикна дружески: “Хайде, приятелю, че
ракиеното време ще мине!”
След час бяхме в малко вакарелско ресторантче. Колкото и да
се опъваше моят спасител, все пак
отстъпи на настойчивата ми
молба. С него беше съпругата му

за сламка, но се появи друг проблем
- нямаше място в санаториума в
Павел баня. Жената се поболя от
мъка - разплакана отива на работа,
разплакана се връща. Тогава работеше в Булстрад. Един ден при нея
влезли двама от Строителните войски - офицер и цивилен. Жена ми
трябвало да ги обслужи.
Цивилният я попитал
защо плаче. Съпругата
ми разказала надълго и
нашироко болката си.
Цивилният я изслушал
внимателно,
после
рекъл: “Изчакайте!” И
изчезнал.
Тодор замълча за миг, който
използвах и продължих вместо
него: “Непознатият мъж се върнал
след около два часа и носел така
нужната карта. Казал: “Картата е от

НАИСТИНА СВЕТЪТ
Е МНОГО МАЛЪК
Румяна, така ми я представи. “А
това е внукът ми Тошко, на мен е
кръстен - гордо каза дядото.Бяхме при роднини в Стрелча,
решихме да минем по-напряко, та
и вие извадихте късмет.”
Чудех се как да се отблагодаря.
Извадих сто лева и му ги подадох с
думите: “Никога няма да забравя
какво направихте за мен!” Човекът
насреща изведнъж стана сериозен, веселият блясък на очите му
помръкна: “За вас не знам как е,
но за мен човещината не се купува
с пари. Приберете си ги!” - и
отблъсна ръката ми с банкнотата.
Почувствах се изключително
неловко. Усетил притеснението
ми, той ме хвана дружески за
рамото: “Вълчи са сега времената,
всичко се върти около парата, но
аз, доколкото мога, искам да
бъдем каквито си бяхме, когато
хората истински се обичаха и си
помагаха от сърце, без да искат
отплата. В моя живот имах тежък
момент и благодарение на един
човек сега съм тук.”
Помълча, помълча, сякаш да си
припомни и заразказва: “Преди 30
години заболях в кръста. В началото смятах, че е нещо невинно, но с
всеки изминал ден болките все
повече и повече се увеличаваха.
Вече не можех да спя. Поемех ли
дъх, се превивах от болка, десният
ми крак започна да изтръпва.
Докторът каза, че ако отида на
лечение в Павел баня, може да
оздравея. Някаква надеждица
проблесна, макар да ми мина през
ума, че така докторът иска да се
отърве от безнадежден пациент
като мен. Хванах се като удавник

“Славейков”. Много ни се радваше. С майка ми
си шушукаха, а аз отново трябваше да си
мълча.
Домът на семейство Шишманови на ул.
Шипка” 11, който е и мой роден дом, е обявен за
паметник на културата и благодарение на
Людмила Живкова бе сложена паметна плоча
там. За съжаление - само това. В момента е
заведение за хранене, където дори и сервитьорките не знаят в какъв дом работят.
Къщата е бил любимо място за събиране на
писатели и поети - големи български имена. Тук
често е идвал Иван Вазов, който е бил голям
приятел с проф. Иван Шишманов. Едни от найблизките приятели на Димитър Шишманов са
били “Владигеровчетата” - братята, които свирели цели концерти на две пиана.
Жалко, че от духовно средище днес този дом
се е превърнал в място за хранене. Опитвах
многократно там да се направи поне едно пано
със снимки, за да се знае кои са били
Шишманови. Много съм щастлива и благодарна, че БНТ направи филм за двамата големи
българи - Иван и Димитър Шишманови.
Маргарита МУНДРОВА
квотата на Светия синод и не трябва
никой да разбере, че приносителят
є няма нищо общо със Синода.
Когатодругитесекръстят,некаитой
да се кръсти, когато се молят, нека и
той да се моли - може да помогне...”
Двамата ме гледаха с опулени
очи. Изведнъж Румяна скочи и ме
прегърна: - Нима това сте вие?
Тогава изглеждахте съвсем друг!
- А вие не изглеждахте ли другояче? - попитах на свой ред.
- И не поискахте да ви платя картата...
- Нали Тодор каза,че тогава хората се обичаха като братя.
През това време Тодор само
повтаряше: “Наистина светът е
много малък! Наистина светът е
много малък!”
Васил ЩРАКОВ

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.

Свилен СИМЕОНОВ:

В “СИМФОНИЕТА “СОФИЯ”
ПОДАВАМЕ РЪКА НА МЛАДИТЕ МУЗИКАНТИ

Краен срок
за този скок 16 декември

КАТАЛОЖЕН
НОМЕР
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Свилен Симеонов e възпитаник на НМА “Панчо
Владигеров”. Щатен диригент е на “Симфониета “София” от 2003 г. Двата състава “Симфониета “София” и Джаз формация “София” са
под мотото на Общинския културен институт
“Надежда” “Музиката - наша надежда и живот”.
Всеки концерт от изключително интензивния
сезон на “Симфониета “София” е с различна програма от различни стилове и композитори,
млади и изтъкнати солисти, млади и по-опитни
диригенти, но най-вече с професионално изразения си богат заряд от музика, възпламеняващ
винаги публиката в София, страната и на турнета в най-реномирани концертни зали по света
като Златната зала “Мюзикферайн” във Виена,
Берлинската филхармония, “Виктория хол” в
Женева, “Палау де ла музика” в Барселона,
“Мегаро музика” в Атина, “Сава център” в
Белград. Със своя концепция Свилен Сименов

представят пред
оркестъра като
“Млади таланти”.
Имаме
партньорски
отношения
с
НБУ, договор за
обмен на взаимопомощ
и
приятелски
отношения
с
проф.
Марио
В Златната зала на “Мюзикферайн”, Виена Хосен. Самият аз
- Решихте деца да
участват в прекрасен
празничен концерт на
Ларгото в София.
- Голяма трибуна
даваме на младите
музиканти, да се развиват. Основното е,
че оркестърът е от
млади хора. Имаме
цикъл млади диригенти, солисти, композитори, които вече
Във “Виктория хол”, Женева
20 години се развипред
“Симфониета
преподавам, когато
ват и благодарение
на подадената ръка “София”. Да не звучи има интерес от стуот “Симфониета “Со- нескромоно, моята денти. Даваме път,
фия”. Четвъртият ци- идея - на ръководст- магистрала на млакъл, който ми е ра- вото на оркестъра, дите. Ние сме единдостно, че ние напра- беше приета радуш- ственият оркестър, с
гордост заявявам, с
вихме, а сега гледам, но.
Кой
подбира
децатолкова много дириче го въведоха и
та?
генти, солисти, комдруги оркестри, фил- Музикалното учи- позитори - младежи
хармонията наскоро
- солистите на “Сим- лище си подбраха и дори деца.
- Концертите с млафониета
“София” децата, които ще се
ди хора политика ли е
или така се е случило
смяна на поколението?
- Откакто съм тук,
все са млади хора!
- Вие сте от създателите на оркестъра.
- Да подчертая - аз
съм създателят на
“Симфониета “София” във вида, в
който е. Първоприемник е на Български камерен оркестър с основател
проф. Дина Шнайдерман и “Колегиум
музикум - Банкя” с
проф. Емил Янев. В
един момент “Колегиум музикум Банкя” влезе към
София като район, а
не като самостоятелна бюджетна единица и не беше разумно
в София да има два
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изисква и получава от
всеки музикант висока степен на излъчване на музикална енергия към публиката,
огнена смес от професионализъм и многопластова звучност.
Разговаряме
със
Свилен Симеонов в
обширния му и слънчев кабинет в почивката на
репетиция за концерта с отличени талантливи
деца цигулари. Той е в радостно приповдигнато
настроение, може би от красотата на музиката, от различната вдъхновяващата работа с
деца солисти на оркестър и високи изисквания
за зряла изява, а и заобиколен от прекрасните
живописни картини на сина му - започнал в юношеска възраст. Дъщеря му е член на оркестъра.

камерни оркестъра.
Тогава на разговор с
кмета Стефан Софиянски по моя главна
идея и екипна идея с
Веселин Емануилов
Общинският съвет
много помогна, като
отпуснаха 4, после 2
бройки. След това
когато
Йорданка
Фандъкова
беше
зам.-кмет, тя също
радушно прие и оркестъра от 12 души
тогава. Благодарение на разбирането
на концепцията за
развитието на оркестъра е в този си вид.
- Посветил сте се на
Смифониета като формация с разнообразен репертоар - оркестърът ли намира диригента или диригентът
намира оркестъра?
- Намират се! Като
дилемата за яйцето и
кокошката. Когато
дойдох в оркестъра,
бяха с диригент моя
учител проф. Емил
Янев и 11 души оркестър. Имаше много
предложения
за
имена, но се спряхме на това и общинският съвет го гласува.
Първоначално
“Симфониета “София” беше с открита
оперна сцена. После
се оказа, че не може
да се доразвие изцяло тази идея, да
наблегнем на оперния и оперетен жанр,
защото се изискват
много повече бюджетни средства и така остана, но дълги
години се водеше
“Симфониета
“София” с открита
оперна сцена.
Боряна СТАТКОВА

Концерт пред ОКИ “Надежда”

ГОСТОПРИЕМЕН ДОМ ЗА МУЗИКАТА

През 2001 г. основаният през 1974 г. културен институт Младежки дом “Лилия
Карастоянова” е преобразуван на Общински
културен институт “Надежда”. Красивата и
обширна сграда дава подслон на един от найизтъкнатите и прославени музикални състави
с високо талантливите и дейни свои диригенти: “Софийски духов оркестър” с главен
диригент Доцо Вътков и диригент Иван
Стоянов (до май 2006 г., когато намира дом в
ОКИ “Дружба” с диригент Юли Дамянов),
Камерен ансамбъл “Софийски солисти” с
диригент Пламен Джуров (до май 2007 г.,
когато гостоприемно отваря за тях вратите си
ОКИ “Красна поляна”), Джаз формация
“София” с ръководител Райчо Иванов, а през
следващите години Бойчо Дечев, от 2004 г. до
2016 г. е с възможност за репетиции и изява
уникалният квартет “Еолина” и “Симфониета
“София” с диригент жизненият и зареждащ с
музика Свилен Симеонов.

Концерт в Зала “България”

ОРКЕСТРИТЕ В СЪВРЕМИЕТО

Оркестрите са един от най-консервативните организми. Откакто са създадени, си имат
наложени правила, които не са се изменили
и в наши дни. Изменят се произведенията,
изменя се репертоарът, изменят се инструментите, усъвършенстват се и технически и
всячески, усъвършенстват се технологиите,
всичко, но работата на оркестъра е една - с
определени групи, определени инструменти,
която не се е променила, откакто съществуват оркестрите от 400 години назад.
Вдъхновяващото е музиката. Като застанеш
пред 40-50 души, работата обединява всички.
Интерпретацията се променя с годините,
защото трябва да е подвластна на времето.
Работата на диригентите е точно тази - да
поднесеш интерпретацията на толкова познато произведение като 7-а симфония на
Бетовен например.
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Хосе КАРЕРАС за Aлександрина МИЛЧЕВА:
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БОЖЕ, КОЛКО СИ ХУБАВА!

В “КАРМЕН” С ПЛАСИДО ДОМИНГО
ПУБЛИКАТА ГИ ВИКА 36 ПЪТИ НА БИС

Г

олямата оперна прима Александрина
Милчева-Димова
е
родена
на
27.ХI.1934 г. в гр. Смядово, в семейството на свещеник. “От Смядово нищо не
помня. Била съм още много малка, когато сме се преместили в Шумен”, споделя Александрина.
И до днес тя чувства град Шумен като свое второ родно
място. Като ученичка в гимназията пее в училищен хор.
Оперната прима
Александрина
Милчева
навършва 85 г.

ВЪПРЕКИ ВЛЕЧЕНИЕТО Ѝ
КЪМ АРХЕОЛОГИЯТА
изпада под въздействието на
музикалните традиции в града.
Започва да посещава концерти,
между които и тези на самодейния
симфоничен
оркестър.
Силно въздействие º оказва
концертът на Елизабет Рудгерс,
която слуша за първи път. За
този период от живота си споделя: “Обичах да пея, заобичах
Като Кармен, Арена ди Верона
музиката, но не
През 1966 г. се
съм предполагала,
явява
на големия
че ще се превърне в
Международен
моя професия.”
конкурс за оперни
След завършване
певци
в
Тулуза,
на гимназиалното си
Франция,
и
първа
образование
се
ПЕЧЕЛИ
явява на приемните
изпити в Кон сер ГОЛЯМАТА
ваторията, но не е
НАГРАДА
приета “не поради
Оттук
започват
липса на данни, а
възходът и междуназащото не бях подродните º творчески
готвена
достаизяви.
тъчно”, пояснява тя.
От 1968 г. е солистКогато Варненскака на Софийската
та опера гостува в
опера.
Получава
Шумен, тя се запознава с директора º
централни
роли в
Като Далила
Йоско
Йоси фов. в “Самсон и Далила”, “Кавалерът на розаСлед като я прослута” на Р. Щраус,
Театро Сарсуела,
шал, º казал, че има
“Пепеляшка”
на
Мадрид
данни и може да
Росини, “Кармен” на
стане певица. Милчева започва Бизе, “Орфей” на Глук, “Борис
да работи с него и той става Годунов” и “Хованщина” на
неин пръв музикален учител.
Мусоргски,
“Момчил”
на
Минава време и идва в София, Пипков, “Сватбата на Фигаро”
постъпва в Ансамбъла за масо- на Моцарт и др.
ви песни към Българското
Нейния чар и божествен глас
радио. Започва да
познават почитателите на елиУЧИ ПРИ ПРОФ.
тарното изкуство почти от цял
свят - от Сан Франциско, Буенос
ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ-ЧЕРКИН,
към когото изпитва чувства на Айрес, Ню Йорк, Мадрид,
уважение и признателност за Париж, Бон, Берлин, Милано,
правилната
постановка
на Рим, Виена, Москва, та чак до
Токио.
гласа º.
През 1960 г. се явява на изпит
Ето някои отзиви в чуждествъв Варненската опера, където ранната преса:
я назначават и за солистка.
Сп. “Сцена” (Виена, 1976 г.)
Първата
º
“...На
мястото на отказалаизява на сцета
се
Косото внезапно се
ната
е
в
появи
едно
име на българка ролята
на
Александрина
Милчева,
Дорабела от
която
завоюва
голям
успех.
о п е р а т а
Тя
ни
даде
чрез
своя
фин,
кра“Така правят
сив,
отлично
функциониращ
всички”
на
глас едно музикално изявяваМ о ц а р т .
не, съчетано с естетическо
Между
об удовлетворение от играта
разите, които
є.”
пресъздава
тук, с голямо
В. “Ултима Ора” (Палма де
очарование
Майорка, 1977 г.)
и з п ъ к в а
Като Кармен
“От артистите, участвали
Кармен - нейтази вечер, ние ще говорим
ната коронна героиня.
най-напред за Александрина

Милчева - мецосопран,
един от най-прекрасните
и
вълнуващи
гласове,
която ни показа първокласна Амнерис, с отлично
сценично присъствие.”

В. “Таймс” (Лондон, 1980 г.)
“Александрина Милчева
със заразително вокално
майсторство и драматично
изграждане
на
образа се представи в
ролята на Адалджиза от
“Норма” така завладяващо и категорично, че се
извиси високо над своите
партньори, като получи
възторжените адмирации
на залата.”

ПАРТНЬОРИ
НА СВЕТОВНИТЕ СЦЕНИ
на Милчева са Мирела Френи,
Доминго, Карерас, Павароти,
Атлантов, Гяуров... Незабравима за нея е първата º среща с
Хосе Карерас на Арена ди
Верона в “Кармен”. Когато я
вижда, той възкликва: “Боже,
колко си хубава!”
В “Кармен” на същата арена с
Доминго публиката ги извиква

Като Кармен с Пласидо Доминго

36 пъти на бис и скандира:
“Кармен, не умирай, за да
дойдеш пак...”
Александрина е имала не
само световноизвестни партньори, но и диригенти от найвисша класа - пяла е под палката на Караян, Мути, Маазел,
Шолти, Орманди, Метта и други.
За своите изключителни певчески и артистични постижения
Александрина Милчева-Димова
е удостоена с много отличия,
награди
и
със
званието
“Народен артист”.
Емилия КЬОСОВСКА
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Документални
свидетелства
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ÊÀÊ ÁÊÏ ÄÎÏÓÑÍÀ
ÈÇÄÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÁÈÁËÈßÒÀ

половина на 70-те години държавата изпитва сериозни опасения
от възраждащия се авторитет на
Църквата. С контрола върху този
процес са натоварени председателите на Комитета по изповеданията през този период - Стойно
Баръмов и наследилият го през
1978 г. Любомир Попов.
В един анализ от 1974 г. Комитетът по изповеданията стига
до изненадващата констатация
за засилваща се финансова
независимост на Църквата:
“Православната църква през последните
години взе редица мерки да
Факсимиле от първата страница
увеличи
финансите... Държавната
на Библията от 1982 г.
субсидия намали своя ангажиращ
ефект, тъй като само за последните
т края на 60-те и особено през
70-те години Светият синод на 3 години в бюджета на БПЦ са регисБългарската православна църква трирани излишъци до 900 000 лв.
(БПЦ) полага целенасочени усилия Направена през настоящата година
да подготви ново издание на ревизия на синода констатира съзнаБиблията, тъй като последното, телно укриване на тези излишъци, за
което е от 1925 г., отдавна е изчер- да се създадат спестявания и условия
пано. В ежедневната си дейност за натиск за ново издание на
Църквата не разполага дори с Библията и ново ведомствено строибазисна богословска литература. телство. В последно време настойчиУсилията на висшето духовенство во се иска разрешение за ново строиформално се увенчават с успех телство на стойност над 3 000 000
през 1982 г., когато е отпечатано лв. и издаване на Библията в огромен
ново издание на Библията, но в тираж.”
Идеята за ново издание на
условията на режима това издание
въобще не достига до своите Библията датира още от 60-те годипотенциални читатели. В комунис- ни. Един от нейните двигатели е
Варненският и Преславски митротическа България
полит Йосиф, под чието ръководстÑÂÅÒÎÒÎ ÏÈÑÀÍÈÅ Å ÅÄÍÀ
во Синодът назначава комисия,
ÎÒ ÍÀÉ-ÈÍÊÐÈÌÈÍÈÐÀÍÈÒÅ която да изготви осъвременен преÊÍÈÃÈ
вод на Библията. Комисията
Издаването на Библията за ре- завършва своята работа през 1975
жима има преди всичко символно г., когато Синодът за първи път
значение, поради което в докумен- иска официално разрешение за
тите то е определено като “сложен нейното издаване.
идеологически въпрос”, с чието
решаване са ангажирани редица
държавни институции - ЦК на
БКП, Комитетът по изповеданията, Министерството на външните
работи и VI управление на ДС.
Същевременно
вносът
на
Библията в страната е неофициално забранен, което я превръща в чест обект на въведения от
ДС термин “контрабанда на
литература”. През 1971 г. при
опит да бъдат внесени в страна- Факсимиле от молбата на Св. Синод
та са заловени 4274 библии.
за издаване на Библия от 1975 г.
Процесът на издаване на БибКомитетът по изповеданията
лията е красноречив пример за започва да
взаимоотношенията между Църква
ÑÎÍÄÈÐÀ ÌÍÅÍÈÅÒÎ
и държава и доказателство за това
ÍÀ
ÏÀÐÒÈÉÍÎÒÎ
ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ
как тоталитарната държава може
да изпразни от реално съдържаТова става чрез една изключиние всяка смислена идея на телно интересна Докладна записСветия синод, без формално да я ка на Стойно Баръмов от 15 април
забранява или да използва откри- 1975 г. Документът прави анализ
ти репресивни методи. Кон- на възможните положителни и
кретният случай е и едно от първи- отрицателни последици от издавате изпитания, на които е подложен нето на Библията. Сред отрицателизбраният не без проблеми през ните фактори водещият е опас1971 г. нов патриарх Максим.
ността от повишаване на интереса
към религиозната литература какÊÀÊÂÎ ÏÅ×ÅËÈ
то сред вярващите, така и в други
È ÊÀÊÂÎ ÃÓÁÈ ÐÅÆÈÌÚÒ
среди, което “ще се отрази неблагоот издаването на Библията? В приятно върху... процеса на преодополитиката на комунистическата ляване на религиозността. Опредедържава от 70-те години трудно лени трудности ще се явят от страможе да се направи разграниче- на на снобските увлечения, които сега
ние в отношението към Право- са един от факторите за повишен инславната църква или към другите терес към църковната дейност... Очарелигиозни общности. Православ- кваните положителни резултати каната църква обаче привлича ос- саят преди всичко политическия въпновно вниманието на институции- рос за пропагандирането свободата
те, защото като най-голямо изпо- на изповеданията в нашата страна за
ведание единствено може да пред- отговор на спекулациите с тази своставлява известна идеологическа бода в чужбина. Известно е, че орзаплаха за режима. През първата
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ганизаторите на идеологическата ди- въпрос, тъй като Синодът не оставерсия срещу нашата страна искат ва доволен от разрешението тирада се възползват от липсата на Биб- жът да бъде само 17 000. Следлията в продажба, за да оправдаят из- ващата година преминава в позипращането на религиозна литература ционна битка между Синода и
и излъчването на религиозни беседи по Комитета по изповеданията, като
радиостанциите. Има сведение, че на Синодът и лично патриарх Максим
Запад са отпечатани 6 милиона от- влагат цялата си административна
делни части от Библията, главно ловкост, на която са били обучени
евангелията на български език, и се от дългогодишното си съжителство
търсят пътища за изпращането им у с комунистическата държава. На
19 юли 1978 г. Св. Синод излага
нас.”
Най-интересно е заключението пред Комитета по изповеданията
на този документ, където Ко- аргументите си в полза на искането за значително по-голям тираж:
митетът предлага
“Почтително молим да се разреши
ÈÇÄÀÍÈÅÒÎ ÒÀÊÀ ÄÀ ÁÚÄÅ
отпечатването
на Библията в
ÌÀÍÈÏÓËÈÐÀÍÎ,
100 000 екземпляра по формата от
че да увеличи позитивите за дър- 1925 г., като 1000 бр. бъдат художавата, без да достигне до потен- жествено - луксозно оформени за
циалните º читатели.
представителни цели.”
“В известна степен, както очакваКомитетът по изповеданията отните отрицателни резултати могат говаря
официално
едва
на
да се намалят, така и положителните 8.ХII.1978 г., като само уведомява
могат да се увеличат, ако добре се Синода, че “смята за целесъобразно
маневрира с начина на продажбата. Библията да бъде издадена в 12 000
Може да се мисли за по-висока цена, за екземпляра и 5000 екземпляра луксозне голям тираж, примерно 20 000, но издание”. Само 12 дни по-късно
който да не се пусне изведнъж. Една обаче Комитетът променя позичаст от тиража може да бъде луксо- цията си - на 28.ХII.1978 г. Любомир
зен, за да се изпраща на Запад и да се Попов изпраща на члена на
дава като подарък на тези, които са Политбюро и секретар на ЦК на
гости на БПЦ.”
БКП Александър Лилов писмо, в
В заключение Комитетът предла- което предлага “тиражът да бъде
га ЦК да одобри отпечатването на увеличен - за обикновеното издание на
Библията в 12 000 обикновен и 5000 20 хиляди и за луксозното на 7 хиляди
луксозен тираж, като се използва или общо 27 хиляди”. На 30.ХII.
подарена от Обединените библей- Александър Лилов поставя върху
ски дружества със съдействието п р е д л о ж е н и е т о р е з о л ю ц и я
на Световния съвет на църквите “съгласен”.
(ССЦ) хартия.
През 1975 г. обаче преписката
потъва в Секретариата на ЦК,
който отказва да се произнесе
по
предложението
на
Комитета.
На 8 януари 1977 г. министърът на външните работи
Петър Младенов, на чието
подчинение е Комитетът по
изповеданията,
внася
в
Секретариата на ЦК ново
предложение, а мотивите
почти дословно преповтарят
доводите от 1975 г. Разликата
е, че този път предложението Резолюция “съгласен” от Александър
Лилов, 1978 г.
е съгласувано и с отделите
“Пропаганда и агитация” и
Към края на 1979 г. вече е опре“Външна политика и междуна- делена и технологията по отпечатродни връзки” в ЦК на БКП. Един- ване на Библията - това ще стане
ственият нов момент е
върху хартия, подарена от ССЦ,
ÏÐÎÁËÅÌÚÒ ÇÀ ÒÈÐÀÆÀ
която възлиза на 65 тона, а отпечатÈ ÍÀ×ÈÍÀ
ването ще бъде в Полиграфическия
ÍÀ ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ
комбинат “Георги Димитров”.
Само на пръв поглед обаче тези
на Библията.
“Тиражът няма да бъде голям. Ще се събития могат да бъдат квалифициотпечатат 12 000 плюс 5000 луксозни рани като малка победа на Синода
броя за подаръци. Официално може да над тоталитарната държава. Виссе обяви по-голям тираж с оглед шият клир едва ли е подозирал, че
използването на част от получената няма да има контрол нито върху
хартия за други нужди. Цената може цената, нито върху разпространеда бъде висока, разпространението по нието на Библията. Тези въпроси се
служебен път под контрола на решават изцяло от Комитета по
Комитета по църковните въпроси.”
изповеданията, като очевидната
Преписката и този път потъва в цел е
ЦК, където престоява още една
ÈÇÄÀÍÈÅÒÎ Â ÑÒÐÀÍÀÒÀ
година. В крайна сметка на 9 февÄÀ ÁÚÄÅ ÏÎËÓËÅÃÀËÍÎ
руари 1978 г. Секретариатът на ЦК
на БКП приема решение № 133, а в чужбина да бъде използвано за
пропагандни цели. През август
което гласи:
“Дава съгласие Синодалното изда- 1982 г. Комитетът информира ЦК,
телство да издаде Библията в 12 000 че предстои пускането на пазара
обикновен и 5000 луксозен тираж. на новото издание на Библията,
като определената за обикновено
Хартията да се получи от ССЦ.”
Това обаче не е краят, а начало- издание цена е 20 лева, а за лукто на същинските спорове между созното - 25 лева. В началото докуЦърквата и държавата по този ментът създава измамното впечат-
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ление, че наистина става дума за
свободна продажба, макар и на
доста високата за началото на
80-те години цена. Още следващите редове показват, че това е
немислимо:
“Предлагаме Библията да не се
пуска в продажба по книжарници, а
от обикновеното издание да се разпространят по митрополии, чрез
свещениците 7000 бр. До 1000 бр. да
се предоставят на католическата и
протестантските църкви след съгласуване с Комитета бройките за
отделните църкви. 1000 екземпляра
да бъдат на разположение за продажба направо от Синода на БПЦ, но по
списъци и на лица, представени от
Комитета. С тези бройки да се задоволят нуждите на БАН, научнотворческите и културните дейци, публицисти, общественици и други. Останалите 11 000 бр. да останат на
склад под контрол, с оглед да бъдат
използвани за по-дълъг период от
време в бъдеще, след съгласуване с
Комитета. луксозното издание да
не бъде пускано за продажба в страната по никакви канали. То да се
използва за подаръци от патриарха и
митрополитите при посещения на
делегации. На всеки митрополит да
се предоставят по 50 броя. 3000
екземпляра от луксозното издание
да бъдат предоставени на ВТО “Хемус” за продажба в чужбина във валута. Да се направи опит от “Хемус”
продажбата да се извърши чрез свещениците и църковните общини на
БПЦ в чужбина и чрез тези на българската епархия на Американската
православна църква (МПО).”
Към този документ е приложена и справка как е била формирана цената на изданието, където
като куриоз е добавено:
“Макар че хартията е получена
безплатно от чужбина, целесъобразно е нейната стойност да бъде калкулирана.”
Още по-комично обаче е становището на отдел “Пропаганда и
агитация” на ЦК, подписано от
завеждащ-отдела в този период
Лазар Причкапов. Отделът одобрява предложения начин за разпространение, но със следната
добавка:
“Комитетът по въпросите на БПЦ
и религиозните култове да обезпечи
чрез издателството на Синода и
предостави на Комитета по печата
53 броя от Библията за номенклатурните кадри, съгласно установения ред.”
В архива на Комитета по изповеданията са запазени поименни
ръкописни списъци на конкретни
хора и институции, които са
направили официална заявка и
са получили по един екземпляр
от Библията. Сред получателите
могат да се видят престижни
институции и представители на
културната, а и партийната
номенклатура. От тези списъци
може да се заключи, че в началото на 80-те години е било престижно човек да притежава в
библиотеката си екземпляр от
новото издание на Библията, а и
това е било знак за близост до
управляващия режим.
В крайна сметка изданието на
Библията от 1982 г. в много поголяма степен задоволява стремежа на държавата да демонстрира известно свободомислие,
отколкото да реши проблема с
липсата на религиозна литература, за което настоява Църквата.
Момчил МЕТОДИЕВ
(Откъс от книгата
“Между вярата и компромиса”)

С

лед коварното
убийство на цар
Иван
Владислав
(1015-1018) под стените на адриатическата крепост Драч
(дн. Дуръси в Албания)
през
февруари
1018 г. българската
държава започва
да се разпада.
Овдовялата царица Мария и патриархът се предават
на византийския император Василий II
Българоубиец (9761025).
Болярите
(ичиргу боилът Богдан,
прочутият защитник
на крепостта Перник
Кракра,
Драгомъж,
Несторица, Елемаг и
много други) се надпреварват да засвидетелстват
ПОКОРСТВОТО СИ
ПРЕД ВАСИЛЕВСА
за да спасят живота
си и да получат високи титли и служби.
Престолонаследникът Пресиян,
заедно с братята си
Алусиан и Аарон
търсят убежище в
планината Томор (в
дн. Албания), но са
принудени да сложат оръжие, изтощени от продължителната ромейска обсада. Огнищата на съпротива в
албанските планини
са унищожени от
ромеите едно след
друго. След като
Василий II покорява
почти цяла България, сръбските и
хърватските
земи
също признават неговата власт. Само
българската област
между реките Дунав
и Сава с главен град
Срем (Сирмиум, дн.
Сремска Митровица в
Сърбия) още не е
завладяна от василевса поради своята отдалеченост - тя
се намира в периферията на българската държава. Според Васил Златарски действията на
ромеите
срещу
Сремската област
са през есента на
1018 г., но редица
учени
(Гюстав
Шлюмберже,
Васил
Гюзелев,
Георги
Николов и др.) смятат,
че това е станало в
първите месеци на
1019 г. Тяхното мне-

своя раб, протоспатарий
йоан Ксермон”.
не е изключено
този византийски сановник да
е потомък на
българския
управител
на
Сирмиум. Според мненията на
някои изследователи също
така е възможно
името на града
да се е превърнало във фа-
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заемат високи служби
в Империята.
Независимо че след
гибелта на Сермон
първенците от Сремската област се предават в замяна на
титли
и
почести,
тамошното
БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ
ЗАПАЗВА СВОЯ ДУХ
НА СЪПРОТИВА
Въстанието на Петър
Делян от 1040-1041 г.
започва в далечния
Северозапад,
в
дунавската
крепост
Белград (там въстаническият водач е
провъзгласен за български цар), но вероятно и българите от
съседния район на
Срем се залавят за
оръжието. Никифор
Вриений пише, че
През 2019 г. се навършва хилядолетие от въстанието от 1072
Съдбоносни гибелта на последния защитник на ранно- г. на българския
Георги
годишнини средновековното Българско царство от визан- болярин
тийското завоевание - болярина Сермон.
Войтех
обхваща
също така “Сирмий и
ние е по-правдоподНесъмнено в града са
обно, защото ви- милно за хората от останали други велмо- земите, лежащи около
зантийският автор болярския род, който жи, които, лишени от река Сава”. Българите
Йоан Скилица пос- го управлява. Затова водач, са решили да от Сремската област
тавя завладяването въпросът за името на не продължават съп- са на “фронтовата лина Срем след подчи- българския първенец ротивата. Ромеите до- ния” във византийсконяването на хър- остава открит.
бре преценяват какво унгарските войни и
СЕРМОН ОТКАЗВА
ватските земи от
да направят, за да страдат от разоренияДА СЕ ПОКОРИ
ромеите.
завладеят
силната та, вършени от вражНА РОМЕЙСКИЯ
БЪЛГАРИТЕ СВЪРЗВАТ
крепост без битка. дуващите армии.
Несъмнено Сермон
ИМПЕРАТОР
СЪДБАТА СИ
Както в случая с бълСЪС СРЕМСКАТА ОБЛАСТ дори след като хър- гарския болярин Ивац, е един от най-упоритив твърде ранен период. ватските владетели, който се отбранява от те защитници на бълнезависиОще в края на V и братята Крешимир III византийската армия в гарската
началото на VI в. (1000-1030) и Гоислав твърдината Пронища мост, редом с болярипанонските
българи (1000-1020), признават (Копринища) в непри- те Ивац и Николица,
на стъпната
като съюзници на ге- върховенството
планина които в албанските
пидите се сражават василевса. Очевидно Врохот в дн. Албания, планини се съпротивсрещу остготите в велможата разполага смъртта или пленява- ляват на настъпващите
войски.
района на Сирмиум. със значителна военна нето на предводителя ромейски
Дори
областта
на
сила,
а
главната
му
По-късно Кубер, синът
довежда до рухването
на владетеля на Ста- твърдина е добре ук- на съпротивителните сремския управител в
далечния
Северората Велика България репена, защото ромеи- сили на българите.
запад
не
избягва
траКубрат (605-665), е те не го нападат, а приНестонг, братът на
поставен от аварския лагат своето изпитано Сермон, приема ново- гичната участ на бълВизан- то положение и добре гарските земи, които
хаган за предводител коварство.
на заселените в Срем- тийският управител на се “вписва” сред ро- след 40-годишен вивоенен
ската област ромейски “тамошните области” мейската аристокра- зантийски
Диоген ция. Най-вероятно той натиск срещу Бългапленници, наречени по Константин
нейно име “сермисиа- провожда пратеник при е родоначалник на рия са покорени от
ни”. районът на Срем е Сермон, който да му влиятелната византий- Василий II Българовключен в границите съобщи под клетва, че ска фамилия Нестонг, убиец.
на ранносредновеков- ромеят има намере- чиито представители
Д-р Тервел ПОПОВ
на България при кан ние да се срещне с
Крум (796-814) или него и да обсъдят
кан Омуртаг (814-831). важни въпроси. ако
За принадлежността на българинът се бои,
Срем към Българското двамата да се срещнат
протичащата
царство свидетелства при
първата
грамота наблизо река Сава, ка- Камъните, които се образуват в кризи и предпазва тялото от
може да са твърди и последващо образуване на
(1019 г.) на Василий II, то всеки бъде придру- жлъчката,
меки като глина, с размера на камъни в жлъчката. Заедно с
дадена на Българската жен само от трима песъчинка или до няколко сан- това се наблюдава очистващо
Охридска архиеписко- слуги.
тиметра. До опасни послед- действие върху черния дроб,
Сермон се доверява ствия би могла да доведе дори с което формулата се препия - сред подчиненипесъчинка в жлъчния мехур, поръчва за омазнен черен
те є епископии е посо- и приема предложе- иубедили
са се специалистите. дроб /стеатоза/, хепатит,
нието. Още в началото По тази причина,
чена и Сремската.
те препоръч- цироза и др.
йоан Скилица пише, на срещата, преди да ват оперативно отстраняване Откритието е регистрирано под
че Сермон е “владетел започнат разговора, на жлъчката. Народната меди- името ХеПа КЛийнър.
има своя теория за забо- Д-р Ангеров /интернист/ за
на Сирмиум и брат на Константин Диоген из- цина,
ляването.
ХЕПА КлИйНър: “Препоръчважда
скритата
в
пазнестонг”. иван Дуйчев
наскоро немски медик откригорещо продукта. Аз сасмята,
че
името вата си кама, промуш- ва комбинация от екстрактите вам
мият провеждам всяка година
“Сермон” е преиначе- ва българския първе- на бял трън, глухарче, артитри-месечен курс, за да
но название на град нец в хълбока и го шок и шизандра, коподдържам черния си
ято
размеква
ка
мъ
дроб и да съм сигурен, че
Сирмиум (гр. вариан- убива на място. Явно
ните и песъчинките и
няма да страдам от
ВИЗАНТИЕЦЪТ РАЗЧИТА
ти “Сирмион”, “Сермиспомага безболезнекамъни в жлъчката.”
НА ПЪЛНАТА ИЗНЕНАДА
ното им извеждане от
он”), а личното име на
ХеПа КЛийнър има
тялото.
По
думите
на
Поразени от ставелможата е неизвестдълготрайно действие,
процесът е
тримата лекарите,
но. В същото време налото,
като запазва своята
по-бавен и по тази
на причина се препоръимето “Сирмон” се придружители
ефективност в тялото
дори след периода на
побягват. чва три-месечен присреща в латински Сермон
употреба. Без лекарско
ръкопис (VIII-IX в.) от Константин Диоген ем за пълни резултапредписание.
ти,
но
не
предизвиква
Залцбург със славян- не губи време. На1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
ски и български имена. сочва намиращата
Цена: 2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./
не е изяснен въпросът се наблизо голяма
войска
към
Срем
и
с печат, на който има
ХеПа КЛийнър можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40,
надпис на гръцки език се разполага под както и на интернет страницата https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.
При поръчка на 3 продукта, получавате подарък
“Господи, помагай на крепостните му стекнижка “Лечебните билки на България”
ни. С щедри обещания
той склонява жената
на убития болярин да
му предаде града. Съпругата на Сермон е
изпратена в Цариград
и омъжена за един от
видните столични аристократи. Като възнаграждение за успеха,
Константин Диоген е
поставен за управител
на новозавладяната
област. За предаването на Срем не трябва
да бъде винена само
вдовицата на Сермон.

БОЛЯРИНЪТ СЕРМОН
ПОСЛЕДНИЯТ ЗАЩИТНИК
НА САМУИЛОВА БЪЛГАРИЯ

Камъните в жлъчКата
са Като бомба със заКъснител
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ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА ПОТОМКА
НА ЦАР ЙОАН АСЕН II, НА КОЯТО
БЕЛИНИ ПОСВЕЩАВА ОПЕРА

Това е разказ за една от
потомките на цар Йоан
Асен II, за която у нас почти
нищо не е известно, но
чиято драматична съдба
вдъхновява италианския
композитор
Винченцо
Белини през 1833 г. да
напише
операта
си
“Беатриче ди Тенда”, а английският писател Рафаел
Сабатини да я включи като
Беатриче ди Тенда, персонаж в историческата като част от свигравюра от XV в. си новела “Белларион”.
тата на новите
съюзници
на
Михаил
VIII
ЗАЩО БЕАТРИЧЕ ЛАСКАРИС
Палеолог - генуезците. Граф
ДЕ ВЕНТИМИЛЯ ДИ ТРЕНДА
Гулиелмо Пиетро ди Вентимиля, по
Е ПРЯКА ПОТОМКА
това време 31-годишен, е васал на
НА ЙОАН АСЕН II?
Генуа след като неговото графство
Вентимиля на границата между
Както знаем от историята, дъще- Италия и Франция е погълнато от
рята на Йоан Асен II (1195-1241) могъщата италианска република.
Елена Асенина от брака му с унгар- През юли 1261 г. Евдокия и
ската принцеса Анна-Мария (1204- Гулиелмо се оженват и заминават
1237) се омъжва за Теодор II Дука за Вентимиля с богатата зестра на
Ласкарис (управлява 1254-1258) и младоженката - 25 000 перпери
става императрица на Никейската (б. р. златна монета, въведена от
империя. Раждат им се шест деца, византийския император Алексий I
четвъртото от които е дъщеря им Комнин), богати дарове и не на
Евдокия Ласкарина Асенина (1248- последно място правото да изпол1311). Скоро след смъртта на баща зва в семейния си герб двуглавия
º животът им придобива трагичен орел, доказателство за царствения
обрат, защото тронът е узурпиран º произход.
от Михаил VIII Палеолог (управляСамата Евдокия също води интевал 1259-1282) , който светкавично ресен живот и след смъртта на
се разправя със законния наслед- съпруга си става дипломат на
ник на Никея, нейния брат Йоан IV краля на Арагон.
Дука Ласкарис. Едва 11-годишен
Евдокия и Гулиелмо имат седем
Йоан IV е вероломно ослепен деца, но връзка с нашата героиня
навръх рождения си ден и затво- Беатриче има
рен до края на живота си в манастир, а узурпаторът си разчиства
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИМ СИН
сметките и с Евдокия и сестрите º,
ДЖОВАНИ
които омъжва по най-бързия начин
за чужденци и ги разпраща извън Ласкарис де Вентимиля (1264пределите на империята, за да 1323). Той неслучайно взема фамипредотврати бъдещи опити на техните наследници да предявят пра- лията на майка си Евдокия, защото очевидно императорското име
вата си върху престола.
Ласкарис му носи повече престиж. Неговият син Гулиелмо
НА 13-ГОДИШНАТА
Пиеро II Ласкарис (1305-1369) на
ЕВДОКИЯ Е НАМЕРЕН
свой ред има син Пиетро Балбо
СЪПРУГ ИТАЛИАНЕЦ
ди Вентимиля Ласкарис (1360който по същото време по случай- 1406) и на този именно Пиетро
ност се намира в Константинопол през 1372 г. се ражда дъщеря

да се справим
с увеличената простата

Близо една трета от
мъжете над 40г. Имат
оплаквания, свързани
с нарушена функция
на простатата като:
l Често уриниране
l Болка при уриниране
l Нарушена ерекция
Често пациентите прибързват и
предприемат симптоматично лечение.
Така облекчават ежедневнието си, но
проблемът персистира. Освен да се
посети специалист, за да се атакува
първопричината, се препоръчва да се
приемат специализирани хранителни
добавки с високо съдържание на
фитостероли и изофлавони. Важно е
да бъдете постоянни и да продължите
приема минимум един месец. На
пазара вече се предагат множество
продукти.

КаК да изберете правилната добавКа:

l Проверете съдържанието на
активно вещество,

l Проучете помощните съставки,
l Търсете продукти с европейски

сертфикати за качество.
От няколко години на българския
пазар се предлага Тотал Простат
Макс. Препоръчвам го, тъй като
освен високо съдържание на активните съставки, включва и сау палмето.
Синергичното им действие отпуска
простатата и улеснява уринирането.
Освен това подобрява либидото и
има противовъзпалителен ефект
върху простатната жлеза. Тотал
Простат Макс се произвежда и
пакетира във Великобритания.
Цената му е достъпна, а качеството
му не отстъпва на аналозите му на
европейския пазар.

Едномесечната доза е на цена 26.90лв, а при поръчка на две
или повече опаковки доставката е безплатна за цялата страна.
Можете да закупите и в специализирания магазин
за хранителни добавки в София, на адрес ул “Искър” 16.

"

МожетедапоръчатеТотал Простат Макс
сединтелефоненразговорнаномер0877 877 660

Горещо препоръчвам Тотал Простат Макс на всеки, който знае
каквоеболкаприуриниранеинарушенаерекция.Беше ме срам да ида на
лекар, камо ли да се оплача на приятел. Но от жена ми нямаше как да скрия.
Накрая взех нещата в свои ръце. Няколко години обикалях по лекари, пих антибиотици, пробвах народни цярове... Попаднах на Тотал Простат Макс. Няколко дни, след като
започнах прием на препарата, се разредиха позивите за уриниране. За пръв път от години се
събудих и с ерекция. Продължих упорито с добавката и след 2-3 месеца отново посетих клиниката - простатит вече нямах! Вече се чувствам по-уверен, че и дори по-млад! Т.Х. Варна

Замъкът Бинаско днес

Беатриче Ласкарис ди Тенда.
В архивите не е запазена информация за ранните години от живота
на Беатриче, но е отбелязано, че на
2.IХ.1403 г.
ВЪВ ФАМИЛНИЯ ЗАМЪК
НА ЛАСКАРИДИТЕ

сред поданиците на Миланското
херцогство, Филипо живее отделно от нея в замъка си Бинаско,
отдаден на разгул и изневери.
Няколко години след брака им той
се влюбва в една от придворните
дами на Беатриче - Аниезе (или
Агнес) дел Майно.
За да се отърве от жена си,
Филипо Висконти прибягва до
едно обичайно за епохата средство -

в град Тенда се състояла пищната º
сватба. Тридесет и една годишна,
тя се омъжва за италианския благородник Фачино Кане. По това
време Фачино вече е натрупал
ОБВИНЯВА Я
значително състояние покрай
В ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО
военната си кариера на наемник
(кондотиер) на миланския херцог
По негова заповед са арестувани
Висконти, освен това разполага и с трубадурът Мишел Оромбели,
голямо политическо влияние. който често забавлявал Беатриче с
Фачино се отнася внимателно и лютнята и песните си, и две от принежно със своята съпруга и тя служниците º. Подложени на изтезания, те потвърждастава вярна негова
ват фалшивите обвиспътница - отлична
нения към господарездачка, тя го съпровожката
си
и
на
да по време на неговите
23.VIII.1418 г. Беавоенни кампании и се
триче е задържана.
отличава с боен дух и
За да бъде предсърцатост. Но през 1412
отвратен евентуален
г. Фачино умира и
опит за бунт в
казват, че последната
Милано в нейна
му воля на смъртния му
защита, тя е затвореодър била Беатриче да
на в тъмницата на
се омъжи повторно за
замъка
Бинаско,
новия херцог на Милано
отдалечен
на
15-ина
20-годишния
Филипо
км от града, а градМария Висконти, за
ските
порти
на
чиято закрила Фачино
остават
отговарял приживе. Фамилният герб на рода Милано
Ласкарис Вентимиля
затворени до обяд
Своята роля за решес двуглавия орел
на
същия
ден.
нието на вдовицата
Въпреки гаврите и
изиграва и епископът
на Милано, който я убеждава да двадесет и четирите удара с камприеме това брачно предложение. шик, които изтърпява, херцогинята
отрича обвиненията, но това не
Така още същата 1412 г.
пречи да бъде призната за виновна. На 13.IХ.1418 г. Беатриче заедно
БЕАТРИЧЕ СЕ ОМЪЖВА
с трубадура и двете прислужници е
ЗА ДВА ПЪТИ ПО-МЛАДИЯ
обезглавена в двора на замъка
от нея Филипо. Този брак по смет- Бинаско, след което е заровена в
ка донася на Филипо Висконти обща яма.
Така трагично завършва животът
огромното богатство на Беатриче,
на
тази потомка на Йоан Асен II,
възлизащо на половин милион
флорини, обширните имения, която не оставя наследници. Но
нейната съдба успява да развълнувключващи градовете Верчели, ва съвременниците º и става
Новара, Тортона, Александрия и сюжет в творбите на редица автоезерото Лаго Маджоре, и няколко- ри от онази далечна епоха, вълнустотин войници, принадлежали на ва умовете дори и столетия поФачино. Но животът на Беатриче с късно.
Филипо е съвсем различен - ревнуЕлена СТРАХИЛОВА
вайки я от някогашната слава на
www.nauka.bg
покойния º първи съпруг, дразнещ
се от нейната образованост и начеЗаглавието е на редакцията. Със
теност, но и от популярността º съкращения
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ОТГОВОРИ: Водоравно: Де Ниро /Робърт/. Атомизатор. Питагор. Литаково. Док. “Поморин”. Рамос /Серхио/. “Как”. Тотем. Минаре. Тоника. “Ималин”. Рит /Мартин/. Рола.
Анатом. Кити. Неролин. Робини. Тарас /“Тарас Булба”/. Рокабили. Километър. Дакел. Тен. Масена /Андре/. Алора. Лен. Чезена. Анарак. Опал. Де Вито /Дани/. Ило. Шаран.
Китара. Анев /Кирил/. Лико. Ариман. Каватина. Адамович /Георгий/. Камарила. Аноне. Пати /Аделина/ Анилин. Налеп. Мидас. Никола. Еме /Анук/. Мана. Аронов /Арон/. Линик
/Владимир/. Отвесно: “Непокорените”. Атакама. Никанор. “Ленор”. Ватин. Вит. Килотон. Паламида. Рап. Калам. Чанита /“Целувкана на Чанита”/. Богота. Иремел. Кираса.
“Омо”. Анатаз. Конин. Каротин. Съседи. Алино. Ремар /Джеймс/. “Ренета”. Алин. Колиматор. Навара. “Ико”. Мин. Лобода. Ириданов /Страхил/. Мит. Мимика. Атаман. Зарин.
Накано /Юкари/. Амонал. Ракан /Оноре де/. Кибела. Анона. Томари. Илорин. Велен. Говорител. “Ралеви”. ЕМИ. Росети /Данте Габриел/. Исаков /Нико/. Чапек /Карел/.
“

кръстословица

”
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ÁÍÒ 1

06.00 Сутрåшåн бëок
09.00 По свåта è у нас
09.15 Куëтура.ÁГ
10.15 100% буднè прåдаванå за здравосëовåн ëайôстайë
11.15 Áързо, ëåсно, вкусно
12.00 По свåта è у нас
12.30 Вяра è общåство
13.30 Àôåрата "Стоун"
докуìåнтаëåн
ôèëì /Áъëгарèя,
2003 г./, рåжèсьор
Ваня Áаджарова
14.00 Ìаëкè èсторèè
14.30 Òочèца анèìацèонåн ôèëì
14.50 Срåбрèстèят жрåбåц
анèìацèонåн ôèëì
15.15 Гèìназèя "Чåрна
дупка" тв ôèëì
15.40 Òåëåпазарåн прозорåц
16.00 По свåта è у нас
16.30 Áързо, ëåсно, вкусно
17.05 Станè богат тв èгра
18.00 По свåта è у нас
18.20 Ощå от дåня
19.00 Съкровèщå в дворåца тв ôèëì /34
åпèзод/
20.00 По свåта è у нас
20.45 Спортнè новèнè
21.00 Èсторèя.bg ÁрåстЛèтовскèят ìèрåн
договор
22.00 ÁÍÒ на 60
23.00 По свåта è у нас
23.30 Законът на Äойë 5
тв ôèëì /6 åпèзод/
00.15 Куëтура.ÁГ
01.15 100% буднè прåдаванå за здравосëовåн ëайôстайë
02.15 Съкровèщå в дворåца тв ôèëì /34
åпèзод
03.15 Ìаëкè èсторèè
04.15 Законът на Äойë 5
тв ôèëì /6 åпèзод
07.00 Òопчовцèтå, анèìацèя
07.10 Áъëгарскè уроцè...
07.25 Защо?...
07.50 60 стъпкè къì върха .
08.30 Äжèнс .
09.15 Èноватèвно
09.45 Завръщанå в Áрайдсхåд /10 åпèзод/
10.40 Куëтурнè адрåсè
11.00 Знанèå.ÁГ
11.30 Íа опåра с ÁÍÒ 2
12.30 Куëтура.ÁГ
13.30 Òурèст. ìаршрутè
14.00 Áèбëèотåката
15.00 Пåснè от рая
15.30 Áързо, ëåсно, вкусно
16.15 Защо? ...
16.45 Знанèå.ÁГ

ÁèÒèВè

05.30 "Лèцå в ëèцå"
06.00 "Òрансôорìърс:
Роботè под прèкрèтèå" - анèìацèя,
сåрèаë, åп.4
06.30 "Òазè сутрèн" èнôорìацèонно
прåдаванå с водåщ
Àнтон Хåкèìян
09.30 "Прåдè обåд" - токшоу с водåщè
Äåсèсëава
Стоянова è
Àëåксандър Кадèåв
12.00 bTV Íовèнèтå обåдна åìèсèя
12.30 "Коìèцèтå è прèятåëè" - коìåдèйно
шоу
13.30 Прåìèåра: "Вторè
шанс" - сåрèаë, с.2
åп.67
15.00 Прåìèåра: "Шåст
сåстрè" - сåрèаë,
с.7 åп.22
16.00 "Всèчко ìожå да сå
сëучè" - сåрèаë, с.3
åп.14
17.00 bTV Íовèнèтå
17.30 "Лèцå в ëèцå" - пубëèцèстèчно прåдаванå с водåщ
Цвåтанка Рèзова
17.50 Спорт тото
18.00 Прåìèåра:
"Свободåн дух" сåрèаë, åп.24
19.00 bTV Íовèнèтå
20.00 Прåìèåра:
"Завèнагè " - сåрèаë, åп.34
21.00 "Фåрìата: Íов
свят" - рèаëèтè, с.5
22.30 "Коìèцèтå è прèятåëè" - шоу
23.00 bTV Íовèнèтå
23.30 "Ìъртва точка" сåрèаë, с.2 åп.20
00.30 "Стрåëата" - сåрèаë,
с.5 åп.16
01.30 "Къща от картè" сåрèаë, с.6 åп.3
02.30 "Прåдè обåд"
04.40 "Вторè шанс" - сåрèаë, åп.7

ÁÍÒ 2

17.15 Íатèснè F1
17.30 Íа ôокус: Рåгèонът
18.00 По свåта è у нас
18.20 Лèнèя Куëтура
19.00 Сìъртоносна пудра
19.50 Лåка нощ дåца
20.00 Завръщанå в Áрайдсхåд /11 åп., I част/
20.45 Куëтурнè адрåсè
21.15 10 000 крачкè
21.30 В бëèзък пëан
22.00 Áрат за брата 3 /20 åп
22.45 Японèя днåс
23.30 Íатèснè F1
23.45 Отдåë "Фаëшèва
саìоëèчност" сåрèåн /5 åпèзод/
00.40 Íа ôокус: Рåгèонът

ÁЪЛГÀРÈЯ ОÍ ÅЪР

05.00 Íовèнèтå ON AIR
05.30 Опåрацèя Èсторèя
06.30 Áъëгарèя сутрèн
09.30 Íастоящå è ìèнаëо:
проучванèя è находкè
10.00 По сëåдèтå на храната
10.30 Вътрåшно разсëåдванå
- крèìè
11.30 Законът на ëюбовта
12.30 Íовèнèтå ON AIR
13.15 Прåвозвачът - крèìè
14.30 Áрюксåë 1
15.30 Íовèнèтå ON AIR
16.00 Свåтът отгорå
ОРÒ
05.00 Òåëåканаë "Äобро
утро"
08.00 Íовèнè
08.30 Òåëåканаë "Äобро
утро"
09.00 "Ìодна прèсъда"
09.55 "Жèвåй здравосëовно!"
11.00 Íовèнè (със субтèтрè)
11.15 "Врåìåто щå покажå"
14.00 Íовèнè (със субтèтрè)
14.15 "Хайдå да сå ожåнèì!"
15.00 "Ìъжко / Жåнско"
16.00 "Врåìåто щå покажå"
17.00 "Вåчåрнè новèнè"
(със субтèтрè)
17.30 "В дåйствèтåëност"
18.40 "Íåка да говорят"
20.00 "Врåìå"
20.30 Прåìèåра. "Íèщо нå
сå сëучва два пътè".
Сåрèåн ôèëì
22.25 "Вåчåрнèят Ургант"
22.55 "Познåр"
00.50 "Врåìåто щå покажå"
00.50 "В дåйствèтåëност"
03.05 "Íèщо нå сå сëучва
два пътè". Сåрèåн
ôèëì
04.00 Íовèнè
04.05 "Íèщо нå сå сëучва
два пътè".
Продъëжåнèå

16.30 Посëåднèят åнèчар èсторèчåскè сåрèаë
17.30 Íовèнèтå ON AIR
17.50 Äèрåктно
18.30 Íовèнèтå ON AIR
19.30 Äåнят ON AIR
20.30 Родåн със срåбърна
ëъжèчка - крèìè
21.30 Íовèнèтå ON AIR
22.15 Одèсåй - èсторèчåскè
23.15 Жоакèна, доня
Рåвоëюцèя - сåрèаë
00.10 Íовèнèтå ON AIR
00.55 Äèрåктно
ÒèВè 1000
05.05 Èнстèнкт
06.00 Èнтåрнåт съсèпа
жèвота ìè
06.25 Áåзсëåдно èзчåзнаëè - сåзон сåдåì,
åп. 18, 19
08.15 От ìåстопрåстъпëåнèåто, åп. 12
09.15 Áуë - вторè сåзон,
åп. 8, 9
11.15 Åëåìåнтарно, Уотсън
- пåтè сåзон, åп. 14
12.10 Áåзсëåдно èзчåзнаëè - сåзон сåдåì,
åп. 20, 21
14.10 От ìåстопрåстъпëåнèåто, åп. 12
15.10 Убèйства в
Ìèдсъìър, åп. 6
17.10 Лас Вåгас - трåтè
сåзон, åп. 11
18.05 Лас Вåгас - трåтè
сåзон, åп. 12
19.05 Áуë - вторè сåзон,
åп. 10
20.00 Áуë - вторè сåзон,
åп. 11
21.00 Åëåìåнтарно, Уотсън
- пåтè сåзон, åп. 15
22.00 Роко Скèавонå, åп. 2
23.05 Воåннè прåстъпëåнèя, åп. 2
23.55 От ìåстопрåстъпëåнèåто, åп. 13
00.55 Åëåìåнтарно, Уотсън
- пåтè сåзон, åп. 15

ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ l
Íова ÒВ

2 декември

Канаë 3

06.00 "Соцèаëна ìрåжа"
07.00 "Всяка сутрèн"
09.15 "Пуëс"
10.15 "Èнтåрвю"
11.00 ÍОВÈÍÈ
11.15 "Хоëèвуд"
12.00 ÍОВÈÍÈ
12.15 "Áåновска пèта"
13.00 ÍОВÈÍÈ
13.15 "Патарèнскè Live"
14.00 ÍОВÈÍÈ
14.45 "Парëаìåнтът на
ôокус"
15.15 "Свåтскè новèнè"
15.30 "Соцèаëна ìрåжа"
17.00 ÍОВÈÍÈ
17.15 "Äåнят на жèво"
18.00 Цåнтраëна åìèсèя
20.00 ÍОВÈÍÈ
20.15 "Патарèнскè Live"
21.00 ÍОВÈÍÈ
21.15 "Спорт в обåктèва"
22.15 "Äåнят на жèво"
23.00 ÍОВÈÍÈ
23.15 "Патарèнскè Live"
00.00 ÍОВÈÍÈ
00.20 "Спорт в обåктèва"
01.00 07:00 - Повторåнèя

05.20 "Äобрата съпруга" сåрèåн ôèëì, сåзон
5
06.20 "Здравåй, Áъëгарèя"
- сутрåшåн бëок
09.30 "Íа каôå" - прåдаванå на NOVA
12.00 Íовèнèтå на NOVA
12.30 "Ìоят жèвот" - сåрèåн ôèëì, сåзон 3
13.30 "Останè с ìåн" (прåìèåра) - сåрèåн
ôèëì
15.00 "Чåрна роза" - сåрèåн ôèëì
16.00 Íовèнèтå на NOVA
16.10 "Пëюс - Ìèнус" пубëèцèстèчно
прåдаванå, на жèво
17.00 "Íаìåрè ìå" (прåìèåра) - сåрèåн
ôèëì
18.00 "Сåìåйнè войнè"
(прåìèåра) - тåëåвèзèонна èгра
19.00 Íовèнèтå на NOVA цåнтраëна åìèсèя
20.00 "Èгрè на воëята:
Áъëгарèя" (прåìèåра) - рèаëèтè
22.00 "Пътят на чåстта"
(прåìèåра) - сåрèåн
ôèëì
23.00 Íовèнèтå на NOVA
23.30 "Äобрата съпруга" сåрèåн ôèëì, сåзон
5
00.30 "Гоìор" - сåрèåн
ôèëì, сåзон 2
01.30 "Завèнагè свързанè"
- сåрèåн ôèëì
02.45 "Сëънцå è ëуна" сåрèåн ôèëì

05.00 Íовèнè, спорт è врåìåто
06.30 "Åвропа сутрèн" сутрåшåн бëок
09.00 новèнè
09.05 Свободна зона...
12.00 Íовèнè
13.00 Цåнтраëнè обåднè
Íовèнè
16.10 Áèзнåс дåйëè
17.30 новèнè
17.35 Òåìèтå
18.30 Цåнтраëна åìèсèя
19.15 Áèзнåс дåйëè
20.00 Íовèнè
20.10 Òåìèтå
21.00 Вåчåрнè Íовèнè
21.40 Рåакцèя
22.05 Свободна зона...
01.00 05.00 Íощåн бëок

05.00 "Ìайк è Ìоëè"
06.00 "Любèìцè" - åп.3, 4
07.00 "Стоëèчанè в повåчå"
- сåрèаë
08.00 "Ìодåрно сåìåйство"
- сåрèаë
09.00 "Äоìашåн арåст" сåрèаë, с.4 åп.7, 8
10.00 "Робèнзон Крузо" анèìацèя
12.00 "Áåз пукната пара"
13.00 "Фèтнåс" - сåрèаë
14.00 "Ìодåрно сåìåйство"
15.00 "Íовèтå съсåдè"
16.30 "Íа гостè на трåтата
пëанåта"

17.00 "Äоìашåн арåст" сåрèаë, с.4 åп.9, 10
18.00 "Áåз пукната пара"
19.00 "Стоëèчанè в повåчå" - с.12 åп.1
20.00 "Íовèтå съсåдè"
21.30 "Íа гостè на трåтата
пëанåта" - сåрèаë
22.00 "Ìодåрно сåìåйство" - с.8 åп.16, 17
23.00 Прåìèåра: "Фèтнåс"
- сåрèаë, åп.9, 10
00.00 "Äа разëаåì съсåдèтå ощå вåднъж" коìåдèя (СÀЩ,
2016)

ФОКС ëайô

ФОКС крайì

05.00 Ìайк è Ìоëè
06.00 Сëåдващèят топìодåë на Àìåрèка
06.45 Ä-р Зоуè Харт
07.45 Отчаянè съпругè
08.40 Осåì простè правèëа
- åп. 13, 14
09.35 Как сå запознах с
ìайка вè - сåдìè
сåзон, åп. 7, 8
10.30 Спåцèаëèзантът, åп. 7
11.30 Гранд хотåë, åп. 2
12.25 Äåсåт срåщè до
ëюбовта, åп. 1
14.15 Òяëо за отìъщåнèå с
Кëоè Кардашèян, åп.
7
15.10 Ä-р Зоуè Харт - åп. 12
16.05 Áåз пукната пара, åп.
19, 20
17.05 Как сå запознах с
ìайка вè - сåдìè
сåзон, åп. 9, 10
18.00 Àìåрèканска съпруга
с. 1, åп. 1, 2
19.00 Отчаянè съпругè първè сåзон, åп. 7
20.00 Спåцèаëèзантът, åп. 8
21.00 Лåкарèтå от Чèкаго вторè сåзон, åп. 15
22.00 Äръзкè ìоìèчåта, åп.
3
22.55 Гранд хотåë, åп. 3
23.50 Ä-р Зоуè Харт -åп. 12
00.50 Áåз пукната пара, åп.
19

ÒВ Åвропа

ÁèÒèВè
коìåдè

05.05 Èнстèнкт - първè
сåзон, åп. 4
06.00 Èнтåрнåт съсèпа
жèвота ìè - първè
сåзон, åп. 5
06.25 Áåзсëåдно èзчåзнаëè - сåзон сåдåì,
åп. 18, 19
08.15 От ìåстопрåстъпëåнèåто, åп. 12
09.15 Áуë - вторè сåзон,
åп. 8, 9
11.15 Åëåìåнтарно, Уотсън
- пåтè сåзон, åп. 14
12.10 Áåзсëåдно èзчåзнаëè - сåзон сåдåì,
åп. 20, 21
14.10 От ìåстопрåстъпëåнèåто, åп. 12
15.10 Убèйства в
Ìèдсъìър, åп. 6
17.10 Лас Вåгас - трåтè
сåзон, åп. 11, 12
19.05 Áуë - вторè сåзон,
åп. 10, 11
21.00 Åëåìåнтарно, Уотсън
- пåтè сåзон, åп. 15
22.00 Роко Скèавонå, åп. 2
23.05 Воåннè прåстъпëåнèя, åп. 2
23.55 От ìåстопрåстъпëåнèåто, åп. 13
00.55 Åëåìåнтарно, Уотсън
01.55 Гранчåстър - чåтвъртè сåзон, åп. 5

Äèскавърè чåнъë

05.00 Äа продадåш коëата
сè...
08.00 Как са го направèëè?
09.00 Как сå правè...
09.30 Съкровèща в скëада
10.00 Зëато в гаража
10.30 Забравåнè в гаража
11.00 Àвтоìагèстраëа À2
12.00 Áързè è шуìнè
13.00 Äа продадåш коëата
сè: Pontiac GTO:
Чèкаго
14.00 Äèвото сåìåйство от
Àëяска
17.00 Äа продадåш коëата
сè: Ягуар Å
18.00 Áèткè за багаж

ÁèÒèВè
сèнåìа

18.30 Забравåнè в гаража
19.00 Как са го направèëè?
19.30 Как сå правè...
20.00 Ловцè на троôåè:
Åпèзод 1
21.00 Òрåска за зëато:
Åпèзод 4
22.00 Островът на 16-тå с
Áåър Грèëс: Åпèзод
3
23.00 Äèвото сåìåйство от
Àëяска: Åпèзод 9
00.00 Òèраджèè в пустошта: Åпèзод 1
01.00 Ловцè на троôåè
02.00 Åкспåдèцèя в нåпознатото: Åпèзод 6

06.00 "Сåдåì часа разëèка" - сåрèаë, åп.6, 7
08.00 "Èгрè на съзнанèåто"
- псèходраìа (тв
06.00 Àнèìацèонåн бëок
ôèëì, Канада,
08.00 "Áягство от затвора" 2006)
сåрèаë, с.2 åп.19
10.00 "Сåдåì часа разëè09.00 "Òåжкè прåстъпëåнèя"
ка" - сåрèаë, åп.8, 9
- с.6 åп.2
12.15 "Усìèвчèца" - коìå10.00 "Готъì" - с.3 åп.9
дèя (СÀЩ,
11.00 "Òрåнèровъчåн дåн" Гåрìанèя, 2007)
сåрèаë, åп.5
14.00 "Сëåпота" - драìа
12.00 "Лåгåндèтå на утрåш(СÀЩ, 2017)
нèя дåн" - с.2 åп.3
13.00 "Отìъщåнèå: Любовна 16.15 "Оìъжè сå за ìåн,
пèч" - коìåдèя
èсторèя" - åкшън
(Францèя, 2017)
(СÀЩ, 2017)
15.00 "Áягство от затвора" - 18.15 "Панаèр на суåтата"
- драìа (СÀЩ,
сåрèаë, с.2 åп.20
Вåëèкобрèтанèя,
16.00 "Òåжкè прåстъпëåнèя"
- с.6 åп.3
2004)
17.00 "Лåгåндèтå на утрåш20.50 "Като на кèно"
нèя дåн" - с.2 åп.4
21.00 Прåìèåра: "24 часа
18.00 "Òрåнèровъчåн дåн" жèвот" - ôантастèка
сåрèаë, åп.6
(ЮÀР, Кèтай, СÀЩ,
19.00 Часът на супåргåроèтå:
2017)
"Готъì" - с.3 åп.10
23.00 "Суôражåтка" - èсто20.00 Åкшън в 8 (прåìèåра):
рèчåскè
"Сìъртоносно оръ(Вåëèкобрèтанèя,
жèå" - сåрèаë, с.3
Францèя, 2015)
åп.15 (посëåдåн)
01.15
"Сåдåì
часа разëè21.00 bTV Íовèнèтå
ка" - сåрèаë, åп.8, 9
22.00 Áандата на Åкшън:
"Човåкът-въëк" - трè- 03.15 "Áютèôуë" - драìа
(Ìåксèко, Èспанèя,
ëър, ужасè (СÀЩ,
2010), рåжèсьор
2010)
Àëåхандро Гонсаëåс
00.00 "Сìъртоносно оръжèå"
Èнярèту, в роëèтå:
- сåрèаë, с.3 åп.15
Хавèåр Áардåì,
01.00 "Готъì" - с.3 åп.10
Ìарèсåë Àëварåс,
02.00 "Áягство от затвора" Гèйåрìо Åстрåëо,
сåрèаë, с.2 åп.20
03.00 "Лåгåндèтå на утрåшÅдуард Фåрнандåс è
нèя дåн" - с.2 åп.4
др.
ÁèÒèВè
åкшън

06.00 "Любов под наåì"
08.00 "Кëèнèка край åзåрото" - сåрèаë
09.00 "Àëèса в страната на
ëюбовта" - сåрèаë
10.00 "Сто годèнè сън"
11.00 "Скъпè насëåднèцè"
12.00 "Горчèва ëюбов"
13.00 "Èтаëèанската буëка"
14.15 "Фåрìата: Íов свят"
15.45 "Папарацè"
17.00 "Горåщè парè"

ÁèÒèВè
ëåйдè

18.00 "Кëèнèка край åзåрото" - с.2 åп.48
19.00 "Àëèса в страната на
ëюбовта"
20.00 "Сåстра Áåтè"
21.00 Прåìèåра: "Сто
годèнè сън"
22.00 "Скъпè насëåднèцè"
23.00 "Сърцåто на града" сåрèаë, åп.30
00.00 "Сåга è завèнагè" сåрèаë, åп.24

25

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Äрага ôаìèëèя" сåрèаë, сåзон 2
07.00 "Уокър - тåксаскèят
рåйнджър" - сåзон 5
08.00 "Кобра 11: Обадè сå!"
- сåзон 13
09.15 "Äа сå посìååì"
10.00 "Àгåнтèтå на ЩÈÒ"
11.00 "Снайпåрèстè"
12.00 "Хавай 5-0"
13.00 "Уокър - тåксаскèят
рåйнджър"
14.00 "Кобра 11: Обадè сå!"
15.00 "Àгåнтèтå на ЩÈÒ" сåрèаë, сåзон 3
16.00 "Жåнåнè с дåца"
17.00 "Заìåстнèкът" åкшън
19.00 "Снайпåрèстè"
20.00 "Воåннè прåстъпëåнèя: Лос Àнджåëèс"
- сåрèаë, сåзон 6
21.00 "Хавай 5-0"
22.00 "Под дуëото на пèстоëåта" - åкшън
00.00 "Воåннè прåстъпëåнèя: Лос Àнджåëèс"
01.00 Åротèчåн тåëåпазар
03.10 "Íацèонаëна ëотарèя"
ÄÈÅÌÀ ôåìèëè

06.00 "Простè ìè"
07.00 "Èзборът на
Äжåйìè"
08.10 "Áяëата робèня"
09.30 "Íазовè ìå по èìå"
11.00 "Сèяйна ëуна"
12.00 "Ìèстèчна ëюбов"
13.00 "Сåìåйнè войнè"
14.00 "Сåвåр Юг"
15.00 "Áяëата робèня"
16.00 "Стая 309" - сåрèаë
17.00 "Сèяйна ëуна" сåрèåн ôèëì
18.00 "Äъщåря ìè" - сåрèåн ôèëì
19.00 "Сåвåр Юг"
20.00 "Ìèстèчна ëюбов"
21.00 "Íазовè ìå по èìå"
22.30 "Äъщåря ìè"
23.30 "Чåрна ëюбов"
00.30 "Простè ìè"
01.30 "Стая 309" - сåрèаë
02.30 Åротèчåн тåëåпазар

Понåдåëнèк, 2 дåкåìврè, ÁèÒèВè сèнåìа, 21.00 часа - 24 ЧÀСÀ ЖÈВОÒ
Фантастèка, åкшън, трèëър. Рåжèсьор
Áрайън Сìърз. Àктьорè - Èтън Хоук, Чèн
Шю, Поë Àндåрсън, Рутгåр Хауåр, Òайрон
Кèоу, Íатаëè Áоëт, Лèъì Кънèнгаì è другè.
Àгåнтът на ЦРУ Òравèс å готов на всèчко
за своèтå работодатåëè, вкëючèтåëно да
пожåртва è сåìåйството сè, è собствåнèя
сè жèвот. Íа нåговата съвåст тåжат ìного
нåвèннè жåртвè. Сëåд като å убèт, той сå
озовава възкрåсåн за åдна посëåдна
ìèсèя, която щå продъëжè точно 24 часа...

05.15 "Àко зажаëèш..."
06.45 "Äèскусèонно студèо"
07.45 Íовèнè
08.00 Раннè вåстè
10.15 ÍОВÈÍÈ
10.30 Фоëкëорåн концåрт
12.30 ÍОВÈÍÈ
12.45 Àëтåрнатèвè
14.15 Параëакс
15.00 Краткè новèнè
15.10 Параëакс
16.00 Първото бëаго
17.00 Кëасèчåска ìузèка
17.30 Íовèнè
VIASAT хèсторè

05.05 Прокъëнатè дèнастèè, сåзон 1, åп. 13
05.30 Ìèтèчнè звåровå,
сåзон 1, åп. 1
06.25 Кройката на врåìåто, сåзон 1, åп. 1
07.10 Íапоëåон, сåзон 1,
åп. 1-3
10.45 Òрèдåсåтгодèшната
война - Жåëязната
åра, сåзон 1, åп. 1-6
17.10 В търсåнå на "Орèåнт
Åкспрåс", сåзон 1,
åп. 1
18.05 В търсåнå на "Орèåнт
Åкспрåс", сåзон 1,
åп. 2
18.55 Първèтå хора, сåзон
1, åп. 4
20.05 Íай-вåëèкèтå събèтèя от Втората свåтовна война в цвят,
сåзон 1, åп. 1
21.05 Сìъртносно разузнаванå, сåзон 1, åп. 6
22.00 Островът на Àдоëô
23.05 Посëåдното пътуванå
на Роìановè
00.05 Èстèнската война на
троновå, сåзон 1, åп.
1
00.55 Òрèдåсåтгодèшната
война - Жåëязната
åра, сåзон 1, åп. 5
02.05 Островът на Àдоëô
03.05 Посëåдното пътуванå
на Роìановè
04.05 Èстèнската война на
троновå, с.1, åп. 1

17.45 "Всèчкè на ìåгдана"
18.30 "Здравосëовно"
19.30 Íовèнè
20.00 Äèскусèонно студèо"
21.00 "Край Áосôора"
22.00 Íовèнè
22.30 Кëасèчåска ìузèка
23.30 "Прокудåнè ..."
00.30 Íовèнè
01.00 Äèскусèонно студèо"
02.00 "Здравосëовно"
03.00 Òåëåвèзèонåн
ôоруì
HÅШЪÍЪЛ
ÄЖÈОГРÀФÈК

05.15 Èзоставåнè, åп. 11
05.35 Как да спåчåëèì, åп.
7
06.10 Òåорèя на гëупостта,
åп. 11, 12
07.00 Íåпознатата пëанåта,
åп. 1, 2
09.00 Разгëобè ìå, åп. 6
10.00 Ìорскè въëцè:
Сåвåрът срåщу Юга,
åп. 5
11.00 Èстèната за..., åп. 4
12.00 Разсëåдванå на саìоëåтнè катастроôè,
åп. 7, 8
14.00 Разгëобè ìå, åп. 7
15.00 Ìагèстраëа прåз ада:
СÀЩ , åп. 7
16.00 Ìръсна работа, åп. 6
17.00 Èсторèята за Áог:
Коìпèëацèè, åп. 2
18.00 Гåнèят: Пèкасо, åп. 2
19.00 Очåвèдцè, åп. 5
20.00 Спасèтåëåн отряд в
ада, åп. 8
21.00 Ìорскè въëцè:
Сåвåрът срåщу Юга,
åп. 6
22.00 Разсëåдванå на саìоëåтнè катастроôè:
Спåцèаëåн докëад,
åп. 1
23.00 11-тè сåптåìврè:
Контроë на поëåтèтå,
åп. 1
00.00 Подзåìåн свят ООÄ,
åп. 7

КÈÍО ÍОВÀ

06.00 "От ìåстопрåстъпëåнèåто: Ìаяìè"
07.00 "Сëåд тоëкова годèнè" - роìантèчåн
09.00 "Ìèстåрèè от ìаëкото градчå:
Сìъртоносно начèнанèå" - ìèстåрèè
11.00 "От ìåстопрåстъпëåнèåто: Ìаяìè"
12.00 "Äвåтå ìайкè на
буëката" - коìåдèя
13.55 "В кадър"
14.30 "Как да правèш
ëюбов като ангëèчанèн" - роìантèчна коìåдèя
16.30 "Òрèтå хèкса" åкшън
19.00 "Соôèя - Äåн è Íощ"
20.00 "От ìåстопрåстъпëåнèåто: Ìаяìè"
21.00 "Лара Кроôт: Òоìб
Рåйдър" - åкшън
23.00 "От ìåстопрåстъпëåнèåто: Ìаяìè"
00.00 "Прåстъпнèк" - крèìèнаëåн åкшън
Åврокоì

05.00 Свåтът è всèчко в
нåго
06.00 Сåдìèчнèк
06.59 Äåëнèцè
10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здравå
12.00 Сåдìèчнèк
13.00 Íовèнè
13.15 Пътуващо чèтаëèщå
14.15 Учèëèщå за родèтåëè
15.15 Íовèнè
15.30 EuroTV Shop
16.00 Äåëнèцè
20.00 Прåìъëчанè èстèнè
21.00 Áъëгарèя на жèво
22.00 Шоуто на Ìаврèков
23.00 Íовèнè
23.30 Шåсто чувство
02.00 EuroTV Shop
03.30 Учèëèщå за родèтåëè
04.30 Шоуто на Ìаврèков
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05.00 Още îò деíя
05.40 Теëепазаðеí пðîзîðец
06.00 Суòðешеí бëîê
09.00 Пî свеòа è у íас
09.15 Куëòуðа.БГ
10.15 100% будíè
11.15 Бъðзî, ëесíî, вêусíî
11.45 Теëепазаðеí пðîзîðец
12.00 Пî свеòа è у íас
12.30 Исòîðèя.bg БðесòЛèòîвсêèяò мèðеí
дîгîвîð
13.30 Äîйде есеíòа íа
1946г. дîêумеíòаëеí ôèëм
/Бъëгаðèя, 2000г./,
ðежèсьîð
Кîíсòаíòèí Чаêъðîв
14.00 Маëêè èсòîðèè
14.15 Теëепазаðеí пðîзîðец
14.30 Тîчèца аíèмацèîíеí
ôèëм
14.50 Сðебðèсòèяò жðебец
аíèмацèîíеí ôèëм
15.15 Гèмíазèя "Чеðíа
дупêа" òв ôèëм
15.40 Теëепазаðеí пðîзîðец
16.00 Пî свеòа è у íас
16.30 Бъðзî, ëесíî, вêусíî
17.00 БÍТ íа 60
18.00 Пî свеòа è у íас
18.20 Още îò деíя
19.00 Съêðîвèще в двîðеца òв ôèëм /35 епèзîд/
20.00 Пî свеòа è у íас
20.45 Спîðòíè íîвèíè
21.00 Реôеðеíдум
22.00 БÍТ íа 60
23.00 Пî свеòа è у íас
23.30 Заêîíъò íа Äîйë 5 òв
ôèëм /7 епèзîд/
(12)
00.15 Куëòуðа.БГ
01.15 100% будíè пðедаваíе за здðавîсëîвеí ëайôсòайë
02.15 Съêðîвèще в двîðеца òв ôèëм /35 епèзîд
03.20 Туðèзъм.бг
03.50 Äíес è уòðе
04.15 Заêîíъò íа Äîйë 5 òв
ôèëм /7 епèзîд
(12)

БèТèÂè

05.30 "Лèце в ëèце"
06.00 "Тðаíсôîðмъðс:
Рîбîòè пîд пðèêðèòèе" - аíèмацèя,
сеðèаë, еп.5
06.30 "Тазè суòðèí"
09.30 "Пðедè îбед" - òîêшîу с вîдещè
Äесèсëава Сòîяíîва
è Аëеêсаíдъð
Кадèев
12.00 bTV Íîвèíèòе - îбедíа емèсèя
12.30 "Кîмèцèòе è пðèяòеëè" - êîмедèйíî шîу
13.30 Пðемèеðа: "Âòîðè
шаíс" - сеðèаë, с.2
еп.68 (пîсëедеí)
15.00 Пðемèеðа: "Шесò
сесòðè" - сеðèаë, с.7
еп.23
16.00 "Âсèчêî мîже да се
сëучè" - сеðèаë, с.3
еп.15
17.00 bTV Íîвèíèòе
17.30 "Лèце в ëèце" - пубëèцèсòèчíî пðедаваíе с вîдещ
Цвеòаíêа Рèзîва
18.00 Пðемèеðа: "Свîбîдеí
дух" - сеðèаë, еп.25
19.00 bTV Íîвèíèòе - цеíòðаëíа емèсèя
20.00 Пðемèеðа: "Завèíагè
" - сеðèаë, еп.35
21.00 "Феðмаòа: Íîв свяò"
- ðèаëèòè, с.5
22.30 "Кîмèцèòе è пðèяòеëè" - êîмедèйíî шîу
23.00 bTV Íîвèíèòе - êъсíа
емèсèя
23.30 "Мъðòва òîчêа" сеðèаë, с.2 еп.21
00.30 "Сòðеëаòа" - сеðèаë,
с.5 еп.17
01.30 "Къща îò êаðòè" сеðèаë, с.6 еп.4
02.30 "Пðедè îбед"
04.40 "Âòîðè шаíс" - сеðèаë, еп.8

БÍТ 2

07.00 Тîпчîвцèòе
17.15 Íаòèсíè F1
07.10 Бъëгаðсêè уðîцè
17.30 Íа ôîêус
08.00 БÍТ íа 60
18.00 Пî свеòа è у íас
09.00 Пî свеòа è у íас
18.20 Лèíèя
09.15 Часъò íа зðèòеëèòе
19.00 Сòаíè бîгаò
09.45 Завðъщаíе в Бðайдсхед 19.50 Леêа íîщ деца
10.30 Куëòуðíè адðесè
20.00 Завðъщаíе в
11.30 Музèêа, музèêа...
Бðайдсхед
12.00 Пî свеòа è у íас
20.50 Куëòуðíè адðесè
12.30 Куëòуðа.БГ
21.15 10 000 êðачêè
13.30 Туðèзъм.бг
21.30 Пъòешесòвèя
14.00 Лèíèя
22.00 Бðаò за бðаòа
14.45 У дîма
22.45 Оëòаðèòе íа
15.00 Äíес è уòðе
Бъëгаðèя
15.30 Бъðзî, ëесíî, вêусíî
23.00 Пî свеòа è у íас
16.00 Пî свеòа è у íас
23.30 Íаòèсíè F1
16.45 Зíаíèе.БГ

БЪЛГАРИЯ ОÍ ЕЪР
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05.20 "Äîбðаòа съпðуга" сеðèеí ôèëм,
сезîí 5
06.20 "Здðавей, Бъëгаðèя"
09.30 "Íа êаôе" - пðедаваíе íа NOVA
12.00 Íîвèíèòе íа NOVA
12.30 "Мîяò жèвîò" - сеðèеí ôèëм, сезîí 4
13.30 "Осòаíè с меí" (пðемèеðа) - сеðèеí
ôèëм
15.00 "Чеðíа ðîза" - сеðèеí
ôèëм
16.00 Íîвèíèòе íа NOVA
16.10 "Пëюс - Мèíус" - пубëèцèсòèчíî пðедаваíе, íа жèвî
17.00 "Íамеðè ме" (пðемèеðа) - сеðèеí
ôèëм
18.00 "Семейíè вîйíè"
(пðемèеðа) - òеëевèзèîííа èгðа
19.00 Íîвèíèòе íа NOVA цеíòðаëíа емèсèя
20.00 "Оòêðадíаò жèвîò:
Кðъвíè вðъзêè" (пðемèеðа) - сеðèеí
ôèëм, сезîí 8
21.00 "Игðè íа вîëяòа:
Бъëгаðèя" (пðемèеðа) - ðèаëèòè
22.00 "Пъòяò íа чесòòа"
(пðемèеðа) - сеðèеí
ôèëм
23.00 Íîвèíèòе íа NOVA
23.30 "Äîбðаòа съпðуга" сеðèеí ôèëм,
сезîí 5
00.30 "Бегъëцè îò бъдещеòî" - сеðèеí ôèëм
01.30 "Завèíагè свъðзаíè"
- сеðèеí ôèëм
02.45 "Сëъíце è ëуíа" сеðèеí ôèëм
05.00 "Любèмцè"
07.00 "Сòîëèчаíè в пîвече"
08.00 "Мîдеðíî семейсòвî"
09.00 "Äîмашеí аðесò"
10.00 "Чèчî Бъê" - êîмедèя
(САЩ, 1989), ðежèсьîð
Äжîí Хюз, в ðîëèòе:
Äжîí Кеíдè, Маêîëè
Къëêèí, Äжèйí Луèса
Кеëè, Габè Хîôмаí
è дð.
12.00 "Без пуêíаòа паðа"
13.00 "Фèòíес"
14.00 "Мîдеðíî семейсòвî"
15.00 "Íîвèòе съседè"
ФОКС ëайô

3 декември

Каíаë 3

06.00 "Сîцèаëíа мðежа"
07.00 "Âсяêа суòðèí"
09.00 ÍОÂИÍИ íа всеêè
êðъгъë час
09.15 "Пуëс"
10.15 "Иíòеðвю с Íадеëèíа
Аíева"
11.15 "Äðугîòî ëèце"
12.15 "Оôаíзèва"
13.15 "Паòаðèíсêè Live"
14.45 "Паðчеòа
îò ðеаëíîсòòа"
15.15 "Свеòсêè íîвèíè"
15.30 "Сîцèаëíа мðежа"
17.15 "Äеíяò íа жèвî"
20.15 "Паòаðèíсêè Live"
21.15 "Спîðò в îбеêòèва"
22.15 "Äеíяò íа жèвî"
23.15 "Паòаðèíсêè Live"
00.20 "Спîðò в îбеêòèва"
01.00 - 07:00 - Пîвòîðеíèя

ТÂ Евðîпа

05.00 Íîвèíè, спîðò è вðемеòî
06.30 "Евðîпа суòðèí"
09.05 Свîбîдíа зîíа с
Кîðèòаðîв
12.00 Íîвèíè
12.35 Спîðò
13.00 Цеíòðаëíè îбедíè
Íîвèíè
13.35 Спîðò
14.00 Íîвèíè
15.35 Спîðò
16.00 Íîвèíè
16.10 Бèзíес дейëè
17.00 Íîвèíè
17.15 Бèзíес дейëè
17.35 Темèòе
18.30 Цеíòðаëíа емèсèя
Íîвèíè
19.15 Бèзíес дейëè
20.00 Íîвèíè
20.10 Темèòе
21.00 Âечеðíè Íîвèíè
21.20 Спîðò
21.40 Реаêцèя
22.00 Íîвèíè
22.05 Свîбîдíа зîíа с
Кîðèòаðîв
01.00 - 05.00 Íîщеí èíôîðмацèîíеí бëîê
БèТèÂè
êîмедè

16.30 "Íа гîсòè íа òðеòаòа
пëаíеòа"
17.00 "Кîмèцèòе
è пðèяòеëè"
18.00 "Без пуêíаòа паðа"
19.00 "Сòîëèчаíè
в пîвече"
20.00 "Íîвèòе съседè"
21.30 "Íа гîсòè íа òðеòаòа
пëаíеòа"
22.00 "Мîдеðíî семейсòвî"9
23.00 Пðемèеðа: "Фèòíес"
00.00 "Чèчî Бъê" - êîмедèя (САЩ, 1989)
ФОКС êðайм

05.05 Оòец Бðауí
05.15 Тяëî за îòмъщеíèе
06.00 Иíòеðíеò съсèпа
с Кëîè Каðдашèяí
жèвîòа мè
06.00 Сëедващèяò òîпмî06.25 Безсëедíî
деë íа Амеðèêа
èзчезíаëè
06.45 Ä-ð Зîуè Хаðò
08.15 Оò месòîпðесòъпëе07.45 Оòчаяíè съпðугè
íèеòî
08.40 Амеðèêаíсêа
09.15 Буë
съпðуга
11.15 Еëемеíòаðíî, Уîòсъí
09.35 Каê се запîзíах с
12.10 Безсëедíî
майêа вè
èзчезíаëè
10.30 Спецèаëèзаíòъò
14.10 Оò месòîпðесòъпëе11.30 Гðаíд хîòеë
íèеòî
12.25 Äðъзêè мîмèчеòа
15.10 Рîêî Сêèавîíе
13.20 Леêаðèòе îò Чèêагî
16.15 Âîеííè пðесòъпëе14.15 Тяëî за îòмъщеíèе
íèя,
с Кëîè Каðдашèяí
17.10 Лас Âегас
15.10 Ä-ð Зîуè Хаðò
19.05
Буë
16.05 Без пуêíаòа паðа,
21.00 Еëемеíòаðíî, Уîòсъí
17.05 Каê се запîзíах с
ОРТ
ТèÂè 1000
- пеòè сезîí, еп. 16
майêа вè
22.00 Мèсòеðèèòе íа дîê18.00 Амеðèêаíсêа
05.00 Теëеêаíаë "Äîбðî
06.45 Евòèíîòî е сêъпî,
òîð Бëейê, еп. 2
съпðуга
уòðî"
САЩ, êîмедèя
23.05 Âîеííè пðесòъпëе19.00 Оòчаяíè съпðугè
08.00 Íîвèíè
íèя, еп. 3
20.00 Спецèаëèзаíòъò
08.15 Сëава, САЩ, бèîгðа00.00 Оò месòîпðесòъпëе08.30 Теëеêаíаë "Äîбðî
21.00 Леêаðèòе îò Чèêагî
ôèчеí/дðама
íèеòî, еп. 14
уòðî"
10.15 Ед òеëевèзèяòа, САЩ, 22.00 Сëадêè
00.55 Еëемеíòаðíî, Уîòсъí
íепðèяòíîсòè
09.00 "Мîдíа пðèсъда"
êîмедèя
- пеòè сезîí, еп. 16
22.55 Гðаíд хîòеë
09.55 "Жèвей здðавîсëîв12.15 Гîëяма ðèба, САЩ,
01.55 Оòдеë "Разсëед23.50 Ä-ð Зîуè Хаðò
íî!"
ваíе", еп. 1
00.50 Без пуêíаòа паðа
пðèêëючеíсêè
11.00 Íîвèíè (със субòèòðè)
02.40 Оòдеë
01.50 Амеðèêаíсêа
14.20
Спðè
èëè
мама
ще
11.15 "Âðемеòî ще пîêаже"
"Разсëедваíе", еп. 2
съпðуга
сòðеëя, САЩ,
03.30 Аíджеëèêа Фасò 14.00 Íîвèíè (със субòèòðè)
02.40 Оòчаяíè съпðугè
еêшъí/êîмедèя
пеòè сезîí, еп. 2
03.35 Спецèаëèзаíòъò
14.15 "Хайде да се îжеíèм!"
04.15 Оòец Бðауí - вòîðè
15.45 Майêа пîд íаем, САЩ, 04.20 Сëедващèяò òîпмî15.00 "Мъжêî / Жеíсêî"
сезîí, еп. 3
деë íа Амеðèêа
êîмедèя
16.00 "Âðемеòî ще пîêаже"
17.00 "Âечеðíè íîвèíè" (със 17.20 Мîмчеòî с ðаèðаíаòа
пèжама,
субòèòðè)
Äèсêавъðè чеíъë
17.30 "Â дейсòвèòеëíîсò"
Âеëèêîбðèòаíèя,САЩ,
18.00 Бèòêè за багаж
05.00 Äа пðîдадеш êîëаòа
18.40 "Íеêа да гîвîðяò"
дðама
сè: Äжеíсеí
20.00 "Âðеме"
18.30 Забðавеíè в гаðажа
18.55 Пъðва сðеща, САЩ,
20.30 Пðемèеðа. "Íèщî íе
бèîгðаôèчеí/дðама 08.00 Каê са гî íапðавèëè?
19.00 Каê са гî íапðавèëè?
се сëучва два пъòè". 20.15 Мèсòъð Бèйí,
09.00 Каê се пðавè...
19.30 Каê се пðавè...
Сеðèеí ôèëм
09.30 Съêðîвèща в сêëада
Âеëèêîбðèòаíèя,
20.00 Лîвцè íа òðîôеè
22.25 "Âечеðíèяò Уðгаíò"
10.00
Зëаòî
в
гаðажа
êîмедèя/семееí
21.00 Тðесêа за зëаòî
00.00 Пðемèеðа. "Пðавî íа 22.00 Сêîò Пèëгðèм сðещу 10.30 Забðавеíè в гаðажа
23.00 Зëаòî в Беðèíгîвî
спðаведëèвîсò"
свеòа, Каíада, Япîíèя 11.00 Авòîмагèсòðаëа А2
03.10 "Íèщî íе се сëучва
мîðе
12.00
Бъðзè
è
шумíè
23.35
Раждаíеòî
íа
ëъжаòа,
два пъòè". Сеðèеí
00.00 Тèðаджèè в пусòîшòа
13.00
Äа
пðîдадеш
êîëаòа
САЩ,
êîмедèя
ôèëм
01.00 Лîвцè íа òðîôеè
01.10 Мъж íа гîдèíаòа,
сè: Фîðд F100
04.00 Íîвèíè
02.00 Еêспедèцèя в íепîзСАЩ, êîмедèя/дðама 14.00 Авòîмагèсòðаëа А2
04.05 "Íèщî íе се сëучва
íаòîòî
03.05 Âîеííè загубè, САЩ, 17.00 Äа пðîдадеш êîëаòа
два пъòè".
êðèмèíаëеí
Пðîдъëжеíèе
03.00 Тðесêа за зëаòî
сè: Мèíè Мîуê
05.00 Íîвèíèòе ON AIR
05.30 Âèдèмî è íевèдèмî
06.30 Бъëгаðèя суòðèí
09.30 Íасòîяще è мèíаëî:
пðîучваíèя è íахîдêè
10.00 Пî сëедèòе íа хðаíаòа
10.30 Âъòðешíî ðазсëедваíе
11.30 Заêîíъò íа ëюбîвòа
12.30 Íîвèíèòе ON AIR
13.00 Теëепазаðеí пðîзîðец
13.15 Пðевîзвачъò
14.15 Теëепазаðеí пðîзîðец
14.30 VIB
15.00 Исòîðèèòе ON AIR

15.30 Íîвèíèòе ON AIR
16.00 Свеòъò îòгîðе
16.30 Пîсëедíèяò еíèчаð
17.30 Íîвèíèòе ON AIR
17.50 Äèðеêòíî
18.30 Íîвèíèòе ON AIR
19.30 Äеíяò ON AIR
20.30 Пîëèцейсêè вîйíè
21.30 Íîвèíèòе ON AIR
22.15 Одèсей
23.15 Жîаêèíа, дîíя
Ревîëюцèя 00.10 Íîвèíèòе ON AIR
00.55 Äèðеêòíî

БèТèÂè
сèíема

06.00 "Седем часа ðазëèêа" - сеðèаë
08.00 "Оò ðуса пî-ðуса" êîмедèя, êðèмèíа06.00 Аíèмацèîíеí бëîê
ëеí (Каíада, 2007)
08.00 "Бягсòвî îò заòвîðа" 10.00 Теëепазаð
сеðèаë
09.00 "Тежêè пðесòъпëеíèя" 10.15 "Седем часа ðазëè- сеðèаë
êа" - сеðèаë
10.00 "Гîòъм" - сеðèаë
12.15 Теëепазаð
11.00 "Тðеíèðîвъчеí деí" 12.30 "Меëîдèя за едíа
сеðèаë
íîщ" - дðама
12.00 "Легеíдèòе íа уòðеш(Каíада, 2007)
íèя деí" - сеðèаë
14.15 "Шесò меòðа дъëбî13.00 "Âъí îò пещòа" - êðèчèíа" - пðèêëючеíмèíаëеí, òðèëъð
сêè, дðама, бèîгðа(Âеëèêîбðèòаíèя,
ôèчеí (САЩ, 2017)
САЩ, 2013)
15.00 "Бягсòвî îò заòвîðа" - 16.15 "Хîðъò íа мîмчеòасеðèаë
òа" - дðама (САЩ,
16.00 "Тежêè пðесòъпëеíèя"
2014)
- сеðèаë
18.15 Теëепазаð
17.00 "Легеíдèòе íа уòðеш18.30 "Маямè Âайс" íèя деí" - сеðèаë
еêшъí, êðèмèíаëеí
18.00 "Тðеíèðîвъчеí деí" (САЩ, 2006)
сеðèаë
20.50 "Каòî íа êèíî"
19.00 Часъò íа супеðгеðîè21.00 Пðемèеðа:
òе: "Гîòъм" - сеðèаë
20.00 Еêшъí в 8 (пðемèеðа):
"Гîспîжèца
"Íаðêîс" - сеðèаë,
Амеðèêа" - êîмедèя
21.00 bTV Íîвèíèòе
(САЩ, 2015)
22.00 Баíдаòа íа Еêшъí:
22.45 "Кîíòаêò" - ôаíòас"Пîсëедíèяò ëîвец íа
òèêа, дðама, мèсòъвещèцè" - ôеíòъзè,
ðè (САЩ, 1997)
еêшъí, пðèêëючеíсêè
01.45 "Седем часа ðазëè(САЩ, 2015)
êа" - сеðèаë
00.15 "Íаðêîс" - сеðèаë
03.45 "Сëепîòа" - дðама,
01.15 "Гîòъм" - сеðèаë
ðîмаíòèчеí (САЩ,
02.15 "Бягсòвî îò заòвîðа" сеðèаë
2017)
БèТèÂè
еêшъí

05.00 "Гîðещè паðè"
06.00 "Сесòðа Беòè"
07.00 "Шесò сесòðè"
08.00 "Кëèíèêа êðай
езеðîòî"
09.00 "Аëèса в сòðаíаòа íа
ëюбîвòа"
10.00 "Сòî гîдèíè съí"
11.00 "Сêъпè íасëедíèцè"
12.00 "Гîðчèва ëюбîв"
13.00 "Иòаëèаíсêаòа буëêа"
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ÄИЕМА

06.00 "Äðага ôамèëèя"
07.00 "Уîêъð - òеêсасêèяò
ðейíджъð"
08.00 "Кîбðа 11:
Обадè се!"
09.15 "Äа се пîсмеем"
10.00 "Агеíòèòе íа ЩИТ"
11.00 "Сíайпеðèсòè"
12.00 "Хавай 5-0" 13.00 "Уîêъð - òеêсасêèяò
ðейíджъð"
14.00 "Кîбðа 11:
Обадè се!"
15.00 "Агеíòèòе íа ЩИТ"
16.00 "Жеíеíè с деца"
17.00 "Рîзîваòа паíòеðа 2"
- пðèêëючеíсêа
êîмедèя
19.00 "Сíайпеðèсòè"
20.00 "Âîеííè пðесòъпëеíèя: Лîс Аíджеëèс"
21.00 "Хавай 5-0"
22.00 "Гðадсêа спðаведëèвîсò" - еêшъí
00.00 "Âîеííè пðесòъпëеíèя: Лîс Аíджеëèс"
01.00 Еðîòèчеí òеëепазаð
ÄИЕМА ôемèëè

06.00 "Пðîсòè мè"
07.00 "Севеð Юг"
08.10 "Бяëаòа ðîбèíя"
09.30 "Íазîвè ме пî èме"
11.00 "Сèяйíа ëуíа"
12.00 "Мèсòèчíа ëюбîв"
13.00 "Семейíè вîйíè" òеëевèзèîííа èгðа
14.00 "Чеðíа ëюбîв"
15.00 "Бяëаòа ðîбèíя"
16.00 "Сòая 309"
БèТèÂè
17.00 "Сèяйíа ëуíа"
ëейдè
18.00 "Äъщеðя мè"
19.00 "Севеð Юг"
14.15 "Феðмаòа: Íîв свяò"
20.00 "Мèсòèчíа ëюбîв"
15.45 "Тъðсè се" - òîêшîу
(пðемèеðа)
17.00 "Гîðещè паðè"
18.00 "Кëèíèêа êðай езеðîòî" 21.00 "Íазîвè ме пî èме"
(пðемèеðа)
19.00 "Аëèса в сòðаíаòа íа
22.30 "Äъщеðя мè" (пðеëюбîвòа"
мèеðа)
20.00 "Сесòðа Беòè"
21.00 Пðемèеðа: "Сòî гîдèíè 23.30 "Чеðíа ëюбîв" (пðемèеðа)
съí"
00.30 "Пðîсòè мè"
22.00 "Сêъпè íасëедíèцè"
01.30 "Сòая 309"
23.00 "Съðцеòî íа гðада"
02.30 Еðîòèчеí òеëепазаð
00.00 "Сега è завèíагè"

Âòîðíèê, 3 деêемвðè, БèТèÂè сèíема,
21.00 часа - ГОСПОЖИЦА АМЕРИКА

Режèсьîð Íîа Баумбаê. Аêòьîðè: Гðеòа Гъðуèг,
Лîëа Къðê, Шейíа Äаудсуеë, Каòðèí Ъðбè, Маòю
Шèъð è дðугè.
Тðейсè е самîòíа êîëежаíêа в Íю Йîðê, êîяòî
íяма íèòî въëíуващè пðежèвяваíèя в êîëежа,
íèòî ëъсêавèя гðадсêè жèвîò, за êîйòî сè е мечòаëа. Кîгаòî пîпада пîд êðèëîòî íа бъдещаòа сè
дîведеíа сесòðа Бðуê - бîíвèваíêа è îбèòаòеëêа
íа маëъê апаðòамеíò в съðцеòî íа Таймс Сêуеъð, Тðейсè íай-сеòíе е спасеíа îò ðазîчаðîваíèеòî сè è въвëечеíа в щуðèòе жèòейсêè аваíòюðè íа Бðуê.
05.00 Обëаче ëе, бяëî
06.00 "Âсèчêè íа мегдаíа"
06.45 Äèсêусèîííî сòудèî"
07.45 Íîвèíè
08.00 "Раííè весòè"
10.15 ÍОÂИÍИ
10.30 "Äèðеêòíî за
êуëòуðаòа"
12.30 ÍОÂИÍИ
12.45 Кèòêа íаðîдíè песíè
13.00 "Здðавîсëîвíî"
14.00 Äèсêусèîííî сòудèî"
15.00 Íîвèíè
15.15 "Кðай Бîсôîðа"
16.15 "Аêî зажаëèш"
VIASAT хèсòîðè

05.40 Загадêè в музея
06.25 Кðîйêаòа íа вðемеòî
07.10 Сòðахîòíè èзîбðеòеíèя
07.40 Мèòèчíè звеðîве
08.35 Тъðсачè íа Бèбëèяòа
10.45 Тайíèòе íа егèпеòсêèòе пèðамèдè
12.45 Егèпеòсêè загадêè,
сезîí 1, еп. 1
13.40 Егèпеòсêè загадêè,
сезîí 1, еп. 2
14.40 Егèпеòсêè загадêè,
сезîí 1, еп. 3
15.35 Егèпеòсêè загадêè,
сезîí 1, еп. 4
16.30 Егèпеòсêè загадêè,
сезîí 1, еп. 5
17.25 Егèпеòсêè загадêè,
сезîí 1, еп. 6
18.20 Егèпеòсêè загадêè,
сезîí 1, еп. 7
19.15 Исòèíсêаòа вîйíа íа
òðîíîве, сезîí 1,
еп. 1
20.05 Íай-веëèêèòе събèòèя îò Âòîðаòа свеòîвíа вîйíа в цвяò
21.05 Смъðòíîсíî ðазузíаваíе
22.00 Звеðîвеòе íа Хèòëеð
23.00 Äеíяò, в êîйòî
Кеíедè умðя
00.05 Исòèíсêаòа вîйíа íа
òðîíîве
00.55 Тðèдесеòгîдèшíаòа
вîйíа - Жеëязíаòа
еðа

17.30 Íîвèíè
17.45 "Âсèчêè íа мегдаíа"
18.30 "Здðавîсëîвíî"
19.30 Íîвèíè
20.00 "Äèсêусèîííî сòудèî"
21.00 "Íîвè хîðèзîíòè"
22.00 Íîвèíè. Пðîгíîза за
вðемеòî
22.30 "Äèðеêòíî за
êуëòуðаòа"
00.30 Íîвèíè. Пðîгíîза за
вðемеòî
01.00 "Äèсêусèîííî сòудèî"
02.00 "Здðавîсëîвíî"
03.00 "Фðîíòаëíî"
HЕШЪÍЪЛ
ÄЖИОГРАФИК

05.15 Изîсòавеíè
05.35 Каê да спечеëèм
06.10 Теîðèя íа гëупîсòòа
07.00 Íепîзíаòаòа пëаíеòа, еп. 3
08.00 Íепîзíаòаòа
пëаíеòа
09.00 Разгëîбè ме
10.00 Евðîпа îòвèсîêî
11.00 Исòèíаòа за...
12.00 Разсëедваíе íа
самîëеòíè êаòасòðîôè
14.00 Разгëîбè ме
15.00 Магèсòðаëа пðез
ада
16.00 Мðъсíа ðабîòа
17.00 Исòîðèяòа за Бîг
18.00 Геíèяò: Пèêасî
19.00 Изгубеíèòе съêðîвèща íа маèòе
21.00 Рухваíеòî íа мîсòа
в Геíуа
22.00 Евðîпа îòвèсîêî
23.00 Изгубеíèòе гðадîве
с Аëбъðò Лèí
00.00 Íаðêîбëясъê:
Заëавяíеòî íа
Хîаêèí Гусмаí
01.00 Оòбëèзî: Íай-сòðîгèòе ðусêè заòвîðè
01.55 Изгубеíèòе гðадîве
с Аëбъðò Лèí

КИÍО ÍОÂА

06.00 "Оò месòîпðесòъпëеíèеòî: Маямè"
07.00 "Загадêè îò
Фëîðеíцèя" ðîмаíòèчíа дðама
09.00 "Äа îбèчаш пî
ðецепòа" - ðîмаíòèчеí ôèëм
11.00 "Оò месòîпðесòъпëеíèеòî: Маямè"
12.00 "Кîôòè пðèчесêа" êîмедèя
14.20 "Мèсòъð Äèйдс" êîмедèя
16.20 "Жеëязíаòа масêа" пðèêëючеíсêè
ôèëм
19.00 "Сîôèя - Äеí è Íîщ"
- ðèаëèòè сеðèаë
20.00 "Оò месòîпðесòъпëеíèеòî: Маямè"
21.00 "Чуждеíецъò" еêшъí
23.30 "Оò месòîпðесòъпëеíèеòî: Маямè"
00.30 "Äеòеòî в меí" ðîмаíòèчíа êîмедèя
Евðîêîм

05.30 Бъëгаðèя íа жèвî
06.30 Кëючъò êъм успеха
06.59 Äеëíèцè
10.30 EuroTV Shop
11.00 Âðемеíа è íðавè
13.00 Íîвèíè
13.15 Чесòíî êазаíî
15.15 Íîвèíè
15.30 EuroTV Shop
16.00 Äеëíèцè
18.50 Íîвèíè
19.20 Äеëíèцè
20.00 Заедíî бъëгаðè
21.00 Седмèчíèê с Âëадî
Беðеаíу
22.00 Refresh за здðаве
23.00 Íîвèíè
23.30 Шесòî чувсòвî
01.30 Теëепазаðеí пðîзîðец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Заедíî бъëгаðè
04.30 Седмèчíèê с Âëадî
Беðеаíу
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05.00 Още от äенÿ
06.00 Ñутðешен бëок
09.00 По светà и у нàс
09.15 Куëтуðà.БГ
10.15 100% буäни пðеäàвàне зà зäðàвосëовен
ëàйôстàйë
11.15 Бъðзо, ëесно, вкусно
12.00 По светà и у нàс
12.30 Реôеðенäум
13.30 Äо Бъëгàðиÿ и нàзàä
äокументàëен ôиëм
/Бъëгàðиÿ, 2000г./,
ðежисьоð Любо
Хðистов
14.00 Ìàëки истоðии
14.30 То÷ицà
àнимàционен ôиëм
14.50 Ñðебðистиÿт жðебец
àнимàционен ôиëм
15.15 Гимнàзиÿ "Чеðнà
äупкà" - тв ôиëм
16.00 По светà и у нàс
16.30 Бъðзо, ëесно, вкусно
17.00 БНТ нà 60
18.00 По светà и у нàс
18.20 Още от äенÿ
19.00 Ñъкðовище в äвоðецà
тв ôиëм /36 епизоä/
20.00 По светà и у нàс
20.45 Ñпоðтни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Äжинс
22.00 БНТ нà 60
23.00 По светà и у нàс
23.30 Зàконът нà Äойë 5
тв ôиëм /8 епизоä/
00.15 Куëтуðà.БГ
01.15 100% буäни пðеäàвàне зà зäðàвосëовен
ëàйôстàйë
02.15 Ñъкðовище в äвоðецà
тв ôиëм /36 епизоä
03.15 Бибëиотекàтà
04.15 Зàконът нà Äойë 5
тв ôиëм /8 епизоä

БиТиВи

05.30 "Лице в ëице"
06.00 "Тðàнсôоðмъðс:
Роботи поä пðикðитие" - àнимàциÿ,
еп.6
06.30 "Тàзи сутðин" инôоðмàционно
пðеäàвàне с воäещ
Антон Хекимÿн
09.30 "Пðеäи обеä" - токшоу с воäещи
Äесисëàвà Ñтоÿновà
и Аëексàнäъð
Кàäиев
12.00 bTV Новините - обеäнà емисиÿ
12.30 "Комиците и пðиÿтеëи" - комеäийно шоу
13.30 "Ягоäовà ëюбов" еп.1
15.00 "Шест сестðи" - с.7
еп.24
16.00 "Вси÷ко може äà се
сëу÷и" - с.3 еп.16
(посëеäен)
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в ëице" - пубëицисти÷но пðеäàвàне с воäещ
Цветàнкà Ризовà
18.00 "Ñвобоäен äух" еп.26
19.00 bTV Новините - центðàëнà емисиÿ
20.00 "Зàвинàги" - еп.36
21.00 "Феðмàтà: Нов свÿт"
- ðиàëити, с.5
22.30 "Комиците и пðиÿтеëи" - комеäийно шоу
23.00 bTV Новините - къснà
емисиÿ
23.30 "Ìъðтвà то÷кà" - с.2
еп.22
00.30 "Ñтðеëàтà" - с.5
еп.18
01.30 "Къщà от кàðти" - с.6
еп.5
02.30 "Пðеäи обеä"
04.40 "Втоðи шàнс" - еп.9

БНТ 2

07.00 Топ÷овците
07.10 Бъëгàðски уðоци
07.30 Зàщо?
08.00 БНТ нà 60
09.00 По светà и у нàс
09.15 Äо Åвðопà и нàпðеä
09.45 В Бðàйäсхеä
10.35 Куëтуðни àäðеси
11.00 Знàние.БГ /
11.30 Откàкто свÿт светувà
12.00 По светà и у нàс
12.30 Куëтуðà.БГ
13.30 Когàто съðповете по÷ивàт
14.00 Линиÿ Куëтуðà
14.45 Летÿщиÿт кон
15.00 Äеëôини
15.30 Бъðзо, ëесно, вкусно

16.00 По светà и у нàс
16.15 Зàщо? Човекът
16.45 Знàние.БГ
17.15 Нàтисни F1
17.30 Нà ôокус
18.00 По светà и у нàс
18.20 Линиÿ Куëтуðà
19.00 Концеðт
19.50 Лекà нощ äецà
20.00 Люäмиëà Гуð÷енко
20.45 Пëàнински хðоники
21.15 10 000 кðà÷ки
21.30 Репетициÿ
22.00 Бðàт зà бðàтà 3/22 еп.
22.45 Шиôт
23.00 По светà и у нàс
23.30 Нàтисни F1

БЪЛГАРИЯ ОН ÅЪР

05.00 Новините ON AIR
05.30 Опоðни хоðà
06.30 Бъëгàðиÿ сутðин
09.30 Рàйски гðàäини
10.00 По сëеäите нà хðàнàтà
10.30 Вътðешно ðàзсëеäвàне
11.30 Зàконът нà ëюбовтà
12.30 Новините ON AIR
13.15 Пðевозвà÷ът
14.30 Виäимо и невиäимо
15.30 Новините ON AIR
16.00 Ñветът отгоðе
16.30 Посëеäниÿт ени÷àð
ОРТ

05.00 Теëекàнàë "Äобðо
утðо"
08.00 Новини
08.30 Теëекàнàë "Äобðо
утðо"
09.00 "Ìоäнà пðисъäà"
09.55 "Живей зäðàвосëовно!"
11.00 Новини (със субтитðи)
11.15 "Вðемето ще покàже"
14.00 Новини (със субтитðи)
14.15 "Хàйäе äà се оженим!"
15.00 "Ìъжко / Женско"
16.00 Фиëм "Тðеньоð"
17.00 "Ве÷еðни новини" (със
субтитðи)
17.30 "Вðемето ще покàже"
18.40 "Некà äà говоðÿт"
20.00 "Вðеме"
20.30 "Нищо не се сëу÷вà
äвà пъти". Ñеðиен
ôиëм
22.50 "Ве÷еðниÿт Уðгàнт"
23.00 "Пðàво нà спðàвеäëивост"
23.25 "В äействитеëност"
00.25 "Вðемето ще покàже"
02.40 "Нищо не се сëу÷вà
äвà пъти". Ñеðиен
ôиëм
04.00 Новини

17.30 Новините ON AIR
17.50 Äиðектно
18.30 Новините ON AIR
19.30 Äенÿт ON AIR
20.30 Поëицейски войни
21.30 Новините ON AIR
22.15 Оäисей
23.15 Жоàкинà, äонÿ
Ревоëюциÿ
00.10 Новините ON AIR
00.55 Äиðектно
01.30 Опеðàциÿ Истоðиÿ
02.30 Новините ON AIR
03.00 Бъëгàðиÿ сутðин
ТиВи 1000
06.15 Воäен свÿт, ÑАЩ,
ôàнтàстикà, 1995
08.25 Гоëÿмà ðибà, ÑАЩ,
ôентъзи, 2003
10.25 Кðàëÿт нà скоðпионите, ôентъзи, 2002
11.55 Ìоëÿ те, äàðи!, ÑАЩ,
комеäиÿ, 2009
13.25 Зàвðъщàнето нà
Поëи, ÑАЩ, комеäиÿ, 2004
14.55 Ìики Ñиньото око,
комеäиÿ, 1999
16.35 Äневнà светëинà,
ÑАЩ, тðиëъð, 1996
18.25 Зàпознàй се с Гðейс,
ÑАЩ, комеäиÿ, 2017
20.15 Пеги Ñю се омъжи,
ÑАЩ, ôентъзи, 1986
22.00 Октомвðийско небе,
ÑАЩ, 1999
23.45 Пðевоäà÷кàтà,
Веëикобðитàниÿ,
ÑАЩ, мистеðии,
2005
01.50 Убий Биë: ÷àст 2,
ÑАЩ, тðиëъð, 2004
04.00 Пðоäуцентите, ÑАЩ,
музикàëен, 2005

ÑÐßÄÀ

Новà ТВ

l 4 декември
Кàнàë 3

06.00 "Ñоциàëнà мðежà"

05.20 "Äобðàтà съпðугà" сеðиен ôиëм,
сезон 5
06.20 "Зäðàвей, Бъëгàðиÿ"
- сутðешен бëок
09.30 "Нà кàôе" пðеäàвàне нà NOVA
12.00 Новините нà NOVA
12.30 "Ìоÿт живот" сеðиен ôиëм,
сезон 4
13.30 "Остàни с мен" сеðиен ôиëм
15.00 "Чеðнà ðозà" сеðиен ôиëм
16.00 Новините нà NOVA
16.10 "Пëюс - Ìинус" пубëицисти÷но
пðеäàвàне, нà живо
17.00 "Нàмеðи ме" сеðиен ôиëм
18.00 "Ñемейни войни" теëевизионнà игðà
19.00 Новините нà NOVA центðàëнà емисиÿ
20.00 "Откðàäнàт живот:
Кðъвни вðъзки" сеðиен ôиëм,
сезон 8
21.00 "Игðи нà воëÿтà:
Бъëгàðиÿ" ðиàëити
22.00 "Пътÿт нà ÷есттà" сеðиен ôиëм
23.00 Новините нà NOVA
23.30 "Äобðàтà съпðугà" сеðиен ôиëм,
сезон 5
00.30 "Бегъëци от бъäещето" - сеðиен ôиëм
01.30 "Зàвинàги свъðзàни"
- сеðиен ôиëм
02.45 "Ñëънце и ëунà" сеðиен ôиëм

07.00 "Всÿкà сутðин"

09.00 НОВИНИ нà всеки ÷àс
09.15 Пàðëàментът нà живо
15.15 "Ñветски новини"

15.30 "Ñоциàëнà мðежà"
17.15 "Äенÿт нà живо"

18.00 НОВИНИ Центðàëнà
емисиÿ

20.15 "Пàтàðински Live"
22.15 "Äенÿт нà живо"

23.15 "Пàтàðински Live"

00.20 "Ñпоðт в обективà"

01.00 - 07.00 - Повтоðениÿ

ТВ Åвðопà

05.00 Новини, споðт и вðемето нà всеки
поëовин ÷àс
06.30 "Åвðопà сутðин"
09.05 Ñвобоäнà зонà
13.00 Центðàëни обеäни
Новини
13.25 Пðогнозà зà вðемето
16.10 Бизнес äейëи
17.35 Темите
18.30 Центðàëнà емисиÿ
Новини
19.10 Бизнес äейëи
20.10 Темите
21.00 Ве÷еðни Новини
21.20 Ñпоðт
21.40 Реàкциÿ
22.05 Ñвобоäнà зонà
01.00 - 05.00 Нощен
инôоðмàционен бëок
БиТиВи
комеäи

14.00 "Ìоäеðно семейство"
05.00 "Любимци"
07.00 "Ñтоëи÷àни в пове÷е" 15.00 "Новите съсеäи"
08.00 "Ìоäеðно семейство" 16.30 "Нà гости нà тðетàтà
пëàнетà"
09.00 "Комиците и пðиÿтеëи"
10.00 "Боуôингъð" - комеäиÿ 17.00 "Äомàшен àðест"
(ÑАЩ, 1999), ðежисьоð 18.00 "Без пукнàтà пàðà"
Фðàнк Оз, в ðоëите: 19.00 "Ñтоëи÷àни в пове÷е"
20.00 "Новите съсеäи"
Ñтив Ìàðтин, Åäи
Ìъðôи, Хеäъð Гðеъм, 21.30 "Нà гости нà тðетàтà
пëàнетà"
Кðистин Бàðàнски,
Äжейми Кенеäи,
22.00 "Ìоäеðно семейство"
Теðънс Ñтàмп, Робъðт 23.00 "Фитнес"
Äàуни мë. и äð.
00.00 "Боуôингъð" - коме12.00 "Без пукнàтà пàðà"
äиÿ (ÑАЩ, 1999)
13.00 "Фитнес"
02.00 "Любимци"
ФОКÑ ëàйô

05.15 Тÿëо зà отмъщение с
Кëои Кàðäàшиÿн
06.00 Ñëеäвàщиÿт топмоäеë нà Амеðикà
06.45 Ä-ð Зоуи Хàðт
07.45 От÷àÿни съпðуги
08.40 Амеðикàнскà съпðугà
09.35 Кàк се зàпознàх с
мàйкà ви
10.30 Ñпециàëизàнтът
11.30 Гðàнä хотеë
12.25 Ñëàäки непðиÿтности
13.20 Лекàðите от Чикàго
14.15 Тÿëо зà отмъщение с
Кëои Кàðäàшиÿн
15.10 Ä-ð Зоуи Хàðт
16.05 Без пукнàтà пàðà
17.05 Кàк се зàпознàх с
мàйкà ви
18.00 Амеðикàнскà съпðугà
19.00 От÷àÿни съпðуги
20.00 Ñпециàëизàнтът
21.00 Коëеäà с Хоëи
22.55 Гðàнä хотеë
23.50 Ä-ð Зоуи Хàðт
00.50 Без пукнàтà пàðà
01.50 Амеðикàнскà съпðугà
02.40 От÷àÿни съпðуги
03.35 Ñпециàëизàнтът
04.20 Ñëеäвàщиÿт топмоäеë нà Амеðикà
05.00 Äà пðоäàäеш коëàтà
си
08.00 Кàк сà го нàпðàвиëи?
09.00 Кàк се пðàви...
09.30 Ñъкðовищà в скëàäà
10.00 Зëàто в гàðàжà
10.30 Зàбðàвени в гàðàжà
11.00 Автомàгистðàëà А2
12.00 Бъðзи и шумни
13.00 Äà пðоäàäеш коëàтà
си
14.00 Зëàто в Беðингово
моðе
17.00 Äà пðоäàäеш коëàтà
си

ФОКÑ кðàйм

05.05 Отец Бðàун
06.00 Интеðнет съсипà
животà ми
06.25 Безсëеäно из÷езнàëи
08.15 От местопðестъпëението
09.15 Буë
11.15 Åëементàðно, Уотсън
12.10 Безсëеäно из÷езнàëи
13.00 Кàин
14.10 От местопðестъпëението
15.05 Ìистеðиите нà äоктоð Бëейк
16.15 Военни пðестъпëениÿ
17.10 Лàс Вегàс - тðети
сезон, еп. 15, еп. 16
19.05 Буë - втоðи сезон, еп.
14, еп. 15
21.00 Åëементàðно, Уотсън
- пети сезон, еп. 17
22.00 Аëексà Кðоу, еп. 7
23.00 Военни пðестъпëениÿ, еп. 4
23.55 От местопðестъпëението, еп. 15
00.55 Åëементàðно, Уотсън
- пети сезон, еп. 17
01.55 Отäеë "Рàзсëеäвàне",
еп. 3, еп. 4
03.30 Анäжеëикà Фàст пети сезон, еп. 3
04.15 Отец Бðàун - втоðи
сезон, еп. 5

Äискàвъðи ÷енъë

18.00 Битки зà бàгàж
18.30 Зàбðàвени в гàðàжà
19.00 Кàк сà го нàпðàвиëи?
20.00 Ловци нà тðоôеи
21.00 Äà пðоäàäеш коëàтà
си
22.00 Туðбо нà квàäðàт
23.00 Ñпешно отäеëение зà
àвтосеðвизи
00.00 Тиðàäжии в пустоштà
01.00 Ловци нà тðоôеи
02.00 Åкспеäициÿ в непознàтото
03.00 Äà пðоäàäеш коëàтà
си

БиТиВи
синемà

БиТиВи
екшън

05.15 "Тежки пðестъпëениÿ"
- с.6 еп.4
06.00 Анимàционен бëок:
"Тðàнсôоðмъðс:
Рескю Ботс" - с.3
еп.15 - 18
08.00 "Бÿгство от зàтвоðà" с.2 еп.21
09.00 "Тежки пðестъпëениÿ"
- с.6 еп.4
10.00 "Готъм" - с.3 еп.11
11.00 "Тðениðовъ÷ен äен" еп.7
12.00 "Легенäите нà утðешниÿ äен" - с.2 еп.5
13.00 "Посëеäниÿт ëовец нà
вещици" ôентъзи(ÑАЩ, 2015)
15.00 "Бÿгство от зàтвоðà" с.2 еп.22
16.00 "Тежки пðестъпëениÿ"
- с.6 еп.5
17.00 "Легенäите нà утðешниÿ äен" - с.2 еп.6
18.00 "Тðениðовъ÷ен äен" еп.8
19.00 Чàсът нà супеðгеðоите: "Готъм" -с.3 еп.12
20.00 "Нàðкос" - еп.2
21.00 bTV Новините
22.00 "Цàð нà войнàтà" тðиëъð, 2005
00.15 "Нàðкос" - еп.2
01.15 "Готъм" - с.3 еп.12
02.15 "Бÿгство от зàтвоðà"

06.00 "Ñеäем ÷àсà ðàзëикà" - еп.10
07.00 "Контàкт" - ôàнтàстикà, (ÑАЩ, 1997)
10.15 "Ñеäем ÷àсà ðàзëикà" - еп.12, 13
12.30 "Бðоäуейскà теðàпиÿ"
- комеäиÿ (ÑАЩ,
2011)
14.30 "Пожеëàй си нещо!" ðомàнти÷ен, (ÑАЩ,
2017)
16.30 "Ìеëоäиÿ зà еäнà
нощ" - äðàмà
(Кàнàäà, 2007)
18.30 "Ñëеä утðешниÿ äен"
- ôàнтàстикà, (ÑАЩ,
2004)
20.50 "Кàто нà кино" - пðеäàвàне зà кино
21.00 "Шпионски свàëки" екшън, комеäиÿ,
ðомàнти÷ен (ÑАЩ,
2012)
23.00 "Непðостимо" - тðиëъð (Япониÿ, 2013),
ðежисьоð Ñàнг-иë
Лий, в ðоëите: Кен
Уàтàнàбе, Шиоëи
Куцунà, Юÿ Ягиðà,
Юн Кунимуðà и äð.
01.30 "Ñеäем ÷àсà ðàзëикà" - еп.12
02.30 "Контàкт" - ôàнтàстикà, (ÑАЩ, 1997),
ðежисьоð Робъðт
Земекис, в ðоëите:
Äжоäи Фостъð,
Ìàтю Ìàкконъхи,
Том Ñкеðит, Äжеôðи
Бëейк и äð.
БиТиВи
ëейäи

15.45 "Cool...T"
05.00 "Гоðещи пàðи"
17.00 "Гоðещи пàðи"
06.00 "Ñестðà Бети"
18.00 "Кëиникà кðàй езеðо07.00 "Шест сестðи"
то"
08.00 "Кëиникà кðàй езеðото"
09.00 "Аëисà в стðàнàтà нà 19.00 "Аëисà в стðàнàтà нà
ëюбовтà"
ëюбовтà"
20.00 "Ñестðà Бети"
10.00 "Ñто гоäини сън"
21.00 "Ñто гоäини сън"
11.00 "Ñкъпи нàсëеäници"
22.00 "Ñкъпи нàсëеäници"
12.00 "Гоð÷ивà ëюбов"
23.00 "Ñъðцето нà гðàäà"
13.00 "Итàëиàнскàтà буëкà" 00.00 "Ñегà и зàвинàги"
14.15 "Феðмàтà: Нов свÿт" 01.00 "Шест сестðи"
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ÄИÅÌА

06.00 "Äðàгà ôàмиëиÿ"
07.00 "Уокъð - тексàскиÿт
ðейнäжъð"
08.00 "Кобðà 11: Обàäи
се!" - сезон 13
09.20 "Äà се посмеем"
10.00 "Агентите нà ЩИТ"
11.00 "Ñнàйпеðисти"
12.00 "Хàвàй 5-0"
13.00 "Уокъð - тексàскиÿт
ðейнäжъð"- сезон 5
14.00 "Кобðà 11: Обàäи
се!" - сезон 13
15.00 "Агентите нà ЩИТ"
16.00 "Женени с äецà" сезон 6, 2 епизоäà
17.00 "Ñтðеëeцът" - екшън
19.00 "Ñнàйпеðисти" сезон 5
20.00 "Военни пðестъпëениÿ: Лос Анäжеëис"
- сезон 6
21.00 "Хàвàй 5-0" - сезон 2
22.00 "Чеðнà зоðà" - екшън
с у÷. нà Ñтивън
Ñегàë, Тàмàðà
Äейвис, Äжуëиàн
Ñтоун и äð.
00.00 "Военни пðестъпëениÿ: Лос Анäжеëис"
01.00 Åðоти÷ен теëепàзàð

ÄИÅÌА ôемиëи

06.00 "Пðости ми"
07.00 "Ñевеð Юг"
08.10 "Бÿëàтà ðобинÿ"
09.30 "Нàзови ме по име"
11.00 "Ñиÿйнà ëунà"
12.00 "Ìисти÷нà ëюбов"
13.00 "Ñемейни войни"
14.00 "Чеðнà ëюбов"
15.00 "Бÿëàтà ðобинÿ"
16.00 "Ñтàÿ 309"
17.00 "Ñиÿйнà ëунà"
18.00 "Äъщеðÿ ми"
19.00 "Ñевеð Юг"
20.00 "Нÿкой кàто теб"
21.00 "Нàзови ме по име"
22.30 "Äъщеðÿ ми"
23.30 "Чеðнà ëюбов"
00.30 "Пðости ми"
01.30 "Ñтàÿ 309"
02.30 Åðоти÷ен теëепàзàð

Ñðÿäà, 4 äекемвðи, БиТиВи синемà, 21.00 ÷àсà ШПИОНÑКИ ÑВАЛКИ

Актьоðи: Рийз Уиäъðспун, Кðис Пàйн,
Том Хàðäи, Тиë Швàйгеð, Абигейë
Ñпенсъð, Чеëси Хàнäëъð, Анäжеëà
Бàсет, Лоðà Вàнäеðвооðт и äðуги.
ФÄР и Тък се вëюбвàт еäновðеменно
в кðàсивàтà Лоðън. Поäкðепÿнà от
нàхàкàнàтà си пðиÿтеëкà Тðиш, Лоðън
се коëебàе кого äà избеðе, äокàто ФÄР
и Тък воäÿт епи÷нà биткà зà внимàнието й. Ñ помощтà нà äетективските му умениÿ и високите техноëогии, некà нàй-äобðиÿт шпионин побеäи...
05.00 "Рàзбуëвàне"
06.45 Äискусионно стуäио"
07.45 Новини
08.00 Рàнни вести
10.15 НОВИНИ
10.30 Пàðëàментàðен живот
12.30 НОВИНИ - обеäнà
емисиÿ
12.45 Киткà нàðоäни песни
13.00 "Зäðàвосëовно"
14.00 Äискусионно стуäио"
15.00 Кðàтки Новини
15.10 От бъëгàðско, по-бъëгàðско
17.30 Новини
VIASAT хистоðи

05.35 Зàгàäки в музеÿ
06.15 Кðойкàтà нà вðемето, сезон 1, еп. 3
07.20 Ñтðàхотни изобðетениÿ, сезон 1, еп. 2
07.50 Ìити÷ни звеðове,
сезон 1, еп. 2
08.45 Ìъðтвиÿт викинг,
сезон 1, еп. 1 - еп. 6
14.10 Ñмъðтоносно
известнà ÄНК,
сезон 1, еп. 1 - еп. 3
17.05 Невиäимиÿт гðàä нà
Рим
18.10 Живите мъðтви нà
Помпей
19.15 Истинскàтà войнà нà
тðонове
20.05 Нàй-веëиките събитиÿ от Втоðàтà световнà войнà в цвÿт
21.05 Ñмъðтносно ðàзузнàвàне
22.00 Оëимпийскàтà
ме÷тà: Нàцистките
игðи пðез 1936
23.05 Рускàтà ðевоëюциÿ
00.05 Истинскàтà войнà нà
тðонове
00.55 Äубðовник
01.55 Оëимпийскàтà
ме÷тà: Нàцистките
игðи пðез 1936

17.45 "Вси÷ки нà мегäàнà"
18.30 "Зäðàвосëовно"
19.30 Новини
20.00 "Äискусионно стуäио"
21.00 "Пàðàëàкс"
22.00 Новини
22.30 Изгнàници кëети
23.00 Кëàси÷ески концеðт
00.00 Новини
00.30 Äискусионно стуäио"
01.30 "Зäðàвосëовно"
02.30 "Нови хоðизонти"
03.30 Аëтеðнàтиви
HÅШЪНЪЛ
ÄЖИОГРАФИК

05.15 Изостàвени, еп. 13
05.35 Кàк äà спе÷еëим
06.10 Теоðиÿ нà гëупосттà
07.00 Непознàтàтà пëàнетà,
еп. 6
08.00 Непознàтàтà пëàнетà,
еп. 9
09.00 Рàзгëоби ме, еп. 1
10.00 Brain Games
11.00 Ñитуàции, еп. 1
12.00 Рàзсëеäвàне нà сàмоëетни кàтàстðоôи
14.00 Рàзгëоби ме 2, еп. 1
15.00 Ìàгистðàëà пðез àäà
16.00 Ìðъснà ðàботà
17.00 Пàноðàмà нà
Ñветовното нàсëеäство, еп. 1
18.00 Гениÿт: Пикàсо, еп. 4
19.00 Äà поговоðим зà
звезäите, еп. 11
20.00 Äà поговоðим зà
звезäите, еп. 1
21.00 Brain Games
22.05 Теоðиÿ нà гëупосттà
23.00 Зàписите нà Нийë
Аðмстðонг, еп. 1
00.00 Отбëизо: Нàðковойни
01.00 Ìàôиÿтà нà Токио
01.55 Зàписите нà Нийë
Аðмстðонг, еп. 1
02.40 Ñпàситеëен отðÿä в
àäà, еп. 1

КИНО НОВА

06.00 "От местопðестъпëението: Ìàÿми"
07.00 "Ноðà Робъðтс:
Бðегът нà тъмнàтà
гоðà" - мистеðии
09.00 "Любовен тàнц" ðомàнти÷ен ôиëм
11.00 "От местопðестъпëението: Ìàÿми"
12.00 "Ìистеðиите нà
Ауðоðà Тийгàðäън:
Нео÷àквàнà смъðт"
- мистеðии
14.00 "Коëибàтà" - äðàмà
17.00 "Лàðà Кðоôт: Томб
Рейäъð" - екшън
19.00 "Ñоôиÿ - Äен и Нощ"
20.00 "От местопðестъпëението: Ìàÿми"
21.00 "Хðониките нà
Нàðниÿ: Лъвът,
Вещицàтà и
Äðешникът" - ôàнтàстикà
23.50 "От местопðестъпëението: Ìàÿми"
01.00 "Фëоðънс" - биогðàôи÷ен ôиëм
Åвðоком

05.30 Refresh зà зäðàве
06.30 Шпионкàтà нà Коко
06.59 Äеëници
11.00 Кàðäиогðàмà
12.00 Психоëоги÷ески поðтðет
13.00 Новини
13.15 Зàеäно бъëгàðи
14.15 Ñветът и вси÷ко в
него
15.15 Новини
16.00 Äеëници
19.30 Новини
20.00 Честно кàзàно
22.00 Бъëгàðиÿ нà живо
23.00 Новини
23.30 Шесто ÷увство
03.30 Ñветът и вси÷ко в
него
04.30 Темиäà - ценàтà нà
истинàтà
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Помогни
на детето да
покаже пътя
на свинчето,
за да стигне
до яйцето.

Маргарита
ИВАНОВА
с. Айдемир

♠ 932
♥ K862
♦ AQ6
♣ K54
N
W
E
S
♠ AQ
♥ A10974
♦ 83
♣ AQJ2

зА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА БРИДЖ

ОТкРИйТЕ ПРАВИЛНОТО РАзИГРАВАНЕ

Отборен турнир. Никой не е в зона.
След откриване 1 купа от S, 3 купи от N,
4 трефи от S и 4 кари от N N-S достигат
до 6 купи. W атакува с 9-ка трефа-от Е
малка и S печели. На купа за ригата W
поставя дама. Как ще продължите?
Павлин СТОЕВ

ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ

1. Деяна НИКолоВА има
брат емигрант. В коя
държава е?
2. Яница ДАшеВА - в кои
държави е била на екскурзия?
3. Ира лИТАКоВА - на какви инструменти свири?
Георги ЦОЕВ

СУДОкУ зА ЕкСПЕРТИ

оТгоВоРИ

ТРУДНО СУДОкУ

ЛАБИРИНТ

ЛЕСНО СУДОкУ

Ñъбота, 30 ноември
07.00 ейбар - Алавес
09.00 Виляреал - Ñелта /Виго/
11.00 "ла лига: Хроники"
11.30 "ла лига..."
12.00 Тенис
Неделя, 1 декември
06.00 Тенис

Ñъбота, 30 ноември
08.00 Ñки скокове
09.00 Ñки бягане
10.20 Кърлинг
12.00 Колоездене на писта
15.40 шалке 04 - Унион Берлин
16.20 Херта Берлин - Борусия Д
18.30 Падерборн - лайпциг
19.25 Байерн Мюнхен - Байер л
21.30 Ñнукър
00.30 Новини
00.35 Ñпускане с шейни
Неделя, 1 декември
05.30 Биатлон
07.15 Ñки-алпийски дисциплини
08.20 Тенис на маса
12.30 Ñки скокове
13.30 Колоездене на писта
15.00 Байерн Мюнхен - Байер л
16.20 Борусия М - Фрайбург
18.30 Футбол: Бундеслига, обзор
18.50 Волфсбург - Вердер Бремен
21.05 Ñнукър

СУДОкУ зА ЕкСПЕРТИ

Филм+

Eurosport 2

от 25 октомври до 2 ноември 2019 г. в
Ив. Чепаринов - Евгений Постни
EU-chT, Батуми, 2019 г.
Двореца на спорта в Батуми (грузия) се проведоха европейските отборни първенства по шахмат за мъже и жени. При мъжете участваха 40
отбора, а при жените - 30. Ñред тях не бяха
представителите на нашата страна. Както е
известно Българската федерация по шахмат
още през 2016 г. беше изключена от
европейския шахматен съюз за груби финансови нарушения на нейното ръководство с президент Ñилвио Данаилов, който в периода 2010 2014 г. беше и президент на ECU. Но след като
той беше сменен от този пост, новото ръководство на ECU разкри финансовите злоупотреби
на ръководителите на нашата шахматна федерация и предприе редица конкретни действия,
за изчистване имиджа на организацията и
Белите на ход получават връщане на откраднатате пари. До този
преимущество
момент, вече 4 години, от българска страна не Т Р У Д Н О С У Д О к У
е направено нищо за изчистване името на българския шахмат и връщане на страната ни на шахматната карта на европа. Нещо повече, с действията си
министърът на спорта Красен Кралев, не само не оказава съдействие на ръководството на европейския шахматен съюз (който още преди две години му дойде
на крака в София, за да го запознае с проблема), а с действията си задълбочи
проблема. Ñтранно е, че и прокуратурата в страната вече 4 години откакто е
подаден сигнала за финансовите нарушения на Ñилвио Данаилов и Николай
Велчев (ръководителите на БФ Шахмат през този период), не предприема
никакви действия. Нека припомним, че финансовите нарушения са за над 2
милиона лева неправомерно изразходвани държавни средства и около един
милион евро, преведени по сметка на офшорна фирма в щата Делауеър (ÑАЩ).
Докога ще продължи гаврата с българския шахмат (от страна на ММÑ и правителството), които не предприемат необходимите мерки, за да защитят името и
престижа на българските шахматисти, не е ясно. Но националните ни отбори не
участваха вече за трети пореден път на eвропейските първенства (те не играха и
на олимпиадата през 2018 г.).
Докато ние сме извън световните шахматни събития, двама от най добрите ни шахматисти, гросмайсторите Иван Чепаринов и Кирил
Георгиев, вече трета година се състезават за други страни - Чепаринов
игра за Грузия и се представи много добре - на втора дъска той постиг- СУДОкУ зА МАйСТОРИ
на 6,5 т. от 9 [+4=5-0, най-добър реузлтат от отобра на домакините.
Кирил Георгиев игра на първа дъска от Северна Македония. Резултатът
му е 4 т. от 8 [+2=4-2].
Европейски шампион при мъжете стана отборът на Русия, който игра
в състав (по реда на дъските): Д. Андрейкин - 5,5 т. от 8; Н. Витюгов -4,5
т. от 7; К. Алексеенко - 4,5 т. от 8; М. Матлаков - 1,5 т. от 6 и Д. Дубов 5,5 т. от 7. Руснаците постигнаха 15 мач/точки [+6=3-0], след тях в класирането останаха шахматистите на Украйна и Англия, които завършиха с по 14 мач/точки. Отборът на Грузия остана 11-ти с 10 м/т, а този на
Северна Македония завърши на 33-то място със 7 м/т.
При жените рускините спечeлиха с лекота европейската титла. Те
постигнаха 16 т. [+7=2-0]. Шампионките играха в състав: Ал. Горячкина
- 6 т. от 9; К. Лахно - 6,5 т. от 8; Ол. Гиря - 5,5 т. от 7; В. Гунина - 4,5 т. от
7 и Ал. Кашлинская - 3,5 т. от 5. След тях в класирането останаха представителките на Грузия с 15 мач/точки и Азeрбайджан с 14 м/т.
На диаграмата е позиция от последната победа на Ив. Чепаринов. Белите на
ход намират единствения път към получаване на преимущество, което успяват
да реалиизрат. Как е станало това?
Д-р Стефан СЕРГИЕВ

СУДОкУ зА МАйСТОРИ

Ñъбота, 30 ноември
10.00 Ñуонси Ñити - Фулъм
14.30 Нюкасъл - Манчестър Ñити,
17.00 Дарби Каунти - К. П. Рейнджърс
19.30 Чарлтън - шефилд Уенздей
21.30 Баскетбол: Морабанк Андора
- Баскония
23.15 Професионална борба
Неделя, 1 декември
13.55 Ñтудио "Футбол", директно
14.30 Витоша - Дунав
17.00 Футбол: Мач от втори кръг за
Купата на ФА
19.00 обзор - Купата на германия
19.30 Баскетбол: Ñарагоса - Реал
Мадрид
21.15 обзор на кръга в
Чемпиъншип

Ñъбота, 30 ноември
08.00 Ñеверна комбинация
10.35 Ñки бягане
14.00 Биатлон
14.50 Ñеверна комбинация
15.30 Биатлон
17.15 Ñки скокове
19.15 "Победи съдбата" с Теса
Уорли
19.20 Ñки-алпийски дисциплини
22.50 Тенис на маса
Неделя, 1 декември
06.00 Ñнукър
07.30 Ñки скокове
08.30 Биатлон
09.30 Ñеверна комбинация
09.55 Ñеверна комбинация
11.00 Ñки бягане
13.15 Биатлон
14.45 Ñеверна комбинация
15.40 Биатлон
17.45 Ñки скокове
19.25 Ñки-алпийски дисциплини
22.45 Ñпускане с шейни

На визитните картички: 1. Нова Каледония. 2. Канада, Швеция.
3. Китара, виола.

Nova Sport

Eurosport 1

ЛЕСНО СУДОкУ

На шифъра: Водоравно: Писар. Цесекарки. Ревизорки. Тодор.
Первази. Комитет. Тон. Емил Коралов. Клара Цеткин. ДДС. Пергели.
Тенакел. Танци. Интервали. Комбайнер. Ирина. отвесно: Парапитек.
Петък. Северин. Агроном. Резба. Екатерина. Царкини. Емилиян. Скискок.
Катетър. Катамаран. Нерви. Родител. Доклади. Иврит. Василчина.

Ñъбота, 30 ноември
13.00 Великата футболна сцена
14.00 Безсмъртните...
16.00 УеФА шампионска.
16.30 лига 1: олимпик М - Брест
18.30 Ñтрасбург - олимпик л
20.30 Звездите на футбола
21.00 лига 1: Ница - Анже
23.00 Бойни вечери
Неделя, 1 декември
13.00 Великата футболна сцена
14.00 Ñтрасбург - олимпик лион
16.00 Ница - Анже
18.05 Рен - Ñент етиен
20.00 Звездите на футбола
21.30 УеФА шампионска лига
22.00 Монако - ПÑЖ
00.00 Бойни вечери

И г Р А Я Т ША Х М А Й с Т О Р И Т Е

отговор на бриджзадачата: След падането на
дама купа възникват импасови построения в три
цвята - пики, купи и кари. Трябва да се открие разиграване,
което да увеличи общия шанс за печалба. Трябва ли да се
направи импас купа на втория рунд (принцип на ограничения избор)? След като импасът загуби, може да се даде
взятка и на K каро. Важно е, че ако трябва веднага да се
прави импас, то това трябва да е в пика! След като импасът
спечели, ще трябва да се изтегли асо купа. Ако валето
падне, може да се прави и импас каро за допълнителна
взятка, но ако не падне следва асо пика, K трефа и цакане
пика. Следват всички останали трефи и Е рано или късно
ще цака с валето и ще
N
♠ K1076
трабва да играе или каро ♠ J854
W
E
♥ 53
във вилицата AQ или пика ♥ QJ
♦ J975
♦ K1042
в двойно цакане. Ето и ♣
986
♣ 743
ръцете на опонентите:
S

Ring.BG

КАК

Отговор: 1. ¤d5 ed5 2. ¥d5 ¦ad8 [По – добро е 2.. .¦fd8 3.
¦c6 £c6 4.¥c6 ¦d2 5.¥a8 ¦e2 6.¦d1 g5 7. f4 +/=] 3.¦fd1 £b8
[3.. .£e7] 4.¦c6 £e5 5. e4 +/- белите запазиха пешката в
повече, и увеерно я реалиизарха.

ÒÂ Ñïîðò ÒÂ Ñïîðò ÒÂ
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Стоян ЗÀГОÐЧИНОВ
Генерал НИКОЛА ЖЕКОВ
ПЪÐВОМÀЙСТОÐ
ВОЕНАЧАЛНИК,
НÀ БЪЛГÀÐСКИЯ
УЧЕН И ОБЩЕСТВЕНИК
ЛИЧНОСТИ
ОТ ИСТОÐИЯТÀ

На 25 декември се навършват 155 години
от рождението на генерал Никола Жеков.

През октомври
ИЗ “ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ
1921 г. е осъден на
НА БЪЛГАРИЯ И ВОИНСТВОТО”
десет години зат(1924)
вор от Третия дър/.../ Партизанско падение,
жавен съд като чуждо на националната идея
един от виновници- /.../, ни внуши да заявим на
те
за
Втория света пред конференцията за
национален
пог- мира в Париж, че българският
ром. През 1924 г. народ не е воювал преданно и
получава опроще- съзнателно за постигане на
своя национален идеал, като
ние
(амнистия).
Роден е в Сливен. През
протестира оръжие против
Отдава
се
на
научна,
1898 г. завършва Военната
похитените му права в 1913 г.,
публицистична
и
об
академия в Торино. Сетне
а е бил въвлечен в войната
ществена
дейност.
служи в Щаба на войската,
въпреки волята си, принуден с
През
1924
г.
излиза
книпреподава педагогика във
терор от кървави наказания Военното училище и е жицата му “Политичес- неверно, разбира се; че идеалът
кият
живот
на
България
инспектор на класовете.
на българския народ не ни е бил
През 1901 г. е преместен в и воинството” - пръв тъй мил и скъп, както са силни
опит
за
история
на
Школата за запасни офицечувствата ни на признателри. От 1903 до 1910 г. е начал- Съюза на запасните ност към Русия, както и симпаник на школата. Сетне става офицери. През 1929 г. е тиите ни в държавите от Съгкомандир на Първи пехотен обнародван простран- лашението. Това е най-грознаполк. От февруари до сеп- ният му труд “Бъл- та проява на падение след
воинство катастрофата. С такава деклатември 1912 г. е началник на гарското
(1878-1928).”
рация пред културния свят,
Военното училище.
Генерал Жеков е който и като противник не
Во времето на Балканската война (1912 - 1913) е сред малкото воена- можеше да не ни уважава вътре
началник на Щаба на Втора чалници, удостоени с в себе си, ний сами потъпкахме
армия. След демобилизация- височайшето военно достойнството си като народ
та е назначен за началник на звание “генерал от и без с това да облекчим полоЩаба на окупационните вой- пехотата”. Радва се на жението си, а тъкмо напротив,
ски в Западна Тракия. През особена почит сред паднахме в очите на всички, за
1914-1915 г. е помощник на българските национа- да ни считат заслужили участначалника на Щаба на вой- листи. През 1943-1944 г. та си. Такова унизително повене държа никой друг от
ската и командир на Осма е главен водач на дение
победените народи. С това си
Съюза
на
българските
пехотна дивизия. От 6 август
унижение ние отрекохме и
до ноември 1915 г. е минис- национални легиони. потъпкахме моралните си ценСлед
разгрома
на
тър на войната в правителности./.../ Тази политика намеството на д-р Васил Ра- Франция през 1940 г. рихме целесъобразна не само
дославов. Сетне до 4 октом- райхсканцлерът Адолф при общия смут тогава, но и
ври 1918 г. е главнокоманду- Хитлер приема радо- днес зли нрави и закоравяло парющ Действующата армия. На душно именития воена- тизанство я считат “заслуга”.
8 септември 1918 г. заминува чалник на 19 август 1940 Авторите на такава политика
за Виена за лечение. На 4 г. Генералът посещава днес отново се радват на довеоктомври 1916 получава в Компиень влака, в рието на народа./.../
телеграма, че е уволнен като който е подписано приглавнокомандующ и преми- мирието на 11 ноември 1918 вен химн. По заповед на
нува в запаса. По политичес- г. В негова чест е строена райхсканцлера, германският
ки причини не му се разре- почетна рота. Военната комендант на окупиран Пасвири
“Шуми риж, в присътствието на гешава да се завърне в музика
нерал Жеков, сваля френМарица”
българския
държаБългария.
ското знаме от кметството
ТЕЛЕГРАМА ОТ ГЕН. ЖЕКОВ
на Ньойи-сюр-Сен, въздвиДО КОМАНДУЮЩИЯ ТРЕТА АРМИЯ
га българското и му подаря19 декември 1917 г.
ва Златната книга на
Съгласно параграф четвърти, алинея втора от договора кметството. Германското
на сключеното с русите в Брест-Литовск примирие, позволява се в участъка на всяка руска дивизия да става на две или правителство му отпуща
три места организирано общение между войниците от лично дарение от 500 000
двете страни. На тези срещи е разрешено да става разме- марки. С една трета от тях
той купува къща в Княжево
няване на открити писма, на новини, вестници и прочее.
С тази клауза, която е прокарана в договора по настоя- (за пръв път придобива
ване от русите, се цели от тези последните да разпро- собствено жилище), а с осстраняват революционни идеи в армиите и народите от таналите основава фонданашия съюз. Поради близостта на езика и поради възмож- ция “Генерал Никола Жеността голяма част от нашите военни чинове да четат ков” - “на пользу роду”.
Малко преди преврата на
и разбират руски, трябва да се предполага, че руската
пропаганда би могла в сравнение с другите ни съюзници 9 септември 1944 г. заминуда има най-голям успех между нас.
ва за Германия. Става дълКато имате пред вид това, предлага Ви се при прилага- готраен гост на бившия цар
нето на тази клауза от договора да вземете подходящи Фердинанд I. Скоро след
мерки да се възпрепятствува каквато и да било руска про- смъртта на царя (10 септемпаганда между нашата армия и населението, без да се ври 1948 г.) умира в гр.
дава вид за нарушение на договора от наша страна. Фюсен (1 ноември 1949 г.)
Нашите военни чинове, които ще се срещат с русите, да
Осъден е на смърт от
бъдат избрани, да вдъхват доверие по своята благона“народния
съд”.
деждност и предварително да им се дават надлежни
На 7 ноември 1992 г. косинструкции, та вместо да изпаднат под влиянието на
руската пропаганда, те самите да са в състояние да влия- тите му са пренесени во
Военния мавзолей-костният за моралното разложение на руската армия.
Всички писма, вестници, списания и други получавани от ца в София. В наше време
русите писани съчинения трябва да се подлагат на стро- една от столичните улици
га цензура от органите на поверената Ви армия и само носи името му.
безвредните за нас да се допускат за четене от войските
Петър К. ПЀТРОВ
и от населението.

ИСТОÐИЧЕСКИ
POMÀH

Стоян Загорчинов е роден на
3.ХII.1889 г. в Пловдив.
От 1908 до 1910 г. следва история в
Софийския университет. От 1910 до 1912 г.
е студент по история и филология в Женева, Швейцария. След избухването на
Балканската война през 1912 г. прекъсва
следването си и се включва като доброволец в Българската армия. През 1915 г.
завършва висшето си образование по
история и френска филология. По време
на Първата световна война отново се сражава като доброволец до есента на 1918 г.
След войната работи като банков чиновник във Варна, но поради участието му в
Транспортната стачка от декември 1919 г.
е уволнен. От 1920 до 1925 г. е преподавател по френски език във Варненското
военноморско машинно училище. През
1925 г. се премества във Военното училище в София, където работи до 1948 г.
Сътрудничи на списанията “Съвременна
мисъл”, “Българска мисъл”, “Хиперион”,
“Съ д ба”,
“Изкуство
и
критика”,
“Изкуство”, “Балкански преглед” и др.
След 9.IХ.1944 г. е редактор на в. “Литературен фронт” и сп. “Септември”.
Още в първата книга на Стоян
Загорчинов “Легенда за света София”
(1926 г.) се долавят характерните особености на неговия белетристичен стил
- дълбоко проникване в духа на епохата, пластичност. Най-забележителната
му творба “Ден последен - ден господен” (1931-1934 г.) е
един от първите
социално-епични
романи в българската литература. Стоян
Загорчинов
само
външно
използва
схемата на класическия исторически
семейно-битов
роман, като залага в
основата на произведението си емоционалния и психологическия дует между двамата главни
герои Елена и Момчил. Чрез тях той
изследва историческото съдържание
на епохата, насищайки отношенията им
с много драматизъм. За широкия
социален обхват на романа свидетелства и подялбата му на три части, в
които се въвеждат трите основни сили
на епохата - отроци, иноци и юнаци.
Романът “Ден последен - ден господен”
и като традиция, и като художествена
структура е свързан с фолклора и
повествователните традиции в литературата. Като се опира на тях, творецът
намира оригинални решения на много
въпроси от поетиката на романа, които
са свързани със самобитното развитие
на този жанр на българска почва.
Другата му значителна творба
“Празник в Бояна” (1950 г.) е посветена на безименния творец на боянската
стенопис и издава трайния му интерес
към една от най-драматичните епохи от
българското минало - времето преди
края на Втората българска държава с
духовните му брожения и с неговия
силен повей на подранил и прекъснат
български Ренесанс.

Писателят умира на 31.I.1969 г. в София.

Константин ТАНКОВ

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.

Борислав и Кристина често се
изявяват с песни и хора, а и на
тарамбука. Те са чаровните правнучета на Кръстьо и Аспарух Яневи
от малешевското село Сливница.

Борис САНДАНСКИ
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Ансамбъл “103 градуса” от
гр. Сапарева баня към НЧ Í À Ø È Ò Å  Ä Å Ö À  È  Â Í Ó Ö È
“От извора - 2013 г.” спечели отличия и парични награСтойко Василев е роден в
ди на фестивала “Приморска перла Бургас през 1994 г. Завършил е
2019” в гр. Приморско. Оркестърът се музикална паралелка в училище
класира на второ място в конкурса “Добри Чинтулов”. Майка му е от
“Виртуози на народни инструменти” Странджа планина - с. Момина
във възрастова група 12 -18 години. църква. Баба му е певица и
Вокалната група към оркестъра се Стойко научил от нея много
класира на трето място, за което също песни. Сега тя пее в неговата
има грамота и плакет, както и парична група
“Самодивски
огън”.
награда от 80 лв. “Оценяваха ни про- Стойко е издал диск с 9 песни с
фесионалисти като Ваня Монева - оркестър “Цветница”. Младият
диригент на хор “Космически гласо- певец си има къща и градина в
ве”, Митко Христов - диригент на бургаския кв. “Меден рудник”.
оркестъра на БНР, Евелина Спасова - Отглежда си зеленчуци и плодоръководител на “Ева квартет”. След ве. Занимава се и с църковна
изявите по покана на Цвети Радева работа и има добра приятелка.
участвахме в предаването º по про- През свободното си време
грама “Хоризонт” на БНР”, разказва репетира и със състава, с който
художественият ръководител Иван е ходил на много места и печеНачов.
лил много награди.
Йорданка ВАСИЛЕВА
Кирил ПЕШЕВ

30

конкурсът
„Най-красиво писмо
до дядо коледа“
очаква вече
детските послания
“Български
пощи” ЕАД и тази
година
обявява
началото на харесвания от всички
деца конкурс “Най красиво
писмо до Дядо Коледа”.
Крайният срок за изпращане на
писмата е 12 декември 2019 г.
Всички малчугани, които са
изписали правилно своя адрес и
са залепили върху плика пощенска марка с номинал 0.65 лв., ще
получат много желаното писмо
лично от Дядо Коледа. За адрес
на получателя е нужно да пише
само “За Дядо Коледа”.
За това как ще изглежда всяко
писмо няма ограничения. Дали
ще са ръкописни, печатни или
придружени
от
изработени
от децата изненади решават
единствено те.
Най-оригиналните и красиви
писма ще получат награди.

ДЕЦАТА ТВОРЯТ
Рис.
Емилия
ЦВЕТАНОВА,
7 г.,
Плевен
Рис.
Гергана
СТАНИСЛАВОВА,
с. Новоселци
Дебела Мара
ГАТАНКИ П р о ч е т е т е с в н у ч е т а т а
лежи лете на дувара.
В тъмни пещери
След топло лято тя пристига. Посяхме семки - черни и дребни.
Пекат я през зимата в тавата
по пладне
и много я обичат децата.
Прохлада носи, дъжд и плод. Поникнаха.
спи надолу със главата.
Вързаха едри плодове (Тиквата)
В небето вдига чучулига,
Само нощем
отвън - зелени, а вътре червени
Птица с пъстро ветрило,
потулва ясен небосвод.
тръгва гладен със семки черни и дребни.
обагрено с различно
Оре селякът, жито сее.
търси си храната.
(Диня)
мастило.
И
става
тъжна
песента.
На глед - мишка,
С три букви само,
Сякаш дъгата е изгряла Но
шарена
гората
грее,
а крилат е.
но много е сладко.
до земята се е опряла.
ликуваща през
И пак в тъмен ъгъл скрил е
Пчелички се трудят безспир На децата очите пленява,
(Есента)
сутрин тяло чудновато
създават го всяка минута.
двора със слънчеви лъчи
Денонощно
над
водата
особнякът
огрява.
(Мед)
вчера, днеска и сега,
(Прилеп)
(Паунът)
Тя
ме
учи
да
чета,
дава
ми
крила,
впил
се
здраво
във
земята
Накъде се е запътил
Две езерца от бряг разделени
лист по лист чета си аз,
с двата края във брега,
из тревите Добродушко?
ни гледат все засмени.
трупам знания в запас.
носи
той
коли
и
хора.
Пак змия ли ще настъпи
(Книга)
(Очите)
Като воин е на своя пост,
или крушки е подушил?
В кухнята има бяла кутия Дарина БУДАКОВА
Гордо
му
стърчат
бодлите.
непознаващ
миг
умора,
наложи ли се, моторът върти я.
Той не бърза,
щото той е просто
Сама си слага
Затворена зад зид зелен
стъпва тежко.
(Мост)
и изхвърля водата
Бавен, но пък упорит е
се крие сочна и червена.
Толкова много те са на брой!
и улеснява жената.
пустият
му
Нарежеш ли я, сок потича
Кой
на
небето
поръси
ги,
(Пералнята)
(Ежко Бежко)
и всички много я обичат.
кой?
Потайва се в кьошета Не мога да съм кротък
На пазара щом мина,
Гледат
отгоре
по тавани и мазета.
и прилежен ще си купя сочна
със светли очи,
Чудна дантела изплита да смуча кръв
(Диня)
пръскат
в
простора
от коприна е сякаш ушита.
е моят занаят.
В костелива шапчица
тънки
лъчи.
Щом се оплете мухата Все с войнствен дух,
живее сладка ядчица.
Всяка си има име и знак.
взема є завчас душата.
сърдит, наежен щом счупиш шапката,
Всеки
ги
вижда
нощем
(Паякът)
такъв ме знае този свят.
ще се хапнеш ядката.
във
мрак.
Край синята софра
досаден съм,
(Орех)
звездите е събрала,
Сигурно има на някои живот.
ще си изпатя
Живее във реки, морета, океани
а тя нощем на небето
птици
да
пеят,
и аз от някой ваш шамар.
е изгряла.
и обича с водни дарове
овошки със плод!
Но имам милиарди братя
Със жълтото си око
да се храни.
Толкова много светли следи!
света огрява,
Не съм последният
Татко казва: - С въдицата бива
докато съмне,
Толкова много в небето
(Комар)
всеки я наблюдава.
да си хванем прясна
(Звезди)
Веселин
(Риба)
(Луната)
Цветан
ЧАЛЪКОВ
ЧЕРНЯЛСКИ
Мариана КОРФОНОЗОВА
Теню ПЕТЕЛА

ДЪЛГОУШКО
НЕПОСЛУШКО

Имала сивата Зайка
четири зайчета: Ушко,
Веселка и Многознайка,
имала и Непослушко.
- Я, деца, се разходете казала майката Зайка само че не ходете
в градината на Страшника!
И заешката дружина
минала глуха долина.
Сам Непослушко останал.
Спуснал се долу в полето,
стъпил на мека поляна
и скришом влязъл в селцето.
После на пръсти се вмъкнал
в Страшниковата градина
и там, край бурена щръкнал,
изгърбил леко гърбина.
Повдигнал глава Страшника,
смръщен, огледал крадеца.
Помислил си за камшика,
със който биел жребеца.
Но заразмахвал греблото.
Хукнал назад Непослушко,
скачал, прескачал цвеклото,
чувал вик: Стой, Дългоушко!
Приличал на моторетка,
изхлузил свойта жилетка.
А заешките сандали
зад храст един изхвърчали.
Едвам се добрал до вкъщи край тръне - едни и същи.
Морен, до изхода тесен,
прострял се в дрямка унесен.
Думала сивата Зайка
думи - от жал натежали:
“Кой ли остави те, майка,
без дрешка и без сандали?”
Александър МИХАЙЛОВ

ВЯТЪР

Вятърът люлее
полуголи клони.
Пилее листата,
радва децата.
Сее семената
в моята градина.
Растат цветята
всяка година.
Вятър щом задуха,
взимай си кожуха.
Влизай вкъщи,
бабата се мръщи:
“Навън отиваш,
бързо изстиваш.
Край печката сядай,
на учене залягай!”
Любка КЪНДИНСКА
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БЪЛГАРСКО СЛОВНО КОВЧЕЖЕ

РАЗГОВОРНИ ДУМИ
НА БАЛКАНДЖИИ ОТ СЕЛО
АРНАУТ (ПОРОИЩЕ),
РАЗГРАДСКО

Коркодоша - джанка
(слива)
Тармък - гребло за сено с
метални зъби
Дважда - идвал, идва
Лисник - шиник около
15 кг
Чифчия - човек на земеделието
Пърдайла - ще поканя
всички наоколо
Келемле - нива, оставена
да си почине
Гевшек - слаб човек
Уйдурма - хитро измислен ход
Боасак - разгонена крава
Гуди - сложи в готвеното
Ишала го изпоска неочаквано го изяде
Баялдиса - умори се от
шетнята
Гойдарин - пастир на
крави, биволици
Сюрия - стадо овце или
кози
Хайван пазар - пазар за
животни
Сър пазар - за всякакви
стоки на открито
Гял-гелим - отгдето
дошло, там отишло
Манъши - 3 м дълги, 2 м
високи, с мрежа от кълчищно сукно за извозване
на ситната слама от харманите по вършитба
Умъндоса го - открадна
го
Кораб - голямо дървено
корито на волска и конска
каруца за бране на грозде
Писюрин - който не разбира от работата си
Джанабет - нахакан,
насилник
Какаваник - некадърен в
работата си
Арбашлия - добър, тих и
благороден човек
Баташница - струпване
на много неща, объркване
Кюшелия (от камък
кюшелия, който става навсякъде) - човек, подготвен
за всичко
Сакатела - не държи
здраво
Куйрук - опашката на
каруцата за удължаване
при нужда
Кекеме - фалшив човек
Ашлама - смесен, притурен към нещо
Иван ГЯУРДЖИКОВ

КРЪСТИЛИ МАЙКА НИ
НА СМЕЛАТА РЕСИДА

рода на едната ни баба жените имаха
B
красиви имена - Яна, Марина, Невена,
Бонка, Росица и Росина. Последното име

беше на майка ни и всички се обръщаха
към нея с умалителното Росинка. Като
деца изобщо не сме се замисляли откъде
е това толкова хубаво и малко необикновено име. Много по-късно стана дума и
нашата майка ни разказа една история,
разказана от нейната майка за далечна
тяхна братовчедка на име Ресида. Тя
живяла в тъмното време, когато мъжете
вдигали високи дувари край къщите, а
майките криели щерките си. Ресида си
отишла много рано от този свят, тъй като
заплатила с живота си заради своята
вяра. От тогава възрастните започнали
да кръщават следващите момичета с
имена, подобни на Ресиденото, за да не
се забравя!
Ресида била будно, хубавичко девойче, което към петнадесетата си годишнина разцъфтяло и станало истинска
красавица. Но за нещастие я зърнал
един млад ага. Това се случило, когато
момичето заедно с родителите си отивало на събор в съседното село Осмо
Калугерово. Напереният конник не пропуснал да разгледа бялото, невинно
личице, пъстрите очи, нанизите на врат-

УЧАСТВАХ
В ОБРАЗУВАНЕТО
НА ТКЗС
В ТРЕВНЕНСКИЯ БАЛКАН

лето є и бесовете го обхванали. Разучил
къде живее хубавицата и започнал
всеки ден да обикаля край къщата є. А
баща му след време направо казал на
таткото на Ресида, че я искат. Бащата
всякак се молил на агите, но те били непреклонни. И когато дошъл денят, роднините се събрали, заключили и подпрели отвътре портите, същото направили и в къщата, пуснали кучетата. Но на
сутринта Ресида била изчезнала.
Тръгнал клетият є баща да я иска от турците, като си мислел, че те са се добрали по някакъв начин до нея. А те, озлобени, че са изпуснали момичето, насъскали кучетата по възрастния човек.
После търсили Ресида навсякъде - при
роднини, в съседните села. Застудяло и
заваляло, но мъжете продължавали да
търсят, да бродят из пътищата. Накрая я
намерили в една горичка от върбалак
край Осъма. Мокра, зъзнеща, тя едвам
намерила сили да каже, че не искала да
озлочести родителите си. Ресида се разболяла тежко. Лекували я, викали всякакви лечители и баячки, но момичето
си отишло.
Останал само споменът за нея и красивото є име.
Румяна ПАНЧЕВА, Плевен

лед 9 септември 1944 г. започна кооперирането на земеделската земя.
Почти във всички български села бяха
образувани ТКЗС. В малките и разпръснати села на Тревненския балкан
това се забави. През 1958 г. под
натиска на по-горна инстанция в Трявна бе учредено ТКЗС. Трябваше да се
включат в него и селата от района. Току-що бях постъпил учител в СОУ “П. Р.
Славйков” - Трявна. През един хубав есенен ден директорът на училището
събра мъжете учители и ни разпредели в деветте села на кметство Бижовци.
Трябваше да отидем по селата и да запишем хората за членове на кооперативното стопанство. На мене бе поверено родното ми село Рачовци. Тръгнахме с
мисълта дали ще успеем и ако не успеем, дали ще се върнем в училище. Аз
знаех, че мой колега е бил отстранен от училище, докато баща му влезе в стопанството. Отивайки в селото, най-напред се срещнах с
баща си, който бе засял наймного декари със житни растения. Имаше два коня, две
каруци, крави и овце. Всичко
трябваше да внесе в стопанството. Трудно му беше да се
раздели с това. Но заради
нас, децата му, отсече:
“Връщане назад няма. Пътят
е само един и води към кооперативното стопанство”.
Пенчо ГЕОРГИЕВ

всъщност е доста еклектично!
Накратко казано: седя си аз на
пейката със самочувствието, че
съм всичко едновременно, а в

ват разни сцени, а до ушите ми
достигат разни диалози, понякога
абсурдни, но съдържащи всички
елементи, достойни за сатира. И
ли пък просто за шега,
ако съм в по-ведро и
милозливо настроение.
Та така - реших да
записвам своите впечатления и
според възможностите си да ги
предам в художествена форма.
Афоризъм - за мене - обобщение, подложено на почти унищожителна краткост. Лично аз, докато пиша афоризми, се усмихвам.
Понякога даже се смея на глас. А
каква е реакцията на читателя?
Мога само да гадая. Но поради
едно от споменатите мои качества - оптимизма, по-скоро вярвам,
че на този мой читател ще му се
прииска да се усмихне и да стане
по-добронамерен в своята критичност към околния и своя свят.
Елена ВЛАШКА

ДОКАТО СЕДЯ НА ПЕЙКАТА

дремещи, мечтаещи… А ето сега и
аз съм тук. Умерена
скептичка,
умерена
мечтателка и оптимистка, която много бързо
преминава от флегматичен в
холеричен режим. В този смисъл
съм почти всичко. И тъкмо поради
това - почти нищо. Защото всичкото изисква не само количествен,
но и качествен обем. А моите
качества нямат време да се застоят, оформят и дадат постоянен
профил на личността ми.
Но кой знае защо се харесвам.
Може би поради нуждата да
живея в мир със себе си. А може
би и защото с тези мои многобройни противоречиви качества
ставам представителен типаж за
цялото човечество. Колко тежкарски звучи това, последното, а

Откровение

този миг, в този
час, това „всичко” дефилира по
улицата под формата на нищо
неподозиращи минувачи. Всеки
от тях - представител на един от
споменатите типове хомо сапиенс. И пред очите ми се разигра-

АЗ. БУКИ - ЕЛЕНИЦИ

С живота сме в неравностойна
зависимост - той флиртува с
мене, а аз го обичам.
Физиката на човека невинаги
издава химията на душата.
Свръхминимализъм е да кажеш абсолютно всичко за онова, което другите вече знаят.

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2020

В. “ТРЕТА ВЪЗРАСТ”

Сряда празник е за мен,
с трепет чакам този ден.
Бавно слизам по стъпалата,
с усмивка достигам до вратата.
Открехвам пощенска вратичка,
докосвам се
до вестника - звездичка.
“Трета възраст” се нарича,
всеки много го обича.
Прелиствам страниците аз,
без да губя нито час.
Чета, чета го в захлас,
без да се уморявам аз.
Живота ми просветлява,
с голяма радост го дарява.
Благодаря на Господ Бог,
че те има, пожелавам
да живееш до “Амина”!

Написа с обич
Ирина Д. АЛЕКСАНДРОВА
София

КАТАЛОЖЕН
НОМЕР

ЕСЕННО

С

ой ли не е сядал на тази
K
пейка. Влюбени, скарани,
весели, тъжни, гневни, четящи,
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Есента на пръсти довървя
и някак подло лятото смени.
Пожълтяха мисли и листа,
слязоха в очите ми мъгли.
Тъжно ми е! Знам ли за какво?
Може би за свършилото лято?
Може би за близкото дърво,
люшкано от свирещия вятър?
Може би за слънцето, което
есента зад облаците скри?
Може би, защото във сърцето
мойта кръв престана да гори?
Може би за свършилата обич,
дето в мене като жар изтля?
Тъжно ми е! Тъжно ми е много!
Сякаш че животът ми е спрял!
Лист последен - горестна сълза,
капна от оголените клони!
Лятото сълзата си проля!
Тъжно ми е! Знам ли за какво!
Може би, защото от дървото
падна и последното листо!..

Пеньо ЦВЯТКОВ
с. Поликраище, обл. В. Търново

КОГАТО ПТИЦИТЕ
ОТЛИТАТ

Богородица отново наближава.
Лястовици са накацали по жици,
готови са на дълъг път да заминават няма вече да чуруликат тези птици.
Ще литнат над морета, океани,
ще зимуват някъде далеч на юг.
А гнездата под стрехите ще останат на пролет ще ги чакат да се върнат тук.
Ще ги чакат със надежда любопитни хора
отново да запеят песните си звънки,
а те забравили за своята умора
от зори до мрак ще чуруликат вънка.
Пеят, пеят птиците красиви,
че дълъг път ги пак зове.
Пожелаваме им да летят щастливи
и отново да се върнат в свойте домове.

Марина ЧАНОВА
Свиленград

ЦИГАНСКО ЛЯТО

Есента обагри на дърветата листата
и хората прибират вече късните плодове.
В очакване на снежна пелена е пак земята,
а димитровчетата са последните цветове.
Слънцето се показва сърдито подхранава надеждата за хубав ден.
Небето изглежда като синило размито,
а есента поражда тръпки у мен...
Враните в небето ръченица играят
и предсказват, че времето ще се развали.
Стопаните вече не траят очакват есенен дъжд да завали!

Теню ПЕТЕЛА

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.
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РАЗСАД ЗА РАННИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

През декември започва
подготовка за отглеждане на
разсад за ранно производство на зеленчуци.
Важно условие за производството на качествен
разсад е използването подходяща

ма част от фитопатогенните
гъби и бактерии. При по-високи температури, над 82-83°С,
семената на плевелите губят
своята кълняемост.
Друг екологичен, лесен,
сравнително евтин начин за
обеззаразяване на почвата е

ТОРОВО-ПОЧВЕНА СМЕС

СОЛАРИЗАЦИЯТА

Сместа се приготвя от
добре разложен пресят оборски тор и почва в съотношение 2:1, обогатена с 1,2 кг/м2
суперфосфат, 0,6 кг/м2 калиев
сулфат и 0,4 кг/м2 амониев
нитрат. Тя трябва да e обеззаразена, с неутрална реакция (рН 6,6-7).
Обеззаразяването на торово-почвената смес може
да се извърши по физичен и
химичен начин:
Един от прилаганите физични методи е термичното обеззаразяване на почвата, известен като

При него се използва топлината от слънчевата енергия
през летните месеци. При
оптимални условия слънчевите лъчи могат да повишат температурата на почвата в 20-30
см слой над 60°С. За да се
осигури добра топлопроводимост и висок термичен ефект,
почвената смес трябва да
бъде добре навлажнена и
плътно покрита с фолио. По
време на соларизацията
съдържанието на влага в почвата трябва да бъде 70-75% от
пределната полска влагоемност.

ПРОПАРВАНЕ

ХИМИЧНИЯТ МЕТОД

Почвата се третира с прегрята пара под полиетиленово покритие. При температура 50°С се унищожават нематодите, между 60-72°С - голя-

за обеззаразяване на почвата се прилага най-често.
Срещу почвените патогени
могат да се използват фунгицидите Дитан М-45, Купроцин,

СТЪРГОТИНИ
ОТ ИГЛОЛИСТНИ
ДЪРВЕТА НЕ СА
ПОДХОДЯЩИ ЗА ТОР

Може ли триците от широколистни и иглолистни дървета да се ползват за торене на земеделски земи?
Читатели от Смолян
Не се препоръчва употреба на
стърготини от иглолистни дървета,
тъй като те повишават киселинността на почвата и съдържат смоли,
които забавят процесите на разлагане на растителните остатъци.
За торене на земеделски земи
могат да се използват стърготини от
широколистни дървета, но след
предварителна обработка с карбамид (1% разтвор) или друг азотен
тор (амониева селитра). Употребата
на пресни стърготини не е желателна, тъй като при тяхното разлагане
почвените микроорганизми извличат
азот от почвата (азотът е необходим
елемент за развитието на микроорганизмите).
Дървесните трици от широколистни дървета, без тези от орех и див
кестен, могат да се превърнат в
качествен органичен тор, като се
включат с други растителни остатъци
(листа, трева, слама, стъбла от окопни култури и др.) за направата на
компост. За получаването на добър
компост е необходимо да се създадат подходящи условия за протичане
на активни микробиологични процеси, при които се осъществява разлагането на растителните остатъци подходяща влажност, достъп на кислород, подходящо съотношение
между въглерод и азот.
Ореховите листа съдържат юглон
- вещество, което потиска развитието на почвените микроорганизми и поради тази причина не се
използват за компостиране.

КОНКУРС
“Рàñòåí èåðåêîðäüîð”

Проплант 722 СЛ, а срещу
нематодите - нематоцидите:
Базмид гранулат, Видейт,
Мокап 10 Г.
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ
НА СЕМЕНА
Източник на редица гъбни
и бактерийни болести по
зеленчуковите
култури
могат да бъдат необеззаразените зеленчукови семена, а също така и използваният инвентар (саксии,
инструменти).
Обеззаразяването
на
зеленчуковите семена (краставици, домати, пипер) в
домашни условия може да се
извърши с 10% разтвор от
перхидрол в продължение на
20-25-30 минути:
- 20 минути за краставиците
- 25 минути - за доматите
- 30 - за пипера
След това семената се промиват с чиста вода и се подсушават.
В личното стопанство за
обеззаразяване на земеделският инвентар най-често се
използва хлорна вар (2%).
Дукена ЖОЛЕВА,
агрометеоролог при НИМХ

Казвам се Кристина
Димитрова Ангелиева и
с моя съпруг Иван
Ангелиев
отгледахме
тези големи и вкусни
чушки в с. Свирачи, общ.
Ивайловград. Почвата
върху, която са отгледани, е торена само и
единствено с оборски
тор. Една чушка тежи
468 грама, т. е близо
половин килограм, а
жълтата - 687 грама.

КАКВО СЕ СЕЕ
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

През декември в южните райони на страната може
да се извършва сеитба на някои студоустойчиви
зеленчукови култури (грах, бакла, моркови, спанак,
магданоз и др.). Целта на тези предзимни сеитби е
получаване на по-ранна продукция през пролетта.
Продукцията от засетите в края на есента моркови се реколтира месец по-рано в сравнение с
тази от пролетната сеитба. Семената на морковите
се сеят седмица преди трайното понижение на температурите, за да се изключи възможността те да
поникнат до началото на зимата. Подходящи за
отглеждане на моркови са леките, структурни и пропускливи почви (наносни, глинесто-песъкливи,
структурните черноземи). На по-големи площи се
препоръчва редова сеитба през 10-12 см, на
дълбочина 1,5-2 см. На малки площи сеитбата може
да се извърши разпръснато при посевна норма 1-1,5
грама /1 м2.

В рай за очи и балсам за душа е превърнал
дворното си място в гр. Кресна Боян Георгиев.
На младини е служил в пощите, после е бил
старшина до ликвидирането на военното поделение в гр. Кресна. Сега гледа лозе и домашна
градина. Доста се потрудва и в дворното
място. Какво ли няма из него – всевъзможни
цветя, треви, билки, овошки, че се е намерило
място и за отглеждане на водни тикви. Такива
тикви сега се ползват като декоративни елементи, но някога са служили за носене на вода.
Борис САНДАНСКИ

ВРЕМЕТО 27 НОЕМВРИ - 3 ДЕКЕМВРИ
Сряда
27. XI.

Макс 11o
Мин 4o

Ненормално топлата есен на
2019 г. пробуди овошките и
ябълките в градината ми
цъфнаха и вързаха плод през
ноември. Какво ли ни чака с
тези природни аномалии?!
Маргарита ИВАНОВА
с. Айдемир

Четвъртък
28. XI.

Макс 15o
Мин 5o

Петък
29. XI.

Макс 14o
Мин 8o

Събота
30. XII.

Макс 11o
Мин 6o

Неделя
1. XII.

Макс 9o
Мин 3o

Понеделник
2. XII.

Вторник
3. XII.

Макс 11o
Мин 2o

Макс 12o
Мин 4o

В средата на седмицата вятърът ще отслабне и ще се ориентира от
югозапад. Облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно в
Дунавската равнина, където ще бъде със значителна ниска облачност. Дневните температури ще се повишат, сутрешните ще се понижат, в отделни райони до 0° - минус 1°. В сряда ще е без валежи, в
четвъртък облачността отново ще се увеличи и в северозападните
райони ще превали дъжд. Вятърът от югозапад ще се усили, посъществено в Източна България. Ще остане с високи дневни температури – максималните на места ще достигат и надхвърлят 15°. През
нощта срещу петък и в петък на много места от северозапад на югоизток ще превали дъжд, в южните райони придружен с гръмотевици.
Вятърът от югозападен постепенно ще се обърне от запад-северозапад и по-късно през деня в петък ще започне понижение на температурите. През почивните дни ще има променлива облачност, в
събота в южните райони все още ще превалява, в неделя - вече без
валежи. Ще продължи да духа умерен северозападен вятър.
Температурите ще се понижават, но с тенденция към края на деня в
неделя и в началото на следващата седмица вятърът да се обърне от
югозапад и да започне да се затопля. Сутрешните температури в
неделя и понеделник ще са сравнително ниски, дневните ще се
повишават.
Анастасия СТОйЧЕВА, НИМХ
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ВКУСЪТ НА САКАР
средата на ноември времето е необикновено
В топло
и слънчево, тъкмо за пътешествия. Група

ентусиасти, любители на здравословния начин на
живот, тръгваме към Сакар планина, в района на
Тополовград. Целта е в кулинарна работилница в село
Орешник да приготвим сладко и желе от диви дюли,
които в района са дребни, но изключително ароматни.
Инициативата е по европроекта “Твоята храна” на фондация “Биоселена”, ръководена от Росен Василев.

Иванка Гуглева

В окъпаното от слънце село
Орешник заварваме 60-годишната Иванка ГуГлеВА, майсторка на
сладкото от дюли. Иванка работи
от 35 години в читалището. Докато
реже дюлите ми разказва за културния живот в селото. Готвят се да
честват Свети Сава и Света
Варвара на 4 декември, когато се
събират възрастните жени, варят
царевица, символично чествайки
нарастването на деня. Никулден го
празнуват с традиционния шаран
или сом, които местните рибари
хващат в Тунджа. И двете риби
предпочитат да приготвят пържени,
със зеленчукова гарнитура.
Мария ВЪлеВА е от село
Мрамор, Тополовградско. Шеф готвач е в единствената къща за гости
в Орешник. Изненадва ни с изключително вкусна
СЛАДКА
БАНИЦА
С ТИКВА
И ДЮЛИ
Продукти:
1 кг тиква и
700
грама
дюли, малко сварени, 300 г захар.
Нужни са кори за баница, захар,
орехи и канела.
Към тиквата, дюлите и захарта
се прибавят 2 лъжички канела,
100 грама нарязани орехи.
Мазнина се поръсва на корите,
нанася се плънката, корите се
завиват и се нареждат в тавата за
печене.
Мария ми дава и местна рецепта
за
ТРАХАНА
Тук е традиционно ястие. Прави
се от брашно, варени чушки, прибавят се подправки. Омесва се и
се суши, прави се на зрънца, сготвя се.
Друго традиционно ястие за района е
КИСЕЛО ЗЕЛЕ С БОБ
Сварява се бобът, отделно се
вари и зелето. Като са готови, се
смесват. Запръжката е от олио и
червен пипер. Смесва се, трябва
малко да поври и гозбата е готова.
ПИЛЕ С БУЛГУР
Пилешкото месо се запържва с
лук, червен пипер, чесън, морков
и чушка. Задушава се и се прибавя булгур. Става много вкусна
манджа. По желание може и
запечено на фурна.

Дива дюля

запръжката,
повечето
не
В къщата за гости в
знаят как да ползват самата
Орешник работи и
мазнина. Мазнината не бива
Симеон ВАСИлеВ.
да надвишава 80 градуса. Да,
Той е от Тополовград.
с нея става бързо, но в олиото
Скоро се завърнал от
има съставки, които при поИспания, където рависока температура стават
ботил като готвач 19
токсични. В Испания научих и
години. Той ни изнедруго нещо полезно - как се
надва приятно с
приготвят кестени по разлиМУС ОТ ДЮЛИ
чен начин - като гарнитура
Продукти: 3 кг дюли,
към ярешко или телешко мезахар, 10 белтъка от
со, като сладкиши например.
яйца, малко бяло вино,
И друго полезно научих там 1 суп. лъж. захар, 2-3
да се ползват по възможност
пръчици канела, мащерка
сезонните зеленчуци.
или мента, гроздови зърна
И докато си говорим с Мария
за украса.
и Симеон, сладкото в казана,
Опечете
на
фурна
приготвяно от Иванка Гуглева е
дюлите цели, напръскайготово. Ето и рецептата:
те ги с малко бяло вино,
СЛАДКО ОТ ДЮЛИ
с добавени няколко раз- Симеон Василев
чупени пръчки канела.
Продукти: 1 кг изчистени
Като се опекат, дюлите се дам условия не само за едно дюли, 1 кг захар, 2 ч. чаши вода,
изчистват от обелки и семки и кафе, а заведението да бъде за листа индрише.
се пасират. Отделно се разби- място за срещи на различни
Направете сироп от захарта и
ват на сняг белтъците със творци - писатели, художници. водата. Щом заври, сложете
захарта. Ако захарта е пудра, Самият аз ще го ползвам като настърганите на ренде дюли.
се слага накрая, а ако е на ателие, да продължа като Варите до готовност, като
кристал - в началото. Към бел- моден дизайнер, искам да се често бъркате. Пробвате дали е
тъците прибавете няколко върна към това, защото остана готово с капка върху нокътя
капки цитрусов сок. Смесват като несбъдната мечта и смя- си, както прави Иванка - така
се с пасираните дюли и се раз- там, че сега е моментът да го го правят тук. Или върху насипват
в
малки
чашки. направя - споделя Симеон.
клонена чиния. Ако капката
Връщам го към кулинарните му остане като сълза и не се разукрасяват се със стръкче мента или мащерка. Може да се умения. Наближава Никулден и тече, значи е готово! Добавяте
гарнира и с плодче, в този се- питам за неговия начин на при- с кафена лъжичка лимонтузу.
зон - половинка зърно грозде. готвяне на риба:
Някои домакини слагат и
- Тукашната типична риба е карамфил - едно или две
шаран и сом, малко скумрия. зърна. Разсипвате в бурканчеЗа Никулден обичам обаче да та и преди да затворите, отгоре
има контрасти със сладко- слагате лист индрише за чуден
солени вкусове, предизвика- аромат. Затваряте бързо, докателство с много подправки. От то са още топли, и сте готови.
месото на сома бих направил Няма нужда от варене на пълкайма със сос леко кисел, с ните бурканчета.
лайм, обогатен с малко шафЖЕЛЕ ОТ ДЮЛИ
ран и зеленчуци, може сладкосолен с мед, например. С
В него се използват остатъварени морковчета за гарниту- ците от дюлите - сърцевината
Докато опитвам от прекрасния ра. Кюфтенца малки - печени със семките и корите. Те се
дюлев мус, разпитвам Симеон. или пържени. Поляти с лек сос покриват с вода и врат проТук завършил моден дизайн, но от разтопено масло, с приба- дължително на огъня. Като
станал шеф-готвач в Испания. вен сок от цитрус, става като омекнат, се прецежда. На
След 19 години работа на раз- лека майонеза, като сметана. литър течност се слага 800 г лични места - Барселона, С него се поръсват кюфтенца- до 1 кг захар, в зависимост от
Майорка, Ибиса, Тенерифе, та. Зеленчуци просто попаре- гъстотата. Ако течността е поВаленсия, наскоро се върнал в ни, или леко запържени, с мед гъста, се слага по-малко захар.
за контраст.
Вари се и се разбира, дали е
родния Тополовград:
Искам му още съвети:
готово, с капчица върху нокъ- Много съм доволен, но дом
- Тук ми прави впечатление, тя: ако не се разлее, значи му
не ми стана, носталгията по
българските традиции, семей- че се използва много запръж- стига варенето. Докато е гореството, приятелите, родния ми ката. Не е лошо, но се прекаля- що желето, разливате в бурканчета.
Тополовград, природа ме вър- ва с пърженето. Запръжката
За зимата сте готови!
наха у дома. Върнах се, защото трябва да е лека, ако се
носталгията ме мъчеше. Ха- прекали, изгарят полезниЯна КИРИлОВА
ресва ми да живея в града, те вещества. Тук прегарят
където съм отраснал. Разбрах,
Кулинарни
че не мога да живея там, колС богато излоновини
кото и да е хубаво. В момента
жение от всевъзправя едно заведение в
можни кулинарни
Тополовград. Опитвам се да
вкуснотии, приготсъздам мое заведение, да
вени от кестени, се
вкарам нещо по-различно и
проведе Празникът
по-ново, съчетано за много
на кестена в петнеща. За младежта тук няма
ричкото
село
много разнообразие, те изКоларово. Органирастват с много информация,
затор бе Природен
имат много повече познания,
парк “Беласица”.
за тях не е чуждо новото и
Борис
различното. Искам да им съзСАНДАНСКИ
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ена и моят брат Панайот Пулеви се запознаП
ват в родопския град Рудозем и сключват
брак и вече 66 години имат щастлив семеен

живот. И двамата са от Харманлийско. Пена
Димитрова е от с. Изворово и навърши 85 години, а о.з. капитан Панайот Костадинов Пулев е
от с. Орешец и е на 90 години.
Пена работи като касиер към ТП станция в
Рудозем, после като диспечер към подземен
транспорт “Горубсо”. Панайот работи като физкултурен организатор към “Горубсо”, след това
като подземен шлосер към подземен транспорт
“Горубсо”. В Рудозем се раждат двамата им
синове Костадин и Димитър. След като Панайот
завърши подземния стаж, купуват жилище в
Димитровград, където е бил бригадир. Там
започва работа като минен спасител към
Аварийна база - Димитровград. След това до 65годишна възраст беше заварчик в “Заводски
строежи”. Пена завършва задочно икономически техникум и започва работа като началникпласмент към фабрика “Пролет”. Там работи
повече от 10 години. След това стана счетоводител към новите рудници “Марбас”.
Въпреки възрастта си Пена и Панайот сами се
оправят в домашните работи. Панайот е почитател на в. “Трета възраст”, където пише дописки и
поздравява своите приятели през дългия си
живот. Често ще ги видите да се разхождат по
бул. “Хр. Ботев” или на пейките пред блока, в
който живеят.
Пожелавам им да са живи и здрави, дълголетни и да се радват на внуците и правнуците.
Комшията Тодор Павлов също им пожелава
много здраве и дълголетие.
Трендафил ПУЛЕВ
реди 64 години на 30 ноември Василка
П
Йорданова, тогава на 19 г., и Цветко Иванов,
тогава на 18 г., от с. Игнатица, обл. Враца, подписват граждански брак в миньорското селище
Конски дол, Смолянско.
Цветко е подземен работник в I рудоуправление на “Горубсо - Мадан” - рудник Конски дол,
цели 19 години. Съпругата Василка работи в
работническия стол към рудника повече от 12
години. Имат две дъщери Иванка и Дора, родени
в гр. Мадан през 1957 и 1959 г. Двамата съпрузи
напускат рудника и стола преди 46 години и
живеят с. Зверино, Врачанско. Цветко работи 17
години в завода за контактни елементи до пенсионирането си през 1986 г., а Василка - в хлебопроизводството към “Селкооп” в с. Зверино
повече от 10 години. Сега са пенсионери на 85 и
84 г. Имат четирима внуци и шестима правнуци.
Дъщерите, зетьовете, внуците, правнуците и
приятелите им пожелават живот, здраве и спокойни старини. Бог да ви пази.

твърдена традиция е в Дамски клуб
У
“Ахинора” да се честват рождени и имени
дни. Наскоро отбелязахме 80-годишния юбилей

на Денка Монева. Тя е изключителен човек.
Притежава благ и уравновесен характер.
Трудолюбива и умятна домакиня е и с готовност
помага с дела или полезни съвети. Затова всички я обичат. На празничната сбирка тя пристигна
със съпруга си Моньо Монев, който е на 88 години. Двамата имат 63 години щастлив и хармоничен брачен живот. Заедно с техните деца, внуци
и правнуци преди години чествахме Златната и
Диамантената им сватба. Юбилярката спретна
богата трапеза. Ахинорите є поднесоха цветя,
подарък и я поздравиха с песни от богатия
репертоар на фолклорна група “Ахинора”.
Стефка АНТОНОВА,
читалищен секретар
на НЧ “Ахинора-2006 г.”,
с. Яворово,
общ. Стара Загора

ЧРд на прекрасната съпруга, любяща майка и всеотдайна баба ЕМИЛИЯ
ТУдЖаРОва. Бъди жива,
здрава, благословена! От
Жорж, Иво и Юли, Юлия,
Роси, Еми, Жорко, вики.
{ { {
На 28.ХI. ЧРд на инж.
ТОдОР ХРИСТОв от варна. С
пожелание за много здраве,
любов и щастие и дълголетие! Приятели от варна.
{ { {
На 30.ХI. честита Златна
сватба на СУЛТаНКа И
ГЕНдО дОБРЕвИ от гр.
девня. да сте здрави и
много щастливи поне още
толкова години! Обичаме
ви! Янка Стоянова.
{ { {
На 30.ХI. честит юбилей 70 г. - на ЦвЯТКО ЙОРдаНОв
аПОСТОЛОв от гр. Попово.
Здраве, радост и още дълги
години да празнуваш с
любимите си хора! От
семейството.
{ { {
На 30.ХI. ЧРд - 75 г. - на
ЙОСИФ ИваНОв КОПОЕв аРБаТа, живеещ в Габрово.
Татко, да си здрав и жив и
още дълги години да празнуваш с любимите ти хора!
Иван и Николай.

{ { {
На 30.ХI. ЧРд на ГИНКа
ИЛИЕва СавОва-ТаШЕва,
живееща в с. Тополово. с
пожелание да е жива и
здрава и да не забравя родния алтън Калофер! М.
Радулова.
{ { {
На 30.ХI. ЧРд - 91 г. на
ваСИЛ СТОЯНОв ГЕРМаНОв
от драгоман. Пожелаваме
ти да си жив, здрав и щастлив още много години! От
семейството.
{ { {
На 30.ХI. ЧРд на ветеринарния техник ИЛИЯЗ
аХМЕдОв от с. Бисерци.
Скъпи приятелю, пожелавам ти здраве, радост и
щастлив семеен живот! От
Божик, с. Бисерци.
{ { {
На 30.ХI. ЧИд на аНдРЕЙ
ГЕНОв от гр. две могили.
Бате андрей, пожелавам ти
здраве, щастие и успех в
живота! С поздрав Милко
Панев.

С приятел плавахме от
гр. Стражица до делтата
на река Дунав с туристически кану-каяк “Нептун”.
После решихме да се
приберем по море в България. От условията в
блатата и хранително отравяне се разболяхме и
двамата. На 10.VIII.1981 г. пристигнахме в пристанище Констанца много изтощени. Там се намираше яхта “Сириус” на яхтклуб в гр. Варна с капитан Михаил Мирчев. Той разбра в какво състояние сме, покани ни на вечеря в яхтата и ни снабди с лекарства, които ни помогнаха да се възстановим и продължим пътуването. След това го
търсих на работното място в пристанище Варна,
обаче той отсъстваше и повече не се видяхме.
Много съм задължен на този благороден човек,
който ни помогна в тежката ситуация. Надявам
се да осъществя контакти с него. Аз съм Димитър
ТОДОРОВ от гр. Стражица, тел. 0898 358258.
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{ { {
На 3.ХII. ЧРд - 61 г. - на
ЖаНа СТОИЛОва ГЮРОва
от драгоман. Жана, от сърце
ти желая да си жива, здрава, щастлива и благословена още много години! От
леля ти Надя.
{ { {
На 1.ХII. честит юбилей 45 г. - на ПавЛИНКа ЦвЕТКОва аНдРИаНОва от гр.
Тервел. Здраве, радост,
вяра и щастливи дни! От
родители и племенници.
{ { {
На 3.ХII. ЧРд - 61 г. - на
ЖаНа СТОИЛОва ГЮРОва
от драгоман. Пожелаваме
ти да си жива, здрава и
щастлива още много години! От семейството.
{ { {
На 3.ХII. честит ден на
хората с увреждания. да
изживеем живота си с надежда въпреки бастуните,
патериците и количките!
Бъдете здрави! Ид “вяра и
Надежда”,
с.
Кап.
димитриево.

{ { {
На 9.ХII. ЧРд на инж.
НаЙдЕН ХР. НаЙдЕНОв,
бивш кмет на общ.
Карлово. С пожелание за
здраве и благополучие. За
старото ни приятелство,
наздраве! М. Радулова.
{ { {
На 10.ХII. ЧРд на моята
съседка ТЕОдОРа НЕО. С
пожелания за добро здраве
и да остарее в нашия град!
М. Радулова, гр. Калофер.
{ { {
Честит юбилей - 80 г. - на
ПЕНКа П. дРаГаНОва от с.
Оризари. Здраве, радост в
сърцето, топлина в душата и
късмет! От пенсионерски
клуб “Здравец”, с. Оризари.
Публи ка ции те в тази
ру б ри ка са без плат ни.
Всеки от вас може да поздрави на това място свой
близък човек или себе си
по случай рожден и имен
ден, годишнина или друго
събитие в кратък текст до
два реда. За да се отпечата честитката ви, приложете към текста талона за
честитка.

ТАЛОí
çА ×ЕСТèТКА

БЛАГОДАРНОСТ

l Днес, когато човешките добродетели се
топят като късен мартенски сняг, когато разривът между роднините не е рядко явление, ми
се иска чрез страниците на вестника да изкажа
сърдечната си благодарност на моите съгражданки Богдана и Митонка Йотови, Виолета
Янева, роднините ми Николина и Къна Кандеви,
запазили в сърцата си добротворството, готовността да подадат дружеска ръка на нуждаещите
си. През лятото сестрите Митонка и Богдана ме
снабдяваха с плодове и зеленчуци от собствената си градина. Виолета Янева ми правеше покупки, когато беше необходимо, а братовчедките ми
правеха услуги от различен характер. Страната
ни се нуждае от повече такива хора. Желая на
моите благодетелки добро здраве, спокойно
бъдеще в обкръжението на близките им.
Светла ДАНОВА, с. Петърница

КОЕ Е ТОВА БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО?

рифон Георгиев Господинов е
ТЛюбимец.
роден през 1922 г. в гр.
Завършил е архитектура в България, специализирал е в
Сърбия. Живял е в София.
Обикалял България, за да заснема паметници на културата,
черкви. Много способен и умен.
Отдавна е починал. Имал е един
син - Георги Трифонов, който е
завършил инженерство, но той
също е починал, без да остави
свои наследници.
Георги Трифонов имаше голяма библиотека и негова близка
ми предложи да изберем подходяща литература, тъй като в гр.
Одрин предстоеше да се открие
българско читалище и от дарите-

ли се събираха книги за него. В
Одрин щяхме да посетим и черквата “Свети Георги”.
При подбора на книгите попаднах на две снимки, които ме развълнуваха. На едната снимка
мъжът и жената са седнали, а
пред тях стоят прави две момиченца. Той държи в ръката си
книга. Жената е с наниз от пендари на шията.
На втората снимка семейството се е увеличило. По-големият
батко държи в ръката си вестник,
а по-малкото момченце е сложило ръката си върху книгите, с
което твърдо заявяват, че ще
следват пътя на баща си.
Стойката и лицето на бащата
излъчват удовлетворение и гордост от постигнатото от него скромна и добра жена, родила

му шест здрави деца, които са
възпитани в уважение и почит
към родителите си.
Помислих, че това е стопанинът на къщата, в която бяхме.
Но се оказа, че това е негов
познат, вероятно от София. На
гърба на снимката нямаше отбелязано нищо - нито кое е това
семейство, нито коя година е
правена снимката. Ето защо се
обръщам към читателите на вестника с молба, ако знаят историята на това българско семейство,
да я продължат. Особено в днешните времена, когато духовността е изчезнала, когато уважението към родителите е непозната и
забравена тема, когато раждането на повече от едно дете е проблем нерешим, когато Отечеството е стока, която можеш да
продадеш за жълти стотинки.
Гледам с любов и тъга тази
снимка, запечатала здравото българско семейство. И
си мечтая за времето, когато
ще се роди такова българско
правителство, което отново
да върне духовните ценности на този изстрадал
народ.
Мария ТОЧКОВА
гр. Любимец 6550,
ул. “Витоша” № 2
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ловец, рибоЗтелапаленият
ловец и талантлив писаВоден Чаиров (псевдо-

Страница на любо Николов

Съветваме ви вино, ракия и
друг алкохол да пиете след лов!

ГОЛЕМИЯТ УЛОВ
НА ШАРАНИ
Преживяно

о време на забраП
ната за риболов
преди години случай-

но се озовах на баластиерите край гара
Кочериново. Имах няколко свободни часа и
реших да си опитам
късмета. В началото
не вървеше. Благодарение на запознанството ми с Борис
Чобанов от Дупница и
съветите, които ми
даде, успях да хвана
двайсетина едри каракуди. На раздяла той
ми каза: “Имаш много
информация за риболов. Къде мога да
отида да ловя шарани,
ама хем да е истинско,
хем и да е сигурно?
Готов съм и да си
платя за удоволствието.” Разбрахме се, че
не става дума за някой
платен водоем, където
хвърляш в някакво
бетонно корито и колкото и да си непохватен, все ще извадиш
някой
пет-шестотин
грамов шаран.
Обясних му, че не
съм от най-запалените
рибари, повече ме
тегли ловът, но имам
ли интересна информация, ще му се обадя.
Следващата седмица приятели ме отведоха на един според
тях “царски” водоем.
Наричаха го така не
затова, че се намира
на 5 км от новия “царски” град Баня, а
защото бил в много
красива местност и
шаранът кълвял яко.
В колата по пътя се
завърза
интересен
спор - за и против платения риболов. Проф.
Димитър Генчев заяви,
че няма да лови на
“царския” водоем, тъй
като се заплаща такса
Виц

от три лева и ще лови
по реката. За него платеният риболов е като
платената
любов,
върши работа, но не
доставя удоволствие.
Разбира се, че му се
наложи да обяснява
за “безплатния” риболов, на който е тръгнал: колко са парите
за пътни, за стръв, за
захранка, за кукичките
и плувките, които ще
закачи... Доста повече, отколкото тези три
лева.
Разбрах, че не са ме
подвели, когато попаднах
в
местността
Богашки път между
селата Пролом и Домлян. Гледката беше
приказна. От едната
страна на водоема
спокойно течеше Бяла
река, а от другата се
разстилаха полите на
Средна гора. Естествено и диво. Удобствата, които беше
направил собственикът на водоема Иван
Дановски, се вписваха
чудесно в естествената среда. Платформите за риболов бяха
дикани (с тях се е вършало преди 100-тина
години).
Между шавара се
виждаха
няколко
къщички, приличащи
на индиански вигвами.
Имаше и десетина вкопани в земята огнища
със скари и нацепени
до тях дърва. Таксата
е 3 лв. Заплаща се
само шаранът по 5 лв.
кг и пъстървата по 6
лв., и то само ако е
над 1 килограм. Каракудата, червеноперката, мряната, кефалът и
чаушанът не се заплащат. Използваш колкото пръчки носиш.
(Продължава)

ОБЯСНЕНИЕ

J Жена е в леглото с любовника си. Звъни
телефонът. Тя вдига слушалката, разговаря и
казва на мъжа до себе си:
- Говорих със съпруга ми. Каза, че е тръгнал
с теб на риболов...

ним на Лъчезар Воденичаров) представи новата
си книга “Сила и страх” в
кокетната галерия “Класика” в София.
Чест за автора е, че корицата на книгата е рисунка
на Георги Чапкънов - Чапа,
който казва и следните ласкави думи за автора и книгата: “Този сборник с разкази всъщност е една Никалай Воденичаров се радва на премиерата на баща си Лъчезар
броеница от цветни камъот автора. Съкровища, която авторът несъмнено
чета... причудливи и омагь- сбирани с години при всяка изпитва..., а намерила блаосващи, подредени в пъст- от срещите му с девстве- годатна почва в неговото
ра, запомняща се редица ните покои на гората, съзнание, тя се преражда в
реката,
планината... красиви песни за дивото,
Късчета от нашата земя - чрез богатия му и харакмигове от скрития живот терен език... Щастлив съм,
на дивите твари, които не че се докоснах до написановсяко око е орисано да то от Воден Чаиров, и се
забележи. Защото, за да радвам, че моята рисунка
сториш това, са необходи- естествено допълва интеми не само уменията на ресния набор от образи в
добър ловец. Необходими книгата му...”
са сетива, които единКнигата може да закупите
ствено
силната
любов
към
със
заявка на
Георги Чапкънов е в прекрасПриродата
може
да
ти
vodenchairov@gmail.com
но настроение след прочита на
даде.
Искрена
любов,
книгата “Сила и страх”
(Продължава)

Да си спомним

ПО ВРЕМЕ
НА РИБОЛОВ
СЕ РАЖДА
КУЛТОВАТА МУ
ФРАЗА

На З декември се навършват 70 години
от смъртта на Елин ПЕлиН

НА РЕКАТА СЕ РАЖДА
ИМЕ НА ГЕРОЙ
ОТ ДВА РОМАНА

С “Ян Бибиян, невероятните приключения на едно момче” и “Ян
Бибиян на Луната” - 1933, 1934 г.
Елин Пелин изпреварва с 64 години
Джоан Роулинг с нейния Хари Потър
- дете магьосник.
През есента на 1932 г. Елин Пелин
бил готов със сюжета на романите,
но не можел да измисли хубаво
звучно име.
Веднаж през октомври взел на риболов
сина си Боян, който тогава бил на две
годинки и няколко месеца.
По някое време, улисан в риболова, озърнал се Пелинко, Боянчо го няма. Викнал:
- Боян, Боян...
И чул наблизо детенцето да отвръща с
още неукрепнало към думите гласче:
- Ян...Ян..бо...би...Ян...
И Елин Пелин подскочил от
радост: разбрал как да се казва
детето магьосник - Ян Бибиян.

През 1937 г. малко след 60годишния си юбилей Елин
Пелин с хубавичката си приятелка Еленка от Лом, с
която са неразделни през
последните години и ходят
на театри, ресторанти, кръчми, са на риболов на Искър.
Елин Пелин едва хвърля въдицата, рибката се хваща. Хвърля отново и хваща.
Риболов като за световно.
А наблизо и по-надалече никой нищо не
хваща.
Започнали колегите рибари да се промъкват по-близо до Пелинко. Ама пак при него
на всяко хвърляне риба, при тях - нищо.
Дори тия на ръка разстояние нищо не хващат. И го гледат с пронизващи от завист
Някога на ъгъла на “Раковски” и
очи.
“Патриарх
Евтимий” имало кръчПелинко и Еленка се
мичка “Лисичата дупка” (през
местят по напуснати от
1944 г. разрушена при бомбардидругите рибари места.
ровките) - любимо място на интеИ пак Ленчето едва
лектуалци ловци и риболовци.
смогва да слага рибаИмали си и салон и тетрадка лекта в кошчето.
сикон.
Рибарите се връщат
Веднъж поискали от Елин
по старите места.
Пелин
с едно изречение да опише
Пак нищо. А на писаи ловджилъка и рибарството.
теля пак му върви.
Пелинко казал, после записал:
По
едно
време
- Като ловец гоня Михаля, като
омръзнали
на
Пелинко пронизващи- Елин Пелин (вляво) по време на лов с рибар го чакам.
Борис III (вдясно) и фабриканта Вете го погледи, хванал Цар
Записал при разговори
лизар Багаров, 30-те години на ХХ век
си Ленчето под ръка,
със сина на Елин Пелин
тръгнали си и той произнесъл култовото:
журналиста Боян Иванов (1930-2019)
- Ленче, ако някой ден се роди гений в
Борис ЦвЕТАНов
България, той ще е Геният на завистта.

В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ
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България приема Унгария
по пътя към евро 2020
ôóòБОЛ

Националният отбор изДерменджиев.
тегли благоприятен жребий
“Въпреки че България е
за плейофите, които през
зад нас в Световната ранмарт 2020 г. ще определят
глиста на ФИФА, това е
последните 4 участника на
силен отбор, който ще
Европейското първенство.
играе срещу нас с подкреКъсметът беше на страната
пата на собствената си
на България, като страната
публика. Трябва да полони ще бъде домакин на
жим много усилия, за да
полуфинала в поток А, в
стигнем до финал в плейокойто ще срещнем в един
фа, на който ще бъдем
мач Унгария на 26 март. Ако
домакини”,
коментира
тимът на Георги Дернаставникът на Унгария
менджиев преодолее маАко България преодолее Унгария, ще Марко Роси.
джарите, то отново в София
Както
е
известно,
бъде
домакин и във финалния плейоф
пет дни по-късно национаУнгария е един от 12-те
лите ще се изправят в решиграда домакини на Евро
телна битка за квота от Евро 2020 срещу победителя от другия полуфинал, който ще бъде 2020, което ще се проведе по уникална форма
на споделено домакинство между 12 страни.
излъчен от двубоя между Исландия и Румъния.
“Нека не изпадаме в еуфория. Жребият е Сред тях освен Унгария е и един от възможните
добър за нас, защото ще играем в София. съперници на България във финалния плейоф Унгарският футбол е във възход, а ние тепърва Румъния.
Ако националите достигнат до шампионата за
ще се запознаваме, както с отбора, така и с
индивидуалните качества на играчите”, комен- първи път от 16 години насам, то вече е ясно с
тира след жребия селекционерът Георги кой европейски гранд ще бъдат в една група.
Дерменджиев. “Да не отскачаме от едната България попадне в група F, мачовете от която
крайност в другата. Когато отборът на България ще се играят в Мюнхен и Будапеща, а водач е
записа 12 мача без победа, се беше събрал трикратният континентален първенец Герогромен негативизъм. Сега сме готови едва ли мания. Имената на другите два отбора ще стане да обявим, че сме се класирали. Ïредстои нат ясни след жребия за групите на първенни първо труден мач срещу унгарците”, добави ството, който ще се тегли на 30 ноември.

“Лудогорец” увеЛичи
аванса си на върха

Капитанът на “Локомотив”
Димитър Илиев изрази
недоволството си от отсъжданията
на
съдията
Драгомир Драганов от
Варна. Според национала
Джоди Лукоки (вдясно) отбеляза през второто полувреме
победния гол за “Лудогорец” срещу главният съдия е спестил 11“Локомотив” (Пд)
метров наказателен удар в
полза на гостите от
“Лудогорец” спечели дербито
на 17-ия кръг в Ïърва лига, след Ïловдив. “Не беше дадена чиста
като
победи
“Локомотив” дузпа в наша полза. Не виждам
какво толкова страшно щеше да
(Ïловдив) с 2:1. Гостите започна- стане, ако резултатът беше стаха по-силно мача и поведоха с нал 2:2. Какво толкова!? Ясно се
попадение на Ален Ожболт още видя, че техният футболист
в 11-ата минута. Шампионите извърши нарушение срещу
обаче бързо обърнаха развоя на Томашевич, за мен това е 100събитията в своя полза, като процентова дузпа. Ако бях на
само четири минути по-късно мястото на съдията, щеше да ме
Марселиньо изравни, а Джоди е срам да се погледна в огледаЛукоки отбеляза победното лото. Обяснявам си го със
попадение за домакините от страх. Какво толкова ще стане,
Разград половин час след нача- ако “Лудогорец” загуби две или
три точки”, коментира Илиев.
лото на мача.

ВОЛЕЙБОЛ

“Левски” нанесе първа
загуба на шампиона

“Левски” нанесе първа загуба за сезона на шампиона
“Нефтохимик”, като го победи
в драматичен двубой от 7-ия
кръг на Суперлигата с 3:2
(26:24, 25:21, 19:25, 26:28, 18:16).
Ветеранът Смилен Мляков
имаше основна заслуга за
успеха на “сините”. Бургазлии
пропуснаха един мачбол в тайбрек при 15:14 в своя полза.
Столичани, които стартираха с
три загуби в първенството,
записаха четвърти последователен успех и се изкачиха на
6-а позиция в таблицата.

Еднолично начело излезе
носителят на Суперкупата на
България “Хебър”, който се
наложи над “Арда” (Кърджали)
с 3:0 (25:17, 25:20, 25:19).
“Добруджа 07” продължава да
заема третата позиция, въпреки че допусна третото си поражение за сезона при визитата
на “Монтана” с 1:3 (18:25, 22:25,
25:23, 19:25). Намиращият се в
затруднена финансова ситуация ЦСКА пък спечели без
особени проблеми срещу
“Славия” с 3:0 (25:13, 25:19,
25:11).

“Можехме да водим с 4:0 през
първото полувреме, а вместо
това получихме гол в най-лошия
момент”, заяви пък наставникът
на
пловдивчани
Бруно
Акрапович. След поражението
“черно-белите” вече изостават
на 9 точки от “Лудогорец”, като
отстъпиха на трето място.
Втората позиция отново заема
“Левски”, който победи икономично “Царско село” с 2:0 и се
намира на 7 точки след “зелените” от Разград.

ПЪРВАПРОôЕСИОНАЛНАЛИГА,XVIIкръг:

Арда - Витоша (Бистрица)
Василев 22, 48
Славия - Черно море
Иса 90
Ботев (Вр) - ЦСКА
Гълъбов 7, Тиаго Родригеш 18, 90
Лудогорец - Локомотив (Пд)
Марселиньо 15, Лукоки 31; Ожболт 11
Дунав - Берое
Камбуров 56, Конте 78, 88
Левски - Царско село
Робърта 27, Стан. Иванов 39
Ботев (Пд) - Етър
1. Лудогорец
2. Левски
3. Локомотив (Пд)
4. ЦСКА
5. Арда
6. Черно море
7. Берое
8. Славия
9. Етър
10. Ботев (Пд)
11. Дунав
12. Царско село
13. Ботев (Вр)
14. Витоша

14
12
11
10
7
6
8
6
4
4
4
4
3
1

2:0

0:1
0:3
2:1
0:3
2:0
след приключване на броя

КЛАСИРАНЕ
3
2
3
4
4
6
0
5
5
4
4
3
4
1

0
3
3
3
6
5
9
6
7
8
9
10
10
15

28:6
34:12
38:19
31:14
22:23
18:15
27:25
18:19
15:27
13:22
15:26
17:26
15:31
10:36

45
38
36
34
25
24
24
23
17
16
16
15
13
4

В следващия кръг в петък от 16.30 ч. Етър - Славия (Диема спорт); в
събота от 12.30 ч. Черно море - Ботев (Вр) (Диема спорт), от 15 ч. Царско
село - Ботев (Пд) (Диема спорт), от 17.30 ч. Берое - Левски (Диема спорт); в
неделя от 12 ч. Локомотив (Пд) - Арда (Диема спорт), от 14.30 ч. Витоша Дунав (Нова спорт), от 18 ч. ЦСКА - Лудогорец (Диема спорт).

ВòОРАПРОôЕСИОНАЛНАЛИГА,XVIкръг:

Септември - Поморие 3:1, Кариана - Спартак (Пл) 2:3, Пирин (Бл) Струмска слава 3:1, Литекс - Монтана 0:1, Нефтохимик - Локомотив (Сф) 3:3,
Хебър - Ботев (Гъл) 1:0, ЦСКА 1948 - Лудогорец 2 2:2.
Мачът е Черноморец (Бч) - Спартак (Вн) беше прекратен при резултат 1:0
заради нахлуване на публиката.
КЛАСИРАНЕ
1. Септември
13
1
1
34:17
40
2. ФК ЦСКА 1948
12
1
2
38:11
37
3. Локомотив (Сф)
9
2
4
22:10
29
4. Монтана
8
3
4
25:12
27
5. Локомотив (ГО)
7
4
4
25:22
25
6. Литекс
7
3
5
25:11
24
7. Хебър
7
2
6
21:18
23
8. Пирин (Бл)
6
4
5
22:22
22
9. Нефтохимик
6
3
6
23:24
21
10. Кариана
5
5
5
21:19
20
11. Ботев (Гъл)
5
4
6
16:23
19
12. Черноморец (Бч)
4
3
7
8:16
15
13. Лудогорец 2
2
8
5
15:20
14
14. Струмска слава
4
1
11
16:28
13
15. Спартак (Вн)
2
3
9
4:26
9
16. Поморие
2
2
11
13:30
8
17. Спартак (Пл)
2
3
10
6:25
6
Заб.: От актива на Спартак (Пл) са отнети 3 точки заради неявяване
на мач.
В следващия кръг в петък от 13.30 ч. Локомотив (ГО) - Септември (Диема
спорт); в събота от 13.30 ч. Ботев (Гъл) - ФК ЦСКА, от 14.30 ч. Локомотив
(Сф) - Хебър, Спартак (Пл) - Нефтохимик, Спартак (Вн) - Кариана, Поморие Литекс, Струмска слава; от 15 ч. Монтана - Черноморец (Бч); в понеделник
от 14.30 ч. Лудогорец 2 - Пирин (Бл).
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Александър ТОМОВ ДОБРОДУШНИЯТ
ИСПОЛИН
ОТ СЕЛО СКЛАВЕ

Петрактният световен шампион по класическа
борба
Александър Томов
навърши 70 години.
Роден е в село
Склаве, близо до гр.
Сандански. Започва
да се бори като
юноша, когато учи в
Техникума по металургия в Кремиковци. Попада в
школата по борба на дружество
“Спартак” (София). Негов първи треньор е Веселин Маринов.
Тренира с помощта на повъзрастния си колега Иван
Цанов. При второто си участие
на републиканско първенство
става шампион на България на
17 години. Завършва успешно
Национална спортна академия.
Утвърждава се като титуляр в
отбора на “Левски Спартак”,
където негов треньор е Слав
Славов, а в националния Филип Кривиралчев.
Дълга е броеницата на неговите шампионски титли от
републикански,
студенски,
европейски и световни първенства. На 22 години става вицешампион, а после печели 5 световни титли. Има и 6 титли от
европейски първенства.
Докато се състезава, се жени
за
лекарката
Иванка
от
Пловдив, която го дарява със
син - днес юрист. На олимпиадите в Мюнхен - 1972, Монреал

Стари бойни другари - с Боян Радев

- 1976, и Москва - 1980, е сребърен медалист. Когато израства
като име в класическата борба,
неговите приятели и близки
започват да го смятат за
наследник на водачът на робите в Рим Спартак и това не е
случайно. В родното му село
Склаве се носи легендата, че
Спартак е техен съселянин,
продаден в робство.
Ето какво споделят треньори и борци, което познават Томов:
Слав СЛАВоВ: Още от първата
среща със Сашо видях, че има
заложби за бъдещ голям борец.
Харесах го и така започнахме.
Той беше един от най-дисциплинираните и неуморни в тренировките.”
Филип КРИВИРАЛчЕВ: За да
имаме успехи на световните и
олимпийските игри, в бъдеще на
нас ни трябват борци като Боян
Радев,
Петър
Киров
и
Александър Томов. Освен таланти, обаче трябва и много труд в
дружествата.
Александър КоЛчИНСКИ,
Прочутата снимка, на която Боян о л и м п и й с к и ш а м п и о н о т
Радев сваля от тепиха станалия за
първи път световен шампион 1976 г.: Ако ме питате кой е найсилният ми конкурент, ще ви
Александър Томов
кажа българинът, мой съименик Александър
Томов.
Победих го на олимпиадата, но той няколко пъти ме би на световното и европейски
първенства. От него
може да се учиш.
Александър Томов е
носител на Златния
пояс
на
Никола
Петров през 1972
година и е приет в
залата на спортната
слава в Оклахома
(САЩ).
Една от безбройните
победи с туш

На
въпроса
коя е най-ценната му и скъпа
титла,
Алек сандър Томов
винаги е бил
категоричен световната
в
София
през
септември 1971
г. Тя е първата
в златната му
колекция
и
след нея на
практика влиза
сред най-великите в този
спорт. Когато
става световен Най-трудният съперник на Александър Томов в
шампион
на - България е Никола Динев (вляво). Съдия на снимката е
сред
София, първият български олимпийски шампион Никола
Боян
Радев, Станчев
най-голямата
звезда по това време в българ- “Левски” и председател на
ската борба, го изнася на раме- клуба по борба. Смята, че и
нете си от тепиха. Прочутата сега в България има добри
снимка, обиколила страниците треньори, макар и по-малко,
не само на българските, но и на като Армен Назарян, Янко
Валентин
Райчев,
чуждите вестници, е останала Шопов,
като символ на приемственост- Георги Енчев, но няма широка
клубна основа.
та при великаните на тепиха.
Днес Александър Томов е в
Рангел ДРАГАНоВ
ръководството на спортен клуб
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Борис ЦВЕТАНОВ

#

Спортни звезди
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ДЕНЯТ НА КУЧЕТО

Скочихме и двамата.
Рязко отворих вратата. Беше все още така седнал върху
затворената чиния на тоалетната, тялото бавно се свличаше
към пода, стената зад гърба му цялата в кръв и парчета мозък.
Хванах за ръка агентката, тя само кимна разбиращо, в живота си сигурно се е сблъсквала с подобни ситуации, придърпах
я към изхода:
- Да изчезваме.
- Няма ли да изтриеш отпечатъците.
- Няма смисъл. Цялата софийска полиция вече търси софийското куче.
Имах усещането, че горчивината в устата ми от сега насетне
ще бъде за цял живот.
Горчивият вкус, че всеки може да те предаде. Владов беше
приятел. И в последния си миг, предал ме веднъж, беше се върнал към приятелството. Разбрал, че не може да преживее позора, че ме е предавал с фалшиви думи и усмивки.
21.
Вървях с невиждащ поглед по улиците, усещах крачките на
федералната агентка до мен. И някак си се набиваше в съзнанието ми, че ще ги стигнем американците един ден…В какво
отношение обаче, не бе сигурно. Нямаше, мислех си, кой знае
каква разлика между щуращите се сега пред очите ми жени с
пазарски чанти, мъже с разсеяни погледи от ония, които
наблюдавах с любопитство в Бронкс. Но само на пръв поглед.
Защото вгледаш ли се, разликата беше крещяща. Ония жени в
Бронкс бяха загрижени, софийските жени - отчаяни. Отчаяни,
зле прикриващи немотията. Стари дрехи, оръфани обувки, угрижени лица, недоверчиви погледи. Мъже с бледи лица, нарамили или тикащи колички с накъсани кашони към Вторични суровинни за някой лев. Просяци на всеки ъгъл, към които погледите са обикновено недоверчиви - наистина ли е поредният клетник в тая държава, очакващ някоя жълта стотинка да звънне в
кутийката до него, или е някой изпечен мошеник.
И си блъскаш главата от отчаянието, че не си човек, който
може да промени нещата. А ония, дето могат да ги променят, не
им пука, те само отпускат коланите на скъпите си гащи и са
загрижени само за фасона на прескъпите си вратовръзки и за
сваляне жени със скъпи тоалети и дрипи в душите си…
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ЛÚВ (23.VII. - 22.VIII.)
l Ще си създадете
неприятности, ако се
занимавате с имуществени въпроси. Ще се наложи
неочакван ремонт на покрив
или на ограда - не протакайте.
Пазете се от недоброжелатели и
неетични действия от страна на
роднини.
ДЕВА (23.VIII. - 22.IX.)
l Късметът ще е на
ваша страна, колкото
и да е трудна ситуацията, в която ще се наложи да
действате. Не взимайте важни
решения и бъдете стриктни в
сроковете за изпълнение на
задълженията си. Ще се разочаровате от приятел.
ВЕЗНИ (23.IX. - 23.X.)
l Ще сте в изключително добро настроение, което ще ви
помогне леко да се справяте
със задълженията си. Ще ви
направят много примамливо
предложение, но се посъветвайте, преди да го приемете.
Áолки в ставите.
СКОРПИОН (24.X. 22.XI.) l Ще се
появят неочаквани
трудности и затова не
бива да подписвате никакви
договори. Очаквайте промени,
но насоката за тях определяйте вие. При най-малкото
невнимание ще понесете
сериозни загуби. Главоболие.

СТРЕЛЕÖ (23.XI. 21.XII.) l Предстои ви
изключително приятна среща със стари
приятели. Занимавайте се
преди всичко с личните си проблеми. У дома ви назрява конфликт с подрастващите - предотвратете го. Ще купите отдавна планирана вещ.
КОЗИРОГ (22.XII. 21.I.) l Предстои ви
кратко пътуване, което
разчитате, че ще ви
разнообрази, но ще бъдете изненадани от парите, които ще трябва да похарчите за това. От вас
ще зависи да превърнете в успех
промените, които започвате.
Простуда.
ВОДОЛЕÉ (22.I. - 18.II.)
l Ще ви подведе
грешна информация и
действията ви ще са в
несъответствие със ситуацията.
Внимателно обсъждайте всички
договори и сделки. Ще се наложи да похарчите още пари за
обучението на младите.
РИÁИ (19.II. - 20.III.)
l Ще се наложи да се
справяте с проблемите
на ваш близък. Пазете
се от прикрити недоброжелатели. Ще направите грешки, които
трудно ще оправите. Доверете се
на разума, а не на интуицията
си. Степенувайте задачите си.

)
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И такива като мен само чувстват болката, че всичко вече е изгубено, че злото управлява този свят, че човекът е наистина дело на
Сатаната…
22.
- Ще трябва да спасяваме Ани и Розета – казах на Крис, вървешком. – само дано пак не сме закъснели.
Бяхме стигнали до бърлогата ми. Когато влязохме, телефонът
звънеше. Вдигнах слушалката, обхванат от тревожно съмнение.
- Странски – гласът минаваше през модулатор, искаше ми се да
кажа, че е напразно, че вече знам кой е насреща, но премълчах,
не исках да издавам козовете си. – Слушай ме внимателно! Имаш
нещо мое при теб. Ти имаш нещо твое при мен. Предлагам ти размяна.
- Искам да чуя момичетата – отвърнах с колкото се може по-спокоен глас.
В слушалката се чу някакъв шум на придвижване, после гласа на
Ани:
- Калояне, не се съгласявай с него, дори да дадеш иконата, тоя
ще ни убие и тебе, и мене, и Розета, не се…
Шамарът, който отнесе Ани, заседна в гърлото ми.
Обичах това момиче, като малка непослушна сестричка я обичах.
- Искам и Розета – но още не изрекъл го, гласът є прогърмя в слушалата:
- Начукай му го, Ян…начу…
Този път шамарът беше още по-звучен, момичето изстена, сърцето ми се сви.
- Сега разбра ли, куче…разбра ли? Ти може да си куче, но аз съм
вълк. Вълк, водач на глутница. Няма къде да мърдаш, ако си искаш
гаджетата.
- Трябва ми време.
- Никакво време! Изпълняваш веднага!
- Колкото до размяната, искам да е на публично място.
- Ти не разбра ли, че само аз решавам.
- И време, казах.
- Мислиш ли, че ще те оставя да ме разиграваш?
- Твоето не е у мен. Трябва ми време да ида да го взема.
Пауза. Не повече от няколко секунди.
- За да викнеш кавалерията? Забрави. Не можете да ме засечете
по телефон.
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l Почистване и готвене,
жена с опит, на 52 г. 0879
689911.
l Търся работа като здравен
асистент / болногледач в
София (кв. “Лозенец”). 0896
202480, Спасов.
l Частни уроци по английски език по домовете.
Високо качество на ниски
цени. 0988 931695.
l Опитна
болногледачка
гледа болни и възрастни по
всяко време, може и в болница, само от София. 0876
086186.
l Шия, продавам памучни
сутиени. 0877 626713,
Чобанова.
l Уроци по английски език,
по домовете, 60 мин. - 11
лева. (02)843-73-07; 0898
836661, София.
l Предлагам качествено
боядисване - латекс, блажна
боя, шпакловки. Почиствам
домове и офиси. Гаранция
за услугите. (02)859-74-26;
0885 569163.
l Добър майстор изгражда,
шпаклова, боядисва, изолация, поставя фаянс и поправя покриви. Работи - ниски
цени и по споразумение.
0886 341206; 0876 108081.
l Домашен майстор поправя мебели, дограма и други.
0885 083606; (02)927-71-67.
l Семейство пенсионери от
София търсят пенсионерка
от село да обгрижва семейството 24 часа, подробности
при разговор. 0988 251099,
Дукова.

ÊËÓÁ “ÇÀПÎÇÍÀÍñòÂÎ”

ЖЕНИ

l 69-годишна, 169 см, без
близки, желая запознанство
с добър, изискан мъж. 0876
083004.

МÚЖЕ

l Търся жена до 40 години
за сериозна връзка. Росен,
0892 362947.
l Търся свободна жена без
ангажименти за съвместно
съжителство, може и пенсионерка, за поддържане на
домакинството на болен
мъж от София, срещу квартира, храна и добро отношение. Живея със сина си,
който е на 25 г. Аз съм на 55
г. и съм пенсионер по
болест. 0878 641069, Митко.
l 80 г., 170/70, разведен, не
пие, не пуши, вярващ, желае
запознанство. Адрес: 7800
гр. Попово, до поискване, л.
к. 175465....

ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ЗА ЗАПОЗНАНСТВА
Агенция “Сватовница” сериозни
запознанства.
(02)989-83-80; 0877 964198.

l Привлекателна, любвеобилна - 090363902.
l Осигурена вдовица 090363904.
l Трудолюбива, всеотдайна
- 090363900.
l Наранена изстрадала 090363178.
l Работлива
баба
090363179.
l Точна
домакиня
090363906.
l Необуздана вдовица 090363092.
l Очаквам
близост
090363908.
l Търся
любовта
090363079.
l Жизнена, сексапилна 090363096.
l Чаровна,
палава
090363097.
l 66-годишен пенсионер от
София, финансово зле,
търси работа: охрана, портиер и други - помогнете! 0877
440519.

)
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l Търся чистачка, хигиенистка - София. 0889
716276.

òÀËÎÍ ÇÀ
ÁÅÇПËÀòÍÀ
ÎÁЯÂÀ

ÇÀ ÄÀ ñÅ ПÎÌÅñòЯò
ÎÁЯÂÈòÅ ÂÈ,
ñПÀÇÂÀÉòÅ òÅÇÈ
ÈÇÈñÊÂÀÍÈЯ:

Поради зачестили спекулации чрез неверни
телефони безплатните
обяви в тази рубрика ще се
публикуват само ако се
търси запознанство без
посочен телефонен номер,
а само с пощенски адрес
(може да е домашен,
посреднически, пощенска
кутия
или
“До
поискване”).
lll

Подателите на обявите
носят изцяло отговорността за подадената информация и цената на телефонния разговор. Редакцията не поема ангажимент да бъде арбитър в
контактите между партнüорите.
lll

Във връзка с Регламент
(ЕС) 2016/679, подателите
на малки обяви споделят
личните данни в тях със
съгласието си данните да
бъдат публично достъпни,
в т.ч. отпечатани във вестник “Трета възраст” и
носят отговорност за
съдържанието
им.
Издателят не ги обработва
и не оперира с тях по никакъв начин, различен от
отпечатване във вестника.
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l Купувам:
“Волга”,
“Шкода”, “Варшава”, други.
0897 323732.
Настаняване в пансиони и
домове. Заменяме два
едностайни за партерен
етаж от къща, центъра доплащане. 0887 320656.
l Дом за стари хора - 600
лв., всичко без лекарства.
Гледане и срещу имот. 0878
781278.

ÎÁÈÊÍÎÂÅÍÀ - ÄÎ 10 ÄÓÌÈ
ÇÀПÎÇÍÀÍñòÂÎ - ÄÎ 20 ÄÓÌÈ
Îтговорност за съдърæанието
на обявите носят теõните податели

Приемаме само обяви, изписани четливо с печатни букви.
ñ попълването на този талон се съгласявам личните ми
данни, които давам в него, да бъдат публично достъпни, в т.ч.
отпечатани на страниците на вестник “òрета възраст”.

òекст и адрес за публикуване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ОВЕН (21.III. - 19.IV.)
l Ще получите само
известие, но не и парите за отдавна положен
труд. Периодът ще донесе промени, пътувания и приключения.
Проведете си всички важни
срещи, но не поемайте задължения. Не вдигайте тежко.
ТЕЛЕÖ
(20.IV.
20. V.) l Почивката ще
е почти невъзможна,
защото цялата работа
ще се стовари върху вас, но това
ще ви донесе удовлетворение и
признание. Ще пожънете успех,
но отложете всякакви пътувания. Пазете се от травми и влошаване на отношенията с половинката.
ÁЛИЗНАÖИ (21.V. 20.VI.) l Не се подвеждайте по слънчевите лъчи и се обличайте топло. Възможно е заболяване на дихателните пътища
да развали плановете ви за
празнуване, финансите ви ще се
подобрят, ще получите и добри
новини.
РАК (21.VI. - 22.VII.)
l Ще сте разконцентрирани и без желание
за работа, което ще
доведе до грешки. Ще се наложи
да защитавате интересите си.
Контактите ви ще са успешни
само ако сте тактични. Не подписвайте документи.
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Старчески дом в София
предлага гледане, и срещу
имот. 0879 685123.
l 100 % успех срещу къртици
и сляпо куче, съдействие от
агронома Ванко Бояджиев.
0887 200798 (само позвънете, ще ви върна обаждане).
Пансион за стари хора
Димитровград.
0887
666636.
l Д-р Бъзовски - стоматолог.
Изключително ниски цени.
Отстъпка за пенсионери.
Работи със Здравната каса.
(02)827-72-62 и 0887 414041.
Зъболекар д-р Йорданова ниски цени, по здравна
каса, качествено обслужване, кореново лечение, работа с деца. 0889 831411.
l Оптика “Десимона” - ул.
“Искър” 16 А; ул. “Охрид” 20.
Всякакви очила. Ниски цени.
(02)980-01-71.
l Адвокатска кантора, съдебни адвокати - собственост,
наследства и делба, завещания. Защита за определяне
на личните отношения с деца
и внуци след развод, имотни
дела, защита от съдебно
изпълнение, обжалване на
административни актове.
0888 540960; 0887 598082.
l Чисти мазета, тавани. 0887
298718.
Купувам старинни накити,
ордени, значки, монети,
картини.
(02)986-24-69;
0898
491760,
ул.
“Солунска” 44.
l Купувам
електрожен
малък, за тънки електроди.
0876 182101.
КУПУВАМ ЗЛАТНИ КОРОНКИ 55 лв./грам. София, площад РУСКИ ПАМЕТНИК, бул.
“ГЕН. ТОТЛЕБЕН” 2 (8-13
часа). 0888 224402.
l Астролог, нумеролог - прогнози. Постигане на желани
събития! Светла Иванова 0885 866558.
l ХАМАЛИ студенти - транспорт. (02)825-81-23.
ХАМАЛИ “ДАРКО” (безплатен оглед) - ПРЕМЕСТВАНЕ
на дома и офиса; ПОЧИСТВАНЕ на: тавани, мазета
и други помещения! 0899
540385.
“Хамали Елит” - преместване,
почистване.
0894
246660.
l “Инри” - Ремонт гробни
места, паметници, София:
“Централни
гробища”,
“Малашевци”. 0887 893373.
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Напусна
ни
д-р
ХАЙНЦ
БРАМ, политолог, изследовател на процесите
в
Югоизточна
Европа и в
частност
в
България, автор на книгата за
България в преход, публикувал статии, анализи, обзори и
коментари в германски и
български медии, включително и във в. “Трета възраст”.
Д-р Брам бе голям приятел на
страната ни. Поклон пред
светлата му памет!

100 години от
рождението и
24 години от
смъртта
на
Г Р И Г О Р
ДИМИТРОВ
СТОИЧКОВ.
Забрава няма.
Обичта и споменът остават. Завинаги. От
семейството

Покриви, други С.М.Р. “Румстрой”. 0895 139425.
l Ремонт - хладилници,
телевизори, перални, печки,
ел. инсталации. (02)957-8345; 0878 933221.
l ВиК. 0888 933466.
Ремонт шевни машини.
(02)920-61-74;
0899
443238.

Ремонт на покриви, улуци,
тенекиджийски услуги, хидроизолация. 0889 823989.
l Ремонт телевизори, печки,
перални. (02)951-68-49.
l Купувам
музикални
инструменти; лампови усилватели, синтезатори, ритъм
бокс (дръмс), радиолампи.
0899 707947.
l Търся жена за съжителство
при мен, за взаимопомощ с
квартира и ежедневни разходи - около 75-78 г., интелигентна, без ангажименти,
некрадлива, от София. Адрес:
1407 София, до поискване, л.
к. 62473…..
l 65-годишна жена, работеща 2 на 2 дни, търси квартира
срещу помощ в домакинството в София. 0884 465001.

)

Èìîòè

ïÐîÄàâà

l Продавам 260 кв. м от парцел идеална част - кв.
“Илиянци”, София, ул.
“Хортензия”
№
5.
Споразумение. 0876 728299.
l Продавам / заменям за
маломерен апартамент в
София къща 100 кв. м в с.
Душево, Севлиевско, на 2
етажа с магазин 30 кв. м, с 2
дка двор, 2 герана, 2 плевни,
2 брези бели и дебели, 2 дъба
вековни, асми - на пътя на
кръстопътя
Севлиево
Априлци - Габрово - Троян.
(02)873-14-49, София.
l Габрово - над училище
“Ран Босилек” парцели в
регулация: ул. “Народна
воля” 17 - 840 кв. м;
“Разцветна” - 400 кв. м. 0876
522466.
l Едностаен апартамент в
Драгор, на 3 км от
Пазарджик, на III етаж, източен, сменени врати и прозорци, в много добро състояние.
0886 252501.
l Къща - 80 кв. м, с двор
1300 кв. м в с. Големо
Бучино, между София и
Перник. В същото село къща 68 кв. м, с двор 800 кв.
метра. 0886 073759; 0888
534527.
l 900 кв. м място с масивна
дървена къщичка - с.
Дръмша, общ. Костинброд.
(02)958-97-41.
На 21.ХI. - 5
години
без
БЛАГОЙ КИРИЛОВ ТОДОРОВ
- БЛАЖО, на
65 г. Роден в с.
Якимово,
живял и починал
в
с.
Василовци, Монтанско. Лек
няма - мъката е още по-голяма. Никога няма да те забравя. Спи спокойно вечния си
сън. Нека всички, които го
познаваха, да си спомнят за
него! Съпруга Емилия
На 27.ХI. се
навършват 6
месеца
от
смъртта
на
СВЕТОСЛАВ
КЮЧУКОВ, 59
г.,
от
гр.
Мартен. Не се
гаси туй, що не
гасне. Душата ми гори, сърцето. Цялата горя. Никой не
може да ме изгаси. Синове,
стига вий да сте добре. Майка
Яни

l Двуетажна къща с двор
500 € - център гр. Червен
бряг. 0898 332651.
l Къща в гр. Вършец, до автогарата, за 40 000 лв. и 900
дка земя. 0988 721525; 0894
443449.
l Нива на магистралата до
автокъща гр. Сандански, 3
декара х 1000 лв. декара.
(078)52-39-86; 0885 946838.
l Нива
с.
Лебница,
Санданско, 2 декара х 1000
лв. декара. (078)52-39-86;
0885 946838.
l Едноетажна тухлена къща,
мазе, с. Свежен, Карловско,
обл. Пловдив. (02)873-90-69;
0888 281770.
l Земя - парцели 11 декара;
гора - 12 декара широколистна; поляни - пасище 22 декара, всичко в община
Бойчиновци, обл. Монтана.
(02)954-22-37.
l Двуетажна къща, дворно
място, постройки, ВиК, ток, с.
Гостилица, общ. Дряново,
обл. Габрово. 0895 144466.
l Стара автентична къща с
голям двор 2.600 дка, на 8 км
от гр. Гоце Делчев, ток и вода,
с. Господинци. (0751)60-160;
(0751)65-025.
l Двуетажна къща, дворно
място и стопански постройки
в с. Копривец, обл. Русе.
(082)24-35-69.
l 1,4 дка земя граничеща
със селото в с. Крушовица,
Софийско. Чиста природа,
кристален въздух, тишина, на
25 мин от София. Цена по
договаряне. 0899 278355.
l Продавам / заменям
наскоро реновирана къща /
вила, 3600 или 5360 кв. м
двор във вилната зона на гр.
Ябланица, на асфалтирана
улица. От София 40 минути
път само по магистрала.
Вода, ток, регулация. 0988
364661.

)
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l Спешно
жилище.
(02)836-20-08.
Купувам
земеделски
земи
в
Централна
Северна България. Високи
цени! 0886 008707.
l Апартаменти, къщи, парцели. 0878 795911.
Купувам
земеделска
земя Ямбол, Дражево,
Кабиле,
Хаджи
Димитрово, Жельо войвода - най-високи цени.
0895 271526.
l Агенция
“АДМИРАЛ”
купува земя в цялата страната на много високи цени.
(052)60-02-77;
0896
633424.

Купува
земя.
Опит!
Коректност! Атрактивни
цени! 0888 737886.
l Купувам спешно 1-, 2-, 3стаен - София. 0886
848390; 0899 203198.
l Купувам къща на 30 км
от София. 0886 848390;
0899 203198.
l Купувам 2-стаен - София
“Люлин”. 0886 848390;
0899 203198.
l “Камчийски
лагове”
купува земеделска земя в
цялата страна. Подготовка
на документи. 0898 733348.
l Земеделска земя в
цялата страна до 2000
лева. 0988 885434.
l Апартамент в София без
комисионна. 0988 885434.
l Купувам 1-, 2-, 3-стаен
“Надежда”, “Банишора”,
център, “Света Троица”,
Зоните, широк център
около метро. 0899 804800,
Иванова.

)
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l Спешно наемам жилище.
(02)836-20-08.
l Наемам
апартамент
спешно! 0879 331301.
Агенция наема жилища,
финансира реновиране с
цел преотдаване. Гаранция
за ежемесечно получаване
на фиксиран наем в дългосрочен план. 0876 268578.
l Давам под наем боксониера
в
София,
кв.
“Манастирски ливади” за
сам / сама. 0876 086186.
l Наемам 1-, 2-стаен с хубави настилки и отлични мебели около метро на линия 1 и
2, може и полуобзаведен или
напълно обзаведен. (02)83620-08; 0899 804800 Иванова.

)
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l 0885 322235 - нова рингова инвалидна количка.
0876 086186 - автоматична
пералня “Индезит” почти
нова, изгодно.

0876
086186
GM
“Моторола” с фактура, нов.
l (02)862-85-86 - 4 зимни
гуми с джанти 165 х 13 см за
Опел - 120 лева.
l 0887 034777, Софийско,
вилна зона “Побит камък” дърва за огрев, 50 лв. кубика.
l 0885 083606; (02)927-7167 - триоперационна дърводелска машина, фреза.
l 0988 843542, гр. Кула, обл.
Видин - трактор “Т-25 А” култиватор, тройка грапи,
плуг, голямо ниско ремарке
на четири колела. Тракторът
е с нови гуми.

ТАРИФА ЗА ОБЯ ВИ
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Обявите се плащат по 0.60 лв./
дума, в каре - по 0.65 лв./дума, в
каре с растерна подложка - по
0.70 лв./дума, в негативно каре 0.75 лв./дума.
Платените
до
четвъртък
включително се отпечатват в
следващия брой на вестника.
Сумите се изпращат и с пощенски запис на адрес: София 1124,
бул. “Цариградско шосе”47 А,
редакция на в. “Трета възраст”,
Ивайло Петров Йончев.
Обявите за стопанска дейност,
за медицински и други услуги,
съобщения се публикуват само

чрез заплащане. Неплатените
остават без последствие.
Безплатни са само личните
обяви, написани на талон, който
публикуваме периодично във
вестника. Те излизат по реда на
получаването им.
Отговорност за съдържанието
на рекламите и обявите носят
техните податели.
За да сте сигурни, че писмото
ви ще бъде получено, изпращайте го препоръчано и дори с обратна разписка. Не слагайте пари в
плика.

l (02)873-14-49 - 1 тон полски въглища - 300 лв.; ел.
водна помпа + 100 м маркучи - 100 лв. общо; 10 железобетонни стълба х 10 лв.; 2
брези бели, бели и дебели х
50 лева.
l (02)873-14-49 - 2 дъбови
ракли на 2 века (дялани);
диканя и орехови нощви
(също на 2 века) х 50 лв.; кухненска разтегателна маса 50 лв.; вътрешна врата + 2
брави (патронни) - 50 лева.
l (02)873-14-49 - ударнопробивна машина електрическа - 50 лв.; ръчна чугунена
водна помпа съвсем нова 50 лв.; 2 колелета е 2 телевизора работещи х 50 лв.; 2
хладилни компресора “DAN
FOS” - 50 лева.
l 0877 582283, вечер - трактор “Т-21 А“; култиватор
тройка; грапа двойка; плуг - с
два ралника.
l 0876 461206 - лек автомобил “Сузуки Вагон” отличен;
9 гуми с джанти.
l 0888 684273 - отоплителна
печка с дърва малка - 20 лв.,
използвана; тип циганска с
фурна за печене - 40 лв.,
неизползвана; печка комбинирана за готвене и печене
“Прити” - 200 лв., малко
използвана.
l 0886 434054 - водна навесна помпа 3 цола; колела за
каруца; метален плуг колесар; тъкачен стан комплект.
l 0897 615261 - ръчно плетени дамски и мъжки чорапи;
гоблен “Люляците”.
l 0879 013144 - малък употребяван биоптрон със стойка - домашен лекар - фирма
“Цептер”, 700 лв., реална
цена 2660 лева.
l 0879 013144 - комплект
прибори за риба “Цептер”, за
6 души - 300 лева.
l (02)954-22-37 - слухов апарат; пералня “Рига”; ел. печка
“Диана”; акордеон - 12 баса.
l (02)954-22-37 - нафтова
печка - 2 бр.; варели с кранче
- 2 бр.; дъбова ламперия; буркани всякакви.
l 0876 603884 - цистерна
неръждаема 9 куб. метра.
Цена 3200 лева.
l (02)862-85-86 - 4 зимни
гуми с джанти 165 х 13 см за
Опел - 120 лева.

l 0879 690723 - схема “Грец”
с 4 диода 200 ампера с радиатори; отливки графитен бронз
- 32 мм; задни стопове за
“Жигули” нови.
l 0879 690723 - стъклени
тухли 50 броя, 20 х 20 см, по 3
лв. бр.; руски диоди 200 А;
тиристор 250 А.
l (02)955-96-22 (от 10 до 16
часа) - масивен шкаф-витрина. Цена 200 лева.
l 0896 314576 - оригинални
плетени детски шапки с апликации; плетени покривки на
една кука за кръгла маса.
l 0896 314576 - ушити с конци
ДМС гоблени: “Добруджански
слънчогледи” 28/21 см,
“Фенерчето”
16/26
см,
“Жълти рози” 26/18 см,
“Дългата пролет” 28/12 см.
l 0896 314576 - плетени
мъжки чорапи от естествена
вълна.
l 0878 905168 - “Кратка
Българска енциклопедия”, том
4 - 20 лв.; “Енциклопедичен
наръчник по външна търговия”, том 1 и 2.
l 0888 924314 - одеяла; нощници; бельо; пеньоари; бархет;
пътеки; битови възглавници;
хавлиени кърпи; работно
облекло; чаршафи; ръкохватки; покривки плетени; домакински съдове.
l 0898 380387; (02)82421-29 - китеник; спортен
велосипед; часовник с кукувица; микроскоп; радиокасетофон; аптекарска везна.
l 0876 603884 - ледоходки
срещу подхлъзване, цена 20
лв. с доставката.
l 0876 252615, София - персийски килими по 60 лв.;
копринени екологични юргани - 20 лв./бр.; бидон 100
литра с кран - 15 лв.; битова
ръчно тъкана вълнена черга 3
м - 20 лева.

Приемно време за обяви и възпоменания от 10 до 17 ч.

На 28.ХI. се
навършват 20
години от черната 1999 г.
без скъпия ни
съпруг, татко,
дядо, брат и
приятел ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ГОГОВ, на 60 г., от Пловдив.
Спомнете си с добро за човека
с голямото човешко сърце.
Любим човек не умира!
Скърбим за него! Почивай в
мир! Поклон! Сем. Гогови

На 30.ХI. се
навършва 1
година
без
моя любящ и
трудолюбив
с ъ п р у г
ДИМИТЪР
ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИРОВ
от
с.
Василовци, обл. Монтана.
Почивай в мир! Вечно ще те
помним с любов. Съпруга Гина

Измина
1
година
от
смъртта
на
любимия ни
съпруг, баща и
дядо о. з.
полк.
инж.
МАРИН ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ
(1932-2018). Любовта, която
ни даде, беше безкрайна, добротата ти огромна. Създаде
достойни и честни хора, какъвто беше самият ти. Почивай в
мир! Поклон! От семейството

Възпоменание с текст до 3 машинописни реда: без
снимка е4 лв.; с1снимка-8 лв.; с двеснимки-12 лв.;с три
снимки - 16 лв. Сумите се внасят в касата на редакцията
или се изпращат с пощенски запис на адрес: София 1124,
бул. “Цариградско шосе” 47 А, редакция на в. “Трета
възраст”, Ивайло Петров Йончев. Снимки се връщат, ако
е приложен самоадресиран плик с марка.
Изпращайте писмата и записите си поне три седмици
по-рано от посочената от вас дата. За да сте сигурни, че
писмото ви ще бъде получено, изпращайте го препоръчано и дори с обратна разписка. Не слагайте пари в плика.

На 2.ХII. се
навършват 4
тъжни години
без непрежалимия съпруг,
баща и дядо
МИЛЧО ИВАНОВ НИСТОРОВ, на 75 г.,
от с. Комощица, Ломско.
Липсваш ни много. Дълбок
поклон! Мир и светлина на
душата ти! От близките

ТАРИФА ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЯ

Денонощна
Погребална агенция
“ИНРИ” за София,
лекар. 0887 893373;
(02)936-62-25.

На 3.ХII. - 20 години без нашата майка, баба и прабаба
СОФИЙКА КРЪСТЕВА КЕРИМОВА. На 12.ХI. - 21 години без
нашия баща, дядо и прадядо
ЗЕФИР СПАСОВ КЕРИМОВ от
гр.
Септември.
Осиротя
нашият дом. Няма кой вратата да ни отвори, и с усмивка
да ни посрещне. Почивайте в
мир, скъпи родители. Спете
спокойно вечния си сън! От
семейството
СЪОБЩЕНИЕ

В коледния бр. 51 няма
да се публикуват възпоменания. Отпечатването
им ще бъде възобновено
от бр. 1.

“ТРЕТА ВЪЗРАСТ” Бр. 48 l 27. ХI. - 3. ХII. 2019 г.

Борислав ЗЛАТАНОВ

ГРИЖА

Цял съм от една мисъл погълнат,
ала без полза изглежда докога главата ми ще пълнят
само с празни надежди?

МЕЧТАНИЕ

ÃÐÚÁÍÀÖÈ

ГЛАСОВЕТЕ НИ ИЗБОРНИ

Не са гръбнака на държавата нямат статут на меродавни оценки.
онез,
Победителите са в чувалите
гдето се навеждат на управата. след полунощни заменки.
Знайно е Живко ТАЧЕВ, Пловдив
средната класа е гръбнака.
Без нея
нищо добро не ни чака.
КЪСМЕТЛИЯ
Не
съм
поет, не съм мъдрец,
ÊÌÅÒÑÊÈ ÈÇÁÎÐÈ
но съм син на големец.
Â ÑÅËÎ ÑÚÑ

ÇÀÒÈÕÂÀÙÈ ÔÓÍÊÖÈÈ

нас. Иначе ако случайно ни разлюбят,
щяхме ли за кажем: “Каква по-голяма
ценност за нас, щом винаги сме на
Едва ли всичко ще тръгне
мушка?”
bd bd bd
по мед,
Няма страшно! Дори и да не те оценят
избирайки пчеларя за кмет.
по законите на литературата, винаги ще
те оценят по други закони. Така че не
Свалиха му и последната риза, може да останеш незабелязан. Иначе
какво по-страшно от това?
и го изписаха без епикриза.

СЪМНЕНИЕ

БЕЗ РИЗА И ЕПИКРИЗА
Йовчо ДЕМИРАШКОВ

АКЦИЯ
“БУШОН”

ИЗЧАКВАНЕ
Заради метани и услуги
Как да удържим
с прозрачни
отново фронта,
ужким цели,
щом няма бъдеще
бюджетен дефицит
на хоризонта?
поели,
цивилни и с пагони
ИНОВАЦИЯ
за кожата на други
Афера нова е на ход да грабиш пак, но със подход. горят като бушони.
Венцеслав ПЕЙКОВ
Светла ВЕЛЕВА, Варна
Веселин ЗИДАРОВ

Дилян БЕНЕВ

- Измериха ми водомери,
топломери и се наложи да ми
премерят и кръвното!

НЕРАДОСТНА РАВНОСМЕТКА

Вече ни е безпощадно ясно,
след всеки вот сме още по-натясно.
Борис ТИХОВ, Горна Оряховица

УЧИМ СЕ

РЕЗУЛТАТ

Много измет се събра
и от тях се
кмет избра.

Човек се учи, докато е жив.
Има мъдрост и истина в това.
У нас много пенсионери се учим сега
как да оцелеем без хляб и чорба.

ВИНАГИ ГОТОВ

Старци и баби престарели,
- Къде си, племе закъсняло?
изоставени, овдовели,
- Тук съм. За бизнес и далавери
заболели,
съм побесняло.
избират от двама кандидати
Лидия ДИМИТРОВА
по-младия - Страти.
Като няма кой,
ЛАФоризми
само той на Онзи свят
l
Кой
ли голям исторически
ще ги изпрати.
мошеник още в древността е
Рангел СТОЯНОВ
завързал очите на Темида?
l Глупакът никога не страда от
Иванко ПЕЛИНСКИ глупостта си - страдат близките и
околните.
Панчо НЕДЕВ
l Ситият на гладния не вярва, но
и гладният на сития не вярва, че
може да има насита някога.
l Когато прости хора решат да си
говорят умни неща, умниците се
изпотяват под езика.
Христо ГЕОРГИЕВ, Асеновград
- Пак ще се гладува - минаха
ФРАГМЕНТИ
изборите и контейнерите се
Жестокостите, които ни удрят, ненанапълниха само с обещания.
празно ни обичат. И това е дивидент за

Георги ЧАЛЪКОВ

Да излъжеш, че си бил
неутрален политик
вече не е скверно.
И да станеш за резил,
че показваш се двулик
даже е модерно.

Петко СПАСОВ

Както със стотинка
билетчето трием
и Тях от ПАРЛАМАмента
да можехме да изтрием.
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МОДА

ПЕНСИОНЕРИОТВСИЧКИСТРАНИ,
НЕОБЕДНЯВАЙТЕ!

l l l

ПЕНСИОНЕРСКО СЪЧУВСТВИЕ
С пенсията ти под 300 лева
до колене си затънала в кал.
Зная, че много от себе си даде,
затуй днес за теб ми е жал.
Ема ВАСИЛЕВА, София

- Всичко е вятър работа.
- Да, с тези пенсии работехме за този, дето духа.

ВЪРВЕЖНО

Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви.
От нечестни политици
се отърви
и пак напред върви.
Нечестният политик много
обещава,
но после той забогатява,
а отделният човек
продължава
да осиромашава!
Лазар ХРИСТОВ, София

Мирослав БОЖКОВ

Роди го майка му
на смет,
но имаше си той
късмет,
та стана кмет.
Н. ВАНЧЕВА
Хасково

РАВНОСМЕТКА

Жорж ТУДЖАРОВ

Ще започнат пак хвалби
кой как и с колко победи.
За нас комай остава
след тоз оспорван вот
надеждата мъглява
за по-добър живот.

Т. ИВАНОВА, София

ПЪТНА ВОЙНА

Всеки ден умират хора,
всеки ден се лее кръв.
Тук черешката е спорът всеки гледа да е пръв.
Първи той да бъде в секса,
първи с банките по брой.
Тъй избиват се комплекси,
ти си днеска, утре той.
И подпийнал зад волана
с хъс настъпва той газта.
Следва кривка нежелана
и го глътва пропастта.
Веселин ТОДОРОВ
Карнобат

- Браво, скъпи! Изпреварваме Петрови с 200 буркана.

ЕСЕННА ПЕСНИЧКА

Щедрата есен отново пристиãна...
Íаляãането ми кръвно високо повдиãна.
Ïак “побесня” с тез буркани жената,
а на мене - ще ми се пръсне ãлавата.
- ñтавай и тръãвай! - крещи тя.
- Íяма време,
трябват ми две ãолеми тави за варене.
Êъде ще ãи търся? - åдин ãоспод знае.
Íо тя е жена, братя, не иска да знае.
Ïраскови, круши трупам вкъщи,
тя само и само да не се мръщи.
Ïосле се чудя как ще ãи чистя,
макар и компоти да имаме триста.
Ìъкна чували с червена капия,
от приятели наши вече се крия,
пека патладжан денонощно на двора.
×овек ли съм вече? - Íе искам да споря.
Êрай мене съседи усмивки раздават,
но вътрешно знам, че ме подиãрават.
ñърцето ми лудо в ãърдите подскача
и вярвайте, ида ми да се разплача.
Êажете сеãа, как да останем хора
прилични,
хора с непокътнати нерви,
като дворът ни е заприличал
не на ãрадина,
а на завод за консерви!
Динко ПАВЛОВ, Бургас

Стефан ДИМИТРОВ

- По телевизията казаха, че сме на
първо място по смъртност на глава от
населението в Европа.
- Ами, че да, щом сме на първо място
по катастрофи по пътищата!
Случки по време ОНО

ВОЗИЛ СЕ НА НАЙ-ХУБАВАТА ЛЕКА КОЛА

През времето на ТКЗС едни
съселяни бяха изорали няколко
декара пустееща земя за бостан.
За обработките му бяха наели баща
ми, който по него време беше вече
пенсионер.
Писало се до ЦК на БКП, че се
откраднало земя от ТКЗС! Дойдоха
висшестоящи люде от София с лека
кола “Волга”, взимайки баща ми и
другите за оглед на място.
Баща ми, като си дойде, майка
боязливо го запита ще го съдят ли.
Баща ми отговори, че нищо няма да
му правят. И се похвали, че се
возил на “Волга”, която беше найхубавата лека кола навремето.
Поп ДОЧО, с. Василовци
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ДРАГИ ПЕНСИОНЕРИ,

за управляващите
сериозен проблем
ставаме не че остаряваме,
нито пък, че вече
обедняваме,
а защото на бюджета
натежаваме...

Цветан ПАВЛОВ

КАТО ОСТАРЯВАШ

не значи
да се предаваш!
Бори се мъжки
да оцеляваш,
та управляващите
да вбесяваш!
Анка ИВ. ПАНКОВА
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