
в цената на водата  освен самото по-
требление в тарифата ще влиза фикси-
рана такса „водомер“ и още една - „со-
лидарност”.
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 Обезщетение 
за отчуждени 
земи

 Пленяването 
на вейсел паша

140 г. от руско-
турската война

на стр. 6
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21 януари

Размисли на главния редактор

Рязко увеличение 
на корупцията и 
престъпността

Ïúðâèÿò äåí

на стр. 22

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА В СРЯДА

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

®

СТРАНИЦИ

32
СТОТИНкИ

50
Брой 3
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Останах верен
на себе си

рАКИЙКАТА
БАБиНдеН  Трима мъже

съм обичала 
до безумие...

на стр. 2

на стр. 2

на стр. 2

на стр.  13

Инвалидните пенсии 
няма да бъдат отнети

Театърът 
е моят 

адреналин

на стр. 4 на стр. 3

От ДПс смятаме, заяви Хасан адемов, 
че правителството използва икономиче-
ския цикъл, за да гарантира спокойствие 
и стабилност повече за собствения си ком-

форт. При това крехко мнозинство с учас-
тие на националисти не можем да очаква-
ме нищо добро за гражданите на европей-
ска България.

- коя е 
последна-
та ви роля, 
г-н мавро-
диев?

-  П о -
с л е д н а т а 
ми роля е 
тази, която 
в момен-
та репети-
рам -  в те-
атър „Въз-
раждане“, 
в пиесата 
„ Д в а н а й -
сет разгне-
вени мъ-
же“. 

актьорът стефан маврОдиев:
- господин Йор-

данов, може да се 
каже, че последна-
та ви книга „Няко-
га, някога... Днев-
ници. I част“ всъщ-
ност е и първата в 
творческата ви би-
ография. Това са 
ученическите и сту-
дентските ви днев-
ници. Защо реши-
хте да ги издадете?

- На пръв поглед 
това е сякаш чис-
то личен въпрос. Но 
всъщност все пове-
че се отдалечаваме 
от онова време – 50-
те и 60-те години на 
миналия век – вре-
ме все още на дог-
матизъм, на първи-
те лястовички на ня-
каква промяна... 

гостува ни поетът
 недялко йОрданОв

 Не е малка галери-
ята на актриси, оста-
вили имената си в съ-
кровищницата на бъл-
гарското театрално и 
киноизкуство. Една от 

тях е  Жана 
с т о я н о -
вич, която 
си отиде на 
84 години в 
топъл юн-
ски ден на 
2013 г.

Животът 
й беше бу-
рен и бляс-
кав,  озарен 
от истин-
ски при-
я т е л с т в а 

и разтърсващи любо-
ви.  Едва 22-годишна тя 
се омъжва за 8 години 
по-възрастния Кръстю 
Мирски, чиято фамилия 
запазва до края на жи-
вота си. 

На този ден по Грегорианския 
календар   отбелязваме празни-
ка, светският еквивалент на кой-
то е Денят на родилната помощ.  

Това е празник, посветен на ба-
бите акушерки, родилите жени и 
здравето на децата. 

Такса 
„Солидарност“ 

към цената 
на водата 

на стр. 11на стр. 11

добре мина посрещането на големците от брюк-
сел – изложба, чаша вино, концерт. лидерите, от ко-
ито зависят настоящето и бъдещето на стария 
континент, от първия миг трябва да забравят, че 
6 месеца ще работят в най-бедната, най-корумпира-
ната страна на европейския съюз, и да мислят пози-
тивно. г-н туск, недолюбван в родната си Полша, ра-
финиран високопоставен еврочиновник, шашна всич-
ки със стихотворението „Отечество любезно“ на 
иван вазов, което голяма част от полуграмотните 
нашенчета със сигурност не знаят. а те са кажи-ре-
чи 40 на сто от все по-малко появяващите се на бял 
свят потомци на тракийците, които според туск 
премиерът ни може да пребори, на стоичков, све-
товен голмайстор, и на загиналите по бойните по-
лета патриоти, недали нито едно знаме да попад-
не в плен. г-н Юнкер пък, след като прегърна и целу-
на многократно любимеца си бойко, призна обичта 
си към шопската салата и луканката. За да бъде на-
пълно гастрономически удовлетворен, доскорошни-
ят лют европесимист сидеров му подари бутилка 
ракийка. тя със сигурност ще спомогне люксембурге-
цът да не забелязва проблемите на преобладаваща-
та част от населението на древната татковина. 

дотук не се изложихме пред чужденците, дано и 
те не се излагат пред нас! „П“

Нямахме съмнения, че нашенските управници са не 
само ценени от брюкселските шефове, но дори нещо 
повече. Тържественото посрещане в Народния театър 
„Иван Вазов“ и химнът „Ода на радостта“, брилянтно из-
пълнен от детския радиохор, заглушиха виковете „Ос-
тавка!“ на еколозите. Полицаите кротко демонстрира-
ха несъгласие със заплати от 340 евро. Пенсионерите 
обаче отново не успяха да се организират масово, за-
това молбата им за поне 500 лв. минимален месечен 
доход заглъхна още преди мръкване. 

ПОЗиЦия

на стр. 30

на стр. 6
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Обезщетение за отчуждени земи

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Кърк Дъглас празнува 101-ви рожден ден

Инвалидните пенсии...
От стр. 1
„Обединените патриоти” спечелиха гласовете 

си с обещанието за 300 лв. минимална пенсия. 
Вместо това хората получиха увеличение със 7 
лв. Нещо повече, 300 лв. минимална пенсия не 
фигурира и в 3-годишната бюджетна прогноза.

От ДПС предложихме един малко по-разли-
чен механизъм за осъвременяване на пенсиите 
– модифициран вариант на златното швейцар-
ско правило, в който 75% да е ръстът на осигу-
рителния доход и 25% да е ръстът на инфлаци-
ята. Процентът за всяка година осигурителен 
стаж в пенсионната формула вместо 1,169 да 
е 1,185.През последните 10 години има осеза-

ем ръст на осигурителния доход и той трябва 
да намери своето отражение във формулата за 
изчисляване на пенсията. Затова предложихме 
този вариант, който струва 67,5 млн. лв. повече. 
При близо 10 млрд. лв. за пенсии това не пред-
ставлява затруднение.

Притеснява ме и ограничаването на правата. 
Отменя се възможността след прекратяване на 
трудовото правоотношение да се ползва болни-
чен до 30 дена. Удължава се и срокът за достъп 
до обезщетението за безработица – от сегашни-
те 9 от последните 15 месеца осигуряване става 
на 12 от последните 18 месеца. Така сезонните 
работници и тези от туристическия бранш няма 
да имат възможност да се възползват от право-
то на обезщетение.

Обещаната от „Обединените патриоти” ре-
визия на инвалидните пенсии е изключител-
но обидна за хората с увреждания и накърня-
ва достойнството им. Върхът бе некоректното 
обещание  с икономисаните пари от тази ре-
визия да се осъвременят всички пенсии. Няма 
го в бюджета, защото е невъзможно. Внесена-
та концепция разбуни духовете съвсем осно-
вателно. Разделянето на две комисии притес-
нява много хората с увреждания, защото „хля-
бът и ножът” не трябва да бъдат в едни и съ-
щи ръце. Никой не е против контрола, включи-
телно и хората с увреждания, но категорично 
заявявам, че няма фалшиво решение на ТЕЛК. 
Може да има злоупотреба с документи. Никой 
не е казал, че няма хора, които по некоректен 
начин са се възползвали от възможността да 
придобият експертно решение от ТЕЛК. Но ако 
някой има информация за фалшиви документи, 
има съответен състав в Наказателния кодекс. 
Кацата с мед не бива да се замърсява с лъжи-
ца катран. Освен това се спекулира с броя на 
хората с увреждания у нас. Те са около 8-10% 
при 15-17% в Европа. 

Най-важна е индивидуалната оценка на по-
требностите на човека с увреждания. Защото 
на него трябва да се предложи подходяща ра-
бота – с достъп до работното място, адаптирана 
среда, подходящо работно време, гъвкави въз-
можности за заетост. Другият подход е просто 
да запишем в Кодекса на труда, че 5% от работ-
ните места трябва да са за хора с увреждания. 
Това не е работещо решение.

Важно е да се каже ясно и еднозначно на хо-
рата, че никой няма да им отнеме инвалидните 
пенсии. Ако човек с увреждания има остатъчна 
работоспособност, трябва да му се намери под-
ходящо работно место, но доходът от труда да 
допълва пенсията. Не трябва да остава впечатле-
нието, че някой ще премахне инвалидната пен-
сия. Хората  трябва да са спокойни.

Дълго време чакахме концепцията за рефор-
ма на ТЕЛК и все още няма резултат от нея. По-
ложителните неща  са, че има идея да се опти-
мизира списъкът  със заболявания, които дават 
право на телково решение.

стоянка и георги 
карадашимови ни пи-
шат: „Молим за вашето 
съдействие, тъй като 
сме пенсионери на пре-
клонна възраст, бивши 
държавни служители и 
не можем да се справим 
с този проблем. Прите-
жаваме наследствена зе-
мя от 8 дка в землище-
то на Садово. Брутално 
ощетени, манипулирани 
и ограбени сме от девет-
членния екип на община 
Садово. Тези имоти са 
отчуждени за държавна 
нужда, но до днес не сме 
получили нито един лев 
обезщетение.” 

По-нататък в писмото 
се изразява неудовлет-
ворение от действията 
както на община Садо-
во, така и на съдебните 
и прокурорските органи. 
От писмото узнаваме, че 
авторите му са се обръ-
щали за съдействие към 
телевизии и други об-
ществени институции. 
Разбираме също така, че 
по случая е водено де-

ло, което е стигнало до 
Върховния администра-
тивен съд, и решението 
на съда не е в полза на 
Карадашимови. 

Единствено админи-
стративните съдилища 
са тези, които решават 
спорове меж-
ду държавни-
те и общин-
ските орга-
ни и гражда-
ните.  След-
ва да отбеле-
жим, че след 
като има решение на най-
висшата съдебна инстан-
ция, е безпредметно да 
се правят усилия и да 
се харчат пари по дру-
ги институции или сред-
ства за масова информа-
ция с надежда да  се реши 
един чисто правен казус. 
Още повече че по него 
има влязло в сила съдеб-
но решение. Съдебните 
решения са задължител-
ни за всички държавни 
и обществени институ-
ции и гражданите. Зато-
ва  и ние можем само да 

ви съчувстваме, но не мо-
жем да пререшим въпро-
са във ваша полза, както 
това не могат да напра-
вят и радиа, телевизии, 
правителство, президент 
и който се сетите друг. 
Редно е било усилията 

по доказване 
на търсено-
то право да 
се съсредо-
точат в съда. 
Ще вметна, че 
обикновено 
страната, ко-

ято е загубила делото, е 
недоволна от съда. Дру-
гата обаче, която е спече-
лила съдебната надпре-
вара, е доволна. Очевид-
но е, че вие не сте успели 
в това състезание да до-
кажете по надлежния съ-
дебен ред и в определе-
ните от закона процеду-
ри и срокове своето пра-
во на обезщетение. В съ-
да се отива с годни дока-
зателства, които да защи-
тят субективните ви усе-
щания за справедливост. 
Ако се надявате само на 

собствените ви нагласи 
и възприятия по казуса 
и не можете да ги дока-
жете, ще загубите делото.  
Не знам дали сте ползва-
ли адвокатска помощ или 
вие сами на самодейни 
начала сте търсели спра-
ведливост. Тези дела са 
сложни и не бива гражда-
ните да се отнасят само-
надеяно и да чакат някой 
друг да им защити права-
та и едва когато загубят 
делото,  да търсят прав-
на защита. 

Добре е още преди да 
се обърнете към съда, да 
се консултирате с адво-
кат, който да прецени ка-
зуса и да види дали пра-
вото е на ваша страна и 
какъв е шансът да бъде 
решен във ваша полза. 
Това ще ви спести усилия 
и средства. Иначе търсим 
грешките и пропуските 
извън нас, което не е про-
дуктивно и дори опасно, 
ако засегнем с недоказа-
ни обвинения конкретни 
държавни  или общински 
служители.

Синът на Кърк Дъглас 
- Майкъл, пристигна със 
самолет от Ню Йорк в 
Бевърли хилс за чества-
нето на 101-вия рожден 
ден на баща му през уи-
кенда. Съпругата на Май-
къл Дъглас - Катрин Зи-
та Джоунс, обаче няма-
ше възможност да пъту-
ва и затова изпрати виде-
опослание. В него 48-го-
дишната актриса привет-
ства свекъра си със свое 
изпълнение на песента 
"Happy Birthday". 

Кърк Дъглас отпразну-
ва 101-вата си годишни-

на обграден от семейството си 
и приятели. Сред присъстващи-
те бяха и другият син на Кърк - 
Джоел, и съпругата му Ан, кои-
то са женени от 1954 г., както и 
25-годишната внучка на звез-
дата от филма "Спартак" Келси 
Дъглас. След тържеството Май-
къл Дъглас трябваше да пъту-
ва обратно за Ню Йорк, тъй ка-
то предстои раждането на дъ-
щеричката на големия му син.

Кърк Дъглас е в отлична фор-
ма за възрастта си. Макар чес-
то да го виждаме седнал на по-
продължителни събития, той 
продължава да танцува, за да 
забавлява внуците си.

Хасан адемов

Рязко увеличение 
на корупцията и 
престъпността

През 2017 г. нивата 
на корупцията и 
на престъпността 

в България рязко са се 
увеличили, регулатор-
ната тежест продължа-
ва да е висока, а сивата 
икономика не е намаля-
ла съществено. Това са 
стряскащите изводи от 
традиционната анкета 
на Българската стопан-
ска камара (БСК). В нея 
са участвали 790 фирми 
от всички сектори, кои-
то дават оценка за биз-
нес средата у нас.

Усещането на фирми-
те съществено се раз-
минава със заявките на 
властта за намаляване 
на сивата икономика и 
с широко рекламира-
ната офанзива срещу 
хилядите регулаторни 
режими.

Според 58,2% от 
участниците в проуч-
ването е нараснала 
корупцията, а според 
50,6% - престъпността. 
Това е драстично уве-

личение в сравнение с 
резултатите от анкетата 
през миналата година, 
когато процентите са 
били съответно 46 и 42.

Мениджърите на 
почти всяка втора фир-
ма са убедени, че сива-

та икономика е голяма.
Сред институциите 

най-одобрявана е ра-
ботата на омбудсмана, 
а най-зле се справя На-
родното събрание.

Песимистични са на-
строенията и за бизнес 
средата през следваща-
та година. 75% от фир-
мите прогнозират ръст 
в цените на тока. Нара-
стване на фискалната 
тежест - по-високи да-

нъци, такси и осигуров-
ки, очакват 68%.

Поскъпване ще има 
и за бизнес кредитите. 
Ще растат цените на су-
ровините, нужни за раз-
лични видове произ-
водство, смятат фирми-

те. Около 58% от фир-
мите смятат, че ще мо-
гат да увеличат запла-
тите на хората си, а 
48% от тях прогнозират 
ръст в обема на про-
изводството. За поред-
на година обаче фир-
мите продължават да 
страдат от едни и същи 
проблеми. Около 80,8% 
от мениджърите казват, 
че са попадали на неко-
ректни и дори незакон-

ни практики, свързани 
с провеждането на об-
ществени поръчки. 

Независимостта на 
съдебната система и 
борбата с корупцията 
са двете области с най-
ниски резултати за Бъл-
гария според класация 
Freedom Barometer за 
тази година. 

По показателя "съ-
дебна система" Бълга-
рия е получила само 
3,92 точки от общо 10, 
а при борбата с коруп-
цията оценката е 4,10 
точки.

Най-добра оценка 
(8,93) страната ни е по-
лучила в областта на 
свободните и справед-
ливи избори. 

Въпреки изисква-
нията, произтичащи 
от членството ни в 
ЕС, България прилага 
само основните евро-
пейски стандарти по 
отношение на право-
съдието, отчита до-
кладът.
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С по-високи за-
плати, вдигане на 
възраст та за пенсия 
и по-високи цени на 
водата и газа започ-
на 2018 г.

Минимална 
заплата

От 1 януари мини-
малната заплата се 
вдигна с над 10% и от 
460 вече е 510 лв. От 
65 на 75 лева се по-
виши гарантираният 
минимален доход.

Акциз  
на цигарите

По-високи цени ще 
имат цигарите. От 1 
януари се промени 
акцизът. С акциз ве-
че се облага и тютю-
нът за наргиле.

Дълги почивки

5 ще са дългите 
уикенди през 2018 
г. Първата триднев-
на почивка е за 3 
март.Следващият дъ-
лъг уикенд е за Ве-
ликден – 6-9 април. 
Следват тридневни 
почивки за 6 май и 
22 септември.

"Обединени патри-
оти" са най-големият 
политически пара-
зит, но кабинетът 
"Борисов 3" ще оце-
лее, докато имат и 
минимално съгласие 
с коалиционния парт-
ньор гЕрБ. 

1 млрд. лв. от бюджетния 
излишък отлетяха за 
"безплатно" саниране

Димитър аврамОв, 
политолог

Бизнес и синдикати против 
поскъпване на еленергията  

Промени при винетките

КЕВР: Няма Да пипамЕ 
паРНото и тоКа До апРил

Отбелязваме, че пред-
приетите стъпки за дого-
варяне през борсата на 
всички количества елек-
трическа енергия, пред-
назначена за свободен 
пазар, могат да ограничат  
непрозрачните практики. 
Нужни са съответен кон-
трол и санкции срещу ма-
нипулации и злоупотре-
би при ясни, недвусмис-
лени регламенти и прави-
ла. Междувременно нео-
босновано, без връзка с 
реалностите в сектора, 
непрозрачно и напълно 
непазарно се предпри-
емат действия за значи-
телно увеличение на це-
ната на електроенергия-
та, като през последните 
дни този процес ескали-

ра рязко до претенции от 
страна на търговците за 
прекратяване на догово-
ри за доставка или нала-
гане едностранно на це-
ни с между 30 и 65% по-
високи спрямо установе-
ните до момента. Спеку-
лативното и необосно-
вано повишаване цената 
на еленергията ще дове-
де до фалити, загуба на 
трайни работни места и 
„замразяване“ нивата на 
доходите в редица бран-
шове и отрасли. Ще до-
веде и до ръст на цените 
на хранителни и нехрани-
телни стоки. Увеличение-
то засяга както бизнеса, 
така и държавни и общин-
ски администрации, бол-
ници, училища, членове-

те на синдикатите и всич-
ки работещи български 
граждани. Пренасяйки 
се към цените на регули-
ран пазар, то ще засегне 
всеки битов абонат. Неко-
ректните търговски прак-
тики включват и нови за-
дължения в системата на 
енергетиката, като някол-
ко търговци дължат вече 
десетки милиони лева 
към фонда за сигурност 
на електроенергийната 
система. В тази връзка 
апелираме за незабавни 
и конкретни стъпки към 
ограничаване на вредни 
практики и недопускане 
на напрежение в система-
та на българската енерге-
тика и индустрия в нача-
лото на зимния период.

Правителството продължава да харчи с бясна 
скорост бюджетния излишък. Министрите решиха 
да извадят от хазната 1 млрд. лева за разплащания 
по прословутата програма за "безплатно" саниране.

Това е вторият милиард, който отива за т.нар. 
Национална програма за енергийна ефективност. 
Първият вече бе похарчен по подобен начин - в 
самия край на 2016 г. кабинетът го извади от бю-
джетния излишък, без да е ясно къде точно ще оти-
дат парите. 

Схемата на финансиране на "безплатното" са-
ниране е толкова непрозрачна и сложна, че Смет-
ната палата отправи остри критики в свой доклад.

Заради тези забележки, както и заради сканда-
лите за прекомерно раздути разходи и некачест-
вени ремонти правителството "замрази" временно 
програмата - до създаване на нови механизми за 
харчене и кон-
трол.

Вторият ми-
лиард за без-
платното сани-
ране бе пред-
виден като оп-
ция при гласу-
ването на бю-
джет 2017, ка-
то сумата бе 
записана "под 
черта". Сега 
парите реал-
но се предос-
тавят на реги-
оналното ми-
нистерство и 
с тях ще бъдат 
разплатени одобрени вече проекти с договори от 
Българската банка за развитие.

Оттам посочват, че от общо 2022 многофамилни 
жилищни сгради със сключени договори по програ-
мата 929 вече са обновени, 576 сгради са в процес 
на строителство, а други 483 са със започнати дей-
ности по техническо обследване.

Сметната палата отправи недвусмислени крити-
ки към начина, по който се финансира програмата. 
Заради непредвидения 1 млрд. лв. в бюджетните 
сметки на държавата през 2016 г., но впоследствие 
отпуснат от бюджетния излишък, одитната инсти-
туция излезе с доклад, че не се спазва Законът за 
публичните финанси.

Към ноември хазната излезе на плюс от 2,3 млрд. 
лв. И както и предни години, на последните си за-
седания в края на годината правителството гласу-
ва огромни извънредни разходи, непланирани в 
закона за бюджета, както и размествания на сред-
ства. Изненадващо огромен транш - 120 млн. лева, 
отиде за увеличаване на капитала на слабо извест-
ната държавна компания "Еко Антрацит", която се 
занимава с рекултивация на терени. Обяснението 
- фирмата имала много работа, а малко пари.

А Министерството на отбраната ненадейно ще 
получи допълнителни близо 20 млн. лв. за самоле-
тите МиГ-29, защото премиерът Бойко Борисов от-
кри, че не били предвидени средства за поддръжка 
и сега машините си стояли приземени.

На последната си сбирка министрите одобриха 
извън милиарда за санирането други 50 млн. лв. 
допълнителни разходи. 

Не е ясно защо всички тези разходи се разреша-
ват сега, а не са планирани и направени в рамките 
на миналата година. 

Периодът на ва-
лидност на годишната 
винетна такса, която 
следва да се плаща за 
всички пътни превоз-
ни средства от 1 януа-
ри 2018 г., независимо 
от категорията и дър-
жавата на регистрация, 
е една година, считано 
от деня на издаване на 
винетния стикер. 

Това регламентира 
прието от правител-
ството постановление, 
с което се изменят На-

редбата за усло-
вията и реда за 
събиране на так-
сите за ползва-
не на пътната ин-
фраструктура по 
Закона за пъти-
щата и Тарифата 
за таксите, кои-
то се събират от 

Агенцията "Пътна ин-
фраструктура".

В момента валидност-
та на годишната винетка 
е до 31 януари незави-
симо от това кога е за-
купена. 

От 1 януари се въ-
веде и нова тримесеч-
на винетка с валидност 
три календарни месе-
ца, считано от датата на 
издаването й, за пътни 
превозни средства под 
3,5 тона. Нейната цена е 
54 лв., или 28 евро. 

Продажбата на ви-
нетките за 2018 г. запо-
чна преди Коледа.

През 2018 г. - за трета 
поредна година, цени-
те на всички винетки за 
леки автомобили са не-
променени. Годишната 
е 97 лв., месечната 30 
лв., а седмичната 15 лв. 

Цените на парното, топлата вода и то-
ка няма да се променят със сигурност до 
1 април. Това заяви председателят на Ко-
мисията за енергийно и водно регулира-
не (КЕВР) Иван Иванов по повод исканото 
увеличение на цената на газа от "Булгар-
газ" с 3%. „Няма да има никаква промя-
на и това ще продължи до първи април, 
а може и по-нататък, но хората трябва да 

бъдат наистина спокойни, че в рамките 
на отоплителния сезон 2017-2018 г. няма 
да има промяна нито на цената на парно-
то отопление, нито на цената на електри-
ческата енергия”, увери Иванов.

По думите на Иванов регулаторът ве-
роятно ще одобри поскъпване на суро-
вината, но то няма да доведе по по-висо-
ки цени на парното.

Такса „Солидарност“  
към цената на водата

От стр. 1
Парите от нея ще се заделят във 

фонд за подпомагане на ВиК операто-
рите в най-малките населени места. То-
ва е записано в проекта за новия закон 
за водоснабдяването, който е почти го-
тов и вероятно през февруари ще бъ-
де обявен за обществено обсъждане. 
От Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) 
прогнозират, че към април той ще бъ-
де  вкаран за обсъждане и в МС и след 
това в парламента. В него ще се пред-
ложи и механизъм за защита на соци-
ално слабите абонати.

Според заместник регионалния ми-
нистър Малина Крумова фондът, къ-
дето ще се събират вноските от так-
са „Солидарност“, ще покрива нужди-
те на ВиК инфраструктурата в малките 
селища в 240 агломерации с населе-
ние между 2 и 10 хил. жители, както и 
за други по-големи градове и райони, 
които не са допустими за финансиране 
по оперативна програма „Околна сре-
да“, защото не са консолидирани във 
ВиК асоциации, каквото е изискването 
на ЕС. Тепърва обаче ще се решава за 
източниците на такса „Солидарност“ - 

дали ще е за сметка на водните друже-
ства или отново ще бъде плащана от 
потребителите.

Изчисленията на строителното ми-
нистерство сочат, че наличните сред-
ства за миналия и сегашния програмен 
период от еврофондовете за ВиК про-
екти от 4-5 млрд. лв. се оказват недос-
татъчни, защото са нужни над 12 ми-
лиарда.

„Нашата отговорност е да направим 
финансов модел, гарантиращ доста-
тъчно средства за развитие на ВиК сек-
тора. В противен случай оставаме са-
мо с ресурс за поддръжка и аварийни 
ремонти по мрежата“, смята Крумова. 
Зам.-министърът припомни за десетки-
те селища в страната, където няма нор-
мално водоснабдяване и там често има 
режим, особено през сухите месеци на 
годината. По думите й, за да се решат 
тези проблеми, цената на водата тряб-
ва плавно да се повишава.

По данни на МРРБ за последните 10 
години в изграждането на ВиК инфра-
структура са вложени над 500 млн. лв. 
В същото време обаче загубите на во-
да по мрежата за страната са средно 
60%, а в Европа те са 2 пъти по-ниски.
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Сеул и пхенян 
топят ледовете

В новогодишното 
приветствие лидерът 
на Северна Корея Ким 
Чен-Ун отправи най-
добри пожелания към 
гражданите на Южна 
Корея за благополу-
чие и просперитет. 
Това доброжелателно 
послание бе повод на 
следващия ден южно-
корейският президент 
Мун Дже-Ин да отпра-
ви покана до Пхенян 
за среща на делегации 
от двете страни в град 
Падминжон в демили-
таризираната зона, на 
която да се вземе ре-
шение Северна Корея 
да изпрати отбор на 
зимните олимпийски 
игри в Пьончан през 
февруари. 

Срещата се прове-
де на 9 януари. Тя над-
хвърли всички очак-
вания. Защото на нея 
бяха набелязани ре-
дица инициативи, ко-
ито в бъдеще да дове-
дат до отслабване на 
напрегнатите отноше-
ния на 
Корей-
с к и я 
п о л у -
остров.

З а 
п о -
следно 
делега-
ции от 
Пхенян и Сеул разго-
варяха в Кесон – ин-
дустриална зона, коя-
то Северна Корея раз-
работи с Юга на своя 
територия. Срещата 
в края на 2015 г. оба-
че не даде никакви 
положителни резул-
тати. Докато на сре-
щата на 9 януари т. г. 
се разбра, че тя може 
да бъде исторически 
шанс за крачка към 
мира. Само ден пре-
ди нея Ким Чен-Ун за-
яви, че ядреното коп-
че винаги е на маса-
та му, но добави, че 
ледовете между Се-
вера и Юга трябва да 
се разтопят, за да бъ-
де записана година-
та със специално зна-
чение в историята на 
нацията. А където има 
желание, има и път за 
неговото осъществя-
ване. След месеци на 
войнстваща реторика 
двете враждуващи ко-
рейски държави  по-
стигнаха реален ре-
зултат. Не само спор-
тисти на Северна Ко-
рея, придружени от 
задължителния в та-
кива случаи антураж, 
ще заминат за зимни-
те олимпийски игри в 
Южна Корея. Не е из-
ключено спортистите 

от двете страни съв-
местно да дефилират 
по време на церемо-
ниите по тържестве-
ното откриване и за-
криване на олимпиа-
дата. Защото подоб-
но нещо вече се е 
случвало по време на 
Азиатските игри през 
2002 г. в южнокорей-
ския град Бузан, кое-
то тогава просто въз-
хити света. Тук обаче 
не става дума само за 
дипломация в облас-
тта на спорта. Много 
по-важно е, че след 
две години на пълно 
затишие двете съсед-
ни държави най-сетне 
отново разговаряха 
помежду си. Те дори 
се договориха ведна-
га да бъде подновена 
горещата телефонна 
линия по военни въ-
проси, за да се избе-
гнат недоразумения, 
водещи до ескала-
ция на напрежението. 
Твърде вероятно е от-
ново да има срещи на 

с е м е й -
с т в а , 
к о и т о 
са би-
ли раз-
делени 
от Ко-
рейска-
та вой-
на през 

1953 г.
Първи, които от-

правиха поздравле-
ния към Пхенян и Се-
ул за успешните пре-
говори в Падминжон 
бяха Китай и Русия. 
Постигнатото е уди-
вително на фона на 
това, че месеци на-
ред Ким Чен-Ун и До-
налд Тръмп взаимно 
се провокираха с ра-
кетни изпитания, во-
енни маневри, санк-
ции и лични обиди. 
Не остава нищо дру-
го, освен и САЩ да 
подкрепят това пла-
хо сближаване, за да 
стане възможно най-
бързо да се организи-
рат преки разговори 
между всички страни 
в конфликта. Вероят-
но ще са нужни още 
няколко мерки за ук-
репване на доверие-
то, преди да се стиг-
не до среща на вър-
ха между Ким Чен-Ун 
и Мун Дже-Ин. Но до-
ри и само това, че след 
цялата войнствена ре-
торика от последни-
те месеци има изоб-
що някакви шансове 
за дипломатическото 
решение на конфли-
кта, само по себе си е 
вече голям успех. 

кОментираме

Цветан илиЕв

Ïúðâèÿò äåí

От стр. 1
Медиите съвсем спра-

ведливо отделиха доста 
място на

ИСТОрИчеСКОТО 
СЪБИТИе

с положителни репор-
тажи и коментари. Зна-
чително по-малко вни-
мание се обърна на ва-
жни факти, съпътстващи 
суматохата около стар-
тирането на ротацион-
ното председателство. 
Уникален е пожарникар-
ският подход на Борисов 
да сваля напрежението. 
Щом види зор и се упла-
ши от даден протест, за 
да не се изложим пред 
чужденците, той раздава 
милиони, сякаш са него-
ви лични или на бившата 
му съжителка Цветелина 
Бориславова. Финансо-
вите му жестове са не-
гласувани от Народното 
събрание в приетия бю-
джет за годината. По-па-
метливите не са забра-
вили, че левицата насто-
яваше при обсъждане-
то на разходната част 
на основния закон да 
се планират повече не-
обходими средства за за-
плати на полицаите и за 
БАН. Мнозинството пре-
небрегна предложения-
та им с обяснението, че 
няма откъде да се оси-
гурят подобни пари. До-
ри им се досвидя 1 млн. 
за ремонт на Храм-па-
метника „Александър 
Невски“ и нашия мана-
стир в Света гора. Спус-
наха професорите чер-
ни знамена от балкони-
те на централната сгра-
да, излязоха на жълтите 
павета и Бойко клекна. 
Даде им 15 млн. Часове 
преди пристигането на 
гостите от Европейския 
съюз премиерът намери 
време да се срещне с во-
дачите на синдикати от 
сигурността. Тях той ус-
мири със 100 млн., кои-
то вицепремиерът Вале-
ри Симеонов нарече

реКеТ
най-малкото защото не 
са обсъдени с коали-
ционните партньори. 
Но нямаше вид на раз-
сърден. Чорбаджийски-
ят стил на бившия соб-
ственик на охранителна-
та фирма „Ипон“ явно не 
е останал в миналото. За-
това има съответни орга-
ни и Сметна палата, ко-
ито трябва да го възпи-
рат. Иначе чувството за 
недосегаемост ще го вка-
ра в капана на следващи 
претенции на недоволна 
администрация, сърдити 
медици и учители. В най-
бедната страна от клуба 
на богатите 80 на сто от 
хората съществуват с ли-
шения. Недопустим е за 
парламентарна демо-
крация подобен тотали-
таризъм. Не се ли рефор-
мират нещата и се нали-
ват пари по този начин, 
все повече ще затъваме. 

В първия работен ден 
на високите гости заед-
но с нашия Министер-
ски съвет депутатите от-

хвърлиха ветото на пре-
зидента срещу нескопо-
сания и вреден антико-
рупционен закон, което 
е скандално. Поведени-
ето на мнозинството е 
разбираемо. Бойко им е 
разпоредил да зарадват 
еврошефовете със за-
кон, озаглавен по препо-
ръчан от тях начин. Съ-
държанието няма особе-
но значение. На заседа-
нието в пленарната за-
ла гербаджиите мълчаха 
като риби, с изключение 
на вездесъщия Цв. Цве-
танов, самовнушил си, че 
е представител на наро-
да. Според него левицата 
и президентът са от един 
отбор, а той защитава ин-
тересите на нацията!!! Да 
се чуди човек да се смее 
ли или да плаче! Отчай-
ващо обаче е поведени-
ето на останалите парла-
ментарни групи. Предсе-
дателят на Обединените 
патриоти Волен Сидеров 
сякаш се е преродил. Ня-
ма нищо общо с непри-

миримия биткаджия сре-
щу злото, защитник на 
онеправданите, нито с 
категоричния му евро-
песимизъм. Явно е раз-
брал, че е значително 
по-безопасно, спокой-
но и изгодно да обслуж-
ва властта, отколкото да 
се бори срещу безобра-
зията, допускани от нея. 

Депесарите гласуваха 
прагматично. За тях

руШВеТЪТ
е нещо обичайно и тра-
диционно. Може би им 
харесва в закона, че той 
се заобикаля. Доганови-
те хора владеят доста об-
щини и се хранят от об-
ществени поръчки. Само 
за миналата година през 
кметствата са преточени 
4 млрд. лв. Лъвският пай 
е за гербаджиите. Но и 
аркадашите на  Карадайъ 
все са се облажили. За 
какво им е орган, на-
значен от парламента, 
санкциониращ, макар и 
административно, дава-
нето на пари под масата 
и независим от парла-
мента. Много по-удобно 
е да се заобикаля със за-
дкулисни договорки из-
вършеното престъпле-
ние…

Марешки загуби ос-
тротата на изказа, след 
като държавата го ша-
шна с проверки, ревизии 
и съдебни дела. Бизне-
сът му като едното ни-
що може да се срути. За-
що му е на баир лозе или 
таралеж в гащите! Смачк-
ването на „опозицията“ е 
причината рейтингът на 
народното представи-
телство да е далеч под 
критичната граница. 

Левицата, колкото и 
да е обоснована и обек-
тивна, не можа да про-
мени ситуацията с дис-
кусия в опорочената от 
интриги и страх пленар-
на зала. Корупцията е ор-
ганично свързана с влас-

тта. Тя чрез мнозинство-
то си в парламента, под-
помогнато от напазаре-
ни или стреснати „опо-
ненти“, ще посочи кой да 
я контролира да не кра-
де. Осемдесет на сто от 
електората не одобря-
ват подобен подход към 
видимо обогатяващите 
се политици. Всичко се 
купува, всичко се про-
дава. Няма обществени 
поръчки, без да се отде-
ля процент за чиновника 
или политика, помогнал 
ти да ги получиш. ГЕРБ 
е поставил свои боляри 
във всеки регион. До-
бричкият „Суджук“ гръм-
на. Хасковския Делян До-
брев Елена Йончева даде 
на прокуратурата. А ве-
ликотърновският мили-
онер Петър Христов бе 
застрелян. За мъртви-
те – или добро, или ни-
що. Никой не отрича бла-
готворителните жестове 
на покойника. Да си соб-
ственик на повече от 30 
проспериращи фирми, 

е хем съмнително, хем 
показателно за изклю-
чително приятелство с 
Цветан Цветанов и Бой-
ко Борисов. Още повече 
че местни хора, желаещи 
да останат в анонимност, 
твърдят: „Петър редеше 
листите на ГЕРБ, пред-
лагаше кандидатури за 
кметове в региона, оп-
ределяше кой ще бога-
тее и на кого бизнесът 
ще бъде отнет.“

В телевизионно пре-
даване на немска попу-
лярна телевизия по по-
вод домакинството ни 
се сочат данни, грижли-
во премълчавани у нас. 
За 2016 г. според външни 
наблюдатели в България 
е имало милион и 300 
хил. съмнителни сделки 
с корупционен харак-
тер, в които са участвали 
близо 22 на сто от бизне-
са. Когато социалистите 
твърдят, че съществува

ПАрАлелНА 
ДЪрЖАВА

а улицата скандира: „Ма-
фията си има държава!“, 
явно е основание!  Ше-
фът на ДАНС в доклад 
пред Консултативния 
съвет за национална 
сигурност посочи, че 15 

млрд. заобикалят хаз-
ната и изчезват в „неиз-
вестни“ джобове. Не та-
ка мисли обаче г-н Юн-
кер. В приветственото 
слово той подчерта ус-
пехи в борбата с коруп-
цията. Откъде е напра-
вил подобен извод, един 
Господ знае. Не сме чули 
за висш партиец или чи-
новник, влязъл зад ре-
шетките…

Похарчените пари за 
гостоприемството не са 
обявени изцяло и точ-
но. Но предвид заплати-
те на евробюрокрация-
та допускаме, че за един 
човекоден плащаме по-
вече от месечния доход 
на среден пенсионер. 
Ето защо за нас е от осо-
бено значение, щом са 
ни дошли на крака и ги 
храним, да не оставяме 
на мира хората, от които 
зависеше спирането на 
газопровода „Южен по-
ток“, безпричинното из-
ключване на рентабил-
ните 4 ядрени реактора 

на АЕЦ „Козлодуй“, 
блокираният пуск на 
АЕЦ „Белене“, както и 
изключително вред-

ното ембарго срещу Ру-
сия. Длъжни сме да по-
кажем по всякакъв въз-
можен законен начин, 
че ако не вина, то по-
не отговорност за бед-
ността ни носи и Брюк-
сел. Пропуснатите пол-
зи със сигурност над-
хвърлят получените ев-
ротраншове по разните 
програми. Необяснима-
та им любов с Борисов и 
десницата е хранителна 
среда за корупционна-
та практика. Нашенски-
те далавераджии нямат 
страх от прокуратура-
та, МВР, ДАНС и какъв-
то и да е орган за кон-
трол - всичко е назна-
чено от тях самите. Са-
мо началници от вън мо-
гат да им дръпнат ушите. 
Длъжни сме да се борим 
за своята съдба и бъде-
щето на потомците! Ха-
осът в държавата е при-
чина да се топим с по 50 
хил. души годишно! Бъл-
гарската майка юнашка 
не ще да ражда, защото 
е несигурна в утрешния 
ден. Прирастът за 2016 
г. е само 57 хил. души и 
е най-ниският от следво-
енната 1945 г. до днес. 
През 1988 г. е бил 186 
хил. деца.

девизът „съединението прави силата“, обя-
вен за лозунг на ротационното председател-
ство, е заимстван от белгийската конститу-
ция след освобождението от турско робство. 
изписан е на парадния вход на парламентарна-
та сграда заради берлинския договор, парчето-
сал родината, и е бил актуален за останалите 
в източна румелия, Одринска тракия и македо-
ния българи. той звучи красиво, но към момента 
е неосъществим. старите демокрации едва ли 
желаят доброволно да се съединяват с корумпи-
рани бедняшки държави. Преди да си разчистим 
къщата от трупаните 28 години боклуци, все ще 
сме на опашката. Приказките на Юнкер за вли-
зане в шенгенското пространство и еврозоната 
са от добро възпитание. германците, холандци-
те и кипърците не ни щат! За тях след създава-
ните неприятности от нашенски мургави про-
сяци и джебчийки не се отличаваме особено от 
арабските мигранти. но това е друга тема за 
разсъждение… Петьо ДаФиНкиЧЕв
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Желая ви спокойствие
 в компанията на 
любимото четиво

Комитет за изграждането на  старчески  дом 

Златна сватба

Страницата подготви 
Соня ВЪЛКОВА

С уважение и 
признателност 

към вас
Приятели, аз съм на 

84 г. и от много години 
съм абонат на в. „Пен-
сионери”. С тези някол-
ко реда искам да изра-
зя своята благодарност 
към екипа за труда, кой-
то полагате. Много ми 
харесват статиите на 
главния редактор Петьо 
Дафинкичев. Всеки път 
той изразява абсолютно 
всички позиции на хо-
рата от третата възраст.

Желая на целия екип 
здраве, щастие и нови, 
още по-завладяващи 
материали, написани от 
талантливите ви ръце.

велико кОлЕв,  
варна

Дулово  е  една  от  го-
лемите  общини  в  Силис-
тренска  област,  с  27  на-
селени  места  и  близо  30- 
хилядно  население.  Как-
то  в  цялата  страна,  така  
и в тази  община  населе-
нието  застарява. Обезлю-
дяването  върви с  уско-
рени  темпове. В града и 
селата има  много самот-
ни  старци, чиито  синове,  
дъщери  и внуци  нуждата  
е  прокудила  в  чужбина  
да  търсят  препитание. 
И техният брой непрекъс-
нато расте. Не са малко  и  
възрастните  хора, които  
съдбата е направила са-
мотни. За тези хора един-
ственото  място,  където  
биха  изживeли  по-спо-
койно последните си дни, 
е старческият дом.

Изграждането   на  дом  

за  възрастни  хора  в   Ду-
лово  е  отдавна  наболял  
социален проблем. И тази 
нужда става  все  по-осе-
зателна. Но това не  мо-
же  да бъде решено за ед-
на година,  а може  би и в 
рамките на един  мандат. 
Но  да  се  постави  нача-
лото е повече от наложи-
телно.  

Ето защо група видни 

общественици и интелек-
туалци, сред които Бобчо  
Тодоров, Хатиже Ризова, 
Насуф Сюлейманов, Сто-
янка Господинова,   учре-
диха граждански  комитет  
със  задача да работи за 
постигане на целта – то-
ест изграждане на стар-
чески дом. Граждански-
ят комитет смята, че в ре-
шаването на този изклю-

 „Не бих могъл да се опиша с две думи. Ако мо-
жех, те щяха да бъдат напълно достатъчни. Бих 
се описал с много думи. Но вижте, думите, изхож-
дайки от работата ми, за мен определено са две 
и те са: актьор и режисьор.

   На читателите на „Пенсионери” желая спо-
койствие в компанията на любимото им чети-
во. Бъдете в мир със себе си и ближния. Нека няма 
стрес! Нека има любов и смиреност!”

актьорът и режисьор мариус кУркиНски

В картинната галерия в 
Силистра бе представена 
"Енциклопедия на Силис-
тренска област". Изданието 
обхваща историята на ре-
гиона от древността до на-
ши дни. Главен редактор е 
проф. д-р Димитър Игнатов. 
На представянето присъст-
ваха евродепутатът Емил 
Радев и председателят на 
инициативния комитет То-
дор Тодоров, както й видни 

български историци - Васил 
Гюзелев, Константин Косев, 
Георги Марков и професо-
рите Стефан Дойнов и Ивай-
ло Петров. Освен тях, меро-
приятието почетоха  до-
цент д-р Милена Кузмано-
ва,  проф. Георги Атанасов 
и д-р Наталия Симеонова. 
Енциклопедията съдържа 
1060 страници и 880 снимки.

Йорданка  ЖЕкОва,
силистра

Баба и дядо по професия са учители. 
Запознават се в Плевен, където са сту-
денти в учителския институт. разпреде-
лени са в село Бук – на гръцката граница, 
и преживяват доста изпитания. ражда 
им се дъщеря милена, която също ста-
ва учителка. Традицията в учителство-
то продължава александър, моят брат, 
носещ името на дядо сашо, който също 
е студент трета година в специалността  
„Педагогика”. 

Недка и александър Балканджиеви 

се пенсионират с 37 години педагогиче-
ски стаж. На 29 декември 2017 г. чества-
ха златна сватба - 50 години брачен жи-
вот. сега живеят в село караисен, общи-
на Павликени. На гости през ваканции-
те им идва малкият внук мартин, дете 
на дъщеря им иглика, който е ученик 
във втори клас  във велико Търново. 
Ние, внуците, дъщерите и зетьовете, по-
желаваме на нашите юбиляри здраве и 
обич до дълбоки старини.

милица ТрЕНДаФилОва,   в. Търново

Пр и х л у п е н и я т 
балкон на белос-
латинския цър-

ковен храм „Света Па-
раскева” се превърна 
в просторна и уютна 
зала, където е разпо-
ложена музейна сбир-
ка от икони, старопе-
чатни и богослужеб-
ни книги, църковна ут-
вар, архивни снимки 
и материали, истори-
чески справки, храмо-
ва летопис, родослов-
но дърво и снимки на 
Ботевия четник Кольо 
Черкеза. Уникална-
та по рода си придо-
бивка е по проекта 
„Безценното наслед-
ство”.  Идеята да бъ-
дат събрани, съхране-
ни и популяризирани 
християнските и кул-
турните ценности на 
130-годишната църква 
е на доброволците от 
местната неформал-
на гражданска група 
„Светлик” Марио Бе-
ров, Светлина Берова, 

утвар - венчални коро-
ни, чаши и съд за пе-
тохлебие. 

С фотодокументи 
и текстове е изготве-
на историческа справ-
ка за Бяла Слатина и 
църковния храм „Све-

та Параскева”, както и 
за Ботевия четник Ко-
льо Черкеза, преселил 
се през 1900 г. в мал-
кото градче и погре-
бан през 1927 г. в дво-
ра на храма. Гробът 
на поборника отдавна 
е място за почит, отда-
вана всяка година на 
2 юни, към български-
те революционери, ду-
ховници и просветите-
ли, от тукашните хора. 

Иконите са реставри-
рани прецизно от ико-
нографа Марио Беров. 

Музеят в храма бе 
открит от протойерей 
Тодор Дудов с водос-
вет и представяне на 
проекта „Безценното 
наследство”. 

Съпричастен на съ-
битието бе белосла-
тинският кмет, инже-
нер Иво Цветков. При-
състващите, сред кои-
то общественици, чи-
талищни дейци, дари-
тели, представители 
на църковното настоя-
телство, на институци-
ите в града и на сдру-
жение „Първи юни”, 
Наталия Костадинова 
и Иван Янков, гости 
от селата в общината, 
имаха възможност да 
разгледат експозици-
ята и отблизо да усе-
тят нейната уникална 
атмосфера. 

Цвета сТЕФаНОва   
снимка  

кънчо гаБрОвски    

УНИКАЛЕН МУЗЕЙ
Любомир Цолов, Све-
тослав Цветанов, Цан-
ка Чакърова, както и 
протойерей Тодор Ду-
дов, координатор на 
проекта.  „Безценно-
то наследство” е част 
от програмата на мест-
ното сдружение „Пър-
ви юни” с финансова-
та подкрепа на фонда-
ция „Америка за Бълга-
рия”. Общата стойност 
на проекта е малко над 
8300 лева, като своята 
лепта  дават община-
та в Бяла Слатина, да-
рители, църковното на-
стоятелство и хората от 
„Светлик”. 

Стореното възкреся-
ва паметта на свещени-
ци поборници, револю-
ционери и дейци от Ос-
вобождението, известни 
личности, отдадени на 
църковния и културно-
просветния живот на то-
зи край и съживява тех-

ните образи, живот и де-
ла за местното младо по-
коление. Идеята е музе-
ят да се превърне в лю-
бимо място за срещи, бе-

седи и споделени мисли 
както за малките белос-
латинци, така и за тех-
ните родители, близки и 
гости на градчето. 

Сред ценните реликви 
в музея са Светите еван-
гелия от Цариград и Ви-
ена, датирани от 1858 и 
1887 г., Откоихът (Осмо-
гласникът) от Цариград, 
от 1867 г., реставрирани-
те икони от царския ред 
на иконостаса, църковна 

чително важен  проблем 
освен  общината трябва 
да вземат участие и че-
тиримата депутати от Си-
листренска област - Ал-
тимир Адамов, който е от  
Дулово, Александър Са-
банов от Силистра, Рама-
дан Аталай и Стоян Мир-
чев. Като народни  из-
браници те несъмнено 
имат и задължения към  
своите  преки  избира-
тели и могат да използ-
ват властовите възмож-
ности и авторитет пред 
институции, ведомства  и  
министерства, да  осигу-
рят и пари и материали 
и по този  начин  да  по-
могнат  на  общината  при  
изграждането  на  стар-
ческия  дом. 

андрей  ХрисТОв, 
Дулово

Уважаеми гОдишни абОнати,
като ви благодарим сърдечно, че разбрахте 

нашия призив и се вляхте в армията на прия-
телите ни за дълъг път, длъжни сме да ви уве-
домим: традиционният стенен календар на 
вестник „Пенсионери” се разиграва в томбо-
ла само сред тези, които са изпратили копие 
от квитанцията си в редакцията. списъка-
на печелившите публикувахме в бр. 1 от т. г.

ВАЖНО!



17.I. - 23.I.2018 г.
3

2

Български

Разядка от пРаз
 Продукти: 2-3 стръка 

праз лук, 1-2 сушени люти 
чушки, сол, олио, оцет, око-
ло 50 мл вода

 Праза нарязваме на сит-
но. Счукваме с малко сол 
в дървено хаванче. Изсип-
ваме в чиния и овкусяваме 
с оцет, олио и малко вода. 
Прибавяме лютите чушки, 
счукани или нарязани. Ста-
ва още по-вкусно, ако пре-
ди това леко сме ги запекли 
на котлона.

 * В комбинация със си-
рене е чудесно мезе за ра-
кийка, но може и да се до-
бавя като сос към различ-
ни ястия. Най-подходящо е 
за леща и боб.

 зелева супа
 със свинско 

Продукти: 2-3 л зелев сок 
(от кисело зеле), 1 стрък праз 
лук, 400 г шарено свинско ме-
со, 1 с. л. брашно, фиде, 2 яй-
ца, магданоз

 Зелевият сок се разрежда 
с вода в зависимост от това 
колко е солен. В него се сла-

га месото да поври, наряза-
но на 2-3 едри парчета. До-
като ври, месото се отпенва. 
След като е почти сварено, 
се изважда в чиния и като 
изстине, се нарязва на мал-
ки късчета. Празът се наряз-
ва на ситно и се слага в зеле-
вия сок, след като е изваде-
но месото. Слага се и браш-
ното, разтворено в малко во-
да. Като поври 15 минути, се 
слагат нарязаното месо и фи-
дето. После се добавя наря-
заният магданоз и накрая се 
застройва с яйцата.

 кайма 
със зеленчуци 

на фуРна
П р о д у -

кти: 500 г кай-
ма, зеленчу-
ци от консер-
ва, замразени 
или пресни: 
карфиол, бро-
коли, тиквич-
ка, грах, зелен 
боб, гъби, ца-
ревица - как-
вото имате под ръка и в ко-
личество по желание, мор-
ков, целина, 1 глава лук (или 
1 стрък праз), 2-3 скилидки 
чесън, магданоз, сол, галета, 
кашкавал

 Каймата се разстила в 
тавичка и се разбърква със 
съвсем малко хладка вода. 
Прибавят се ситно нарязани-
те или настъргани морков и 
парче целина, нарязаните на 
ситно лук, чесън и магданоз. 
Разбъркват се добре. Доба-
вят се отцедените зеленчуци 
(ако са от консерва), смесват 
се, като броколите и карфи-
олът се прибавят накрая. Ако 
е необходимо, се посолява. 
Отгоре се поръсва с галета. 

Пече се първоначално на 
силна фурна, след това се 
намалява на около 180-190о. 
След като се изпече, се по-
ръсва с настърган кашкавал 
и се връща във фурната за 
още няколко минути. 

 * Ако се използват зам-
разени зеленчуци, се доба-
вят, без да се размразят. Ако 

се използват пресни, предва-
рително леко се задушават. 

 * При кайма смес не се 
добавя допълнително маз-
нина. Ако е по-суха, се до-
бавя олио.

6 Женски свят

Страницата подготви Наталия ГеНАдиеВА

ЗА ВАшАТА ТрАпеЗА

Трима мъже съм обичала до безумие...От стр. 1
Сватбата на Жана и 

Кръстю става много бър-
зо и напълно тайно, но 
пък предложението за 
брак е романтично. С 
най-добрата й приятелка 
Леда Тасева и съпруга на 
Леда  Стефан Сърчаджи-
ев много често след 
представления се отби-
вали в Руския клуб. „Ед-
на вечер пристига Кръс-
тю - си спомня актриса-
та. -  Вече знаех името 
му, но не го бях вижда-
ла. Беше ужасно красив 
- като римлянин.” 

Мирски започва да я 
ухажва още същата ве-
чер. На следващия ден 
й се обажда и я кани на 
обяд. “Той беше шеме-
тен, толкова беше инте-
ресен! Не мога да кажа, 
че веднага се влюбих в 
него, но трябва да при-
зная, че бях много по-
ласкана. Имаше глау-
кома, тогава това беше 
много мистична болест. 
Прибира се един ден от 
болницата и ме пита: “Ти 
сега, като съм потенциа-
лен слепец, ще се оже-
ниш ли за мен?” Ведна-
га му отговорих: “Стига 
глупости, разбира се, че 
ще се оженя!” След око-
ло седмица, един есенен 
ден се разхождахме по 
„Дондуков”, минаваме 
покрай Младежкия теа-
тър и той казва: “Тук има 
един райсъвет, хайде да 
влезем и да се оженим.” С 
абсолютно чужди свиде-
тели се оженихме.” 

Отиват да живеят у 
Мирски. Посреща ги май-

ка му - “много строга жена 
беше, с едни черни като 
въглени очи”, която Жана 
и приятелите й оприли-
чават на Султана от “Же-
лезният светилник” на Та-
лев. Никой не я наричал 
по име – Цветана, била из-
вестна като Майката. Тя 
посреща Жана с отворени 
обятия и е изключително 
мила с нея, докато актри-
сата не се разболява от 
туберкулоза. Една вечер, 
когато Кръстю има пред-
ставление, Майката вли-
за в стаята на младите и 
казва на Жана да си съ-
бира багажа и да се маха. 
Жана се прибира при ро-
дителите си, но само след 
няколко часа се появява и 
Мирски. “Изправи се сре-
щу Майката заради мен”, 
разказва в спомените си 
актрисата. 

Няколко дни по-къс-
но заминава за санато-
риум над Владая. Един 
ден Кръстю идва да я ви-
ди, навежда се да я целу-
не и Стоянович вижда ог-

ромна смучка на врата му. 
По думите й Мирски имал 
страхотен афинитет към 
“вулгарни жени, с жъл-
ти коси”, на които вика-
ли Мими. Едва след като 
излиза от санаториума, 
успява да го хване на ка-
лъп с едно Мими. Развеж-
дат се обаче заради нейна 
изневяра. 

 Жана се влюбва стра-
хотно в женен мъж, чие-
то име отказва да спомене 
до края на живота си. “Ко-
гато се стигна до това мое 
влюбване, бях толкова са-
щисана, но беше огнено 
влюбване. Обезумях от 
любов! Този човек поиска 
тогава да живеем заедно, 
раздели се с жена си, но аз 
не можех по никой начин 
да оставя Кръстю. После 
се върна при семейство-
то си. Няколко дни след 
като се разделихме, Кръс-
тю се прибра една вечер, 
седна и ми каза: “Знаеш 
ли какво, мисля, че се из-
консумирахме, аз наис-
тина съм много неверен, 

лош съпруг. Мисля, че е 
по-добре да се разделим.” 
До смъртта му обаче си ос-
тават приятели. 

Когато Жана заминава 
за Бургас, получава пис-
мо, в което той я моли 
да се оженят отново. В 
този момент обаче тя е 
влюбена във Васил Ки-
симов и отказва. Любо-
вта й с Кисимов е бурна, 
страстна и мъчителна 
заради безбройните му 
изневери. Когато среща 
втория си съпруг – хо-
кеиста Анатолий (Толя-
та) Полянски, Кисимов 
е на море с поредно за-
воевание, а Жана се мо-
тае смазана от мъка в Со-
фия. “Прибирам се една 
вечер и на "Попа" сре-
щам цяла тумба прияте-
ли - Рокси, Виктор Чичов, 
Толята и още двама-три-
ма. Чудят се къде да оти-
дат да пият. Поканих ги у 
нас и стана страхотен ку-
пон. Толята сяда до мен 
и изведнъж виждам един 
баджак, ама безкраен, и 
си викам: “Абе тоя е мно-
го хубав бе!” Същата ве-
чер остана у дома. Пет 
дни след това трябва-
ше да замина за Виена. 
А Толята през това вре-
ме всеки ден тук, у нас. 
Заминах, но вече ми бе-
ше влезнал под лъжичка-
та. Освен това бях щаст-
лива, че съм отмъстила 
на Васил със страшна си-
ла. Връщам се аз от Вие-
на, но не знам, че Толя-
та е на море. И си викам 

- този знае кога се приби-
рам, защо не се обажда? 
На следващия ден, тъкмо 
излизам от банята, Толя-
та звъни на вратата в не-
вероятен вид. Пътувал с 
мотор от морето, за да ме 
посрещне, и катастрофи-
рал по пътя. Ранен, мръ-
сен, охлузен, в окаян вид. 
И разбираш колко много 

се е старал да ме посрещ-
не... Васил се прибира от 
морето, с извинения, на 
колене. Вървим по „Граф 
Игнатиев” и изведнъж 
виждам насреща си по-
знатите баджаци. Много 
беше красив! И като ги 
виждам тези баджаци, от-
минавам по най-подлия 
за мен начин - не го виж-

дам, не го познавам. Той 
остана като гръмнат, а аз 
съм в безсъзнание в то-
зи момент. И вечерта го 
виждам, подпрян на дър-
вото отсреща - стои и ме 
чака да се прибера. И аз 
не можах да издържа - ка-
зах на Васил. Беше страш-
но, потресение страхот-
но! Това беше началото 

с Толята”, разказ-
ва Жана. Анатолий 
Полянски обаче е и 
голямото разоча-
рование в живота, 
въпреки че е баща 
на единственото й 
дете. Ражда го, ко-
гато е на 46 годи-
ни. “Страшно исках 
да имам дете, а 12 
години не можех. 
Разведох се с мъ-
жа ми, когато синът 
ми беше само на 31 
дни. Дотогава тър-
пях пиенето му и 
нежеланието му да 
бъде баща. Но ко-
гато в запой запла-
ши, че ще изхвърли 
бебето от прозоре-
ца, си казах: "Госпо-
ди, ако съм човек 
на място, трябва да 

го изгоня!" Това беше ед-
но от най-умните неща в 
живота ми.”

“Трима мъже съм оби-
чала до безумие, но съм 
имала още доста кривва-
ния с леки „авантюри”, с 
които не се гордея осо-
бено и не са за разправя-
не”, признава самата Жа-
на приживе. 

БАБиНдеН

От стр. 1
съдържа три основни обред-

ни елемента: къпане на малките 
деца от бабата, което се съпро-
вожда с благословия, намазване 
на децата с мед и масло, угоще-
ние на младите булки в дома на 
бабата и обредното й къпане. 
Участват всички жени, на които 
бабата е бабувала през година-
та, както и млади невести. су-
тринта те поливат на бабата да 
се измие и я даряват на дясно-
то рамо с риза, престилка, кър-
па, чорапи. всяка майка я даря-
ва със сребърна пара и къделя, 
а първескините омесват за нея 
кравай с дупка, през която про-
мушват кенарена риза, престил-
ка и шарени вълнени чорапи.

 По селата нямало квалифи-
цирани акушерки, жените сами 
се учели как да помагат на ро-

дилките. с вре-
мето добивали 
знания и опит, 
който прила-
гали при всяко 
следващо раж-
дане. Не били 
големи специа-
листи, разбира 
се, затова и при 
п о - с л о ж н и т е 
случаи смърт-
ността  на ро-
дилки и бебета 
в миналото би-
ла голяма. аку-
шерството не-
рядко се пре-

давало от едно поколение на 
друго. израждали новородено-
то и благославяли момчетата да 
бъдат добри стопани, жътвари 
и земеделци, а момичетата ос-
вен добри домакини да са мно-
годетни майки.  

а на празника Бабинден съсе-
ляните впрягали конете в шей-
ните и откарвали бабите на ня-
коя чешма край селото. Там же-
ните окъпвали баба акушерка, 
като я потапяли в парилото. 
след това я връщали у дома, об-
личали я в сухи дрехи и отново 
с шейната тържествено присти-
гали в центъра на селото. Хора-
та се веселили, чествайки праз-
ника, и й пожелавали да е жива 
и здрава и да изроди още мно-
го бебета.

   Дарина  НЕНОва

с незабравимия николай бинев

в постановката 
"когато гръм удари"
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ПЕТък, 19 яНУари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Вяра и общество          
14:00 Дом за нашите деца
15:10 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

16:45 Път на мъдростта
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл

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

лев
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Христо Йоцов квартет
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Червената кралица
3:15 Малки истории
4:15 Зелената линейка
4:55 Още от деня
5:40 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБОТа, 20 яНУари 
6:45 Телепазарен прозорец
7:00 Милион и две усмивки
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
15:00 Семеен бизнес

15:30 Световна купа по сноу-
борд: Паралелен гигант-
ски слалом /мъже/

17:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

18:00 Животът е вкусен
19:00 Уилям, Кейт и Джордж - 

ново кралско семейство
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Време за любов
23:50 По света и у нас
0:05 2012: Денят на страшния 

съд
1:30 Уилям, Кейт и Джордж - 

ново кралско семейство
2:20 Червената кралица
3:15 Плюс това
4:15 Отблизо с Мира Добрева
5:15 Бразди
5:45 Иде нашенската музика

НЕДЕля, 21 яНУари  
6:45 Телепазарен прозорец
7:00 Неделно евангелие
7:10 Внимание, роботика
7:35 Пиксел Пинки
8:00 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Европейско първенство 

по фигурно пързаляне: 
Гала

15:35 Полицаят се жени
17:05 Непозната земя
17:35 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО
19:05 Среща на Дейвид Атън-

бъро с президента Оба-
ма

19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Стар Трек: Пропадане в 

мрака
23:00 По света и у нас
23:15 Нощни птици
0:15 Полицаят се жени
1:45 Среща на Дейвид Атън-

бъро с президента Оба-
ма

2:35 Червената кралица
3:35 Дойче веле: Шифт
3:50 Отблизо с Мира Добрева
4:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев               
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец 
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство
3:15 Днес и утре
3:40 Череп и кости
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

вТОрНик, 23 яНУари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
12:55 История.bg
13:55 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум с Добрина 

Чешмеджиева

22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство
3:15 Днес и утре
3:40 Ню Йорк
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

сряДа, 24 яНУари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
12:55 Референдум
13:55 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец 
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:55 2012: Ледена епоха
22:30 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно

0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство
3:15 Днес и утре
3:40 Ню Йорк
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ЧЕТвърТък, 25 яНУари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Световно по сноуборд
13:30 Концерт на Георги Въл-

чев /цигулка/ и Лора 
Чекоратова /пиано/

14:35 В кадър
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец 
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Дамата с камелиите
22:30 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура

7Най-гледаните тв програми

Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

БНТ свяТ

19.I. - 25.I.2018 г.

БНТ 2

ПЕТък, 19 яНУари 
6:50 Потребителската кошница 
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
10:00 Сийбърт
10:15 Сид - дете на науката
10:45 Евроновини: Поколението 

на новото хилядолетие
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Кратки новини
14:15 Красотата на природата
14:30 Името му беше Франциск
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 Планински хроники
18:30 Световните градове на Бъл-

гария
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини 
20:00 Шифт
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Туристически маршрути
22:15 Името му беше Франциск
23:45 Бавария и белгийското крал-

ско семейство
23:55 Потребителската кошница
0:05 България новини  
0:35 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
1:20 Регионални новини 
2:05 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
3:05 Празничен концерт на Гвар-

дейския представителен 
духов оркестър

4:15 №1 Туризмът - Време за шоу 
4:45 Местно време: Без бариери
5:15 България днес 

съБОТа, 20 яНУари 
6:45 Пътешествия
7:15 Световно наследство
7:35 Местно време: Без бариери 
8:05 Цезар
8:20 Сийбърт
8:35 Сид - дете на науката
9:00 Децата.com
9:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене 
12:00 Потребителската кошница 
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Името му беше Франциск
15:30 Дафнис и Хлоя - балет от 

Морис Равел 
16:05 Иван Георгиев - Рембранда
17:40 Изкуството на 21 век
18:10 Съвременници: “Зетьово 

вино”
18:40 София в един снимачен век
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Загадки при разпродажби
21:25 Светът на Япония
21:40 Луда надпревара
23:30 Добър ден с БНТ 2
0:30 България новини
1:00 Загадки при разпродажби
2:25 Пътувай с БНТ 2
2:55 Местно време: Без бариери 
3:25 Гласовете на рока
4:00 Време за губене 
4:30 Избрано от „Добро утро с 

БНТ 2” 
5:30 Часът на зрителите

НЕДЕля, 21 яНУари 
6:00 Специалитетите на Бабет
6:25 Планински хроники
6:50 Европейски маршрути

7:00 Благуните
7:25 Пътешествие около света за 

80 дни
9:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Изкуството на 21 век
11:30 Часът на студентите: Ателие 
12:00 Ай да идем
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Луда надпревара
15:50 Пътешествия
16:20 През коридорите на време-

то
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Рецепта за култура
18:35 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Загадки при разпродажби
21:25 Сляпата Вайша
21:35 Атентатът Сараево 1914 

година
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 България новини
0:45 Афиш
1:00 Загадки при разпродажби
2:25 Атентатът Сараево 1914 

година
4:05 Пътувай с БНТ 2
4:35 Абсурдите с БНТ 2
5:05 Земята е само една
5:25 Местно време: Без бариери 
5:55 Япония днес

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
6:05 Специалитетите на Бабет
6:30 Време за губене 
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Планински хроники
10:25 Ай да идем
10:55 През коридорите на 

времето: “Възможно ли е 
пътуване във времето?”

11:40 Световно наследство
12:00 Местно време: Без бари-

ери
12:30 България 12.30 
12:45 Потребителската кошни-

ца
12:55 Информация за времето 

- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Песни от Рая
15:05 Опора на семейството
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 Днес и утре
19:00 София в един снимачен 

век
19:20 Потребителската кошни-

ца
19:30 България новини 
20:00 Япония днес
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Съвременници: “В търсе-

не на златната ябълка”
22:15 Америка днес
23:10 Новогодишен концерт 

на Софийската опера и 
балет

0:05 България новини 
0:35 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
1:20 Регионални новини 
2:05 Добро утро с БНТ 2
3:05 Рецепта за култура 
4:05 Япония днес
4:20 Потребителската кошни-

ца 
4:50 Местно време: Без бари

вТОрНик, 23 яНУари
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Дог-

стар” 2
11:25 Сийбърт
11:40 Афиш
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:55 Информация за времето 

- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Днес и утре
15:05 Часът на зрителите
15:35 Благуните
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 Как се прави
18:55 Планински хроники
19:25 Потребителската кошни-

ца
19:30 България новини 
20:00 Япония днес
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътешествия
22:15 Излишните
23:10 Гжех Пьотровски, Рут 

Майер и Теодосий Спа-
сов Проект

0:20 България новини 
0:50 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
1:35 Регионални новини 
2:20 Добро утро с БНТ 2
3:20 Местно време: Без бари-

ери
3:50 Специалитетите на Бабет
4:15 Пътешествия
4:50 Местно време
5:20 България днес 

сряДа, 24 яНУари
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Децата.com
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Дог-

стар” 2
11:25 Сийбърт
11:40 Красотата на природата
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:55 Информация за времето 

- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 София в един снимачен 

век
14:55 Америка днес
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
18:55 Пътувай с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Светът на Япония
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Надиграй ме на Нова 

година
0:10 България новини 
0:40 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
1:25 Регионални новини 
2:10 Добро утро с БНТ 2
3:10 През коридорите на 

времето: “Възможно ли е 
пътуване във времето?”

3:55 Специалитетите на Бабет
4:20 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
6:50 Потребителската кошни-

ца 
7:00 Добро утро с БНТ2 
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Часът на зрителите
10:30 Специалитетите на Бабет
10:55 Сид - дете на науката
11:25 Сийбърт
11:40 Красотата на природата
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:50 Информация за времето 

- по градове
12:55 Добро утро с БНТ2 
14:30 Време за губене 
15:00 Как се прави
15:25 Съвременници: “В търсе-

не на златната ябълка”
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време 
18:00 Земята е само една
18:20 Пътешествия
18:50 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Евроновини: В правилна-

та посока
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Дъхът на дракона
23:40 Европа днес
0:00 България новини
0:30 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
1:15 Регионални новини 
2:00 Добро утро с БНТ 2
3:00 Америка днес
4:00 Часът на зрителите

ПЕТък, 19 яНУари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка 
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Открито с Валя Ахчиева
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до край 5
19:30 Малки истории
19:45 Песен от облаците
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Концерт на Рализдиг Бенд /

Япония/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
0:00 Открито с Валя Ахчиева
0:30 Абсурдите с БНТ 2
1:00 Още от деня
1:45 Местно време: Без бариери
2:15 България днес 
3:45 Бразди 
4:15 Великата Рилска пустиня
4:40 Бързо, лесно, вкусно
4:50 Потребителската кошница

съБОТа, 20 яНУари 
6:00 Време за губене 
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
8:00 По света и у нас
9:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Непозната земя
11:30 Българското пътуване в 

Европа: Миграцията
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златен фонд на БНТ: “Зехъ 

тъ, Радке, зехъ тъ”
14:30 Незавършена история (опит 

за портрет)
15:25 Време за губене 
15:55 България от край до край 5
16:25 Абсурдите с БНТ 2
17:00 Баскетбол /мъже/: Академик 

Бултекс – Черно море – Тича
19:00 Добър ден с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Футболни хамелеони
22:00 Концерт на Йордан Кара-

джов
23:40 Антарктически профили
23:50 По света и у нас
0:05 Шоуто на Канала
1:05 Рецепта за култура 
2:05 Плюс това
3:05 Часът на зрителите
3:35 Абсурдите с БНТ 2
4:05 Хляб от Бога, богове от гли-

на
4:25 Открито с Валя Ахчиева
5:00 Светът е 7

НЕДЕля, 21 яНУари 
6:00 Потребителската кошница 
6:25 Бърколино
6:40 Оливър и планината
7:00 Малки истории
8:00 По света и у нас
9:00 Децата.com
9:30 Бразди 
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Библиотеката
14:35 Незавършена история (опит 

за портрет)
15:30 Отблизо с Мира Добрева
16:30 Животът е вкусен
17:30 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Асансьор за пациенти
22:05 Концерт на Илия Ангелов  
23:15 Афиш
23:30 По света и у нас
23:45 Часът на студентите: Ателие
0:10 Спортна треска
1:05 Знаете ли, че...
1:20 Отблизо с Мира Добрева
2:20 Потребителската кошница 
2:45 Иде нашенската музика
3:45 Избрано от „Добро утро с 

БНТ 2” 
4:45 Извън играта
5:20 Антарктически профили
5:30 Корен дълбоко в небето

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошни-

ца
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на студентите: 

Ателие
13:00 Рецепта за култура 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 Да намериш приятели
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 Хроника на Руско-тур-

ската Освободителна 
война

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
0:05 Часът на зрителите  
0:35 Още от деня
1:20 Местно време: Без бари-

ери
1:50 България днес 
3:20 България от край до 

край 5

вТОрНик, 23 яНУари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошни-

ца
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /мъже/: Рил-

ски спортист - КК Ибър /
Черна гора/

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Концерт на Максим Грин-

ченко и Роман Лопатин-
ски

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Време за губене 
0:30 Още от деня
1:15 Местно време
1:45 България днес 
3:15 Корен, дълбоко в небето
3:45 Бързо, лесно, вкусно
3:55 Потребителската кошни-

ца
4:05 Шоуто на Канала
5:05 Здравето отблизо 
5:45 Малки истории

сряДа, 24 яНУари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошни-

ца
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Време за губене 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Съвременници 2: “Завръ-

щане в образа”
19:30 Малки истории
19:45 Историята на едно пис-

мо
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Бал на самотните
22:20 Бразди 
22:50 Антарктически профили
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:15 Местно време
1:45 България днес 
3:15 Време за губене 
3:45 Бързо, лесно, вкусно
3:55 Потребителската кошни-

ца
4:05 Нощни птици
5:05 Здравето отблизо 

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошни-

ца
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Ай да идем
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време 
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Живот до поискване
22:20 Абсурдите с БНТ 2
22:50 5 минути София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
0:00 Непозната земя
0:30 Още от деня
1:30 Местно време 
2:00 България днес 
3:30 Джендема - рай за жи-

вотните
4:00 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Библиотеката
5:10 Здравето отблизо 
5:50 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 19 яНУари
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”с. 1, еп. 44
15:00 „Изкушение” с.1, еп.26
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото”с.3, еп. 12
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

наследници”с.1, еп. 5
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Сега и 

завинаги”с. 2, еп. 36
21:30 „Мата Хари“с.1, еп.2
22:30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Извън играта”с.6, еп.9
01:00 „Изкушение” /п./ - сери-

ал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Седем часа разлика”с.2, 

еп.34
05:30 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация

съБОТа, 20 яНУари
06:00 „Робо и Страшко” - ани-

мация
07:00 „Теория на глупостта” , 

еп. 3
07:30 „Кое е това момиче”с.3, 

еп.17
08:00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любе-
нова 

11:00 „Cool…T” - лайфстайл 
предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините 
12:30 „Домашен арест”с.4, 

еп.10
13:00 „Елхички: Лапички, кока-

ли и рок енд рол” 
15:00 „Приятели“с.3, еп.9,10
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 Премиера: „Хрониките 

на Шанара”с.2, еп. 5,6
22:00 „Х - мен: Последният 

сблъсък” - трилър
00:00 „Дневниците на 

вампира“с.5, еп.17
01:00 „Анатолия - земя на 

богинята майка“ - научно 
- популярен филм

02:00 „Елхички: Лапички, 
кокали и рок енд рол” 
- комедия (Русия, 2015), 
режисьор - Максим 
Свешников, актьори - Ян 
Цапник, Андрей Мерз-
ликин, Лера Стреляева, 
Галина Коньшина и др.

03:30 „Мармалад” /п./ - токшоу

НЕДЕля, 21 яНУари
06:00 „Робо и Страшко” - ани-

мация
07:00 „Като на кино“ - преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя” 
- предаване с водещи 
Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любе-
нова 

11:00 „Търси се…” - токшоу с 
водещи Меги и Нели

12:00 bTV Новините 
12:30 Премиера: „Непозна-

тиТЕ“ - документална 
поредица

13:00 „Деца на килограм” - 
комедия (САЩ, 2003), 
режисьор - Шоун Леви, 
актьори - Стив Мартин, 
Хилари Дъф, Бони Хънт, 
Шоун Леви и др.

15:00 „Приятели“с.3, еп.11,12
16:00 „Двама мъже и 

половина“с.12, еп.5,6
17:00 „120 минути” - публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” - публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите
20:00 „Директен полет” - ек-

шън, трилър (САЩ, 2014), 
режисьор - Жауме Колет 
- Сера, актьори - Лиам 
Нийсън, Нейт Паркър, 
Джон Ейбрахамс, Лайнъс 
Роуч, Скот Макнейри, Ко-
ри Стол, Мишел Докъри, 

Джулиан Мур, Бар Пали, 
Ансън Маунт, Лупита 
Нионго и др.

22:00 „Папараци” - телевизио-
нен таблоид

23:00 „Улични крале 2” - драма, 
криминален, трилър 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Крис Фишър, актьори - 
Рей Лиота, Шон Хатоси, 
Скот Норман и др.

01:00 „Дневниците на 
вампира“с.5, еп.18

02:00 „Деца на килограм” 
03:30 „Търси се…” /п./ - токшоу

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”с. 1, еп. 45
15:00 „Изкушение”с.1, еп.27
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото”с.3, еп. 13
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

наследници”с.1, еп. 6
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Сега и 

завинаги”с. 2, еп. 37
21:30 Премиера: „Мата 

Хари“с.1, еп.3
22:30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Извън играта”с.6, еп. 10
01:00 „Изкушение”
02:00 bTV Новините 
02:30 „Преди обед” 
04:30 „Седем часа разлика”с.3, 

еп.5
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване
вТОрНик, 23 яНУари 

06:00 „Аватар - легендата за 
Анк” - анимация

06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”с. 1, еп. 46
15:00 „Изкушение”с.1, еп.28
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото”с.3, еп. 14
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи 
наследници”с.1, еп. 7

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и 
завинаги”с. 2, еп. 38

21:30 Премиера: „Мата 
Хари“с.1, еп.4

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Извън играта”с.6, еп. 11
01:00 „Изкушение” /п./ - сери-

ал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Седем часа разлика”с.3, 

еп.6
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване
сряДа, 24 яНУари 

06:00 „Аватар - легендата за 
Анк” - анимация

06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”с. 1, еп. 47
15:00 „Изкушение”с.1, еп.29
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото”с.3, еп. 15
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи 
наследници”с.1, еп. 8

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и 
завинаги”с. 2, еп. 39

21:30 Премиера: „Мата 
Хари“с.1, еп.5

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Извън играта”с.6, еп. 12
01:00 „Изкушение” /п./ - сери-

ал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Седем часа разлика”с.3, 

еп.7
05:30 „Лице в лице” /п./ 

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”с. 1, еп. 48
15:00 Премиера: „Шест 

сестри”с.1, еп.1
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото”с.3, еп. 16
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

наследници”с.1, еп. 9
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Сега и 

завинаги”с. 2, еп. 40
21:30 Премиера: „Мата 

Хари“с.1, еп.6
22:30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Извън играта”с.6, еп. 13
01:00 „Изкушение” /п./ - сери-

ал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Седем часа разлика”с.3, 

еп.8
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

ПЕТък, 19 яНУари
06:00 „Дневниците на вампира” 

с.6, еп.19,20
08:00 „Вътрешна сигурност” с.3, 

еп.7
09:30 „Тъмни сенки” - комедия, 

фентъзи, ужаси (Dark 
Shadows, САЩ, Австралия, 
2012), режисьор - Тим Бър-
тън, актьори - Джони Деп, 
Мишел Пфайфър, Хелена 
Бонъм Картър, Ева Грийн, 
Бела Хийткоут, Джаки Ърл 
Хейли и др.

12:00 „Дневниците на вампира” 
с.6, еп.21,22

14:00 „Вътрешна сигурност” с.3, 
еп.8

15:00 „Перлата на Нил” - екшън
17:00 „Изклуството да се ската-

ваш” - драма
19:00 „Живот на парчета“ - драма 

(САЩ, 2009), режисьор - Ре-
бека Милър, актьори - Алън 
Аркин, Киану Рийвс, Робин 
Райт Пен, Блейк Лайвли, Мо-
ника Белучи, Уинона Райдър, 
Джулиан Мур, Мария Бело и 
др.

21:00 „Шут в г*за” - екшън
23:15 „Шут в г*за 2“ - екшън
01:30 „Погрешен завой 5” - ужаси
03:15 „Дневниците на вампира”с.6, 

еп.21

съБОТа, 20 яНУари
06:00 „Вътрешна сигурност” с.3, 

еп.4
07:15 „Знам къде е Лизи“ - трилър, 

криминален (САЩ, 2016), 
режисьор - Дариън Скот, 
актьори - Трейси Голд, Надя 
Борлин, Ричард Руколо, 
Ванеса Евиган, Скот Еванс и 
др.

09:00 „Изклуството да се ската-
ваш” - драма

10:45 „Убийство в колежа“ - три-
лър (САЩ, 2015), режисьор 

- Джеси Джеймс Милър, 
актьори - Скарлет Бърн, Ни-
кол Муньос, Сара Дъгдейл, 
Мелиса Роксбърг и др.

12:30 „Като на кино” - предаване 
за кино с водещ Михаил 
Дюзев

13:45 „Тъмни сенки” - комедия, 
фентъзи, ужаси 

16:15 „Вода за слонове” - драма, 
романтичен (САЩ, 2011), 
режисьор - Франсис Лорънс, 
актьори - Рийз Уидърспун, 
Кристоф Валц, Робърт Па-
тинсън, Стивън Тайлър, Скот 
Макдоналд, Хал Холбрук, 
Джеймс Фрейн, Пол Шнай-
дер, Ашли Палмър,Джесика 
Частейн и др.

19:00 „Кибритлии” (САЩ, 2003) 
- драма, криминален, коме-
дия; режисьор - Ридли Скот; 
актьори - Алисън Ломан, 
Брус Макгил, Сам Рокуел, 
Никълъс Кейдж, Алисън 
Лохман, Стийв Ийстин, Бет 
Грант, Шийла Кели и др.

21:00 „В търсене на справедли-
вост” - - драма, трилър (САЩ, 
2011), режисьор - Роджър 
Доналдсън, актьори - Ни-
кълъс Кейдж, Дженюъри 
Джоунс, Гай Пиърс, Харолд 
Перинео, Дженифър Кар-
пентър и др.

23:00 Cinema X: Премиера: „Арсе-
нал“ - трилър (САЩ, 2017), 
режисьор - Стивън С. Милър, 
актьори - Никълъс Кейдж, 
Джон Кюсак, Ейдриън Гре-
ние, Джонатан Шек, Линда 
Хил и др.

01:00 „Като на кино” - предаване 
за кино с водещ Михаил 
Дюзев

02:00 „В земя на кръв и мед” - 
драма, романтичен (САЩ, 
2011), режисьор - Анджелина 
Джоли, актьори - Зана Мари-
анович, Горан Костич, Раде 
Шербеджия

НЕДЕля, 21 яНУари
06:00 „Сигурна печалба” - ко-

медия, драма (САЩ, 2011), 
режисьор - Томас Макарти, 
актьори - Пол Джиамати, 
Мелани Лински, Ейми Райън, 
Джефри Тамбор, Бърт Йънг и 
др.

08:15 „На един черпак разстоя-
ние“ - драма (САЩ, 2014), 
режисьор - Ласе Халстрьом, 
актьори - Хелън Мирън, 
Амит Шах, Мишел Блан, Ом 
Пури, Джухи Чавла, Маниш 
Дайал, Роан Чанд и др.

10:45 „Волният Уили: Бягство от 
„Пиратския залив” - семеен 
(САЩ, 2010), режисьор - 
Уил Гейгър, актьори - Бо 
Бриджис, Бинди Сю Ървин, 
Кевин Отто, Дарън Мейер и 
др.

12:45 „Призрачен ездач 2: Духът 
на отмъщението“ - екшън  

14:45 „В търсене на справедли-
вост” - - драма 

17:00 „Империум: Помпей” - дра-
ма, исторически (Италия, 
2007, първа част), режисьор 
- Джулио Базе, актьори - 
Лоренцо Креспи, Андреа 
Осварт. Масимо Вентуриело 
и др.

19:00 „Империум: Помпей” - драма 
21:00 „Да напуснеш Лас Вегас“ 
23:15 „Братя” - драма (САЩ 2009), 

режисьор - Джим Шеридан, 
актьори - Тоби Магуайър, 
Джейк Джиленхол, Натали 
Портман, Бейли Медисън, 
Сам Шепърд, , Клифтън 
Колинс - младши, Кери Мъ-
лиган и др.

01:15 „Арсенал“ - трилър (САЩ, 
2017), режисьор - Стивън С. 
Милър, актьори - Никълъс 
Кейдж, Джон Кюсак, Ейдри-
ън Грение, Джонатан Шек, 
Линда Хил и др.

03:15 „Дневниците на вампира” 
с.3, еп.7

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
06:00 „Дневниците на вампи-

ра” с.6, еп. 21,22
08:00 „Вътрешна сигурност” 

с.3, еп.8
09:30 „Отвлечен: Историята на 

Тифани Рубин” - драма 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Гари Харви, актьори - 
Тараджи П. Хенсън, Тери 
О’Куин, Дейвид Хейдън и 
др.

11:30 „Дневниците на вампи-
ра” с.7, еп.1,2

13:30 „Вътрешна сигурност” 
с.3, еп.9

14:45 „Виновна“ - трилър, кри-
минален (Канада, 2014), 
режисьор - Антъни Ле-
фресни, актьори - Ерин 
Сандърс, Алекс Пакстън 
Бийзли, Катрин Дент, 
Майкъл Уудс и др.

16:30 „Телекинеза” - 
драма,екшън,фантастика 
и др.

18:30 „Вода за слонове” - дра-
ма

21:00 Премиера: „Отмъщение: 
Любовна история“ - три-
лър, екшън, криминален 
(САЩ, 2017), режисьор 
- Джони Мартин, актьори 
- Никълъс Кейдж, Дон 
Джонсън, Дебора Ънгър, 
Ана Хътчинсън, Джошуа 
Микел и др.

23:00 „Прекият път към щасти-
ето” - драма

01:00 „Черни платна“ с.3, еп.9
02:00 „Дневниците на вампи-

ра” с.7, еп.1,2

вТОрНик, 23 яНУари
06:00 „Дневниците на вампи-

ра” с.7, еп.1,2
08:00 „Вътрешна сигурност” 

с.3, еп.9
09:45 „Живот на парчета“ - 

драма
12:00 „Дневниците на вампи-

ра” с.7, еп.3,4
14:00 „Вътрешна сигурност” 

с.3, еп.10
15:00 „Прекият път към щасти-

ето” - драма
17:00 „Между два живота” - 

комедия, Канада, 2008 г., 
режисьор: Джон Стоку-
ел, в ролите: Ева Амури, 
Антон Йелчи, Сюзън 
Сърандън, Уила Холанд

19:15 „Земя на престъпници“ - 
криминален

21:00 „Вдишване“ - драма
22:45 „Сервитьорка” - драма 

(САЩ, 2007), режисьор 
- Адриен Шели, актьори 
- Кери Ръсел, Нейтън 
Филион, Шерил Хайнс, 
Джереми Систо, Анди 
Грифит, Адриен Шели и 
др.

01:00 „Черни платна“ с.3, еп.10
02:00 „Дневниците на вампи-

ра” с.7, еп.3,4
сряДа, 24 яНУари

06:00 „Дневниците на вампи-
ра” с.7, еп.3,4

08:00 „Вътрешна сигурност” 
с.3, еп.10

09:15 „Дъщерята на пропо-
ведника” - драма (САЩ, 
2010 ), режисьор - Стан 
Фостър, актьори - Латоя 
Лъкет, Даръл Бабс, Тами 
Тоусенд, Карлос Дейвис, 
Андре Бътлър и др.

11:45 „Дневниците на вампи-
ра” с.7, еп.5,6

13:45 „Вътрешна сигурност” 
с.3, еп.11

15:00 „Земя на престъпници“ 
- криминален, драма 
(САЩ, 2012), режисьори 
- Адам Аркин, Майкъл 
Динър, актьори - Мери 
Стийнбъргън, Люк 
Граймс, Хали Бенет, 
Джон Хоукс и др.

16:45 „Сервитьорка” - драма 
(САЩ, 2007), режисьор 
- Адриен Шели, актьори 
- Кери Ръсел, Нейтън 
Филион, Шерил Хайнс, 
Джереми Систо, Анди 
Грифит, Адриен Шели и 
др.

19:15 „Котки и кучета: Отмъще-
нието на Кити“ - комедия 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Брад Пейтън, актьори 
- Крис О’Донъл, Джак 
Макбрайър, Пол Родри-
гез, Малкълм Гудуин, 
Малкълм Стюарт и др.

21:00 „Пингвините от Мадагас-
кар” - анимация, комедия 
(САЩ, 2014), сценаристи - 
Джон Абъд, Ерик Дарнел, 
Том МакГрат, Майкъл 
Котън

23:00 „Рок завинаги” - мюзи-
къл, драма, комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Адам Шанкман, актьори 
- Джулиян Хоф, Дакота 
Сейдж Грант, Матю 
Ръш Съливан, Диего 
Бонета, Ръсел Бранд, 
Алек Болдуин, Том Круз, 
Мери Джей Блайдж, Пол 
Джиамати, Катрин Зита - 
Джоунс и др.

01:30 „Телекинеза” - 
драма,екшън,фантастика 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Джейс Александър, 
актьори - Ноа Рийд, Сте-
фани Якобсен, Джеймс 
Марстърс,Наоко Мори, 
Алона Тал, Андреа 
Мартин, Брандън Джей 
Макларън, Кайл Шмид, 
Софи Найт, Тамара Хоуп, 
Антъни Дел Рио, Дилън 
Кейси и др.

03:15 „Дневниците на вампи-
ра” с.7, еп.5

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
06:00 „Дневниците на вампи-

ра” с.7, еп.5,6
08:00 „Вътрешна сигурност” 

с.3, еп.11
09:15 „Телекинеза” - 

драма,екшън,фантастика 
11:15 „Дневниците на вампи-

ра” с.7, еп.7,8
13:15 „Вътрешна сигурност” 

с.3, еп.12
14:30 „Котки и кучета: Отмъще-

нието на Кити“ - комедия 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Брад Пейтън, актьори 
- Крис О’Донъл, Джак 
Макбрайър, Пол Родри-
гез, Малкълм Гудуин, 
Малкълм Стюарт и др.

16:15 „Рок завинаги” - мюзи-
къл, драма, комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Адам Шанкман, актьори 
- Джулиян Хоф, Дакота 
Сейдж Грант, Матю 
Ръш Съливан, Диего 
Бонета, Ръсел Бранд, 
Алек Болдуин, Том Круз, 
Мери Джей Блайдж, Пол 
Джиамати, Катрин Зита - 
Джоунс и др.

19:15 „Пингвините от Мадагас-
кар” - анимация, комедия 
(САЩ, 2014), сценаристи - 
Джон Абъд, Ерик Дарнел, 
Том МакГрат, Майкъл 
Котън, режисьор - Сай-
мън Дж. Смит

21:00 „Ледена смърт” - драма
23:00 „Светецът“ - Драма, 

кшън, Романтичен, САЩ, 
1997 г, Режисьор: Филип 
Нойс, Актьори: Вал 
Килмър, Елизабет Шу, 
Валери Николаев

01:15 „Отвлечен: Историята на 
Тифани Рубин” - драма 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Гари Харви, актьори - 
Тараджи П. Хенсън, Тери 
О’Куин, Дейвид Хейдън

ПЕТък, 19 яНУари
06:00 „Кое е това момиче“ - сери-

ал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - се-

риал
10:00 „София Грейс и Роузи: 

Кралско приключение“ - 
приключенски, комедия, 
семеен (САЩ, 2014), режи-
сьор - Брайън Левант, ак-
тьори - София Грейс Бра-
унлий, Роузи МакКлилънд, 
Жаки Ачилеас и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - 

сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - се-

риал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.4 
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комеди-

ен сериал, с.8 
22:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.7
23:00 Премиера: „Хотел „Елеон” - 

комедиен сериал, с.2
00:00 „София Грейс и Роузи: 

Кралско приключение“ - 
приключенски, комедия, 
семеен (САЩ, 2014), режи-
сьор - Брайън Левант, ак-
тьори - София Грейс Бра-
унлий, Роузи МакКлилънд, 
Жаки Ачилеас и др.

02:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал 
04:00 „По средата“ /п/ - сериал 
05:00 „Предградие“ /п./ - сериал

съБОТа, 20 яНУари
06:00 „Партньори“ - сериал
07:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.1
08:00 „Стажанти” - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора” - сери-

ал, с.2
10:00 „Шрек завинаги“ - анима-

ция, комедия, приключен-
ски (САЩ, 2010), сценари-
сти - Дарън Лемке, Джош 
Клауснър, режисьор - Майк 
Митчъл

12:00 „Новите съседи “ /п./ - ко-
медиен сериал

15:30 „Столичани в повече“ - ко-
медиен сериал, с. 6

18:30 „Двама мъже и половина” - 
комедиен сериал 

19:30 „Хотел „Елеон“ - сериал 
20:30 „Снежната кралица 3: 

Огън и лед“ - анимация, 
приключенски, семеен 
(Русия, 2016), сценаристи - 
Алексей Цицилин, Алексей 
Замислов, Владимир Нико-
лаев, режисьор - Алексей 
Цицилин

22:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

23:30 „Столичани в повече“ - ко-
медиен сериал

02:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал 
04:00 „Загадките на Лора“ - сери-

ал
05:00 „Двама мъже и половина” 

/п./ - сериал
НЕДЕля, 21 яНУари

06:00 „Партньори“ - сериал
07:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.1
08:00 „Стажанти” - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора” - сери-

ал, с.2
10:00 „Снежната кралица 3: 

Огън и лед“ - анимация, 
приключенски, семеен 
(Русия, 2016), сценаристи - 
Алексей Цицилин, Алексей 
Замислов, Владимир Нико-
лаев, режисьор - Алексей 
Цицилин

12:00 „Новите съседи “ /п./ - ко-
медиен сериал

15:30 „Столичани в повече“ - ко-
медиен сериал, с. 6

18:30 „Двама мъже и половина” - 
комедиен сериал 

19:30 „Хотел „Елеон“ - сериал 
20:30 „Шрек завинаги“ - анима-

ция, комедия, приключен-
ски (САЩ, 2010), сценари-
сти - Дарън Лемке, Джош 
Клауснър, режисьор - Майк 
Митчъл

22:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

23:30 „Столичани в повече“ - ко-
медиен сериал

02:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал 
04:00 „Загадките на Лора“ - сери-

ал
05:00 „Двама мъже и половина” 

/п./ - сериал

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
06:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - 

сериал
10:00 „Гарфийлд” - комедия, 

семеен (САЩ, 2004), 
режисьор - Петър Хеуит, 
актьори - Брекин Мейър, 

Дженифър Лав Хюит, 
Стивън Тоболовски, Бил 
Мъри и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - 

сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.4 
19:00 „Предградие“ - сериал, 

с.2
20:00 „Новите съседи” - коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” - комедиен сериал, 
с.7

23:00 „Хотел „Елеон” - комеди-
ен сериал, с.2

00:00 „Полупрофесионалисти“ 
- комедия, спортен (САЩ, 
2008), режисьор - Кент 
Алтерман, актьори - Уил 
Фарел, Уди Харълсън, 
Андрю Дейли, Джейсън 
Съдейкис, Ед Хелмс, 
Дейвид Кохнър, Маура 
Тиерни, Анди Рихтер и 
др.

02:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал 
04:00 „По средата“ /п/ - сериал 
05:00 „Предградие“ /п./ - сери-

ал

 вТОрНик, 23 яНУари
06:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.3

07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - 

сериал
10:00 „С жени на море“ - коме-

дия, романтичен (САЩ, 
2009), режисьор - Питър 
Билингсли, актьори 
- Винс Вон, Джейсън 
Бейтман, Кристен Бел

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - 

сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.4 
19:00 „Предградие“ - сериал, 

с.3
20:00 „Новите съседи” - коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” - комедиен сериал, 
с.7

23:00 „Хотел „Елеон” - комеди-
ен сериал, с.2

00:00 „С жени на море“ - коме-
дия, романтичен (САЩ, 
2009), режисьор - Питър 
Билингсли, актьори 
- Винс Вон, Джейсън 
Бейтман, Кристен Бел, 
Фейзан Лъв, Кристин 
Дейвис, Кали Хоук, Жан 
Рено и др.

02:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал 
04:00 „По средата“ /п/ - сериал 

сряДа, 24 яНУари
06:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - 

сериал
10:00 „Хотел за кучета” - ко-

медия (САЩ, Германия, 
2009), режисьор - Тор 
Фройдентал, актьори 
- Ема Робъртс, Джейк 
Т. Остин, Дон Чийдъл, 
Джон Симънс, Лиса 
Кудроу, Кайла Прат, 
Кевин Дилън, Трой Джен-
тил, Робин Лий и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./ - ко-

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - 

сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.5 
19:00 „Предградие“ - сериал, 

с.3
20:00 „Новите съседи” - коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” - комедиен сериал, 
с.7

23:00 „Хотел „Елеон” - комеди-
ен сериал, с.2

00:00 „Хотел за кучета” - ко-
медия (САЩ, Германия, 
2009), режисьор - Тор 
Фройдентал, актьори 
- Ема Робъртс, Джейк 
Т. Остин, Дон Чийдъл, 

Джон Симънс, Лиса 
Кудроу, Кайла Прат, 
Кевин Дилън, Трой Джен-
тил, Робин Лий и др.

02:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 
сериал

03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал 
04:00 „По средата“ /п/ - сериал 
05:00 „Предградие“ /п./ 

 ЧЕТвърТък, 25 яНУари
06:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” 
10:00 „Полупрофесионалисти“ 

- комедия, спортен 
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
15:00 „Новите съседи“
17:00 „ Столичани в певече” - 

сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.5 
19:00 „Предградие“ 
20:00 „Новите съседи” - коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на”
23:00 „Хотел „Елеон” 
00:00 „Полупрофесионалисти“ 

- комедия, спортен 
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал 
04:00 „По средата“ /п/ - сериал 
05:00 „Предградие“ /п./ - сери-

ал
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ÏËÎÂÄÈÂ ÂÚÂÅÆÄÀ ÍÎÂÈ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â Ó×ÈËÈÙÀÒÀ

Кмет стартира компþтърно 
оáучение на пенсионери

Семейство събра продукти за приют

Ïîäвîäни ìарøрóти 
ïривли÷ат тóристи роми нахраниха цяло село 

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

летиùе соôиÿ е ¹1 в 
топкласаöиÿ в европа

В западната част на Черно море 
са очертани 4 маршрута, които при-
вличат туристи в България и Румъ-
ния, каза доц. Преслав Пеев от 
Института по океаноло-
гия. Той представи 
резултатите от 
проект, финан-
сиран с близо 
160 000 евро 
от Европей-
ския фонд за 
морско де-
ло и рибар-
ство. Коорди-
натор е Нацио-
налният институт 
по морска геология 
и геоекология в Констан-
ца. Сред партньорите са българският 
институт, музеи и водолазни клубове.

Единият от подводните маршрути 
включва търговски кораби и изкуст-
вени рифове. Плавателните съдове 
са потънали през последните 100 го-
дини и се намират на дълбочина до 
30 метра.

За любителите на подводните 
спортове е разработен и маршрут, 

включващ потопени древни търгов-
ски пътища. Идеята е да бъдат показа-
ни пристанищата от древността, кои-

то са под вода, допълва Пеев. 
По думите му в марш-

рута фигурират 
старите порто-

ве и залети ос-
танки от кре-
пости край 
К а л и а к р а , 
Балчик, нос 
Св. Атана-

сий край Бя-
ла, Несебър и 

Созопол. От ру-
мънска страна са 

включени подводни 
артефакти край Мангалия 

и Констанца. Третият маршрут е за 
подводното природно наследство по 
крайбрежията на двете държави. 

Учените са помислили и за тези, кои-
то не могат се гмуркат, но се интересуват 
от подводна археология. За тях е марш-
рутът, който включва музеите в край-
брежните градове с изложени артефа-
кти. Маршрутите започват да действат 
реално още през лятото на 2018 г.

60 души, основ-
но роми, реги-
стрирани на тру-
довата борса, от-
гледаха през из-
миналата година 
десетки тонове 
картофи, домати, 
лук и зеле и ги раз-
пределиха между 
всички свои съсе-
ляни. 

Социалният екс-
перимент във въл-
чедръмското село До-
лни Цибър жъне успех 
трета година. 

На хората помагат 
от общинската управа, 
депутати, както и спе-
циалист агроном. 

Нито един от рабо-
тещите в зеленчукови-
те градини не получа-
ва заплата, казва кме-
тът Камен Димитров. 
„Успявам част от тях да 
наема по програма, но 
това са максимум 7-8 
души. Останалите ра-
ботят напълно добро-

Кметът на Несебър 
Николай Димитров 
неотдавна даде на-
чало на курс по ком-
пютърно обучение за 
пенсионери в града. 
Партньори в проява-
та са организациите 
"Авигея Шаама" и "Ве-
рният настойник", с ко-
ито местната власт ра-
боти и по други иници-
ативи в помощ на хо-
рата.

"Хубаво е в днешния 
век на развита глоба-
лизация и технологи-

чен прогрес човек да 
има представа от общу-
ването в необятния ин-
тернет свят. Искам да ви 
уверя, че в други насе-
лени места в общината, 
в които организирахме 
такъв курс, хората спо-
делят, че са доволни от 

наученото", заяви Нико-
лай Димитров. 

Председателят на 
пенсионерските клу-
бове Димитър Стоянов  
благодари за възмож-
ността да научат нещо 
ново и отправи молба 
към всички да бъдат ор-

ганизирани и съсредо-
точени по време обу-
чението, което е съо-
бразено с индивиду-
алните нужди на всеки 
и се реализира от "Ве-
рния настойник". За-
вършилите успешно 
курса ще получат сер-
тификат, удостоверя-
ващ новите им знания. 
Инициативата започна 
от Обзор, като идеята 
е тя да обхване всич-
ки населени места на 
общината, посочват от 
община Несебър.

Общо 184 
са вече пло-
в д и в с к и т е 
учители, кои-
то имат удос-
товерения за 
работа по об-
разователния 
проект "Учи-
лище в обла-
ка". Те са от 
13 училища 
в града. Амбициозният 
план на общинската ад-
министрация е до края 
на 2018 г. въвеждане-
то на облачните техно-
логии чрез безплатните 
платформи на "Гугъл" и 
"Майкрософт" да е факт 
във всички 54 общински 
училища.

За целта в града бе-
ше създаден Център за 
трансфер на технологи-
ите, който се гордее и 
с постиженията на 7 от 
преминалите курса пре-
подаватели, които при-
тежават и сертификати 

за Google обучители – 
нещо, което се случва за 

първи път не само у нас, 
но и в по-широк регио-
нален план.

"Децата се чувстват 
много щастливи. То-
ва може би е най-по-
ложителният аспект на 
"училището в облака". 
Те пренасочват своята 
енергия и зависимост-
та, която имат от теле-
фоните, към образова-
телна цел и това е на-
шата основна идея. Уче-

ниците са щастливи и на 
тях им харесва да сър-
фират, да търсят, да са 
част от голямо и хуба-
во нещо и наистина се 
чувстват защитени. Това 
си е тяхното простран-
ство, тяхната гугъл клас-
на стая, в която могат да 
правят чудеса, разбира 
се, под наставлението 
на учителя", разказва 
преподавателката Пен-
ка Вълева.

Повече от три то-
на трайни хра-
нителни проду-

кти, перилни и по-
чистващи препарати 
бяха транспортирани 
от русе до приютите 
на отец иван в Нови 
хан и в якимово. То-
ва съобщи в крайду-
навския град радослав 
станчев, който заедно 
със съпругата си сил-
вия е организатор на 

благотворителната 
инициатива. Помощи-
те са събирани в про-
дължение на две сед-
мици, като в акция-

та се включили близо 
200 ученици от основ-
ното училище "любен 
каравелов" в русе. 
Хранителните проду-

кти са захар, брашно, 
олио, ориз, боб, ле-
ща, сол, картофи, лук, 
месни консерви, шо-
колади, макаронени и 
захарни изделия, ка-
фе, чай, сирене. Око-
ло 150 кг са перилните 
и почистващите пре-
парати. Дарението 

включва също дома-
кинска посуда и топ-
ли дрехи.

станчев обясни, че 
заедно със съпругата 
си са организирали 
два пъти такива ак-
ции. При първата са 
били събрани около 
1,5 тона храни. 

Рекордният брой обслужени пътници на ле-
тище София през 2017 г. го постави на върха на 
класацията на авторитетната международна ор-
ганизация ACI Europe.

Данните представи лично генералният дирек-
тор на Международния съвет на европейските 
летища Оливие Янковец. Той поздравил ръко-

водството на летище София за постигнатите ре-
зултати и изразил надежда, че ще продължат ин-
вестициите в развитието на инфраструктурата и 
предоставяните услуги в съответствие с нараства-
щия пътнически трафик.

Специално са подчертани положените усилия 
и добре свършената работа от ръководството на 
столичното летище във връзка с председател-
ството на Съвета на Европейския съюз. 

ACI Europe е европейската организация към 
Международния съвет на летищата (ACI) и е един-
ствената в световен мащаб професионална асо-
циация на летищните оператори. Организацията 
представлява интересите на 500 летища от 45 ев-
ропейски страни. Дейността на тези аеропортове 
осигурява трудова заетост на 12,3 млн. души, ге-
нерирайки годишно 675 млн. евро (4,1 на сто) от 
брутния вътрешен продукт на Европа.

волно”, допълва той.
Социалният минис-

тър Бисер Петков и не-
говият екип проучват 
инициативата на До-
лни Цибър и най-ве-
роятно част от гради-
нарите ще бъдат наети 
по някоя от програми-
те за субсидирана за-
етост. Зеленчуковите 
градини в Долни Ци-
бър за първи път дадо-
ха реколта през 2015 г.

През пролетта об-
щинската власт даде 
на ромите земя и с по-
мощта на Петър Чоба-
нов, тогава депутат от 

ДПС, те 
купиха 
с е м е -
на и ги 
засяха.

Пър-
в и т е 
домати 
и кар-
т о ф и 
стигна-
ха за 

зимата на почти цялото 
село, а през 2016 г. се 
родиха толкова много 
картофи, че Долни Ци-
бър раздаде по чувал 
на нуждаещи се от съ-
седното село Разград. 
През есента на 2017 г. 
градините са дали 12 
т домати, 20 т карто-
фи, 10 т лук и 6 т зе-
ле. Продукцията вече 
е разпределена между 
социално слаби семей-
ства и бедни пенсионе-
ри в селото. С част от 
събраното се зарежда 
и кухнята на местното 
училище.
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна пеТКОВА

БаНкОмаТ Е 
вЗривЕН в сОФия

Банкомат е бил взри-
вен през нощта в столич-
ния квартал “Дружба“. По 
първоначална информа-
ция от устройството липс-
ват около 70 хиляди лева. 

сигналът за взрива е по-
даден минути след 3 часа. 
Устройството е било поста-
вено в помещение със сво-
боден достъп в супермар-
кет в квартала. 

способът за взривяване 
е чрез вкарване на въздух 
в банкомата. след това не-
известните нападатели са 
взели парите – около 70 хи-
ляди лева, и са избягали. 

извършителите се из-
дирват. 

Преди дни мвр съобщи, 
че в софия са задържани 
двама 18-годишни младе-
жи, които са се занимава-
ли с подобна дейност в сто-
лицата. 

сЕмЕЙсТвО иЗгОря 
При ПОЖар 

има загинали при 
пожар в къща в село 
камен, община стра-
жица, съобщиха от 
Областната дирек-
ция на мвр-велико 
Търново. 

Предполага се, че 
огънят е взел три 
жертви. На адре-
са са изпратени два 
пожарни автомоби-
ла с 5-ма огнеборци 
от стражица. Огънят 
е унищожил изцяло 
двуетажната къща. 
в нея са били 76-го-
дишният стопанин и 
74-годишната му съ-
пруга. Предполага се, 
че 54-годишната им 
дъщеря също е била 
в жилището. 

съДяТ 15-гОДиШЕН 
За смърТТа На 

съУЧЕНик
Окръжната проку-

ратура в Плевен вне-
се в съда обвините-
лен акт срещу 15-го-
дишния Тонимир с. 
за причиняване на 
смъртта на 14-годиш-
ния му съученик ра-
дослав Димитров. 

Обвинението е 
за това, че на 3 май 
м.г. в сУ "Христо Бо-
тев" в град славяно-
вое причинил смърт 
по непредпазливост  
вследствие на умиш-
лено нанесена ле-
ка телесна повреда. 
Тонимир ударил ра-
дослав втори път в 
главата. 

Ударът бил силен, 
момчето загубило 
равновесие, паднало 
на пътечката между 
чиновете и ударило 
главата си в пода. 

Съдят гратисчийки, 
пребили контрольор

22 700 лева до кофа 
за боклук в Плевен

Баба остави 
торбичка с 10 000 лв. 

Всеки месец 86 майки изоставят децата сиОсъдени 
живеят на 

свобода 

Това е станало в Силистра, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР. След теле-
фонно обаждане от мъж, представящ се 
за полицай, тя приела да участва в "ак-
ция" за залавяне на телефонни измамни-
ци. Според инструкциите на мнимия по-
лицай жената поставила в торбичка 10 
000 лева и я окачила от външната стра-
на на портата си. След като напразно ча-
кала обратна връзка, на следващия ден 
подала сигнал в полицията.

На спешния 
телефон 112 понякога 
се получават куриозни 
обаждания. 

Над 4 милиона 
обаждания са приели 
дежурните операто-
ри на Спешна помощ 
за изминалата годи-
на. Повече от полови-
ната от тях обаче по-
падат в графата "не-
регламентирани". То-
ва са случайни наби-
рания на 112, докато 
телефонът е в джо-
ба, или така нарече-
ната "грешна прецен-
ка" - когато подава-
щият сигнал мисли, че 
случаят е спешен, но 
за службите ситуаци-
ята не е такава. Са-
мо в новогодишната 
нощ са регистрирани 
4200 обаждания. Гъ-
лъб със счупено кри-
ло, салам с изтекъл 
срок на годност или 
спукан матрак - опе-

раторите твърдят, че 
са чували какво ли не. 

Някои от сигнали-
те звучат като критич-
ни случаи, докато не 
се провери на място. 
Има и така наречени-
те телефонни терори-
сти - хора, които звъ-
нят почти всеки ден 
като баба Анастасия. 

„Тя се наспива до-
към 22-23 часа и за-
почва да звъни и да 
иска някой да я посе-
ти непременно. Симп-
томите й са задушава-
не, сърцебиене, но тя 
всъщност е много са-
мотна. Веднъж беше 
направила бухти и ни 
посрещна от вратата 
с: „Бухти, бухти... ис-
кате ли бухти?”, спом-
ня си медикът Анелия 
Цонева. 

Голяма част от хора-
та не могат да се ори-
ентират кога реално са 
изпаднали в животоза-

страшаваща ситуация, 
твърдят от системата. 

„Граждани смятат, 
че 112 е отговорен да 
им смени изгорялата 
крушка или да ги ин-
формира докога ва-
жат годишните винет-
ки. Възрастни хора ни 
съобщават разтрево-
жени, че са свидетели 
на нашествие на неи-
дентифицирани летя-
щи обекти. Впослед-
ствие се оказва, че то-
ва са найлонови тор-
бички или китайски фе-
нери”, коментира гово-
рителят на 112 Данка 
Недялкова. 

Загубата на ценно 
време, когато някой 
наистина се нуждае 
от спешна помощ, е 
всекидневие, твърдят 
операторите. И призо-
вават: набирането на 
112 да става с отго-
ворност - към себе си 
и към другите. 

Софийската ра-
йонна прокурату-
ра внесе в съда об-
винителен акт сре-
щу две жени за на-
несена телесна по-
вреда и хулиган-
ство. Инцидентът 
стана през октом-
ври м. г. В автобус, 
движещ се в цен-
търа на столицата, 
се качили Жакли-
на Иванова и Иза-
бела Петрова, кои-
то нямали билети 
или карти. В рейса има-
ло контрольори. 

При проверка те уста-
новили, че двете са не-
редовни пътнички и ги 
приканили да слязат. 

На спирката оба-
че Иванова започнала 
да се държи арогант-
но, като отправяла не-
цензурни и обидни ре-
плики към контрольо-

рите, след което нане-
сла удар с юмрук с ме-
тален предмет в лицето 
на един от тях. Когато 
пострадалият служител 
паднал на земята, Ива-
нова и Петрова му на-
несли множество удари 
с ръце и ритници с кра-
ка в тялото. 

Двете жени може да 
бъдат осъдени на до 5 
години затвор. 

Куриозни сигнали на тел. 112

Отново жертви на телефонни измами

Мъж от Плевен остави край контей-
нер за смет 22 700 лева след разгово-
ри с телефонен измамник. 

Пострадалият 77-годишен мъж е по-
лучил поредица от обаждания от не-
познат на домашния и на мобилния 
си телефон. 

Непознатият се представил за коми-
сар от полицията, който провежда по-

лицейска операция за залавяне на те-
лефонни измамници и иска съдействие 
с осигуряване на парични средства.

 От мвр за пореден път припомнят, 
че няма практика в която полицията 
да иска от хората пари за съдействие. 
ало измамниците са отмъкнали 800 
000 лв. през 2017 г., сочат данните на 
мвр, обявени през ноември м. г.

От 2010 година до 
този момент държа-
вата е обявила за из-
дирване близо 7000 
души. 

Те не са откри-
ти, сочат данните от 
статистиката. Само 
от началото на та-
зи година държава-
та търси около 600 
души с влезли в си-
ла присъди. 

След жестоко 
убийство в Нови Ис-
кър експерти се обе-
диниха около мне-
нието, че обвине-
ният за шесторно-
то убийство в Нови 
Искър Росен Анге-
лов не е бил издир-
ван сериозно, за да 
излежава дадената 
му присъда, влязла 
в сила преди години.

Всеки месец 86 майки изо-
ставят децата си на грижите 
на държавата, показват данни 
на Агенция за социално под-
помагане. Според статистика-
та от началото на 2017 годи-
на до 1 декември в страната 
са изоставени 950 деца, което 
е приблизително същият брой 
спрямо 2016 г.

Практиката на социалните 
работници показва, че най-чес-
тите причини майките да изо-
ставят децата си са липсата на 
пари или нежеланието да се 
грижат за тях.

„Имахме случай, в който мо-
миче на 17 години от сравни-
телно заможно семейство, кое-

то й беше поставило ултиматум 
– или да изостави бебето си, или 
да напусне дома си",  разказаха 
социални служители. 

Те оказали на момичето пси-
хологическа подкрепа и му оси-
гурили временен подслон в 
звено „Майка и бебе“. 

През миналата година соци-
алните са спасили от изоставя-
не 2057 българчета. Същевре-
менно за 11-те месеца на 2017 
г. експертите са успели да реин-
тегрират 595 деца при родни-
те им майки или баби. За срав-
нение - през 2012 г. броят им е 
бил около 300. 

гато лекият автомобил 
ги връхлетял. Едини-
ят от тях умира на мяс-
то, а другият и жената 
са транспортирани от 
екип на спешна помощ 
във врачанската болни-
ца. Въпреки усилията на 
лекарите мъжът е почи-
нал. Жената е с по-леки 

наранявания. 
Загиналите мъже са 

на 58 и 64 години, а по-
страдалата жена е на 83 
години.

Шофьорът на ауди-
то е 60-годишен мъж 
от Враца. Проверката с 
дрегер показала, че не е 
употребил алкохол. 

Шофьор помете 3-ма на зебра, 
двама загинаха

Шофьор на лек ав-
томобил "Ауди" блъсна 
трима души на пеше-
ходна пътека във Вра-

ца. Двама от тях 
загинаха. Инци-
дентът е станал 
на пешеходна 
пътека, която се 
намира на пътя 
за Оряхово. Два-
ма мъже и една 

жена пресичали пътя 
по пешеходната пъте-
ка, за да стигнат до близ-
ка автобусна спирка, ко-

Пребитият контрольор
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Наблюдава се увеличен интерес 
към религиозния туризъм в реги-
она, коментира Русенският митро-
полит Наум. Основен притегателен 
център в Русенско е Басарбовски-
ят скален манастир - единственият 
действащ скален манастир в Бълга-
рия. Той се посещава ежедневно от 
туристи, като голяма част от тях 
са румънски поклонни-
ци. "Има дни, в кои-
то пристигат по 
пет-шест до 
десет авто-
буса", обяс-
нява мит-
р о п о л и т 
Наум. Ру-
с е н с к и -
ят митро-
полит каз-
ва още, че 
предстои до-
вършване на 
стенописите в но-
воизградения храм 
"Свето Преображение 
Господне" към мана-
стира, който бе осветен миналата 
година от архиереи от двете стра-
ни на река Дунав.

Владиката заяви, че румънски пра-
вославни християни посещават и ма-
настира "Света Марина" в русенското 
село Каран Върбовка, където се на-
мира и лековит извор. Някои от ту-

ристите правели и дарения - икони, 
за светата обител. 

"Надявам се, че ще можем да при-
влечем румънски поклонници и към 
манастира "Света Петка" в село Коп-
ривец", заяви митрополит Наум. 

Същевременно хиляди туристи са 
посетили биосферен парк ”Сребър-

на” Повече от 10 000 са посетили 
Природонаучния музей, 

който вече е със ста-
тут на биосферен 

парк. 
Преобла-

дават бъл-
г а р с к и т е 
т у р и с т и , 
а чужде-
нците са 
около 10 

на сто, съ-
общи Елена 

Илиева - ди-
ректор на му-

зея. 
Четвъртък е ден за 

безплатни посещения. 
Догодина се навърш-

ват три десетилетия и половина от 
създаването на музея. В основната 
му експозиция има над 140 експо-
ната - препарирани в миналото жи-
вотни и птици. В природонаучния 
музей има и изложба от детски ри-
сунки на тема "Сребърна в детски-
те сърца".
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Продължение от бр. 2
А каква романтика 

има на площада „Сан 
Марко“. Пред нас е огро-
мната Кула-звънарни-
ца на Катедралата, а 
на самия площад 
– гълъби, много 
гълъби и всич-
ките чер-
ни. Дотол-
кова са 
с в и к -
нали 
с 

хора-
та, че е 
нужно да 
застанеш с 
разперени ръце 
и те вече кацат по 
тях. Да идеш във Вене-
ция и да не се разходиш 
по нейните канали с гон-
дола, все едно не си бил 
там. Само срещу 15 ев-
ро се качих гондолата с 
още петима чужденци и 
потеглихме през Кана-
ле гранде. Гондолиери-
те си служат само с ед-
но весло. Когато мина-
ват през някой тесен ка-
нал, те с крак, опрян в 
къщата, оттласкват гон-
долата, за да не се трие 
в стената. 

Топонимията 
на Венеция 
е не-

о б и -
ч а й -
н а . 
Градът 
е разде-
лен на 2 
части – S-
о б р а з н и я 
Голям ка-
нал, който е 
главна водна 
артерия на Ве-
неция, и други 
по-малки кана-
ли – Рио и Риело. 
Над каналите са надве-
сени около 400 мосто-
ве и мостчета. 

Оттам се отправям 
към Сен Тропе – малко и 
изключително очарова-
телно градче на Френс-
ката ривиера. Разполо-
жено в сърцето на Ла-
зурния бряг, потънало 
в зеленина от екзотич-
ни средиземноморски 
дървета, храсти и цве-
тя. Населението му не 
надхвърля 6000 жители.

Пътувам по протеже-
ние на Лазурния бряг 
за Барселона. По дъл-
жината му са разполо-
жени обширни пясъч-
ни плажове, курорт-
ни селища, изпълнени 
с множество хотели, 
ресторанти, къмпинг-
локации, спортни пло-

щадки, увеселителни 
паркове. Прис-

тигам в Коста 
дел Маре-

сме, лю-
б и м 

ку-

рорт 
на оне-
зи, които 
не харесват 
претъпканите 
плажове, а предпочитат 
да се любуват на прос-
тор, уединение и раз-
кош. Той се намира 
на юг от курор-
та Коста 

Брава и 
е най-близко 

разположената ку-
рортна зона до Барсе-
лона. По-големите ку-
рортни комплекси тук 
носят наименования-
та Пинеда де Мар, Сан-
та Сузанна, Калела. На 
следващия  ден съм в 
Барселона – столицата 
на автономна област 
Каталуния и втория по 
големина град в Испа-
ния, на 11-то място в 
Европейския съюз. На-
селението му е близо 
2 000 000 жители. Гра-
дът е домакин на мно-
го международни съби-
тия, сред които между-
народните изложения 
от 1878 година и 1929 
година и XXV летни 
олимпийски игри през 
1992 година.

За името на града има 
различни легенди. Спо-
ред една от теориите 

градът е основан в сре-
дата на II век пр. Хр. от 
Картаген. Бащата на Ха-
нибал – Хамилкар Бар-
ка, се смята за основател 
на града, като фамилно-
то име Барка е в осно-
вата на името на града. 
По-късно става част от 

Римската империя. 
Градът е владян от 

остготи, маври, 
франки.

Барсе-
л о н а 

с е 

н а -
м и р а 

на севе-
роизточ-

ния бряг на 
Иберийския 

полуостров в 
равнина, загра-

дена от планинска-
та верига Колсерола и 

реките Лобрегат и Бе-
сос. Колсерола го ограж-
да откъм север и най-
високия връх Тибидабо 
(512 метра) предлага по-

разителна глед-
ка към града. 
От високо се 
вижда прис-
танището и 

крепостта 
Монтжуик, 
построе-
на през 
X V I I -
X V I I I 
век, в 

б л и -
зост 
д о 

н е я 
са най-го-

лемите паркове 
и градини на Барселона. 

В центъра на града се 
намира старият готиче-
ски квартал Бари Готик. 
Много от сградите са 
още от Средновекови-
ето, а някои и от рим-
ско време. Голяма част 
от тези сгради са част 
от световното културно 
наследство.

Особено забележи-
телна е работата на ар-
хитекта Антони Гауди. 
Неговата най-известна 
работа е огромната, но 
все още недовършена 
катедрала „Саграда фа-
милия”, която е в про-
цес на изграждане още 
от 1882 г. и все още се 
строи и се финансира 
от частни дарения. Ви-
сока е 162,5 м. Тази ка-
тедрала е най-високият 
християнски храм в Ев-
ропа, построен на площ 
от 4500 кв. м. 

Йорданка хаджи 
кОлимЕЧкОва
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На днешната дата православ-
ната църква почита паметта 
на преподобния Антоний Велики. 
Празникът е наричан от народа 
Антоновден. 

Името Антоний значи "безце-
нен, неоценим". Другото му значе-
ние е "който влиза в бой".

Антоний Велики е роден около 
251 г. след Христа в Египет. Све-
тецът прекарва 20 години при 
пълно усамотение в пустинята. 
При него идват болни и страдащи 
хора, с които беседва часове. На 
104 години Антоний излиза в от-
крит диспут с привържениците 
на арианското учение и ги побеж-
дава. На следващата година све-
тецът умира, като е погребан на 
тайно място, но по-късно мощи-
те му са открити и пренесени във 
Виена. Според българската народ-
на традиция Антоновден се праз-
нува за предпазване от болести. 
На този ден жените не предат, не 
плетат, не варят боб и леща, за да 
не разсърдят чумата, шарката и 
синята пъпка. Специално омесе-
ни за празника содени питки, на-
мазани със сметана, се раздават 
на близки и съседи за здраве, а ед-
на се оставя на тавана „за беля-
та, за лелята”, както е била нари-
чана чумата. Затова Антоновден 
е известен още и като Лелинден. 

имен ден празнуват всички, 
носещи имената антон, андон, 
антоан, антония, антонина, 
антоанета, тончо, тоня, дон-
чо, донко, донка.

В народните представи двама-
та братя близнаци Антон и Ата-
нас били ковачи и първи изобре-
тили ковашките клещи. Затова 
Антоновден и Атанасовден (на 18 
януари) са един след друг и се чест-
ват като празници на ковачи, же-
лезари, ножари и налбанти.

На този ден се почита паметта на св. 
Атанасий Велики. Той е роден през 295 г. в 
столицата на Египет - Александрия. На 
23 години участва във Вселенския събор 
в Никея, а по-късно става Александрий-
ски архиепископ.

Прозвището “велик” Атанасий получа-
ва заради борбата си срещу учението на 

Арий, отричащ същността на Бог Отец 
и Бог Син. 

Великият Атанасий посещава днешни-
те български земи във връзка с провежда-
нето на Вселенския събор в Сердика (343-
344 г). Според житието на светеца по пъ-
тя си той отсяда близо до Берое (днешна 
Стара Загора) и основава манастир. То-
ва било с цел да християнизира тракий-
ското население.

Манастирът просъществува през ве-
ковете на същото място. Днес се намира 
до с. Златна ливада, Чирпанско. А в окол-
ностите му личат останките от ста-
рата крепост Пизос. По повод 1300 г. Бъл-
гария Людмила Живкова нарежда достро-
яване на нова част на манастира. 

Известни в манастира са лековитото 
аязмо и скривалището на дякона Левски. 

В народния календар Атанасовден се 
нарича още Средизима. И затова се каз-
ва: ”Атанас дойде – лятото дойде”, кое-
то значи, че зимата вече  се преполовя-
ва. На този ден също се месят питки и се 
мажат с мед против страшни болести. 

Празнуват атанас, наско и произ-
водните им.

манастирът "св. атанасий"

басарбовският манастир
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3600 читалища влизат в регистъра на ЮНЕСКО

Съюзен живот Читалища

Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

Частица от Вселената

Поздрав

Ñðåùà â Ëóäîãîðèåòî

Ïðèÿòåëñòâîòî 
å öåíåí äàð

певиöите от с. акандæиевопевиöите от с. акандæиево

Певческата група за автентичен фолклор „Сла-
вей” при народно читалище „Просвета - 1958 г.” 
в с. Аканджиево, общ. Белово, е създадена през 
2007 г. Участничките в групата с всеотдайност и 
любов пазят и популяризират красивата мело-
дична песен от нашия регион. Участваме в мест-
ни, регионални и национални събори и надпява-
ния. От три години групата се изявява и със ста-
ри градски песни. Ще пазим и ще предаваме на 
бъдещите поколения красивата българска песен.

славка ШаркОва

×åñòèò 10-ãîäèøåí þáèëåé

Народните чита-
лища в България ще 
бъдат вписани в ре-
гистъра на ЮНЕСКО. 
Междуправителстве-
ният комитет за опаз-
ване на нематериал-

ното културно наслед-
ство е приел решение 
в Регистъра на добрите 
практики да бъде впи-
сана и уникалната бъл-
гарска институция. 

Към момента в спи-

съка с нематериалното 
културно наследство 
вече са хорът на би-
стришките баби, нести-
нарството, традицията 
по изработване на чи-
провските килими, об-

Първото българско читалище - свищов

редите на кукерите в 
Пернишко и фолклор-
ният фестивал в Коп-
ривщица.

С последното меж-
дународно призна-
ние в списъка на 
ЮНЕСКО за немате-
риалното културно 
наследство ще вля-
зат всички народни 
читалища на терито-
рията на българските 
градове и села, които 
по последни данни са 
около 3600. 

Като мотиви за впис-
ването на читалищата 
от ЮНЕСКО са посочи-
ли, че институцията на 
българското читали-
ще е място, където по-
възрастните членове 
на обществото преда-
ват културното наслед-
ство на младите.

Пенсионерският клуб „Златна есен” – гр. 
стражица, умее да посреща гости. При нас 
пристигнаха приятелите ни от с. медовина, 
общ. Попово – пенсионери и читалищни дей-
ци. радваме се, когато пенсионерите отчитат 
ползата от такива срещи, защото си споделя-
ме, обменяме идеи, разказваме си за минали 
и бъдещи мероприятия.

Богатата трапеза и хубавата музика на ата-
нас костов повишиха настроението. всички 
останаха доволни и щастливи от приятната 
обстановка, която сами създадохме.

Благодарим ви, мили хора от с. медовина! 
Елате пак!

иваничка БлаЖЕва, 
Пк „Златна есен” - гр. стражица

В зала „Култура“ на община Русе се състоя юби-
лейна творческа вечер на Александрина Шаханова 
по повод навършване на  нейната кръгла годиш-
нина и представяне на новата й поетична книга 
„Частица от Вселената“. Празничната вечер беше 
организирана от Конфедерацията на българските 
писатели, НЧ „Христо Ботев“, Русе, Съюз на пенси-
онерите-2004, Русе, и отдел „Култура“ при общи-
на Русе.

Водещата на вечерта  Гюл-
сер Мазлум представи гости-
те: народният представител 
Пенчо Милков, председател-
ката на НЧ „Христо Ботев“ 
Вяра Косева, зам.-председа-
телката на Областния съвет 
на СП-2004 Гергана Василе-
ва, зам.-председателката на 
общинската организация на 
СП-2004 Красимира Марино-
ва, председателката на фондация „Русчук“ Галина 
Атанасова, председателката на Дамски клуб „Въз-
раждане“ Мария Атанасова, завеждащият връзки с 
обществеността при регионална библиотека „Лю-
бен Каравелов“ Станимира Цанева, много гражда-
ни, близки и приятели на Александрина Шаханова.

Обзор на нейния творчески път направи  доц. 
Живодар Душков, а Станислав Марашки, предсе-
дател на КБП, представи с впечатляваща рецензия  

новата й поетична книга „Частица от Вселената“.
 За книгите на Александрина Шаханова говори-

ха още доц. д-р Руси Русев, Крум Гергицов,  дра-
матург на Русенския театър „Сава Огнянов“  и ре-
цензент на втората книга на авторката – „Анале-
кта“, Яхя Акбулут, поет и публицист, представител 
на разградската културна общественост. 

 В обсъждането на „Частица от Вселената“ взе-
ха участие много от при-
състващите. Със своите 
музикални интерпрета-
ции младият и изклю-
чително талантлив пи-
анист от Националното 
училище по изкуствата 
в Русе Александър Сто-
янов  направи празнич-
ната вечер още по-тър-
жествена и вълнуваща. 
На Александрина Шаха-

нова бяха връчени много поздравителни адреси 
и поднесени красиви цветя и сувенири.

Празничната вечер завърши със скромен кок-
тейл, където в изключително приятелска атмосфе-
ра беше продължен разговорът за творчеството 
на Александрина Шаханова, за новата й поетична 
книга, за литературата и за изкуството. 

красимира мариНОва, 
зам.-председател на сП-2004 в русе

Разград е известен 
не само с най-добрия 
отбор по футбол, но и 
с чаровни и гостопри-
емни хора в пенсионер-
ските клубове.

Председателката на 
областното и общин-
ското ръководство на 
СП-2004 Иванка Добре-
ва винаги усмихната ни 
посреща в клуб „Лудого-
рие”. Разказа ни за раз-
нообразния живот на 
пенсионерските клубо-
ве там, а Вяра Андоно-
ва сподели как работят 
пенсионерските клубо-
ве към СП-2004 – Бургас. 
От разказите разбрах-
ме, че във всяка област 
и град по различен на-
чин се решават пробле-
мите в пенсионерските 
клубове. Крайно време 
е да се приеме просло-
вутият закон за възраст-
ните хора и радикално 
да се помисли за хората 

от третата възраст.
Музикалните про-

грами бяха представе-
ни от клуб „Лудогорие”, 
певческата група „Шла-
герна пътека” с ръково-
дител Елена Димитро-
ва, от Бургас – от група-
та „Маяк” с ръководи-
тел Петър Петров и от 
клуб „Четирилистна де-
телина” с ръководител 
Тонка Петкова. И три-
те състава бяха изпра-
тени с бурни аплодис-
менти. Проведе се сре-
ща на сатиричния клуб 
„Охлювите” от гр. Испе-
рих с представител Ан-
гел Николов с литера-
турния клуб от Бургас 
с представител Тонка 
Петкова. Участници и 
от двата клуба рецити-
раха свои творби.

На тази вълнуваща 
среща присъстваха и 
общинските съветнич-
ки Янка Георгиева от 

Разград и Димитрина 
Буланова от Бургас, ко-
ито стоят много близо 
до пенсионерските клу-
бове и помагат според 
възможностите си.

Срещата завърши с 
общо веселие и пожела-
ние за нови срещи.

гинка ЧОлакОва, 
член на 

изпълнителното бюро 
при сП-2004 – Бургас, 

с. извор, обл. Бургас

Областният съвет на 
СП-2004, Варна, отбеляза 
10 годишен юбилей в ком-
плекс „Камчия” с присъст-
вието на над 200 свои чле-
нове. Тържеството откри 
председателят на обл. съ-
вет на СП-2004 Димо Ди-
мов. Изчерпателен доклад 
за дейността на областна-
та организацията изнесе 
зам.-председателят Стоян-
ка Христова. „Човек е бо-
гат със своите цели, богат 

е не с това, 
което е взел, 
а с това ко-
ето е дал”, 
подчерта тя. 
Б л а г о д а р -
ствени адре-
си за своята 
всеотдайна 
дейност по-
лучиха ветерани, предсе-
датели, активисти, члено-
ве на комисии. Участници-
те бяха поздравени и с му-

зикална програма.
Варненската областна 

пенсионерска организа-
ция е на едно от първите 
места по численост и бо-
гата  и разнообразна дей-
ност. Усилията й са насо-
чени към задоволяване на 
културните и духовни по-
требности на възрастни-
те  хора и към организи-
рането за тях на пълноце-
нен живот.

Тържеството завърши с 
почерпка, песни и танци.

маргарита ТаргОва,
варна

ята певческа група с ръководител 
Дона Ганчева. И през изтеклата 2017 
г. групата постигна големи успехи на 
фолклорни фестивали из страната 
ни. Завоюва шест първи награди, ме-
дали, грамоти, дипломи и плакети. 
Поздравяваме ги за постигнатите ус-
пехи и им пожелаваме още по-голе-
ми завоевания  през новата година.

мария иваНОва, карловоКлубът на пенсионера „Надежда” в село 
Бегунци, общ. Карлово, се гордее със сво-
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140 години от руско-турската война

Вождисткият манталитет 
експлоатира властта

Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

Пленяването на Вейсел паша 11 протеста
Протести съпътстваха откриването на бъл-

гарското европредседателство. Традиционно 
за всеки четвъртък излязоха хората от трета-
та възраст, организирани от пенсионерските 
съюзи, настоявайки за минимална пенсия от 
500 лв. Те призоваха правителството и пар-
ламента да им осигури достоен живот. 

Над 3000 души от цялата страна се събра-
ха в София на митинг-шествие под мотото 
„Аз искам да карам ски в България”. Акци-
ята бе в подкрепа на правителственото ре-
шение от 28 декември м.г. за частично изме-
нение на действащия план за управление на 
национален парк „Пирин”. Беше отправена 
благодарност към премиера Бойко Борисов 
и заместниците му Валери Симеонов и Кра-
симир Каракачанов.

На свой ред, за четвърти път от 28 декем-
ври насам, хиляди природозащитници изля-
зоха по площадите под лозунга ”Пирин не е 
баница”. Протестът им е срещу въпросната 
промяна в плана на Национален парк „Пи-
рин”, която под претекст "изграждане на втори 
лифт" позволява строителство, ремонт и ре-
конструкция в две паркови зони или общо в 
48 процента от защитената територия, обяве-
на от ЮНЕСКО за световно природно наслед-
ство. Еколозите  настояват за отмяна на ре-
шението и оставка на министъра на окол-
ната среда и водите Нено Димов. Освен в 
София митинги в защита на парка имаше в 
още 17 града, включително два в чужбина 
–  Лондон и Брюксел.

Независимо че в деня на откриването на 
председателството премиерът Бойко Бори-
сов на среща с представители на синдикал-

ните организации от МВР обеща да отпусне 
още 100 милиона лева за заплати, служите-
лите в МВР пак излязоха на улицата не само 
за по-високи заплати, но и с искания за ре-
формиране на системата. 

Протестираха и подкрепящи Истанбулска-
та конвенция на Съвета на Европа срещу до-
машното насилие и насилието срещу жени, 
което стана обект на политически спорове 
у нас през последните седмици. 

Протест имаше и срещу произвола на част-
ните съдебни изпълнители. Той бе организи-
ран от ГД „Покана за доброволно изпълне-
ние”. Протестиращи настояха за прилагане 
на европейското правосъдие по отношение 
на длъжниците и за открити съдебни заседа-
ния по всички дела с участие на длъжниците. 

Недоволните искаха още връчване на всич-
ки книжа и заповеди в оригинал и бързо при-
ключване на делата. 

Работници от кораборемонтния завод 
„Терем-Флотски арсенал” блокираха пътя 
Варна-Белослав. Те протестираха, защото 
се опасяват от източване на предприяти-
ето и съкращения при сливането му с „Те-
рем-Овеч” в Провадия, което е на загуба от  
2 милиона лева.

Спасението е в нашата лич-
на отговорност - това е наша-
та държава, а не на групиров-
ките.

Страната ни се управлява от 
едни и същи хора от доста дъл-
го време - далеч преди Бойко 
Борисов. Въпросът е как се уп-
равлява. А тя се управлява все 
по-зле от гледна точка на ме-
ханизмите на вземане на ре-
шения, баланса между инсти-
туциите и степента на свобо-
да в икономическата инициа-
тива, както и степента на сво-
бода на медиите. По време на 
европредседателството веро-
ятно властта ще се опита да 
се държи временно прилич-
но - да потушава бързо голяма 
част от скандалите, да демон-
стрира съгласие, да се опитва 
да демонстрира диалог. След 
това ще се върнем към позна-
тата форма на управление - в 
която силово биват отстраня-
вани несъгласните с желани-
ята на управляващата групи-
ровка.

Разделение на властите - ня-
ма такова нещо. Най-звучен бе 
примерът с освобождаването 
на Димитър Главчев от поста 
председател на НС. След ка-
то в една парламентарна репу-
блика председателят на парла-
мента би трябвало да е една от 
свещените крави във властта. 
По-скоро той ръководи тази 
институция, която контроли-
ра изпълнителната власт, а не 
обратното. А ние видяхме как 
премиерът дойде, разходи се 
за десет минути в кулоарите 
на парламента и г-н Главчев 
се сдоби изведнъж със съвест 
и основание да подаде остав-
ката си. Видно е, че парламен-
тарната република отдавна се 
е превърнала в премиерска 
република (това е добре да се 

знае и от всички тези, които ис-
кат окончателна мажоритарна 
система).

Всъщност страната се упра-
влява от вожд, а не от минис-
тър-председател, не от парла-
мент. Виждате как се изквиват 
ръцете и на народните пред-
ставители с абсолютно проти-
воречащи си решения един-
ствено по желание на вожда 
на страната. Всичко се случва 
по желание на Бойко Борисов 
и на хората, които правят биз-
нес близо с него.

Опозиция има, и то огромна 
опозиция. Но тя е в наивно и 
насипно състояние. На практи-
ка президентските избори по-
казаха, че над 60%от населени-
ето в страната не харесва тази 
власт, не харесва този лидер, не 
харесва методите, по които уп-
равлява тази партия. Не казвам 
не харесва хората от тази пар-
тия, тъй като има хора от ГЕРБ, 
които се справят чудесно. Това 
огромно мнозинство хора, ко-
ето не иска да гласува за ГЕРБ, 
все още не е намерило за кого 
да гласува „за“, не е успяло да 
се структурира. Левицата на-
мери начин да реализира рас-
теж. Но въпреки това все още е 
твърде затворена в лявата ри-
торика, а не толкова близо до 
широката база на демократич-
но мислещите хора, независи-
мо дали те са леви или центри-
сти. Още по-тежко е положени-
ето в десницата извън парла-
мента. Там сегментите са още 
по-малки, няма предложение 
за бъдещ проект за развитие-
то на България, който да обе-
дини широк кръг. Освен това 
има изключително тясно и его-
истично вперване в отделни те-
ми и в отделни лидери. Пре-
ди 25 години не беше така, но 
днес онази широта на мислене-
то я няма. Днес е пълно с тясно 
форматирани хора, които виж-
дат само себе и една-две крач-
ки пред себе си. Те имат много 

повече време да мразят други-
те, отколкото да обичат демо-
крацията и родината.

Това обаче не означава, че 
не може да има обрат в поли-
тиката на страната. 

Защо корупцията се превър-
на в нарицателно - защото я 
практикуваме широко. Виж-
даме, че с връзки и с рушве-
ти приемат дори в детската 
градина. Всичко това се случ-
ва по същия начин и до вър-
ха на пирамидата в страната. 
За всички е публично извест-
но как се успява у нас - успя-
ва се със сила, с връзки и с па-
ри. А не с образование и обу-
чение, с почтеност и с полага-
не на труд. На практика растат 
поколения, които живеят в из-
кривена среда. Така се прави 
и бизнес у нас. Имащите до-
ри средни по големина фир-
ми са наясно с това. Всички се 
борят за държавни, общински 
поръчки. Цели сектори от ико-
номиката са монополизирани 
и никой не смее да ги докосне, 
защото знае, че бият през пръ-
стите за такова нещо. Хората 
някога търпяха натиск от си-
ловите групировки. Сега част 
от тях са на върха на държав-
ното управление, включител-
но и самият връх на държав-
ното управление. Има възмож-
ност тази кохорта от хора да 
бъде свалена. Убеден съм, че 
има и почтени следователи, и 
почтени прокурори, почтени 
полицаи, почтени съдии. Поч-
ти всички знаем за какво ста-
ва въпрос и някак си свенливо 
го подминаваме, защото точно 
днес не става въпрос точно за 
нас. Но вдругиден ни се случ-
ва и на нас.

 Обществото ни е нацепено 
на гилдии, на собствено разби-
ране на собствения проблем, 
на собствения интерес. Всъщ-
ност проблемът е един и е общ.

 Колкото по-бързо го разбе-
рем, толкова по-добре.

След падането на 
Плевен и капитула-
цията на армията на 

Осман паша на 28 ноем-
ври 1877 г. започва подго-
товката за зимното фор-
сиране на Стара планина.

Съгласно плана на ру-
ското командване корпу-
сът на генерал Радецки, 
усилен с няколко дивизии, 
трябва да обкръжи и уни-
щожи армията на Вейсел 
паша в района на Шейно-
во, като насочи в обход от-
ляво по Тревненския про-
ход колоната на генерал 
Святополк Мирски, а в об-
ход отдясно – запад, по Хи-
митлийския проход, коло-
ната на генерал Скобелев. 
За действия по фронта той 
оставя няколко батальона 
и опълченски дружини. 

Първа успява да прео-
долее Балкана колоната на 
Святополк Мирски, тъй ка-
то нейният път, макар и по-
дълъг, е много по-лек. Тя 
се насочва в атака на Шей-
новския укрепен лагер, къ-

дето се намират главните 
сили на Вейсел паша. Ко-
лоната на Скобелев на 25 
декември 1877 г. започва 
да се изкачва през Хими-

тлийския проход. Първото 
стълкновение с врага ста-
ва при село Химитлии. Ге-
нерал Скобелев с войската 
си настъпва към село Шей-
ново. На 29 декември към 
обед руската войска заедно 
с Пета опълченска дружина 
с музика и развети знаме-
на преминава в настъпле-

ние. Смесили редиците си, 
руси и българи прегазват 
турските окопи и нахлуват 
в един от техните редути, 
като пленяват турското зна-

ме. Първата турска линия е 
пробита. След това руси и 
българи се устремяват към 
високите стени на редута и 
го превземат. В разгара на 
боя от север настъпва гене-
рал Радецки. Над село Шей-
ново виси гъст облак от ба-
рутен дим.

След дълъг и упорит бой 

руската войска и наши оп-
ълченци влиза в укрепения 
лагер. Цели табори захвър-
лят знамената и оръжието 
си и молят за пощада.

Над голямата могила над 
село Шейново, настръхна-
ла от дулата на оръжията, 
се развява бял флаг. Към 
могилата препуска Скобе-
лев. Насреща му се зада-
ват турски офицери с гъ-
лъбовосиви шинели. Пред 
тях върви Вейсел паша. Су-
ровото му месесто лице с 
гъсти надвиснали вежди е 
мрачно. Той подава сабя-
та си на Скобелев. Армията 
на Вейсел паша се предава.

В стройни редици руски 
войски и български опъл-
ченци посрещат Скобелев 
с възторг.

О. з. полковник  
иван ПраШкОв,  

с. Шейново

 арман бабикян:

битката при шейново, худ. алексей кившенко
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Зaбeлязaли ли cтe 
нaпocлeдъĸ, чe чopa-
питe ca станали по-
cтeгнaти и краката 
като че ли са набъб-
нали? това  може да 
се дължи на следни-
те причини:

1 .  H a т p y п в a н e 
нa тeчнocти (oтoĸ) 
T o в a  c e  c л y ч в a , 
ĸoгaтo тъĸaнитe или 
ĸpъвoнocнитe cъдoвe 
в ĸpaĸaтa зaдъpжaт 
п o в e ч e  т e ч н o c т , 
oтĸoлĸoтo би тpябвaлo.  
Мoжe дa ce cлyчи, aĸo 
пpocтo пpeĸapaтe дъ-
лъг дeн пpaви или ce-
дитe пpeĸaлeнo дъл-

гo. Ho мoжe дa e и ре-
зултат от нaднopмeнo 
тeглo или заседнал на-
чин на живот.

2 .  B ъ з п a л e н и e . 
Toвa e ecтecтвeна ре-
акция пpи счупване нa 
ĸocт или paзĸъcвaнe 
нa cyxoжилиe, нo cъщo 
мoжe дa e пpизнaĸ зa 
пo-cepиoзни възпaли-
тeлни зaбoлявaния нa 
apтepии.

3. Дълбoĸa вeнoз-
нa тpoмбoзa (ДBT) и 
тpoмбoфлeбит. Aĸo 
имaтe ДВT, тoвa oз-
нaчaвa, чe имa ĸpъвeн 
cъcиpeĸ във вeнaтa в 
ĸpaĸa. Tой мoжe дa ce 
oтĸъcнe и дa стигне дo 
бeлия дpoб. Тогава го-
ворим за бeлoдpoбнa 
eмбoлия, която  мoжe дa 
e живoтoзacтpaшaвa-
ща. Πpи пoвъpxнocтeн 
т p o м б o ф л e б и т 
c ъ c и p e ц и т e  c e 

oбpaзyвaт пo-близo 
дo пoвъpxнocттa нa 
ĸoжaтa и нямa вepoят-
нocт дa ce oтĸъcнaт.

4. Зacтoйнa cъpдeч-
нa нeдocтaтъчнocт. 
Наблюдава се, ĸoгaтo 
cъpцeтo ви e твъpдe 
cлaбo, зa дa изпoмпвa 
цялaтa ĸpъв, oт ĸoятo 
ce нyждae тялoтo. Toвa 
вoди дo нaтpyпвaнe нa 
тeчнocти, ocoбeнo в 
ĸpaĸaтa. Дpyги cимп-
тoми са нeдocтиг нa 
въздyx или зaтpyд-
нeнo дишaнe, умopa, 
ĸaшлицa

5 .  M e д и ĸ a м e н т и . 
Πoняĸoгa пoдyвaнeтo 

мoжe дa e нeжeлaн cтpa-
ничeн eфeĸт oт взема-
не на някои лeĸapcтвa 
зa диaбeт. Xopмoнaл-
ни лeĸapcтвa,  cъ-
дъpжaщи ecтpoгeн или 
пpoгecтepoн. Hяĸoи 
a н т и д e п p e c a н т и . 
Лeĸapcтвa зa ĸpъвнo 
нaлягaнe.

6. Paзшиpeни вe-
ни. Πoлyчaвaтe отоци, 
ĸoгaтo ”вeнтилитe” във 
вeнитe нa ĸpaĸaтa ви нe 
пoзвoлявaт  ĸpъвтa дa 
тeчe ĸъм cъpцeтo. 

7. Бъбречни забо-
лявания. Краката се 
подуват, ĸoгaтo бъ-
бpeцитe  нe paбoтят 
тaĸa, ĸaĸтo би тpяб-
вaлo. Bмecтo дa фил-
тpиpaт вoдa и oтпa-
дъчни мaтepиaли oт 
ĸpъвтa, тeчнocттa ce 
cъбиpa в тялoтo, ĸoeтo 
пpичинявa пoдyвaнe 
на ръцете и краката.

основни пpичини зa 
пoдyвaнe нa кpaкaтa

ЧИТАТЕЛИТЕ 
СПОДЕЛЯТ: ДОБРЕ, ЧЕ ГО ОТКРИХМЕ  Б Р О Н Х О С Т И М

   „С мъжа ми отдавна прехвърлихме седемдесетте. Не сме с най-малките пенсии и 
 все нещо не ни достига. Приятелите  ни все говорят, че сме с намалена имунна 
                                          защита, защото дойде ли есента, а за зимата да не говорим
                                          и въпреки различните чайове все единият  кашля или под-
                                          смърча и бяхме се хванали в чудо. Да не говорим за грипа.
                                          Мъжът ми беше прочел някъде за „БРОНХОСТИМ” на 
                                          д-р Милко Тошков. Не се поколебахме и  си го купихме, а                                           д-р Милко Тошков. Не се поколебахме и  си го купихме, а 
                                          не беше  и скъп. Ела сега да ни видите дори приятелите  
                                          ни завиждат, че успяваме да се опазим от простудните за-
                                          болявания. Натуралните му таблетки са като мехлем и за 
                                          зачервеното гърло, и за кашлицата, защото  укрепват и 
                                          имунната система. „БРОНХОСТИМ”  е особено подхо-
                                          дящ сега при вирусни, грипни, бактериални инфекции и 
                                          алергии. Още се радваме, че успяхме да го открием и горе                                          алергии. Още се радваме, че успяхме да го открием и горе
                                          що го препоръчваме и на Вас.”  За  повече информация 
                                           тел. 02/953 12 51 и 0888/362 149
                                                                          Даниела и Петър Горгачеви, , София

Течният еликсир 
„артроксин“ е кон-
центриран екстракт 
от две киселини, про-
изводни на бозвели-
ята. Най-впечатля-
в а щ о т о 
на тази 
формула 
е сила-
та на те-
зи кисе-
лини да 
създават 
процеси 
на въз-
становяване на хру-
щялната и костната 
тъкан, което в дъл-
госрочен план мо-
же да предотврати 
напълно артритно-
то заболяване, като 
премахне първоп-
ричината за възник-
ването на болката и 
възпалението.

„артроксин“ на-
малява болките в ко-
ленете и увеличава 
гъвкавостта им. Фор-
мулата има силата да 
подобрява притока на 
кръв към ставите при 
нарушения от спазми 
на кръвоносните съ-
дове.  Има данни, че 
по време на приема 
на продукта се на-
блюдава общо подо-
брение на сърдечно-
съдовата, отделител-
ната, ендокринната, 
пикочно-половата и 
други системи в чо-
вешкото тяло.

Най-важното за 
„артроксин“ е не-
говото комбинира-
но действие. Проду-
ктът овладява болка-
та и подсигурява под-
вижността на ставите, 
но заедно с това е и 
силно противовъзпа-

лително средство.
Формулата е разра-

ботена в течна форма 
и за разлика от много 
други препарати, които 
са в таблетен вид, се аб-

сорбира много по-пъл-
ноценно и ефективно 
и въздейства директно 
на клетъчно ниво. Това 
позволява продуктът да 
няма никакви противо-
показания и заедно с то-
ва да подсигури бързо 
действие и видими ре-
зултати още от първия 
прием. Освобождава-
нето на активните ком-
поненти протича дълго-
срочно и веднъж дос-
тигнал оптимални ни-
ва на насищане в орга-
низма, продуктът може 
да подсигури облекча-
ване на симптомати-
ките на артрозите за 
период от няколко ме-
сеца до година и тера-
певтичен ефект вър-
ху ставните огнища. 
По тази причина пре-
поръчваме първонача-

лен курс на ле-
чение от три 
до шест  месе-
ца и поддържа-
ща терапия два пъти го-
дишно между един и три 
месеца в зависимост от 
тежестта и вида на забо-
ляване на опорно-дви-
гателната система.

 „артроксин“ се пре-
поръчва при състоя-
ния на болки в кръста, 
при дискова херния, 
дори и при мигрена. 
Особено добре се по-
влияват и пациенти с ди-

ÂÚËØÅÁÍÀÒÀ ÁÈËÊÎÂÀ ÑÌÅÑ, 
ÊÎßÒÎ ÂÚÇÊÐÅÑßÂÀ ÑÒÀÂÈÒÅ!

ето как да се спасите 
от ставните болки 

завинаги

агностицирана болест 
на Бехтерев и ревма-
тоиден артрит, всич-
ки форми на остеопо-
рози и артрози, ши-
пове, ревматизъм, 
подагра, артрит. До-
пълнителен плюс е, 
че арТрОксиН  е из-
ключително полезен 
за стомаха и червата 
и помага при гастрит, 
колит и раздразнени 
черва.

Продукта „Артроксин“ можете да поръчате 
директно на телефон 0877 72 10 40, както и на 
интернет страницата http://tonik.info/arthroxin/  

или в повечето аптеки в страната.

1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка /обùо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка /обùо: 90 лв./

3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /обùо: 117 лв./

Öена: 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî

търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция, ексклузивно за вита Херб. 

За контакти: вита Херб, тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

ФАРМАЦЕВТИ ПРЕПОРЪЧВАТ 

„СТАВИЕН“ 

В моята практика чес-
то препоръчвам „сТа-
виЕН“, тъй като той е 
качествен продукт с 
много богат състав — 
хиалуронова кисели-
на, рибено масло, кур-
кума и астаксантин. На-
чинът на производство 
— Licaps технологията 
за по бързо усвояване, 
го прави така незаме-
ним и различен от оста-
налите продукти за под-
крепа на ставите. 

Качеството на проду-
кта се усеща при различ-
ни ставни и опорно-
двигателни пробле-
ми, има силно анти-
оксидантно дейст-
вие и поддържа про-
тивовъзпалителните 
свойства на органи-
зма, особено на став-
но-мускулната сис-
тема. Хиалуронова-
та киселина е меж-
дународно признато 
средство за подкре-
па на ставите. Курку-
мата, астаксантина и 
рибеното масло, бо-
гато на омега-3 маст-
ни киселини, имат си-
лен противовъзпали-
телен ефект сами по 
себе си, а в „сТави-

меглена бориславова, фармацевт, аптека 
„36.6 - иван вазов“, гр. Пловдив

ни процеси в ставите;
съдейства за под-

хранването на ставния 
хрущял и за забавяне 
увреждането и разру-
шаването му;
подходящ за ак-

тивно спортуващи, при 
тежка физическа работа 
и усилено натоварване.

Хиалуроновата кисе-
лина е във всички нас 
още от момента на раж-
дане, но количеството 
й в организма намаля-
ва с възрастта и допри-
нася за процеса на ста-
реене. ХК може да бъде 
намерена в значител-
ни количества на мес-
тата, където има свърз-
ваща тъкан като стави-
те, кожата и сърдечни-
те клапи. В момента хи-
алуроновата киселина 
е използвана най-чес-
то при ставни пробле-
ми като артрит, износ-
ване на ставите, както 
и подмладяващи про-
цедури. Тя е съставна 
част на синовиалната 
течност, намираща се 
в ставите и действаща 
като смазка между тях. 
Проблемите настъпват, 
когато слоят от хиалу-
рон изтънее и по този 
начин предпазващото 
му от триене действие 
намалява.

кта се усеща при различ-

ЕН“, те са комбинирани 
и действието им се до-
пълва.
„сТавиЕН“ е ви-

сококачествен френски 
продукт, който се про-
извежда по Licaps® тех-
нология за бързо усвоя-
ване от организма;
съдържа хиалуро-

нова киселина, омега-3 
мастни киселини (рибе-
но масло), екстракт от 
куркума, астаксантин;
съдейства  за пред-

пазване от  възпалител-

ÀËÒÎÐÈß è 
çàáîëÿâàíèÿòà 
íà äèõàòåëíàòà 

ñèñòåìà

Острите белодроб-
ни заболявания водят 
до краткотрайна загу-
ба на работоспособ-
ността, а напредналите 
хронични увреждания 
на дихателната систе-
ма са важна причина за 
трайно инвалидизира-
не. В около 10% от въз-
растното население се 
установява изразена в 
различна степен диха-
телна недостатъчност. 
При хроничната диха-
телна недостатъчност 
се наблюдава нару-
шение в алвеоларно-
капилярната дифузия. 
Затруднен е газовият 
обмен и поради заду-
шаване на малките ди-
хателни пътища, пре-
дизвикано от бронхи-
ална хиперсекреция. 
Всичко това означава 
настъпване на хипок-
семия (намалено пре-
минаване на кислород 
в организма и съответ-
но по-ниското му съ-
държание в тъканите), 
но без хиперкапния 
(повишено съдържа-
ние на въгледвуокис), 
тъй като въглеродни-
ят двуокис преминава 
през алвеоларно-капи-
лярната мембрана 25 
пъти по-лесно от кис-
лорода.

За да не се стига до 
хронифициране на за-
боляванията, не тряб-
ва да се допуска про-
дължително въздейст-
вие на различни ви-

дове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лига-
вица: тютюнопушене, 
прах, дим и др. Важно е 
и това острите инфек-
ции да се лекуват на-
време и правилно.

Фитотерапията има 
определен дял в науч-
но-обоснованата тера-
пия на заболяванията 
на дихателната систе-
ма. Лечебни растения 
се прилагат в профи-
лактиката и в помощ 
на терапията както при 
възпаление на горните 
дихателни пътища, та-
ка и при остри и хро-
нични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е 
едно от най-проучва-
ните растения по от-
ношение на заболява-
нията на дихателната 
система. Корените са 
богати на слузести ве-
щества, които способ-
стват за омекотяване 
на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното 
им отделяне от брон-
хиалното дърво. Екс-
трактите от лечебна-
та ружа имат изразен 
противовъзпалителен 
ефект. Препоръчва се 
прилагането им при 
упорити кашлици, ма-
гарешка кашлица, тра-
хеити, бронхити. Ос-
вен това се установя-
ва благотворно влия-
ние на ружата по от-
ношение на язвена бо-
лест на стомаха и чер-

вата, хипера-
цидитетни гас-
трити, при ос-
три и хронич-
ни колити, до-
ри и при диа-
рични страда-
ния и дизенте-
рия.

П л а н и н -
ският очибо-
лец (Potentilla 
erecta L) е 
включен в про-
дукта Altoria 
поради дока-
заните проти-
вовъзпалител-
ни и адстрин-
гентни ефекти 
върху горните 
дихателни пъ-
тища. В народ-
ната медицина 
се прилага чай 
от очиболец 
многократно в 
денонощието 
при тежки си-
нуити, при тон-
зилити и хре-
ма.

Оказва се, че 
в комбинация 
екстрактите от 
лечебна ружа 

и планински очибо-
лец имат потенцииран 
ефект, което е използ-
вано в създаването на 
продукта Altoria. При-
емането на 1 капсула в 
денонощие в подкре-
па на профилактиката 
през студените и влаж-
ни месеци се отразя-
ва добре на функция-
та на дихателната сис-
тема. При настъпило 
възпаление на горни-
те дихателни пътища 
и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози 
са 3 по 1 капсула на 
ден. При упорита каш-
лица и тежки бронхи-
ти може да се прием-
ат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-
напред трябва да се 
мисли да се предпа-
зим от заболяванията.

Altoria е натурален 
продукт, взет от нео-
бикновеното много-
образие на природа-
та, и е без странич-
ни действия. Във вся-
ка капсула се съдър-
жа 300 мг екстракт от 
лечебна ружа и 150 мг 
екстракт от планински 
очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактика-
та и лечението на за-
боляванията на диха-
телната система. Тряб-
ва да мислим как да 
съхраним здравето си. 
То е безценно.
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Подарете 
си здраве 

“Диоскорея корени растителни 
капсули х 30“ на Espara GmbH, ав-
стрия, съдържа фитохормона диосге-
нин като източник на естествен про-
гестерон, който значително подобрява 
състоянието на женския организъм по 
време на менопауза. Балансира отно-
шението естроген - прогестерон, под-
помага нормалния хормонален статус 
по време на полово съзряване. Препоръчва се за регу-
лиране на менструалния цикъл и фертилните функции 
на жената от пуберитета до климактериума. Използва 
се при нарушена функция на хипофизата, хипоталамуса, 
надбъбречните жлези и яйчниците. Продуктът има из-
разено регенеративно въздействие върху физическото 
тяло, в съчетание със стимулиращ ефект върху емоци-
ите и психиката. Облекчава главоболието, колебанията 
в настроението, депресията, раздразнителността и без-
сънието. Увеличава мускулната маса, намалява отлага-
нето на липиди в артериалните съдове и черния дроб. 

“каНЕла ПлЮс растителни кап-
сули х 30” на TerraPoint GmbH, ав-
стрия, e природна алтернатива при ди-
абет тип 2. Съдържа хром, цинк, вита-
мин Е, екстракт от нопал и алфа-липое-
ва киселина. Поддържа нормални нива 
на кръвната захар, кръвното налягане, 
„лошия“ холестерол и триглицериди-
те. Неутрализира свободните радика-

ли, забавя развитието на диабетните усложнения като 
атеросклероза, ретинопатия, невропатия... Съдейства 
за по-малко натрупване на мазнини, особено в корем-
ната област, и лесно използване на мастните запаси ка-
то източник на енергия. Алфа-липоевата киселина е по-
мощно средство при лечението на диабет и перифер-
на нервна дегенерация, за изчистване на черния дроб, 
спиране образуването на катаракта и за предпазване 
от сърдечно-съдови и дегенеративни заболявания. Но-
палът регулира нивата на кръвната захар, „лошия“ хо-
лестерол и триглицеридите, нормализира процесите в 
стомашно-чревния тракт и функциите на черния дроб. 
Хромът участва в метаболизма на глюкозата и подобря-
ва работата на инсулина. 

“арТиШОк ПлЮс капс. х 30” на 
TerraPoint GmbH, австрия, е баланси-
ран фитотерапевтичен продукт с екс-
тракти от артишок, глухарче, бял трън 
и куркума, особено ефикасни при чер-
нодробна, сърдечна и бъбречна недос-
татъчност, хроничен и остър нефрит, 
хроничен запек, гастрит, колит, подагра и нарушения 
на мастната обмяна. Подпомага изчистването и функ-
ционирането на чернодробно-жлъчната система и сти-
мулира организма да се справя сам с проблемите. Ар-
тишокът действа слабително и диуретично, понижава 
серумния холестерол и отстранява стомашно-чревния 
дискомфорт (гадене, киселини, подуване, тежест и га-
зове). Глухарчето действа отводняващо, стимулира ра-
ботата на жлъчката и регулира обмяната на вещества-
та. Белият трън ефикасно предпазва черния дроб от 
увреждания и стимулира клетъчната му регенерация. 
Препоръчва се при хронична интоксикация, злоупотре-
ба с медикаменти, алкохолизъм. Екстрактът от куркума 
неутрализира свободните радикали, предпазва черния 
дроб от токсини, подпомага кръвообращението и по-
нижава „лошия“ холестерол. 

 “кудзу капсули х 60” на Espara GmbH, 
австрия, съдържа висококачествен екс-
тракт от растението кудзу. Има изразено 
потискащо въздействие върху влечението 
към алкохола и тютюнопушенето и забавя 
развитието на физическата зависимост към 
тях. Съдейства за нормализиране функции-
те на увредените органи чрез своето адап-

тогенно, антиоксидантно и хепатопротекторно (изчист-
ващо и защитаващо черния дроб) въздействие. Снижа-
ва алкохолната интоксикация. При употребата му не се 
отбелязват никакви токсични странични ефекти. Освен 
това кудзу подобрява микроциркулацията и кръвоснаб-
дяването на сърдечния мускул, нормализира кръвно-
то налягане и отстранява свързаните с него аритмия, 
сърдечна болка (ангина пекторис), главоболие и све-
товъртеж, изчиства и оздравява стените на кръвонос-
ните съдове. 

с ПрОдУктите на 
„фармабиОн ПлЮс“ еООд

За информация се 
обърнете към вносителя: 
“ФармаБиОН ПлЮс” ЕООД

тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg
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Симптомите 
на диабета 
при жените
Един от най-забеле-

жителните симптоми 
на диабет при жените 
е честото уриниране. 
То се появява, тъй ка-
то тялото се 
опитва 
д а 

пре-
м а х н е 
излишната за-
хар в кръвта. Друг знак 
е хроничната умора и 
чувството на отпадна-
лост след сън. Тъй ка-
то умората често се от-
хвърля като признак 
поради многото рабо-
та и лишаването от сън, 
хората не приемат то-
ва като признак за ди-
абет.

Замъгленото виж-
дане и сухите очи съ-
що са симптом на диа-
бет при жените. Ниво-
то на неусвоената за-
хар в кръвта намалява 
ефективността на очи-
те, което причинява за-

мъглено зрение.
Инфекции на пикоч-

ните пътища и повта-
рящи се инфекции са 
също симптоми на ди-

абет. Жените, страда-
щи от диабет, може да 
имат суха и лющеща 
се кожа, причинена от 
дехидратация. Кожни-
те инфекции също са 
често явление.

Друг предупреди-
телен знак е необяс-
нимата и бърза загу-
ба на тегло. Тялото не 
е в състояние да раз-
гражда погълнатата 
храна поради липса-
та на инсулин, малко 
захари се абсорби-
рат от организма, ко-
ето води до бърза за-
губа на тегло. 

сОфия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОвдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПОвяДаЙТЕ в НаШиТЕ слУХОПрОТЕЗНи ЦЕНТрОвЕ:
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Китайски хороскоп

гия от Кучето – най-отявлен защит-
ник на справедливостта. Качества-
та на знака се усилват и нищо чуд-
но, че Овците през 2018 са поста-
вени под специална защита. Съв-
падът между най-силните качества 
на Овцата с енергията на текуща-
та година й печелят успехи в поч-
ти всички сфери. Овцата може да 
не се бои от провали през 2018-а 
– те нямат място в живота й. Нещо 
повече – тя ще направи по-голяма 
крачка напред откогато и да било. 
Овцата е идеалният помощник, се-
кретар и личен асистент. Главното 
е да не отлети в облаците, защо-
то хитрите конкуренти й дишат във 
врата и чакат пропуски. Обаче при 
лоши обстоятелства Жълтото куче 
незабавно ще стане опасен звяр и 
ще й окаже помощ. 2018-а е богата 
и на нови връзки, и на раздели, на 
страст и дори на сватби. За обвър-
заните близкото бъдеще е гладко 
като писта. 

МАЙМУНА

В годината на Кучето Маймуна-
та ще намагнетизира поклонници-
те си. Тя винаги изглежда като за 
моден журнал, а сега ще блести 
повече от всякога. Предупрежде-
ние: Маймуната трябва да подби-
ра ухажорите си, за да се избавя 
навреме от лицемерите и измам-
ните личности. Купидон ще посе-
ти доста Маймуни през 2018-а, а 
други ще бъдат посетени от щър-
кела. Доброто Куче ще облагоде-
телства Маймуната във финансо-
вата сфера. Небрежна към пари-
те, тя ще получи много дарове. 
За щастие ще й се стоварят отго-
ре без поръчка. За Маймуната ще 
остане само грижата правилно да 
се разпореди с капиталите си (ко-
ето е затрудняващо за нея). Не е 
зле голямата сума пари да отиде 
в банката. Спестовността не е ка-
чество на Маймуната, но ако се 
вслуша в благоразумието на зем-
ното Куче, тя ще е възнаградена. 
Няколко пъти през 2018 ще има 
възможност да похарчи много па-
ри за удоволствие – така, както си 
обича. Защитена от мошеници във 
финансите, тя ще се смее и ще се 
радва на живота. 

да пренебрегне своите и вина-
ги ще протяга лапа за помощ и 
за поддръжка. А по-нататък в 
списъка фигурират още вълше-
бен нашийник, приказно красива 
колиба и златна верига. Делови-
те партньори на Кучето ще бъ-
дат добри и внимателни, а кон-
курентите – неуверени и бояз-
ливи. Ето такава ще бъде иде-
алната обстановка за делата на 
Кучето в собствената му година. 
Зелена светлина за нови начина-
ния, ако ще и в съвсем непозна-
та сфера. Кучето винаги души за 
нови възможности, ще надуши и 
сега пътищата, които се отварят 
пред него. Главното е да не лае 
напразно и да си повярва – то-
гава успехът ще му е приятел. 
На любовния небосклон изгря-
ва дъга, тук-там с облаци, но и 
те са бели и ефирни. 

Партньорите ще бъдат при-
влечени от честността и прин-
ципността на Кучето. 2018 е иде-
ална за сериозни отношения, за 
семейство и за разширяването 
му с дечица. Семейните Кучета 
ще имат безоблачни отношения 
с роднините, развиващи се към 
все по-добро, като приказен сън. 
Парите ще постъпват от разни 
страни, а вие само се грижете 
да не се пръснат. Комфортни-
ят и безгрижен живот е съблаз-
нителен, но Кучето е длъжно да 
се държи в лапи. В други годи-
ни може да се забавлявате, но 
в собствената си година трябва 
да заработвате и пак да заработ-
вате. Ще си отдъхнете през ля-
тото – най-добре на усамотено 
място с много цветя и романтич-
ни пътечки. 

СВИНЯ 

Качествата на Свинята ще бъ-
дат почетени подобаващо в годи-
ната на Кучето. 2018 година обе-
щава 12 стабилни месеца – и то 
във всички сфери. Конкурентите 
й няма да смеят да се доближат. 
Кучето ще разгонва неприятелите 
и ще я пази ден и нощ. Приветли-
вата Фортуна взема Свинята под 
своя закрила – нейната отговор-
ност и разсъдливост се харесва на 
властващите в годината енергии. 
Приветствайки умерения риск, го-
дината ще носи на Свинята добри 
приходи. 

На любовния фронт се очакват 
бури от страсти и урагани от емо-
ции. През 2018-а ще има и флирт, и 
стабилни връзки. При обвързани-
те хора от знака родените в 2018-
а деца ще бъдат здрави и много, 
много симпатични. 

Финансовата ситуация във вла-
денията на Кучето е леко сложна. 
Свинята ще печели, но ще трябва 
да държи под постоянен контрол 
своите доходи и разходи. При до-
бри разчети по-нататък ще си даде 
разточителни удоволствия и при-
ятни почивки. 

В годината на Кучето Конят ще 
скача от радост, ще пърха от щас-
тие. Идва времето да поднови сбруя-
та и да фризира гривата си – делови-
те партньори посрещат Коня по дре-
хите. Конят обожава да пътешества и 
Жълтото куче му предоставя изоби-
лие от такива възможности. Кучето 
ще внесе красота и хармония в лю-
бовните дела на Коня. Той поначало 
умее с лекота да се запознава и да 
очарова, но през 2018 обаянието му 
ще бъде усилено. Ярки и емоционал-
ни връзки, неочаквани и удивителни 
срещи – Конят няма да скучае пред 
телевизора. За семейния Кон прог-
нозата също е оптимистична. Щър-
келите вече опаковат малки жребче-
та и се готвят да ги разхвърлят по ад-
ресите. Вярно, родителството няма 
да свали Коня от небосвода на звез-
дите. Любимите им все така ще из-
немогват от ревност и ще се правят 
на детективи. Финансовата сфера е 
във върхова форма – почести и при-
знание ще следват Коня през 2018. 
Конете по рождение са бизнесмени, 
а в годината на Кучето ще преуспе-
ят във всяка сфера. Настойчивост + 
интуиция – ето формулата, която ще 
донесе чисто злато на Коня. 

ОВЦА/КОЗА 

През 2018 г. спокойните и урав-
новесени Овци срещат сигурната, 
спокойна почва на Кучето. Тяхната 
свойствена способност да вървят 
с дълбока увереност по избрания 
път се комбинира с целеустреме-
ността на Кучето. Точната и акурат-
на натура, която обича всичко да е 
по правилата, получава още енер-

ОВЦА/КОЗАОВЦА/КОЗАОВЦА/КОЗА

Продължение от бр. 2
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ПЕТЕЛ 

В годината на Кучето активност-
та и енергичността на Петела ще се 
поограничи. По-малко ще се пъчи, 
както обича. И ще му е от полза. 
Внасяйки спокойствие и ред, гос-
подарят на 2018 ще нареди всич-
ко по най-добър начин за Пете-
ла. Кучето ще помага във всякак-
ви начинания. И най-смелите меч-
ти на пернатото ще се въплътят с 
лекота. Но под едно условие: ако 
по-малко споделяте плановете си 
с околните. Разказвайте желания-
та си само на Кучето, и то на ухо. 
Но дори и нещо да обърка, Пете-
лът си е заработил настъпването 
на една изобилна и благодатна го-
дина. Семействата, създадени през 
2018, ще бъдат здрави, а в тях ще 
цари разбирателство и единоми-
слие. Предупреждение: в семей-
ството Петелът проявява прекале-
но упорство. Нека се учи на ком-
промиси, за да може доволните 
му близки да го правят щастлив и 
доволен. С финансите ситуацията 
е нееднозначна. Петелът с лекота 
богатее и нищо няма да си отказ-
ва. Но красивият живот е пълен с 
изкушения и съблазни, на които 
един Петел трудно устоява. Зада-
чата на Петела е да се учи да кон-
тролира желанията си. 

КУЧЕ 

Извън съмнение е, че Кучето 
ще преживее една успешна и 
щастлива година. Жълтият гос-
подар със земна енергия няма 

КОН
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От началото  на годи-
ната България  е пред-
седател на Съвета на ЕС. 
В момента сме в трой-
ката с Естония, предсе-
дателстваща предход-
ните 6 месеца, и  Ав-
стрия, следващия пред-
седател. Системата е 
въведена  с Договора 
от 2009 г., подписан в 
Лисабон. Председател-
ството ни бе преместе-
но с 6 месеца по-рано 
поради резултата от ре-
ферендума във Велико-
британия и последва-
щото решение за брек-
зит.  Посочената тройка 
изработва дългосроч-
ни програми в законо-

дателната област в те-
чение на 18 месеца, ко-
ито предвид  ротация-
та обезпечават  при-
емственост и последо-
вателност, както и на-
деждност, че планира-
ни задачи няма да от-
паднат от полезрение-
то на съвета. Въз осно-
ва на тази обща програ-
ма  България  подготви 
следните приоритети:

- Бъдещето на Европа 
и младите хора.

- Европейската перс-
пектива и Западните 
Балкани.

- Сигурност и стабил-
ност в отношенията ЕС 
и Турция.

- Цифро-
вата иконо-
мика като ба-
за за органи-
зационен, уп-
равленски и 
бърз техно-
логичен про-
грес. 

От изложе-
ното е видно, 
че България 
в по-голяма 
степен следва 
да си взаимо-

действа със Съвета на  
Европа  и Европейския 
парламент, отколкото 
с Европейската коми-
сия, която се занимава 
с оперативните въпро-
си по ръководството на 
съюза. В продължение 
на следващите 6 месе-
ца  България ще е осно-
вен двигател на задачи-
те от дневния ред на съ-
юза, ще съчетава функ-
циите на посредник във 
втория етап на прегово-
рите  за брекзит. 

Ще осъществи не-
обходимите стъпки по 
подготовката на ди-
рективи по преходния 
период, изготвяне на 

проектодоговор за от-
теглянето на Велико-
британия  от ЕС, дава-
не на мандат на коми-
сията да преговаря с 
Лондон за преходния 
период и изработване 
на обща позиция  по 
бъдещите отношения 
на ЕС  с Обединеното 
кралство. Трябва да се 
прояви като политиче-
ски лидер на страни-
те от Западните Балка-
ни, на които да им бъ-
де препотвърдено ев-
ропейското членство  в 
перспективата до 2025 
година. Да бъде свое-
образен представител 
на Турция за изясня-
ване на перспективата 
за членство или приви-
легировано партньор-
ство с ЕС, както и ко-
ординатор  по реша-
ването на всички на-
болели и нетърпящи 
отлагане законодател-
ни проблеми, стоящи 
пред общността. 

Това са проблемите 
на сигурността – миг-
рационната криза и те-
рористичната заплаха, 
на стабилността - пре-

БЪлгАрИя - ПреДСеДАТел 
НА СЪВеТА НА еС

дизвикателствата  пред 
грижите за гражданите, 
просперитета и благо-
получието им, на соли-
дарността – тъй като 
проблемите не касаят 
всеки член поотделно, 
но в най-голяма степен 
нашата страна предвид 
изостаналостта в ико-
номическото разви-
тие  и незадоволител-
ния стандарт на живот. 
В тази насока е недо-
пускане отпадането на 
кохезионните фондове 
след 2020 г., а догонва-
що и изпреварващо фи-
нансиране на изостана-
лите икономики и през 
следващите периоди.

През тези шест ме-
сеца ще бъдат прове-
дени 265 заседания, 30 
от които на най-висо-
ко ниво, а на срещата 
на върха за Западните 
Балкани ще присъст-
ват освен членовете 
на Съвета на ЕС, но съ-
що така и държавните 
глави на всички бал-
кански страни, канди-
дат-членки за ЕС. Тя е 
определена за 17 май 
т.г. Ще бъдат прове-
дени и 6 парламен-
тарни мероприятия с 
участието на българ-
ските парламентарис-
ти. Особено внимание 
нашите организатори  

на председателството 
обръщат на  влизане-
то на България в Шен-
ген и еврозоната.

По преценка на об-
щественото мнение  в 
страната председател-
ството  на ЕС е уника-
лен шанс за България да 
се представи достойно, 
да покажем богатата си 
история и култура, при-
родни забележително-
сти и успешните бизнес 
модели, както и качест-
вени родни продукти. 
Набляга се и на визия-
та на логото  на предсе-
дателството – на кири-
лица, за която има апел 
да  бъде представена 
като българска, а не 
като славянска писме-
ност, шевицата и бъл-
гарския трибагреник. 
Подчертава се  и деви-
зът „Съединението пра-
ви силата“ като  иденти-
чен  с  този на Народно-
то събрание.

Според социологи-
чески изследвания на 
общественото мнение 
52% от българите проя-
вяват консенсусно раз-
биране и се присъеди-
няват към усилията за 
успешното представя-
не по  време на пред-
седателството на  Бъл-
гария на ЕС.
алЕксаНДър ПОПОв

пред районния проку-
рор г-н Кържев, който 
е много строг. Той да 
го приеме, ако преце-
ни. „Не, моля те, приеми 
го ти!” Какво говорихме 
по-нататък, няма да го-
воря, за да не излагам 
Петър Стоянов. 

 - какво искате да ка-
жете?

- Казвам това, което 
казвам. Това искам да 
кажа, което казах. Че г-н 
Стоянов по някакъв на-
чин е бил обвързан да 
изпълни тази задача. 
Ами какъв президент 
е той да се разправя с 
този и да му обслужва 
интереса? Той да обяс-
нява, аз нямам какво да 
обяснявам. Може да се 
е чувствал длъжен. От-
казах, не съм се зани-
мавал. Ще ви кажа и за-
що – какво има да го-
вори Прокопов на глав-
ния прокурор. Да дойде 
и да ме включи и мен 
на заплата – да стана 
главен прокурор не на 
България, а на Проко-
пов. Както и впрочем, 
така... Един президент, 
един премиер, друг 
президент – Плевне-
лиев. Първи приятели 
- добре, имат обща цен-
ностна система, заедно 
почиват, значи и заедно 
работят. Нали? Заедно 
си пият ракията в Гър-
ция. С какво ги е очаро-
вал – те да обясняват, аз 
само поставям въпроси. 

 - според вас само с 
пари? 

- Разбира се. 
- По ваше време 

имаше доста сериоз-
ни резултати, особе-
но в края на мандата. в 
момента се сформира 
антикорупционен ор-
ган. смятате ли, че той 
ще пребори корупция-
та по високите етажи 
на властта? кажете от 
опит. 

- Аз не познавам то-
зи закон, нито конкрет-
ните идеи на законода-
теля, така че не бих мо-
гъл да го обсъждам и да 
участвам в дискусии. 

 - Да завършим та-
зи част, както започ-
нахме. казахте, че 
има връзка между из-
точването на банки-
те и приватизацията. 
Но не ми казахте има 
ли идеен център, има 
ли човек, който е ръ-
ководел този процес? 
Защото приватизаци-
ята продължи и във 

времената на симеон 
сакскобургготски. 

 - Нещата в България 
винаги са зависели от-
вън. Какво ще каже ед-
на или друга велика си-
ла. Що се отнася до то-
ва дали само при Иван 
Костов беше привати-
зацията – не. Първо, 
той, като дойде, проме-
ни законите, а на проку-
ратурата отне възмож-
ността да иска разваля-
не на една сделка, ко-
ято уврежда интереси-

те на държавата. Съдът 
ще реши. Но прокуро-
рът, който защитава об-
ществения интерес, ве-
че нямаше право на то-
ва – Костов му го отне! 
Да не се меси прокура-
турата в приватизация-
та, да не може да поста-
вя сделките пред съда. 
Освен това ето няколко 
примера за това какво 

представляват нашите 
управляващи, които ве-
че тънат в лукс, но все-
ки ден обясняват как 
са загрижени за наро-
да, например банкери-
те. Дадохме ги на съд за 
източването на банките 
– 7 милиарда народни 
пари. Веднага лобито 
им в парламента, като 
дойде правителството 
на Симеон Сакскобур-
гготски, промени Нака-
зателния кодекс и от-
мени разпоредбата на 

чл. 220, ал. 3 от НК, ко-
ято предвиждаше от-
говорност за отпус-
кане на необезпече-
ни кредити. В резул-
тат на това обвинени-
ята на прокуратурата 
пред съда увиснаха, 
те останаха без прав-
но основание. Делата 
се върнаха от съда в 
прокуратурата. Про-
фесорът, който също 
даде подобно стано-
вище, преди да почи-
не, ми се извини. Ка-
за, че за 200 лв. е дал 
това, което са му по-
искали. Тези станови-
ща са дадени за пари 
и съдиите срещу съ-
щите пари приеха ста-

новището им и опра-
вдаха банкерите. Вто-
ро, продажбата на БТК 
– всички скачате защо 
не съм спрял сделката. 
А я  спрях. Дойде пре-
миерът Симеон Сакско-
бургготски да говори 
с мен и ме пита: „Чух, 
че е спряна.” Казах му: 
„Да, и аз така чух.” След 
един месец какво стана 

– внесоха закон в НС и 
отнеха правото на про-
куратурата да спира та-
кива сделки. Така наше-
то постановление, кое-
то отказах да отменя, 
остана без законово 
основание. БТК струва-
ше до 1,5 милиарда. Те 
я продадоха за 200 млн. 
евро, до голяма степен 
на себе си със свърза-
ни лица. И ето, почер-
пи ме премиерът с лук-
чета, на пръв поглед 
небрежен разговор, 
не се почерпих с лук-
четата, но...това е пре-
миер, зад него са цяла-
та държава, правител-
ството, парламентът и 
често президентът. Аз 
питам къде са тези хо-
ра, моралните съдници, 
които не поставят въ-
проса? Защо премиер 
се среща с главен про-
курор? Казах – когато 
корупцията е държавна 
политика, никаква про-
куратура не може да я 
спре. Костов искаше да 
закрие прокуратурата, 
да я прави агенция към 
МС – Конституционни-
ят съд му каза, че това 
променя устройството 
на държавата и може да 
стане само с ВНС. Така 
че вие трябва да види-
те къде са усилията на 
прокурора. Много вре-
ме съм загубил да запа-
зя следствието и проку-
ратурата, да им вдъхна 
живот, за да си вършат 
работата и да спазват 
закона. 

въпросите зададе 
мая кОсТаДиНОва

Продължение от бр. 2
 - г-н Филчев, с как-

во Прокопиев е заслу-
жил да има такова го-
лямо влияние. 

 - Костов да се обяс-
нява. За мен не е чаро-
вник, не е такъв. Спо-
ред мен с едно нещо 
- дума с 4 букви - ПА-
РИ. Близък на всички 
президенти и премие-
ри. Я направете смет-
ка – един премиер без 
пари му дава "Каолин", 
с който да дои. Там, 
вместо държавата да 
вземе тази печалба, тя 
отива в джоба на ня-
кого си – разградския 
гризач! За да може да се 
превърне собственост-
та от държавна в част-
на – това обяснява г-н 
Костов. Ние ще правим 
демокрация. Ако това 
е демокрацията, зна-
чи аз съм против. Вто-
ро, когато започнахме 
проверки преди 15-20 
години, бях млад про-
курор, президентът ме 
извика. Ами аз уважа-
вам държавата, а това 
бяха държавата – Кос-
тов, Соколов и Петър 
Стоянов. За мен това 
са държавата  – прези-
дент, председател на 
Народното събрание 
и премиер. Президен-
тът ме помоли да при-
ема Прокопов  и него-
вия другар там. 

 - Петър стоянов 
ви помоли да ги при-
емете? 

- Е, да. Отказах ес-
тествено, казах, че мо-
га да му ходатайствам 

Ïðîêóðîðñêî 
îòêðîâåíèå

Трибуна Трибуна
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Зелена кръв от спомени наболи
светлее ярко в кипнала бразда.
Къде е Бановка, къде е Колево?
Дели ги много суша и вода.
Но подвигът, дошъл на конско стреме,
ги върза като сноп със яка връв.
Превърна ги в побратими след време.
Събра ги храбра генералска кръв;
една звезда, високо засияла,
на майчица България във плен.
Събра ги Иван Колев – генералът,
във бесарабска Бановка роден.
За свойта силна, безгранична обич
към българско, към неговия ден,
превърнат бе в безсмъртие сред Добрич
във паметник, от гилзи изграден.
Със справедлива сабя във ръката,
възседнал Пирин, верния си кон,
не спира да опъва той юздата,
да води своя славен ескадрон.
И да зове сред битката голяма
чедата си, бойците си: „Напред!”
Градът да не издигне бяло знаме,
да си остане вечно непревзет!

генчо ЗлаТЕв 

На българите от с Генерал Колево, Добричко,
 и с. Бановка, Бесарабия, преплели братски ръце

 по време на откриването на паметник 
на ген. Иван Колев от Добрич

В първите дни на април 
бях на екскурзия в Хър-
ватия. Пътят беше дос-

та дълъг, но имаше какво 
да видим и да съпоставим 
с нашата родина. Минахме 
през Сърбия в движение - 
Димитровград, Пирот, Ниш 
– все стари български гра-
дове. Прекосихме 13 скал-
ни тунела. Природата бе съ-
щата като у нас. Нали там 
завършваха склоновете на 
Стара планина. На средата 
от пътя  до Белград зави-
хме наляво към Черна гора. 
Пейзажът - скални планин-
ски склонове, високо в тях 
се вие път, а в пропастите 
на 20-30 метра текат реки. 
Пристигнахме в  Будва и се 
настанихме в хотел. Сутрин-
та разгледахме стария град, 
направихме си снимка пред 
огромната камбана и стара-
та котва. 

След това поехме към Ко-
тор, обект на  ЮНЕСКО, с тес-
ни красиви средновеков-
ни улички. Продължихме за 

Дубровник и остров Локрум. 
И все сравнявахме видяно-
то с родината. В Задар, го-
лям град с хубави къщи с 
градинки, зеленина, морско 
пристанище, срещнахме на-
шенски групи. 

Отидохме на пристани-
щето. Всеки потърси какво 
да види, да снима или да за-
пали цигара. Като минахме 
край една пейка, на която 
седеше самотна жена, глас 
на чист български ми пред-
ложи квартира за нощувка. 
Спрях се озадачен - нали бя-
хме в Хърватия? Обърнах се 
към нея:

- Извинете, госпожо, откъ-
де знаете български? 

- Аз съм българка, а мъжът 
ми е хърватин! Чух родна реч 
и сърцето ми трепна!

- Откога живеете тук?
Тя смирено сведе глава и 

започна: 
- На младини исках да оти-

да в чужбина. Смятах, че там 
животът ми ще бъде по-ху-
бав и ще намеря щастието, за 
което  все мечтаех. Ето вече 
тридесет години съм женена 
тук. Имам добър мъж, двама 
синове и внуци. Всички рабо-
тим, добре живеем.  

- Е, нали Далмация е най-
красива на Балканите? Видя-
хме голите хълмове и поля-
та. Къде й е хубостта? – под-
хвърлих аз. 

 - Това е само реклама за 
туристите! Не е България! – 
въздъхна тежко тя и продъл-
жи: 

- Чуйте болката ми, госпо-
дине! Щом мине денят с гри-
жите и радостите, идва ве-
черта. У дома тогава се съби-
раме заедно, говорим за как-
во ли не. Всички са весели, 
споделят и спорят, но са ро-
дени тук.  Само аз съм тъжна и 
на никого не казвам болката  
си – да не ги обидя. После си 

лягаме. Други-
те заспиват, а 
мен сън не ме 
хваща. Умът 
ми е тук, а сър-
цето - в Бълга-
рия! Спомням 
си стари случ-
ки, мисля за ро-
ден дом, мама, 
тате. Те са още 
живи, но дале-
че от мене! На-
мерих ли наис-
тина щастието 
си тук, питам се 
и не мога да си 
отговоря!  Мо-
же да се изне-
надате, но са-
мо за България 
мисля и искам да  умра в нея!  

Жената се разплака неуте-
шимо…  

В автобуса по пътя до 
Загреб  дълго мислих за нея 
и разговора  ни. И за живо-

та на другите два милиона  
българи бежанци от „прехо-
да“, разпръснати  по света да 
търсят по-щастлив и осигу-
рен живот… 

иван вУНЧЕв

ПРИЗНАНИЕ

Бай Ангел чукна тая 
есен 90. Седим пред 
портичката и му разпра-
вям болката си.

Мъка, мъка ми къ-
са сърцето, бай Ангеле. 
Вече пета година съм 
все с него. И на гроба, 
и тука, вкъщи. Като се 
връщам вечер от рабо-
та, Щерю като че стои на 
портата. Мълчи и ме гле-
да. Отивам сутрин рано 
по съмнало на гроба му 
и си говорим. Оня ден 
сякаш нещо ме разтре-
се и, истина ти казвам, 
видях го как лека-поле-
ка се отдалечи. Понечих 
да му разкажа за нашето 
момиче как се е сгодило 
далече в Испания. Иска 
да отида там със свато-
вете да се запозная. Хо-
рата сватба ще вдигнат 
по техен тертип. Казвам 
на дъщерята по скайпа: 
„Цанке, как сама там при 
хората да ида, като баща 
ти ме замина? Това ра-
бота ли е за сама жена 
като мене.“ А Цанка се 
ядоса: „Стига, мамо, сти-
га! Тати отдавна го ня-
ма. Сама ли на тоя ден 
ще ме оставиш?”  „Няма 
го, отвръщам й аз, ама 
е тука, в сърцето ми, и 
не ще да излезе.”  Та ти 
казвам, бай Ангеле, ка-
то се разтресох и като 
ехо до мен достигнаха 
думите му: „Няма ме ве-
че, Малино, заминавам 
си от теб, иди и  оправи 
детето. Нека се задоми, 
пък карайте я някак без 
мене.“ Скоро ще навър-
ша 45, а друг мъж не мо-
га да погледна. Щерю е 
все в мене. Нощем го съ-
нувам. Милвам го  поня-
кога, като че ли е в лег-
лото. Така през вечер, 
през две се любя с него. 
Събуждам се, а леглото 
празно, и мисля, мисля. 
В шивашкия цех майсто-
рът по машините вчера 

ме заговори: „Малино, 
айде, казва, след работа 
да пийнем по кафенце...“ 
Дали да ида, бай Ангеле, 
не знам. Човекът е до-
бър, кротък, и той жена 
си загуби. Тялото ми каз-
ва иди, не се измъчвай, 
а душата ми е заключе-
на и друг човек не пуска 
освен Щерю. Разкъсана 
съм, бай Ангеле. Тяло-
то върви на една страна, 

сърцето - на друга. Не 
знам кое ще надделее. И 
тази сватба на Цанка, де-
то се задава, и тя си ис-
ка своето. Сватба е това. 
Танци сигурно ще има и 
тостове, и веселба... Ако 
Щерю взема с мене, то 
каква сватба ще е...  

Слушаше ме бай Ан-
гел, помълча, помълча, 
пък тихичко ми пошу-
шна, сякаш някой ще-
ше да ни чуе по пуста-
та улица:

- Виж какво, Малинке, 
иди -  казва - чедо, пий-

ни кафенце. Този човек 
и той като тебе болка но-
си. Може добър да изле-
зе  -  и добави като на се-
бе си:  -  Времето лекува, 
булка. То е по-силно от 
мъката.  Ни той ще е като 
Щерю, ни ти ще си като 
жена му. Така е, първи-
ят мъж и първата жена 
се загнездват в сърцата 
ни и от тях отърваване 
няма. До края ги носим 

и като видения назъртат 
от време на време в ду-
шите и ни напомнят, че 
ги е имало. - Така ми ре-
че бай Ангел. 

Сутринта се събудих 
рано, а на душата ми - 
леко. Извадих от гарде-
роба роклята на цветче-
та, дето пет години не 
бях обличала, прическа 
си направих. Като стиг-
нах в работата, колеж-
ките ме задяват. Аз при-
теснено им казам, че дъ-
щеря ми се жени, та за-
това съм се издокарала. 

А то беше за друго. Сед-
нах зад машината. Пус-
кам тегелите, а мисълта 
ми танцува между Ще-
рю и майстора. Гледам 
да прогоня единия, да 
направя място в сърце-
то си за другия. Така ка-
рах цял ден. По някое 
време си викам: тоя чо-
век несериозен ще из-
лезе. Само ме подлъга. 
Мина обедната почивка 
и пак седнах зад маши-
ната. Тръгнах си от ра-
ботата и като ме раздру-
са една мъка, та сърце-
то ми ще се скъса. Вър-
вя по пустата улица към 
дома, небето се ошари-
ло със звезди, от очите 
ми като река текат съл-
зи. Стигнах. Понечих да 
отворя портата. Някой 
ме хвана за лакътя. Под-
скочих като ужилена. 
Обърнах се. Майсторът 
стоеше до мен. В здра-
чевината виждах голе-
мите му черни очи, сре-
саната настрани проша-
рена коса, треперещите 
ръце, в които държеше 
голям букет от есенни 
цветя и само можах да 
кажа:

- Господи, ти ли си? 
Уплаши ме! 

След 6 месеца заедно 
заминахме за Испания. 
Сватовете всичко бя-
ха подготвили и тръгна 
една вселба ту по бъл-
гарски, ту по каталун-
ски. Тогава се случи не-
що, дето ще сгрява ду-
шата ми до края. Май-
сторът, моят майстор, 
стана там на естрадата 
в ресторанта, колени-
чи пред мен и от мал-
ка хубава кутийка изва-
ди пръстенче. Сватбата 
спря. Хвана ръката ми, 
целуна я нежно и с тре-
перещ глас попита:

- Ще се омъжиш ли за 
мене, Малинке?  

Оркестърът отново 
засвири марша на Мен-
делсон.  
кръстан влаДимирОв
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сПОделете с нас

приятелят на Елен Колева - 
комарджия 

Kpacи Paдĸoв нe e oчaĸвaл oт-
нoвo дa cpeщнe пъpвaтa cи и гoля-
мa любoв - боксьорката Дeйзи 
лaнг! Неотдавна тя бе гост в „Шоу-
то на слави”. Дейзи ycпя дa нaпpaви 
вeлиĸa ĸapиepa в CAЩ, a y нac cpeщ-
нa пъpвaтa cи лю-
бoв Kpacи Paдĸoв. 
Cлeд тoлĸoвa гoди-
ни двaмaтa ce из-
пpaвиxa лицe в ли-
цe, a aĸтьopът eд-
вa нe пpипaднaл oт 
вълнeниe. Двамата 
имaли бypнa вpъзĸa 
пpeз 90-тe гoди-
ни, ĸoгaтo зeвзeĸът 
cлeдвaл в HATФиЗ, а 
Дeйзи paбoтeлa ĸaтo 
oxpaнa в eднa бaнĸa 
в cтoлицaтa близo дo тeaтpaлнaтa 
aĸaдeмия. Зaпoзнaли ce и чyвcтвaтa 
им избyxнaли. Πo oнoвa вpeмe 
Kpacи бил нa 20, a лaнг нa 19 гoди-
ни. Блaгoдapeниe нa бpaт cи Eмил 

Aĸтьopът e пpe-
живял нeщo yжacнo 
ĸaтo дeтe! Бил е мaл-
тpeтиpaн пcиxичecĸи 
от други дeцa в yчи-
лищe.  Ивo e бил eд-
вa нa 14 г., ĸoгaтo 
зaпoчнaли oбидитe и 
гaвpитe c нeгo. Съyчe-
ниците му гo y

„Кapaха ме дa cи 
пoдpeждaм чaнтaтa 
пo няĸoлĸo пъти, 
зaщoтo я paзxвъpля-
хa из цялaтa cтaя. 
Или пъĸ мятаха мoи 
лични вeщи пpeз 
пpoзopeцa. Нарича-
ха ме с вcичĸи oбид-
ни дyми, ĸoитo чoвeĸ 
мoжe дa ce ceти. 
Cпoмням cи, чe нищo 
нe пpoвoĸиpaшe 
тяxнoтo oтнoшe-
ниe. Бeшe плoд нa 
пpищявĸa, нa жeлa-
ниe пpocтo дa тopмo-
зят няĸoгo”,  cпoдeля 
звeздaтa oт „Πoд 
пpиĸpитиe“.

Toвa бeлязaлo 

пcиxиĸaтa нa aĸтьopa, 
ĸoйтo ce зaтвopил в 
ceбe cи. 

Bce пaĸ Ивaйлo 
Зaxapиeв ycпявa дa 
ce cпpaви c пpoблeма. 
Tpябвaли мy 2-3 гoди-
ни cлeд тoзи тopмoз, 
пpoдължил eднa гo-
динa, зa дa ocъзнae, 
чe нe e вaжнo ĸaĸъв 
e в oчитe нa дpyгитe, 
a ĸaĸъв e в дeйcтви-
тeлнocт.

„Уcпяx дa нe пoз-
вoля случайността дa 
мapĸиpa личнocттa 
ми. Ocъзнax гo мoжe 
би няĸoлĸo гoдини 
пo-ĸъcнo, чe тoвa нe 
cъм aз. Bинaтa, ĸoятo 
изпитвax, yнижe-
ниeтo нe ca чacт oт 
мeн. Ho e мнoгo тpyд-
нo, зaщoтo ca cил-
ни дyми и пocлaния 
зa дeтcĸaта пcиxиĸa”, 
paзĸaзвa Ивo.

и дoбpoтo мy финaнcoвo cъcтoяниe 
Kpacи живeeл пoвeчe oт пpeĸpacнo.

Toй ce cтpeмял любимaтa мy дa бъ-
дe oбгpижвaнa oтвcяĸъдe и дa нe й 
липcвa нищo. Bъпpeĸи тoвa oбaчe дo-
шъл мoмeнтът, в ĸoйтo блoндинĸaтa 

гo зapязaлa. и тo 
пo нaй-гaдния въз-
мoжeн нaчин. сpeщ-
нaлa aтpaĸтивeн и 
дocтa бoгaт млaдeж 
и бeз дa ce зaмиcли, 
paзмaxaлa чepвeния 
ĸapтoн нa ĸoмиĸa. 
Kpacи пpeживял 
мнoгo тeжĸo paздя-
лaтa им, ĸaтo гoдини 
cлeд тoвa ce нaдявaл 
cъдбaтa дa ги cъбepe 
oтнoвo.

Уви, бoĸcьopĸaтa ce ycтaнoви-
ла oĸoнчaтeлнo отвъд oĸeaнa, a 
c вpeмeтo и любимeцът нa Cлaви 
Tpифoнoв cpeщнaл нacтoящaтa cи 
cъпpyгa Cтaниcлaвa гaнчeвa.

Пише ви мъж, прехвърлил седем-
десетте. Искам да споделя моята жи-
тейска история, за да посъветвам 
други да не правят като мен. Пре-
ди години, когато бях около 25-30 
г., бях хубав, занимавах се активно 
с професионален спорт, жънех ус-
пехи. Бях много харесван от жени-
те, което не оставаше незабелязано. 
Минаха десетина години в мотаене 
по кръчмите с различни жени, не за-
върших висше образование, защото 
смятах, че не ми е нужно. Бях бонви-
ван. Пропилях голяма част от живо-
та си. Когато навърших 40 години, 
изведнъж установих, че вече не ста-
вам за спорт, жените не ме харесва-
ха толкова, бях напълнял и леко оп-

лешивял. Започнах да се замислям 
за някоя сериозна връзка, исках да 
създам семейство, но късметът все 
ми бягаше. Няколко години живях 
на семейни начала с една прекрасна 
жена, но тъй като си падам и малко 
егоист, тя се разочарова от мен и ме 
напусна. Така останах сам. След 50-
те години отново опитах с друга, но 
и с нея се разделихме.

Сега живея сам и си мисля често 
за моя провален живот. Мъчно ми 
е, като гледам  приятелите ми, ко-
ито имат деца и внуци, а аз съм ка-
то вълк единак. Но сам си причиних 
това, никой не ми е виновен.

З.с., ихтиман

×есòо мислÿ за 
ïроâалеíиÿ жиâоò

Здравейте! Ето я и 
моята история. Раз-
ведох се преди доста 
време след брак от 20 
години. Няма да крия - 
не съм обичала съпру-
га си, ожених се, защо-
то забременях и под 
натиска на родители-
те си. И както се случ-
ва често, той си наме-
ри друга, не след дъл-
го и аз. Синът ми бе-
ше на 10 г. и предпо-
чете да остане при ба-
ща си. Отидох при то-
гавашния ми приятел, 
с когото вече сме раз-

Îчаêâам сиíъò да 
ïочуêа íа моÿòа âраòа

делени. Оставих всич-
ко, взех си само дрехи-
те. Живеем в един град 
с детето и често го виж-
дах, а и той вече бе по-
раснал и знаеше, че мо-
же по всяко време да 
идва и при мен. Не съм 
го лишавала от нищо, 
плащах си и издръж-
ката. 

Минаха доста годи-
ни оттогава. Постепен-
но започнах да усещам, 
че синът ми се отчуж-
дава от мен. Баща му 
вече живееше с друга 
жена и нейната дъще-

ря. Усетих, че го надъх-
ваха срещу мен. Стиг-
на се дотам, че синът 
ми престана да ми вди-
га телефона. Звънях му 
всеки ден, но реакци-
ята беше една и съща. 
Причаках го пред бло-
ка, където живееше, но 
той отказа да разгова-
ряме.

Сега живея сама и 
все още се надявам, че 
някой ден синът ми 
ще почука и на мо-
ята врата.

П. П., 
варна

Новото гадже на ак-
трисата Елен Колева 
е болно по хазарта и 
прахосва цяло имане 
на покер. 29-годишни-
ят баровец от Радомир 
Давид Бонев вече е по-
тънал в дългове заради 
страстта си по комара, 
издадоха запознати с 
битието на бизнесмена.

Любовникът на Елен 
играел до вманиача-
ване онлайн „Texas 
Hold’em Poker” и дъл-
жал пари на много свои 
богати приятели. Само 
на един от аверите си 
комарджията „висял” с 
40 000 лева. Според на-
ши читатели в Радомир 
на младия баровец му е 
широко около врата за-
ради парите на таткото 
– Пламен Бонев, свър-

зан с гиганта „Радомир - 
Метали”. Таткото и брат 
му Бони Бонев пък стоят 
зад основаната след 10 
ноември 1989 г. Между-
народна банка за търго-
вия и развитие, дейст-
вала основно с капита-
ли на офшорни фирми.

Заради несметната си 

банкова сметка новият 
любовник на Елен Ко-
лева залитал и по друга 
мода – „стимулантите”. В 
нощна София се твърди, 
че хедонистът от Радо-
мир пръскал по 500 лева 
на ден за „бели нощи” и 
всякакви подобни удо-
волствия.

Дeéзи лaнг e гoлямaтa 
лþáoв нa Kpacи Paдкoв

Ивaйлo Зaxapиeв paзкpи
 дpaмaта си
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Театърът е моят адреналинОт стр. 1
Прочутата пиеса на 

Реджиналд Роуз, но 
всъщност сега тя се на-
рича „Дванайсет ярост-
ни“. Защото има не са-
мо мъже, но и жени, в 
днешно време състави-
те са смесени. Действи-
ето се развива през 50-
те години на миналия 
век, но актуалността й 
остава и до днес. Това 
беше работното загла-
вие, иначе пиесата си е 
същата и премиерата й 
беше през декември. А 
иначе в Младежкия те-
атър играя и самият аз 
режисирам.

- а спомняте ли си 
първата?

- Хм, първата (смее 
се), първата беше, кога-
то бях шест- или седем-
годишен, във Варна, къ-
дето съм роден. В сгра-
дата на Варненската ко-
муна, под градския ча-
совник, където днес иг-
рае Варненският драма-
тичен театър, строена в 
края на XIX или начало-
то на XX век. Цял роман 
може да се напише за та-
зи сграда. В нея съм иг-
рал и аз, мои постанов-
ки също са присъства-

ли на тази сцена. Та там 
се помещаваше детска-
та театрална студия. Ръ-
ководеше я Алла Геро-
ва – забележителна же-
на, потомка на възрож-
денеца Найден Геров, 
дъщеря на Захарчук, ос-
нователя на софийската 
пожарна команда. Тя ни 
занимаваше с театър та-
ка, както тя го знае, по 
малко по-особен начин, 
с рецитация, с руската 
драматургия, малко от 
Станиславски, малко от 
Немирович-Данченко, 
но повечето с нещата 
от живота, по-точно от 
дворянския живот. Още 
тогава у мене са започ-
нали явно да попиват те-
зи традиции на българ-
ския театър. Бяхме мно-
го голяма детска група, 
през тази школа са ми-
нали много актьори и 
общественици. Напри-
мер секретарят на ок-
ръжния комитет на тога-
вашната БКП също е бил 
от нашата група. Беше 
място интересно, въз-
питателно, магическо 
за будните деца. От мо-
ето поколение с Марин 
Янев я посещавахме за-
едно. После се премес-
тихме в сграда до кате-
дралата, много краси-

роля беше на заек. Не, 
не, заек играх после в 
Младежкия. Там играх 
козле. И досега си спом-
ням репликата, която 
казах на сцена за пър-
ви път: „Бабо, дядо, днес 
за вас супица приготвих 
аз.“ Това беше бойното 
ми начало. И още малка 
подробност – бях вклю-
чен като статист в опе-
рата на Варна – в поста-
новката на „Кармен“. Иг-
рах и в оперета, и в балет 
– голям майтап падна. 

Забавни, много забавни 
бяха първите ми стъп-
ки в това неподражаемо 
изкуство театъра. А и аз 
явно си го носех – от та-
кова семейство съм. Ба-
ща ми беше учител в До-
брич и е участвал в бор-
бата срещу претопява-
нето на населението в 
Добруджа от румънци-
те. Но в политиката не 
се беше намесвал. По-
литиката е най-отврати-
телното и мръсно нещо 
на тоя свят. Само мръсо-
тия и нищо друго… И в 
крайна сметка всичко е 
само за лични интере-
си, няма друго обясне-
ние за безумието на по-
литиците. 

- Това е било нача-
лото на кариерата ви, 
а после?

- После дойде ВИТИЗ. 
За нашето поколение 
60-те години на миналия 
век бяха много интерес-
ни – изведнъж въздухът 
стана чист, отвори се ня-
какъв прозорец, неща-
та започнаха да стават 
човешки, започнахме да 
имаме връзки със све-
та, с Европа. Беше много 
красиво време. Роди се 
надеждата, че животът 
ще тръгне в нормални 
граници, извън полити-

ческите клишета. Пара-
доксът на притискането 
предизвика хората у нас 
да създадат свой собст-
вен знак за нещата, свое 
собствено изкуство – и 
в театъра, и в киното, и 
в музиката, и в живота 
дори. Сътвориха се ед-
ни от най-качествените 
неща в много области. 

В днешно време те 
малко прискърцват, яло-
ви са. И това е резулта-
тът, аз мисля, от загубва-
нето на посоката от чо-

века – на него-
вите идеи, меч-
ти. Всичко се 
свежда до пари, 
което обезсилва 
и напъните в из-
куството, не се 
получава. За съ-
жаление тая мак-
сима, че човекът 
трябва да владее 
всичко, е мно-
го пагубна. Ин-
стинкт, по-силен 
от разума. Има и 
хора, които съу-
мяват да балан-

сират, но то не създава 
онова, за което си се гот-
вил цял живот. В проти-
вовес аз твърдя, че в мо-
мента в България има чу-
десни млади хора и неза-
висимо от тяхната дезо-
риентация, характерна 
за времето, в което жи-
веят, те са много неочак-
вани, талантливи. За съ-
жаление обаче това ще 
бъде погубено – те или 
се спотаяват, или се ма-
хат от тази държава. 

И всичко се дължи на  
проявите на общество-
то. Няма опора, не мо-
же да се намери посо-
ката. Това е нашето вре-
ме сега. 

Публиката, зрителите 
са вкарани в една жес-
тока машина на масова-
та култура, която всъщ-
ност не е и култура ве-
че. И зрелищните пре-
давания по телевизии-
те – риалитата, те са ан-
типредавания, осъди-
телна работа, защото е 
пошло да  назоваваш 
елит хора, които не зна-
ят смисъла на тази дума. 
Не го проумявам и е не-
поносимо. 

Бъркането в съкрове-
ността на човека и из-
карването й на показ, 
само и само за да се спе-

челят пари и то да стане 
стил на живот – ето то-
ва се нарича дебилщи-
на, съзнателно създава-
не на дебилщина в гоне-
нето на парата...

- големите имена, от 
които сте се учили?

-  Като завърших, има-
хме разпределение. По-
паднах в Пловдивския 
театър, случихме се 
страшна група от мла-
ди актьори. Направи-
хме голям бум – 1967 
до 1969 година. Там за 
първи път срещнах Ко-
ко Азарян. Най-много 
сякаш от него съм взи-
мал. Беше чуден период. 
Пак повтарям, че и се-
га има много млади та-
лантливи хора, но всич-
ко е разбито и нещата не 
могат да се случат. На-
пример закриването на 
прекрасни кина в име-
то на бингозалите. Пак 
за пари. Никога няма да 
простя на български-
те демократи, че пър-
во разбиха Киноцентъ-
ра, унищожиха кината. 
Там кипеше живот, има-
ше атмосфера и в малки-
те градчета на държава-
та ни. И в този изкустве-
но създаден стрес теа-
търът едва оцеля. Пуб-
ликата просто изчезна, 
хората бяха стресирани, 
ошашавени и не идваха 
в залата.

- Защо избрахте 
младежкия театър и 
любимите ви колеги?

- Не го избрах аз, а 
той мене. В Младежкия 
театър доста от колеги-
те ми отидоха на дру-
го, по-добро място. Ни-
колай Бинев, великоле-
пен човек, прекрасен 
артист, Георги Черке-
лов, Борис Арабов, Пе-
тър Петров, Димитър 
Буйнозов, Банко Бан-

ков, Младен Киселов – 
голям приятел, с него 
работихме много годи-
ни, и той си отиде. Играх 
с такива прекрасни ак-
триси като Гинка Стан-
чева и Надя Топалова. 
С някои колеги обаче 
все още се виждаме – 
например с Анани Ява-
шев, с Иван Несторов. А 
с младите ми колеги ся-
каш съм бил цял живот, 
защото си партнираме, 
работим заедно. Някои 
от тях – Станка Калче-
ва, Малин Кръстев, бяха 
от тези, които приехме в 
театъра и се реализира-
ха успешно.

- киното ви изкуша-
ва неведнъж. къде се 
работи по-лесно – на 
сцената или пред ка-
мерата?

- Няма такава опция 
по-лесно. Те са колкото 
различни неща, толко-
ва и близки. Технологи-
ята е различна, в кино-
то се работи на парче и 
трябва да си създадеш 
собствен ритъм – да за-
почнеш от финала, а по-
сле да се върнеш обра-
тно към дадена сцена. 
Но като го свършиш, по-
вече не мислиш за него, 
докато в театъра го ра-
ботиш много пъти и все-
ки път трябва да го из-
пипаш, за да стане пер-
фектно. И там отиват ця-
лата ти енергия, цяло-
то ти внимание, адрена-
линът ти. Те са такива 
моментите на сцената, 
сякаш се събира цяло-
то ти същество, нямаш 
време да се разпиля-
ваш. Но тука има един 
особен предмет, наре-
чен публика – строг съ-
дник и коректив, и ти ня-
маш право да се влия-
еш от нея, да не чакаш 
тя да се накефи от глу-
постите, които правиш. 
Често се случва, а тряб-
ва да бъдеш винаги ед-
на крачка напред, защо-

то тя те потопява и не 
трябва да й даваш да си 
поеме дъх. Докато в ки-
ното пред теб е мъртви-
ят предмет камера, без-
изразен, безчувствен, ти 
го облъчваш със себе си, 
но и на него се отдаваш 
както  на публиката.

- Последната ви ре-
жисьорска работа е 
„иванов”. актуален ли 
е Чехов днес?

- Чехов може да се на-

прави и по друг начин, 
но аз го направих, как-
то го разбирам. Преди 
време поставих „Вуй-
чо Ваньо”, прекрасно 
представление, което 
се игра четири сезона. 
Такива постановки из-
искват много средства. 
За „Иванов” ми помогна  
един много богат човек 
– за костюми, за деко-
ри. Такава пиеса тряб-
ва да следва оригинала. 
Не може да се престъп-
ват границите на това, 
което е искал да каже 
авторът. Може да наме-
риш твои идеи, детайли, 
но трябва да бъде също-
то, да извадиш същина-
та му по твоя си начин. 
Да не може да разбере 
зрителят за какво става 
дума в пиесата – това е 
формотворчество. Това 
е вечната борба – между 
истинското и формот-
ворчеството. А Чехов 
е абсолютно актуален 
и днес – с проблемите, 
които поставя. Някои, 
които обичат да слагат 
етикети, смятат, че той 
е едва ли не в основа-
та на съвременния аб-
сурден театър на ХХ век. 
Макар пиесите му да са 
най-реалистичният теа-
тър, който може да съ-
ществува. Дори в пие-
сите на абсурда трябва 
да се играе реалистич-
но. А Чехов го дъвчат и 
във Франция, и в Аме-
рика. Единствено поста-
вен истински съм го гле-
дал в Англия и мога да 
кажа, че се доближава 
като усещане до нашето 
виждане. В Русия Ники-
та Михалков прави не-
вероятен прочит на Че-
хов. Неговият е истин-
ският Чехов. Повечето 
от постановките целят 
да героизират персо-
нажите, да ги направят 
това, което не са.

- Намирате ли време 
да релаксирате?

- Ами за-
нимавам се 
п р е д и м н о 
с четене на 
пиеси, защо-
то трябва да 
бъда в крак с 
времето. Ин-
тересно ми е. 
Ходя по мал-
ко и на фит-
нес, но най-
вече си по-
чивам, кога-
то работя.

- Пожела-
нията ви към читате-
лите на в. „Пенсионе-
ри”?

-  Желая им здраве, 
както го желая на всич-
ки, да си живеят живо-
та и най-важното – да 
не пенсионерстват, а 
да бъдат бодри и ви-
наги нащрек. Желая им 
и добронамереност и 
късмет.

въпросите зададе 
Невена НикОлОва

ва, ембле-
матична и 
днес. Беше 
предоставе-
на от соб-
ствениците 
на тогаваш-
ния завод 
„1 май“ като 
пионерски 
дом. Имахме 
цял етаж за 
нас, поста-
вяха се пие-
си, предим-
но детски. 
Първата ми 

в постановката "кривите огледала"

Последната режисьорска работа на мавродиев е "иванов" на Чехов
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А рФГ - програма до края на редовния сезон

Краси Анев е 10-и в руполдинг

Отлично представяне 
на алпиеца Алберт попов

в зимните дисциплини 

Нефтохимик 
спечели ценен 

трофей

манша от 54.09 секунди 
и 57.36 секунди. Трети 
на 88 стотни се нареди 
Паул Заутер. Българи-
нът се готви за участие в 
световното първенство 
по ски-алпийски дисци-
плини за младежи в Да-
вос (Швейцария) в нача-
лото на февруари.

Българинът Краси-
мир Анев завърши на 
10-о място в индивиду-
алната дисциплина на 
20 километра от Све-
товната купа по биат-
лон в германския зимен 
център Руполдинг. Анев 
можеше да завърши до-
ри на шеста позиция, но 
направи една грешка в 
последната от четирите 
стрелби и финишира на 

3:02.3 минути след побе-
дителя Мартен Фуркад 
(Франция).

Мъжката щафета на 
България завърши на 
9-о място в старта на 
4 по 7.5 км. Това е по-
следна проверка за от-
борите в тази дисципли-
на преди зимните олим-
пийски игри в Пьончан, 
които започват на 9 фев-
руари. Красимир Анев, 

Българският алпи-
ец Алберт Попов запи-
са първа победа за го-
дината, след като спе-
чели гигантския сла-
лом на ФИС в австрий-
ския зимен център Ма-
рия Алм. 20-годишни-
ят Попов финишира за 
1:52.41 минути. Той бе-
ше пети след първия 
манш с 56.93 секунди, 
но с най-добро второ 
спускане за 55.48 се-
кунди българинът успя 
да изпревари само с 3 
стотни от секундата гер-
манеца Юлиан Раухфус. 

Алберт Попов завър-
ши на второ място в сла-
лома. Той финишира за 
1:52.20 минути. Той бе-
ше пети след първия 
манш с 54.52 секунди, но 
с по-силно второ спус-
кане за 57.68 секунди 
прогресира с три мес-
та в крайното подреж-
дане. 

Победител стана гер-
манецът Адриан Май-
зен с 1:51.45 минути, 
като той беше със 75 
стотни от секундата по-
бърз от Попов след най-
добри времена и в двата 

Антон Синапов, Дими-
тър Герджиков и Влади-
мир Илиев използваха 9 
допълнителни патрона, 
не влязоха в наказател-
на обиколка и завърши-
ха на 2:27.6 минути от 
победителя Норвегия, 
която постигна втори 
успех за сезона и пока-
за, че ще бъде сред фа-
воритите за олимпий-
ската титла в Пьончан.  

Спортно-техническата комисия на БФС 
обяви пълната програма до края на ре-
довния сезон в Първа професионална 
лига. До паузата в шампионата бяха изи-
грани 20 кръга от елитната дивизия, ка-
то след подновяването на първенството 
предстоят още шест. След тяхното изи-
граване отборите ще бъдат разделени 
на първа шестица и втора осмица, като 
тези от долната половина ще бъдат раз-
пределени в две групи. 

сезон 2017/2018 г.
 XXI кръг

17 февруари, събота, 13 ч., Етър - Сеп-
тември (София)
17 февруари, събота, 15  ч., Верея - 
ЦСКА-София
17 февруари, събота, 17:30 ч., Черно 
море - Берое
18 февруари, неделя, 12:30 ч., Локомо-
тив (Пловдив) - Пирин (Благоевград)
18 февруари, неделя, 15 ч., Лудогорец 
- Славия
18 февруари, неделя, 17:30 ч., Левски - 
Ботев (Пловдив)
19 февруари, понеделник, 17:30 ч., Ви-
тоша (Бистрица) - Дунав (Русе)

 XXII кръг
23 февруари, петък, 17:30 ч., ЦСКА-Со-
фия - Черно море
24 февруари, събота, 13 ч., Дунав - Верея
24 февруари, събота, 15 ч., Берое - Етър
24 февруари, събота, 17:30 ч., Септем-
ври (София) - Левски
25 февруари, неделя, 15 ч., Пирин (Бла-
гоевград) - Витоша
25 февруари, неделя, 17:30 ч., Славия - 
Локомотив (Пловдив)
26 февруари, понеделник, 17:30 ч., Бо-
тев (Пловдив) - Лудогорец

XXIII кръг
27 февруари, вторник, 15 ч., Етър - Чер-
но море
27 февруари, вторник, 17:30 ч., Дунав - 
ЦСКА-София
28 февруари, сряда, 13 ч., Витоша - Славия
28 февруари, сряда, 15 ч., Верея - Пи-
рин (Благоевград)
28 февруари, сряда, 17:30 ч., Левски - 

Берое
1 март, четвъртък, 15:00 ч., Лудогорец 
- Септември (София)
1 март, четвъртък, 17:30 ч., Локомотив 
(Пловдив) - Ботев (Пловдив)

XXIV кръг
3 март, събота, 17:30 ч., ЦСКА-София 
- Етър
4 март, неделя, 12:30 ч., Пирин (Бла-
говград) - Дунав
4 март, неделя, 15 ч., Славия - Верея
4 март, неделя, 17:30 ч., Черно море - 
Левски
5 март, понеделник, 13 ч., Септември 
(София) - Локомотив (Пловдив)
5 март, понеделник, 15 ч., Ботев (Плов-
див) - Витоша (Бистрица)
5 март, понеделник, 17:30 ч., Берое - 
Лудогорец

 XXV кръг
9 март, петък, 17:30 ч., Дунав - Славия
10 март, събота, 13 ч., Верея - Ботев 
(Пловдив)
10 март, събота, 15 ч., Пирин (Благоев-
град) - ЦСКА-София
10 март, събота, 17:30 ч., Левски - Етър
11 март, неделя, 15 ч., Локомотив (Плов-
див) - Берое
11 март, неделя, 17:30 ч., Лудогорец - 
Черно море
12 март, понеделник, 17:30 ч., Витоша 
- Септември

 XXVI кръг
16 март, петък, 17:30 ч., Септември (Со-
фия) - Верея
17 март, събота, 13 ч., Славия - Пирин 
(Благоевград)
17 март, събота, 15 ч., Берое - Витоша 
(Бистрица)
17 март, събота, 17:30 ч., Ботев (Плов-
див) - Дунав
18 март, неделя, 13 ч., ЦСКА-София - 
Левски
18 март, неделя, 16 ч., Черно море - Ло-
комотив (Пловдив)
18 март, неделя, 18:15 ч., Етър - Лудо-
горец

Заб.: БФс си запазва правото на про-
мени в програмата.

УЕФА обяви "Отбора 
на годината" за 2017-
а, избран от рекор-
ден брой фенове, гла-
сували на сайта на Ев-
ропейската футболна 
централа. Близо 8,8 
милиона вота от цял 
свят оформиха селек-
цията, която отново е 
доминирана от игра-
чи от испанската при-
мера. Звездата на Ре-
ал Мадрид Кристиано 

Роналдо попада в от-
бора за рекорден 12-и 
път, като португале-
цът е един от петима-
та играчи на "белите", 
които са част от със-
тава. Най-много гла-
сове обаче е получил 
неговият съотборник 
Серхио Рамос, за ко-
гото са дали вота си 
588 315 привържени-
ци. Другият предста-
вител на испанското 
първенство освен фут-
болистите на европей-
ския клубен шампион 
е, разбира се, Лионел 
Меси. 

11-те са разпределе-
ни във формация 4-4-
2, която е предпочита-
на от 459 797 фенове. 

В идеалния отбор 
има двама дебютанти 
- белгийците Кевин де 

Волейболният отбор 
на Нефтохимик 2010 
(Бургас) спечели Купата 
на България за 4-и път 
в историята си. Момче-
тата на треньора Най-
ден Найденов не дадоха 
шанс на домакините от 
Монтана и ги надиграха 
с 3:0 (25:16, 25:23, 25:17) 
в големия финал на тур-
нира, игран в пълната за-
ла "Младост".

Така шампионите от 
Нефтохимик спечелиха 
трофея за 4-и път след 
2007, 2008 и 2016 годи-
на. Това бе и втори тро-
фей за бургазлии за се-
зона, след като спечели-
ха и Суперкупата на стра-
ната. От друга страна, то-
ва бе трети загубен фи-
нал за Монтана за Купата 
на България в последни-
те 4 години, като те оста-
ват без спечелен трофей 
в историята си.

Общо 12 медала спече-
лиха българските състеза-
телки при девойките и при 
жените на международния 
турнир по художестве-
на гимнастика "Asker Cup 
2018" в Норвегия. Граци-
ите завоюваха 4 златни, 6 
сребърни и 2 бронзови от-
личия. 

България имаше пред-
ставителки на всички фи-
нали. На обръч при жените 
Анна Келман стана шампи-
онка с оценка 15.150 точки, 
а Марина Иванова се на-
реди четвърта. Във финала 
на топка Елизабет Йовчева 
взе сребро при девойките, 
а при жените Галатея Геро-
ва завоюва бронзовия ме-
дал. Във финала на бухалки 
при девойките Татяна Во-
ложанина е със сребърен 
медал, като показа неверо-
ятно трудни и интересни 
композиции, отлична пи-
руетна техника, рискови и 
оригинални елементи. При 
жените във финала на бу-

халки Галатея Герова ста-
на втора с оценка от 14.050 
точки. На лента при девой-
ките Анна Келман допусна 
някои дребни неточности, 
но се пребори за бронзо-
вия медал. 

В индивидуалната над-
превара на лента при же-
ните, Галатея Герова игра 
с много настроение, до-
пусна една видима неточ-
ност, но напълно заслуже-
но спечели сребърния ме-
дал. Финалите на този тур-
нир както при жените, та-
ка и при девойките бяха с 
по 6 участнички, като има-

ше по една представител-
ка от държава. Първият от-
бор на България в състав 
Галатея Герова, Анна Кел-
ман и Татяна Воложанина 
взе златния медал, а втори-
ят отбор в състав Марина 
Иванова, Елизабет Йовче-
ва и Вероника Любчова за-
воюва среброто. България 
спечели и шампионските 
титли в многобоя както 
при жените (Галатея Ге-
рова), така и при девой-
ките (Елизабет Йовчева), 
също и сребърен в много-
боя при девойките (Анна 
Келман).

Бройне и Еден Азар. 
Ето и 11-те: 
Джанлуиджи Бу-

фон (Ювентус и Ита-
лия), Даниел Алвеш 
(Ювентус/ПСЖ и Бра-
зилия), Серхио Ра-
мос (Реал и Испания), 
Джорджо Киели-
ни (Ювентус и Ита-
лия), Марсело (Реал 
и Бразилия), Кевин 
де Бройне (Манчес-
тър Сити и Белгия), 

Тони Кроос (Реал и 
Германия), Лука Мод-
рич (Реал и Хърва-
тия), Еден Азар (Чел-
си и Белгия), Лионел 
Меси (Барселона и 
Аржентина), Кристи-
ано Роналдо (Реал и 
Португалия). 
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Кръстословицата 
е на 104 години

Ева Лонгория става 
майка на 42 години

По въже над Париж

Бандерас играе Пикасо

колко е хубаво върху 
гърба на котката

страницата подготви Невена НикОлОва

Мъж се върна след 
погребението си

писмо от „титаник” продадено за рекордна сума

Вторият сезон на но-
минирания за "Еми" се-
риал "Геният" ще е за 
Пикасо и вече има пър-
ви кадри на Антонио 
Бандерас в ролята на 

известния художник. 
Няколко участници от 
първия сезон на "Гени-
ят", който беше посве-
тен на живота на Ал-
берт Айнщайн с Дже-

фри Ръш в главната ро-
ля, също ще се завър-
нат в поредицата. Ар-
тистичната кариера на 
Пикасо се простира в 
над 80 от общо 91 го-
дини от неговия живот, 
голяма част от които 
прекарани във втория 
му дом - Франция. Зас-
немането на 10-те епи-
зода на сериала анто-
логия започна през де-
кември м.г. и ще се ре-
ализира в различни ев-
ропейски градове.

Американската ак-
триса Ева Лонго-
рия, известна с ро-

лята си в сериала "Отча-
яни съпруги", очаква де-
те от съпруга си, мекси-
канския медиен магнат 
Хосе  Бастон, съобщиха 
световни медии. Актри-
сата е в четвъртия месец 
от бременността и очак-
ва момченце. Бебето ще 
е първо за 42-годишната 
Лонгория, която от пре-
дишните си бракове ня-
ма деца. В миналото тя 
бе омъжена за актьо-
ра Тайлър Кристофър и 
за баскетболиста Тони 
Паркър.

Раздадоха наградите „Златен глобус”

Писмо на пътник, загинал при 
потъването на трансатлантиче-
ския параход "Титаник", бе про-
дадено на търг във Великобрита-
ния за рекордните 126 000 паун-
да. Писмото от три страници би-
ло написано от пътника от първа 
класа Александър Оскар Ховер-
сън на 13 април 1912 г., деноно-
щие преди фаталния сблъсък на 
лайнера с айсберг. Адресирано 
е до майка му, която живеела в 

Ню Йорк. Намерено било в джо-
бен тефтер на Ховерсън, след ка-
то било открито тялото му. Впо-

следствие ръкописът бил изпра-
тен до адреса и оттогава се съх-
ранява като семейна реликва. 
Писмото е било написано 8 ча-
са преди инцидента. Освен път-
нически лайнер "Титаник" бил и 
пощенски кораб. Той е трябва-
ло да доставя писма и бандеро-
ли в САЩ. Рекордът от продаде-
но на търг писмо от "Титаник" 
бе установен през 2014 г. за 119 
хил. паунда.

в Тайланд 44-годишният сакхон сачива се вър-
нал от плаване с рибарски кораб седем месеца 
след като близките му го мислели за умрял. Те 
направили погребален ритуал и дори го креми-
рали. На роднините бил 
предаден труп в процес 
на разложение, наме-
рен в стая под наем в 
покрайнините на Бан-
кок. Полицията се свър-
зала с тях и им предала 
мъртвия заедно с доку-
менти на името на сак-
хон. когато обаче той 
се появил жив, власти-
те предприели разслед-
ване, за да установят, 
че документите на по-
чиналия-жив рибар би-
ли откраднати по-рано. 
с тях живял истинският 
покойник. При предаването на тялото от моргата 
обаче никой не забелязал, че зъбите на сачива 
и неизвестния мъртвец били съвсем различни.

Кръстословицата - 
най-разпространена-
та в света игра с думи 
- навърши 104 години. 
За неин изобретател е 
смятан английско-аме-
риканският журналист 
Артър Уайн, който на 21 
декември 1913 г. пуб-
ликува първата кръс-
тословица във вестник 
„Ню Йорк уърлд“. Уайн 
поддържал в издание-
то забавна страница с 
гатанки, анаграми, кар-
тинки с разлики и дру-
ги любопитни загадки. 
Идеята за кръстосло-
вицата зреела в глава-
та му от месеци и в на-
вечерието на Коледа 
Артър я поднесъл като 
подарък на читателите. 
Уайн начертава фигура 
с квадратчета във фор-
мата на диамант, напис-
ва в средата думата „за-
бавление” и започва да 
измисля слова, в кои-
то има букви от първа-
та дума. За по-голяма 
яснота номерира ква-
дратчетата от началото 
до края и дава обясни-
телни бележки, които 
да насочат читателите 
за откриването на пра-

вилните думи. Любопи-
тен факт е, че единстве-
ната слабост на кръс-
тословиците се оказа-
ли грешките, допуска-
ни от печатарските ма-
шини. Тогавашните пе-
чатни средства мно-
го често размествали 
или припокривали ква-
дратчетата. Отчитайки 
този съществен недос-
татък, издателите на 
„Ню Йорк уърлд” спре-
ли да поместват кръс-
тословици. Силното не-
доволство на читатели-
те обаче ги принудило 
да възобновят страни-
цата, съдържаща новия 
ребус. 

Най-голямото при-
знание за кръстосло-
вицата идва през 1924 
г., когато америка-
нците Дик Саймън и 
Линкълн Шустър пус-
кат на пазара книга, съ-
държаща всички кръс-
тословици, публикува-
ни в „Ню Йорк уърлд”. 
Изданието се превръ-
ща в хит на американ-
ския пазар и само за 
три месеца от него са 
продадени над 40 000 
екземпляра. 

23-годишният френски акробат Натан Полен по-
ставил нов световен рекорд за разходка по въже в 
градски условия. Това се случило в Париж и кордата 
била дълга 670 метра, като Полен изминал на висо-
чина от 70 метра разстоянието от Айфеловата кула 
до площад „Трокадеро” над река Сена. Предишни-
ят рекорд също принадлежи на Полен – 651 метра.   

Може ли да уловиш 
сибирска катерица, без 
тя да те надхитри? От-
говор на този въпрос 
д а в а 
малкият 
гризач, 
защото 
е твър-
де умен.  
Ж и т е -
лите на 
Д а л е ч -
ния из-
ток до-
ри се чу-
дят дали той не е по-
подходящ за домашен 
любимец, тъй като се 
среща в селските къщи 

по-често от останали-
те питомци. Непретен-
циозен е към храната 
и условията на живот, 

склонен 
е да се 
забавля-
ва и до-
ри да по-
мага в на-
малява-
нето на 
запасите 
в килера. 
Снимка-
та показ-

ва как на домашна кот-
ка й е невъзможно да 
се справи с такъв пър-
гав гост. 

В Бевърли Хилс бяха раздаде-
ни 75-ите награди "Златен гло-
бус". Звездите на киното и телеви-
зията откликнаха масово на при-
зива да бъдат облечени в черно 
на церемонията в знак на протест 
срещу сексуалното насилие и со-
лидарност с жертвите след скан-
дала, който бе отприщен от афе-
рата "Уайнстийн". Големият побе-
дител на тазгодишната церемо-
ния стана драмата "Три билборда 
извън града" на режисьора Мар-
тин Макдона. Филмът спечели че-
тири отличия - за най-добра фил-
мова драма, най-добра актриса 
във филмова драма (Франсис 
Макдорманд), най-добър актьор 
в поддържаща роля (Сам Рокуел) 
и най-добър сценарий (Мартин 
Макдона). Призът за най-добър 
актьор във филмова драма бе-
ше присъден на Гари Олдман за 
превъплъщението му в образа на 

Уинстън Чърчил в "Най-мрачният 
час". В категорията за най-добра 
комедия или мюзикъл беше от-
личен филмът "Лейди Бърд". На-
градите за най-добра актриса във 
филмова комедия или мюзикъл 

и най-добър ак-
тьор във фил-
мова комедия 
получиха съот-
ветно Сирша 
Ронан за "Лейди 
Бърд" и Джеймс 
Франко за "Ка-
тастрофалният 
артист". "Изне-
виделица" по-
лучи "Златен 
глобус" за най-
добър чуждое-
зичен филм. 

С режисьор-
ски приз беше 
удостоен Гий-

ермо дел Торо за "Формата на 
водата". 

Телевизионната знаменитост 
Опра Уинфри получи почетното 
отличие "Сесил Б. Демил" за ця-
лостни постижения. 
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ПЕТък, 19 яНУари
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра)  
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 
17.30 „Господари на ефира”- 

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

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

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” , 
нов сезон

21.00 „Дървото на живота” 
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков”
01.00 „Мотив” , 3 сезон
02.00 „Непростимо”
04.00 „Ритъмът на мечтите”  
06.00 „Войната на розите” /п/

съБОТа, 20 яНУари 
07.00 „Непорочната Джейн” 
08.00 „Събуди се...” 
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Един рицар в Камелот” 

– с уч. на Упи Голдбърг, 
Майкъл Йорк, Палома 
Баеза, Саймън Фентън, 
Джеймс Кумбс и др.

14.45 „Мечтател”  –  с уч. на 
Кърт Ръсел, Дакота 
Фанинг, Крис Кристофер-
сън, Елизабет Шу, Луис 
Гусман и др. 

17.00 „Съдби на кръстопът”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”  
18.00 „Ничия земя” 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Трансформърс”–  с уч. 

на Шая Лебьоф, Мегън 
Фокс, Джош Дюамел, 
Джон Войт, Джон Турту-
ро, Тайрийз Гибсън, Рей-
чъл Тейлър, Кевин Дън 

22.50 „Свещеник” – с уч. на Пол 
Бетани, Кам Жиганде, 
Маги Кю, Карл Ърбан, 
Кристофър Плъмър и др.

00.45 „Един рицар в Камелот”  
–  с уч. на Упи Голдбърг, 
Майкъл Йорк, Палома 
Баеза, Саймън Фентън, 
Джеймс Кумбс и др. /п/ 

02.20  „Съдби на кръстопът”
03.20 „Ничия земя” 
04.20 „Трансформърс”–  с уч. 

на Шая Лебьоф, Мегън 

Фокс, Джош Дюамел, 
Джон Войт, Джон Турту-
ро, Тайрийз Гибсън, Рей-
чъл Тейлър, Кевин Дън и 
др. /п/

НЕДЕля, 21 яНУари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” 
08.00 „Събуди се...” 
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Годеж по правилата” – с 

уч. на Джоузеф Лорънс, 
Маги Лоусън, Адам Мак-
доналд, Марилу Хенър и 
др.

14.15 „Любов от пръв лай”  
(премиера) –  с уч. на Яна 
Крамер, Кевин МакГари, 
Наташа Бърнет, Анна ван 
Хуфт  и др.

16.00 „Аз обичам България”  - 
забавно предаване на 
NOVA

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

18.00 „Кошмари в кухнята” 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Мръсна игра”- с уч. на 

Никълъс Кейдж, Никол 
Кидман, Кам Жиганде, 
Даш Михок и др.

21.50 „Плачът на слънцето” – с 
уч. на Моника Белучи, 
Том Скерит, Кол Хаузър, 
Брус Уилис и др.

00.15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.45 „Любов от пръв лай” – с 

уч. на Яна Крамер, Кевин 
МакГари, Наташа Бърнет, 
Анна ван Хуфт и др. /п/

03.50 „Годеж по правилата” – с 
уч. на Джоузеф Лорънс, 
Маги Лоусън, Адам Мак-
доналд, Марилу Хенър и 
др. /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” /п/

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра)  
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 
17.30 „Господари на ефира”- 

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

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

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” , 
нов сезон

21.00 „Дървото на живота” 
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” 
01.00 „Такси: Бруклин” 
02.00 „Непростимо”
03.00 „Ритъмът на мечтите”  
04.00 „Войната на розите” /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” /п/ 

вТОрНик, 23 яНУари
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра)  
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 
17.30 „Господари на ефира”- 

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

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

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” , 
нов сезон

21.00 „Дървото на живота” 
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” 
01.00 „Мотив” , 3 сезон
02.00 „Непростимо”

03.00 „Ритъмът на мечтите”  
04.00 „Войната на розите” /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” /п/ 
сряДа, 24 яНУари

06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 
17.30 „Господари на ефира”- 

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

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

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” , 
нов сезон

21.00 „Дървото на живота” 
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” 
01.00 „Мотив” , 3 сезон
02.00 „Непростимо”
03.00 „Ритъмът на мечтите”  
04.00 „Войната на розите” /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” /п/

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
06.20 „Здравей, България” 
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра)  
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 
17.30 „Господари на ефира”- 

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

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

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” , 
нов сезон

21.00 „Дървото на живота” 
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” 
01.00 „Мотив” , 3 сезон
02.00 „Непростимо”
03.00 „Ритъмът на мечтите”  
04.00 „Войната на розите” /п/
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” /п/

ПЕТък, 19 яНУари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” 
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Кри-

си” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

съБОТа, 20 яНУари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Кри-

си”, избрано
10:30 Телемаркет 
10:45 „Коктейл” /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
15:45 “Време, календар, хорос-

коп
16:00 „Четвърта инстанция”- 

токшоу/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 Интервю с Наделина 

Анева
20:00 “Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ 
21:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова 
22:00 Интервю с Наделина 

Анева/п/
22:30 „Уикенд с Роси”/п/
23:30 “Спорт в обектива”
00:30 - 06:30– Повторения

НЕДЕля, 21 яНУари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Офанзива” с Любомир 

Огнянов/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Кри-

си”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед с Кри-

си”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live/п/
15:45 “Време, календар, хорос-

коп
15:55 Телемаркет
16:00 „Четвърта инстанция”- 

токшоу
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
22:00 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 06:30 – Повторения

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива“/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” 
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ 
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Кри-

си” /п/
02:00 07:00 – Повторения

вТОрНик, 23 яНУари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин”
09:00 „Беновска пита/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Време, календар, хорос-

коп
13:30 Патарински Live
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Кри-

си“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/

00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Кри-

си” /п/
02:00 07:00 – Повторения

сряДа, 24 яНУари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Кри-

си“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Кри-

си” /п/
02:00 07:00 – Повторения

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Кри-

си“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Кри-

си” /п/
02:00 07:00 – Повторения

ПЕТък, 19 яНУари
05.00 Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт 
09.30 Новини
09:45 прогноза за време-

то и спорт
10.00 Новини
10.15   Топ шоп
10.30 новини 
10.40 „ Евромакс”
11.00 Новини
11.15 Топшоп
11.30 Новини
11.45 Телестар
12.00 Новини
12.15 Топ шоп 
12.30 новини
12.45 прогноза за време-

то и спорт 
12.55 Прогноза за време-

то
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 „В обектива” 
14.30 новини
14.45 Топ шоп 
15.00 Новини
15.15 „В обектива” 
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Прогноза за време-

то
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за време-

то

17.30 новини
17.35 Темите - публици-

стика 
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15 Прогноза за време-

то
19.20 Спорт
19.30 новини
19.40 „Бъдете здрави”
20.00 Новини
20.10 Темите 
20.30 новини
20.40 Бизнес темите 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.20 прогноза за време-

то и спорт
22.30 новини
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБОТа, 20 яНУари
05.00 Новини, спорт и 

времето
07.30 „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00 Новини
10.15 Телестар
10.30 новини
10:40 Авторевю
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Телестар 
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 „В обектива” 
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30 новини
13.40 Спорт 

14.00 Новини 
14.15 „В обектива”
14.30 новини 
14.45 прогноза за време-

то и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00 Новини
16.15 прогноза за време-

то и спорт
17.00 Новини
17.30 новини
17.35 „В обектива” 
18.00 Новини
18.15 „В обектива” 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15 „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива” 
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕля, 21 яНУари 
05.00 Новини, спорт и 

времето
07.30 „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за време-

то
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини

11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни 

Новини
13.30 новини
13.45 Спорт 
14.00 Новини
14.15 „В обектива” 
14.30 новини
16.15 Спорт
16.30 новини
16.40 Бъдете здрави
17.00 Новини
18.15 Времето 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. пре-

даване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. пре-

даване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
09:45 прогноза за време-

то и спорт
10.00  новини
10.15  Топ шоп
10.30  новини 
10.40  “Авторевю”

13.00  Централни обедни 
Новини

13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  „В обектива”
15.30  новини
15.35  Спорт
17.35  Темите
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.30  новини
19.50  Спорт
20.00  Новини
20.10  Темите 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.45  Спорт
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
00.00 - 05.00 Нощен инфор-

мационен блок
вТОрНик, 23 яНУари

05.00  Новини, спорт и 
времето

06.30  „ Европа сутрин” - 
сутрешен блок

09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
09:45 прогноза за време-

то и спорт
10.00  Новини
10.10  Прогноза за време-

то
10.15  Топ шоп
10.30  новини 
10.50  Спорт 

 11.00  Новини
12.35  Спорт
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  „В обектива” 
17.00  Новини
17.35  Темите
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.20  Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите
20.30  новини
20.40  Бизнес темите
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок 

сряДа, 24 яНУари
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
09:45 прогноза за време-

то и спорт
10.00  Новини
10.10  Прогноза за време-

то
10.15  Топ шоп
10.30  новини 
10.40  “Европространство”

11.00  Новини
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини 
15.15  „В обектива” 
15.30  новини
17.35  Темите
18.00  новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
20.10  Темите 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
09:45 прогноза за време-

то и спорт
10.00  Новини
10.40  Бъдете здрави
11.00  Новини
11.15 Топшоп
11.30 Новини
11.45  Телестар
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  прогноза за време-

то и спорт
13.00  Централни обедни 

Новини

13.25  Прогноза за време-
то

13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  „В обектива” 
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Прогноза за време-

то
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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Български

ПЕТък, 19 яНУари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное вре-

мя
11:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное вре-

мя
13:55 Пятое измерение
14:25 Семейный детектив
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное вре-

мя
17:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное вре-

мя
20:00 Склифосовский. 

Реанимация
23:00 Провокатор-2
00:35 2 ВЕРНИК 2
01:20 Не могу сказать 

“прощай”. Х/ф
02:45 Качели. Х/ф
04:10 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
съБОТа, 20 яНУари

05:15 7 футов под килем. 
Х/ф

07:00 Вести. Местное вре-
мя

07:20 7 футов под килем. 
Х/ф. Продолжение

08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное вре-

мя
10:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

11:05 Аншлаг и Компания
13:10 Россия, любовь моя!
13:40 Искатели
14:30 Линия жизни. Антон 

Шагин
15:25 Уходя - уходи. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Расплата. Х/ф
23:00 Романтика романса. 

Гала-концерт
01:25 Аплодисменты, ап-

лодисменты... Х/ф
02:40 Только ты. Х/ф
04:10 Искатели
04:55 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

НЕДЕля, 21 яНУари
05:25 Расплата. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разреша-

ется
13:00 Вести
13:20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
14:05 Пешком... Торжок 

золотой
14:35 Легенды кино. Стэн-

ли Кубрик
15:05 Зимняя вишня. Х/ф
16:45 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

23:25 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде

00:10 Обратный билет. Х/ф
01:50 Смеяться разреша-

ется
04:00 Пешком... Торжок 

золотой
04:30 Легенды кино. Стэн-

ли Кубрик

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПЕТък, 19 яНУари

08:00  Новости
08:15  Телеканал «Доброе утро»
08:30  «Контрольная закупка»
09:00  «Жить здорово!» (12+)
10:00  «Модный приговор»
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:45  «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 
Кремле

22:25  Премьера. «Ингеборга 
Дапкунайте. „Все, что пишут 
обо мне — неправда“» (12+)

23:35  Сергей Светлаков в комедии 
«Жених» (12+)

01:15  Елена Попова, Никита 
Высоцкий, Борис Химичев, 
Владимир Сошальский в 
фильме «Мышеловка» (16+)

02:40  Андрей Миронов, Алек-

сандр Ширвиндт, Михаил 
Державин в фильме «Трое в 
лодке, не считая собаки»

05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Кристина Асмус, Никита 

Ефремов, Нонна Гришаева, 
Артем Ткаченко, Александр 
Цекало в комедии «Zолу-
шка» (16+)
съБОТа, 20 яНУари

05:35  Кристина Асмус, Никита 
Ефремов, Нонна Гришаева, 
Артем Ткаченко, Александр 
Цекало в комедии «Zолу-
шка» (16+)

07:05  «Играй, гармонь любимая!»
07:45  «Смешарики. Спорт»
08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря»
09:00  Новости (с субтитрами)
09:20  Премьера. «Лучше всех!„ 

Рецепты воспитания“»
10:20  «Смак» (12+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Идеальный ремонт»
12:35  Евгений Евстигнеев, Борис 

Плотников, Владимир Толо-
конников, Нина Русланова 
в фильме «Собачье сердце» 
(12+)

15:10  Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников в комедии «Ук-
ротительница тигров»

17:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

17:15  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  Вера Алентова, Алексей 

Баталов, Ирина Муравьёва 
в фильме Владимира Ме-
ньшова «Москва слезам не 
верит» (12+)

22:50  Владимир Меньшов, Фёдор 
Лавров, Наталья Ткаченко в 
фильме «Ивановы» (12+)

00:40  Музыкальная комедия «Ве-
селые ребята;)» (12+)

02:15  Евгений Леонов, Олег Баси-
лашвили, Ирина Мазурке-
вич, Станислав Садальский, 
Валентин Гафт, Георгий 
Бурков в фильме «О бедном 
гусаре замолвите слово»

05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Вера Глаголева, Александр 

Збруев в комедии «Бедная 
Саша»

НЕДЕля, 21 яНУари
05:35  Вера Глаголева, Александр 

Збруев в комедии «Бедная 
Саша»

07:15  «Смешарики. ПИН-код»
07:30  «Часовой» (12+)
08:00  «Здоровье» (16+)
09:00  Новости (с субтитрами)

09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

09:40  Премьера. «В гости по ут-
рам» с Марией Шукшиной

10:25  Премьера. «Дорогая пере-
Дача» (12+)

11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Теория заговора»
12:35  «Михаил Боярский. Усы и 

шляпа — вот мои докумен-
ты» (16+)

13:40  Михаил Боярский, Вениамин 
Смехов, Валентин Смир-
нитский, Игорь Старыгин, 
Маргарита Терехова в 
фильме «Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (12+)

18:30  «Лучше всех!»
20:00  Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа

21:30  «Что? Где? Когда?»
22:40  Вилле Хаапасало, Алексей 

Булдаков, Виктор Бычков, 
Семён Стругачёв в фильме 
«Особенности националь-
ной охоты» (16+)

00:20  Александр Ширвиндт, 
Софико Чиаурели, Семён 
Фарада в фильме «Миллион 
в брачной корзине» (12+)

01:55  Дарья Михайлова, Родион 
Нахапетов, Инна Чурикова в 
фильме «Валентина» (12+)

евроком

ПЕТък, 19 яНУари
07.00 „Българите живеят под 

храма на небето“ 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна 

емисия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна 

емисия 
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край  
14.00 „Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио” 
16.15 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти 
17.30 Новини 
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 
18.30 „Рай или ад“ - предаване 

за наркозавимости
19.30 Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ „СКАТ“ 

20.00 “Дискусионно студио” пуб-
лицистично предаване 

21.00 „Час по България“ с 
водещ Пламен Павлов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30 Дневниците на уфолога 
00.00 Новини. Прогноза за 

времето.  
00.30 “Дискусионно студио”  
02.00 „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00 “Директно за култура 

„ с водещ Любомир 
Захариев 

05.00 “Паралакс” - 
публицистично 
предаване  

06.00 „Живот между две роди-
ни“ 

 съБОТа, 20 яНУари
07.00 „Да намериш верния 

път“ - док филм
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна 

емисия 
10.30 „Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна 

емисия 
12.45 „Ако зажалиш...“
14.15 Разширен репортаж 
15.00 Кратки Новини
15.10 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

16.00 “Облаче ле бяло”  
17.00 “Изгнаници клети …” - 

конференция 
17.30 Новини - 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

18.00 “Паралакс” - 
публицистично 
предаване 

19.30 Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ „СКАТ“ 

19.50 “Другата история” 
- предаване за 
българската памет в пап-
ка готови предавания

20.00 “От българско, по 
- българско“ с Галя 
Асенова 

22.30 Новини. Прогноза за 
времето 

22.50 “ Другата история” 
- предаване за 
българската памет 

23.00 Концерт в памет на Вили 
Казасян - Джаз аранжи-
менти на Васил Спасов

23.30 „Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков  

01.30 Новини. Прогноза за 
времето 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 

Кръпката 
04.00 „Изгнаници клети“  
04.30 Рай или ад - 
05.30 “От българско, по - 

българско“  

НЕДЕля, 21 яНУари
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна 

емисия
10.30 „Фронтално“ с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна 

емисия 
12.45 „Кръшно хоро, 

нашенско” - неделен 
поздравителен концерт 

14.00 „Разбулване“  
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян 
Райчевски 

16.00 „Първото благо“ с проф. 
Цв. Димитров 

17.30 Новини - 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

17.45 “Джон Лоутън представя 
Община Каварна“ - док.
поредица

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
с водещ проф. Стаменов 

19.30 Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ „СКАТ“ 

20.00 „Алтернативи“ - с водещ 
Г. Колев

21.30 Паркур  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето
22.30 „Час по България“ 
23.30 „Фронтално“  
01.30 Новини.Прогноза за 

времето
02.00 „Паралакс“ - 
03.30 Прокудени от бащин 

край - 
04.30 „Кръшно хоро, 

нашенско” - неделен 
поздравителен концерт 

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева 

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
07.00 „Картината - мост към 

себе си“ 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 „Разлюлей се, море“ - 

Фолклорна среща село 
Крапец - 2 - ра част

11.30 Зимният Ботев връх - 
док. филм

11.55 Концерт на Ансамбъл 
Пирин - 2 - ра част

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия 

12.45 Алтернативи  
14.15 Паралакс 
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - 2 част 
16.15 „Първото благо“ с проф. 

Цв. Димитров 
17.15 „Магията на природата“ 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето 
22.30 Концерт Аве Мария - Ал-

бена Кехлибарева
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов 

03.00 Телевизионен форум - 
05.00 Облаче ле, бяло -  
06.00 Магията на багрите 
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  

 вТОрНик, 23 яНУари
07.00 „България е страна за 

живопис“ 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 „Ранни вести“ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 Дискусионно студио”  
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“  
16.15 „Ако зажалиш“  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров  Й. Апостолов 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето   
22.30 Директно за културата - 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 „Фронтално“  
05.00 “Разбулване“ -  
06.00 Докосване до природна-

та хармония 
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт

сряДа, 24 яНУари.
07.00 “Петър Бунарджиев - ху-

дожник и учител“ 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести - 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско -  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов    
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - 

21.00 „Паралакс“ -  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето 
22.30 Изгнаници клети - 
23.00 „Рай или ад“ - 
00.00 „Елена“ 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето
01.00 “Дискусионно студио” 
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
03.00 “Нови хоризонти“ -  
04.00 Алтернативи - 
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов   

06.30 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт 

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
07.00 “Скални манастири“ 1 

част 
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
13.45 Китка народни песни
14.00 “Дискусионно студио 
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет
15.30 Облаче ле, бяло - 
16.30 Паралакс - 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  

00.30 Новини. Прогноза за 
времето

01.00 “Дискусионно студио”
03.00 “Първото благо“ -  
04.00 „Дневниците на уфолога“  
05.00 “Край Босфора“ 
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 

ПЕТък, 19 яНУари
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Криминални хроники - 

12 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 162 еп. - 

Сериал 
14:15 Баровки - 53 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 161 

еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 20 

еп. - Сериал 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
03:30 Ключът към успеха 
04:00 Военна прокуратура - 20 

еп. - Сериал 
05:00 Наследницата - 162 еп. - 

Сериал 

06:00 Преследвачът - 8 еп. - Се-
риал 

съБОТа, 20 яНУари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
10:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
11:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 33 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:20 Диви сърца - 22 еп. - Се-

риал 
19:00 Диви сърца - 23 еп. - Се-

риал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 9 еп. - Се-
риал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 

04:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

05:00 Диви сърца - 22 еп. - Се-
риал 

06:00 Диви сърца - 23 еп. - Се-
риал 

НЕДЕля, 21 яНУари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
13:00 Ванилия и шоколад - 

Драма 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 34 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Семеен лекар - 120 еп. - 

Сериал 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Баровки - 53 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПОНЕДЕлНик, 22 яНУари
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 163 еп. - 

Сериал 
14:15 Баровки - 54 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 162 

еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 20 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
04:00 Военна прокуратура - 20 

еп. - Сериал 
05:00 Наследницата - 163 еп. - 

Сериал 
05:45 Баровки - 54 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

вТОрНик, 23 яНУари
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 164 еп. - 

Сериал 
14:15 Баровки - 55 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Шоколад и пипер - 163 
еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
7 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

7 еп. - Сериал 
04:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
05:00 Наследницата - 164 еп. 
05:45 Баровки - 55 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

сряДа, 24 яНУари
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Ченгета под прикритие - 
7 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 165 еп. 
14:15 Баровки - 56 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 164 

еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

05:00 Наследницата - 165 еп. - 
Сериал 

05:45 Баровки - 56 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТвърТък, 25 яНУари
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 166 еп. - 

Сериал 
14:15 Баровки - 57 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 165 

еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Криминални хроники - 

12 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
04:00 Криминални хроники - 

12 еп. - Сериал 
05:00 Наследницата - 166 еп. - 

Сериал 
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ÌÀÐÊÀ
ÁßËÎ ÂÈÍÎ

ÏÎÄÏÈÑÍÈÖÈ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÒÅÀÒÚÐ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ï.ÌÎÄÈÀÍÎ
“ÂÈËÀ“ÒÚÃÀ”

ÑÕÎÄÑÒÂÎ,
ÏÎÄÎÁÈÅ

N

ÏÐÎÃÐÀÌÅÍ
ÅÇÈÊ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÀÂÒÎÁÓÑÈ
È ÊÀÌÈÎÍÈ

ÁÓÅÍ
ÆÐÅÁÅÖ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈ

ÎÏÅÐÅÒÀ ÎÒ 
ÏÀÐÀØÊÅÂ
ÕÀÄÆÈÅÂ

ÄÅÒÀÉË ÇÀ
ÑÚÅÄÈÍßÂÀÍÅ
ÍÀ ÒÐÚÁÈ

ÔÈËÌ ÍÀ
ÅÄÓÀÐÄ

ÇÀÕÀÐÈÅÂ

ÄÐÅÂÍÀ 
ÄÚÐÆÀÂÀ Â

ÏÐÅÄÍÀ ÀÇÈß

ÑÒÀÐÈ
ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÑÐÅÁÚÐÍÈ

ÌÎÍÅÒÈ

ØÈÐÎÊÎ-
ËÈÑÒÍÎ

ÄÚÐÂÎ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÀ

ÊÈÍÎÀÊÒÐÈÑÀ
“ÄÀ

ÈÇÆÈÂÅÅØ
ÆÈÂÎÒÀ ÑÈ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ä.ÑÒÈÉË

“ÇÀËÅÇ Â
ÑÅÍ ÒÐÎÏÅ”

ÐÅÊÀ Â
ÑÈÁÈÐ

ÈÐÎÍÈ×ÅÍ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÁÈÂØÅ ÍÀØÅ
ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÇÀ
ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

ÅÐÈ

ÑÂÎÄ

ÑÒÈÕÎÒÂ. 
ÎÒ ÅÂÒÈÌ
ÅÂÒÈÌÎÂ

ÏÅÑÅÍ 
ÍÀ ÍÎÍÀ
ÉÎÒÎÂÀ

ÁÈÂØÀ
ÑÂÅÒÎÂÍÀ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÄÆÈÏÎÂÅ

ÏÐÎÂÅÐÊÈ,
ÈÇÏÈÒÀÍÈß

ÊÐÀÉ ÍÀ
ÌÎËÈÒÂÀ

ÑÓÐÎÂÈÍÀ 
ÇÀ ÏÐÎÈÇ-

ÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ 
ÌÀÃÍÅÇÈÉ

ÏÈÅÍÅ
ÍÀ ×ÀØÀ
ÄÎ ÄÚÍÎ

 ÏÅÂÅÖÚÒ
ÎÒ ÑÍÈÌÊÀÒÀ

ÍÀØÀÒÀ
ÏÀÐÈ×ÍÀ
ÅÄÈÍÈÖÀ

ÌÀÒÅÐÈÀË
ÇÀ ÈÇÎËÀÖÈß

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ

ÐÓÑÊÈ
ÏÈÑÀÒÅË

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
Ê.ÈËÈÅÂ

“ÁÎßÍÑÊÈßÒ
ÌÀÉÑÒÎÐ”

ÎÐÃÀÍÈ×ÍÈ
ÑÚÅÄÈÍÅÍÈß

ÎÑÒÐÎÂÚÒ
ÍÀ ÎÄÈÑÅÉ

(ÃÐ.ÌÈÒ.)

ÑËÀÄÊÈ
ÊÀÐÒÎÔÈ

ÍÀØÀ ÇÀÑÒÐÀ-
ÕÎÂÀÒÅËÍÀ
ÊÎÌÏÀÍÈß

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÏÀÐÔÞÌ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
É.ÉÎÂÊÎÂ
“ÞÍÀØÊÈ

ÃËÀÂÈ”

×ÀÑÒÈÖÀ ÇÀ
ÑÚÄÐÓÆÈÅ

ÌÅÄÍÈÒÅ
ÄÓÕÎÂÈ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ

ËÞÒÈÅÐÈ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ØÅÊÑÏÈÐ

ÐÓÑÊÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈÌÓÇÈÊÀËÍÀ

ÍÎÒÀ ËÈ×ÍÎ ÌÅÑ-
ÒÎÈÌÅÍÈÅ

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÀÐÒÈÑÒÈ×ÍÎ
ÈÌÅ ÍÀ

ÀÑÏÀÐÓÕ
ËÅØÍÈÊÎÂ

ÏÅÑÅÍ ÍÀ 
“ÀÁÁÀ”

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
À.ÊÐÎÍÈÍ
“ÄÚÐÂÎÒÎ
ÍÀ ÞÄÀ”

ÏÎÌÎÙÍÈÖÈ
ÍÀ ÒÐÈÁÓÍÀ

Â ÄÐÅÂÅÍ ÐÈÌ

ÍÀÇÂÀÍÈß

ÎÑÍÎÂÀÒÅË ÍÀ
ÀÐÌÅÍÑÊÈß

ÍÀÐÎÄ
ÍÀØ ÏÈÑÀÒÅË

“ÄÀÐÎÂÅ ÍÀ 
ÁÀËÊÀÍÀ”

ÁÅÇ-
ÀËÊÎÕÎËÍÀ

ÍÀÏÈÒÊÀ

ÌÎÄÅË
ÍÀ ÎÏÅË

ÑÒÈÕÎÒÂ.ÎÒ
À.ÌÈÖÊÅÂÈ×

ÀÂÑÒÐÈÉÑÊÀ
ÀÃÅÍÖÈß

ÏÎ ÏÅ×ÀÒÀ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ

ÐÈÁÎ-
ÍÓÊËÅÈÍÎÂÀ

ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÐÈÌÑÊÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ

32-69

ÀÍÃËÈÉÑÊÀ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀ

ÏÀÐÒÈß

ÅÄÍÎ-
ÂÀËÅÍÒÅÍ

ÎÐÃÀÍÈ×ÅÍ
ÐÀÄÈÊÀË

ÁÅËÃÐÀÄÑÊÎ
ÊÍÈÃÎ-

ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ ÍÀ 
ØÂÅÉÖÀÐÈß

ÏÈÃÌÅÉÑÊÎ
ÏËÅÌÅ

ÔÈËÌ ÍÀ
ÑÈÄÍÈ ÏÎËÀÊ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÎÁÓÂÊÀ

ÏÐÈÞÒÈ ÊÚÌ 
ÄÆÀÌÈÈ

ÐÀÑÒÅÍÈÅÒÎ
ÑÒÎËÅÒÍÈÊ

ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÁÎß ÇÀ
ÎÁÓÂÊÈ

ÊÎÌÅÄÈß Ñ
ÓÏÈ ÃÎËÄÁÚÐÃ

ÂÊÀÌÅÍÅÍÈ
ÐÀÊÎÂÈÍÈ

ÇÀÊÐÈÒÎ
ÑÒÐÅËÁÈÙÅ

ÍÀØÅ
ÊÍÈÃÎ-

ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ
ÊÂÀÐÒÀË

ÍÀ ÃÀÁÐÎÂÎ

ÐÓÑÊÈ
ÆÈÂÎÏÈÑÅÖ

1860-1900

ÌÎÄÅË ÍÀ ÄÅÓ

ÄÐÅÂÅÍ
ÃÐÚÊ

ÂÈÄ
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ

ÌËÅ×ÍÀ ÑÓÏÀ
Ñ ÊÐÀÑÒÀÂÈÖÈ

ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÀ
ÊÈÑÅËÈÍÀ

ÇÀÎÑÒÐÅÍ
ÏÐÚÒ

ÌÅÌÎÐÈÀËÍÀ
ÌÐÀÌÎÐÍÀ

ÏËÎ×À

ÊÐÓÏÍÀ
ÊÐÀÆÁÀ

ÑÅËÎ Â
ÑËÈÂÅÍÑÊÎ

ÏÎÄÂÎÄÍÈ
ÌÎÐÑÊÈ

ÐÀÑÒÅÍÈß
ÕÈÄÐÎ-

ËÎÊÀÒÎÐ

ÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÑÏÈÐÒÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÍÎÐÂÅÆÊÈ
ÏÎÅÒ

ÏÈÑÒÀ Â
ÈÒÀËÈß ÇÀ
ÔÎÐÌÓËÀ 1

ÃÐÚÖÊÎ
ÊÍÈÃÎ-

ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ

ÄÅÑÏÎÒ

ÌÀÐÊÀ
ÎÌÅÊÎÒÈÒÅË

ÇÀ ÏÐÀÍÅ
ÁÀËÊÀÍÑÊÀ

ÑÒÎËÈÖÀ

ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ ÎÒ
ÄÓÏÍÈÖÀ

ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ
ÏÐÀÂÎÚÃÚËÅÍ
ÒÐÈÚÃÚËÍÈÊ

Ó×ÅÍÈÅ,
ÐÀÇÂÈÒÎ ÎÒ
ÀÐÈÑÒÎÒÅË

ËÈÑÒ×Å
Ñ ÍÀÄÏÈÑ
ÍÀ ÑÒÎÊÀ

ÅÇÅÐÎ
Â ÐÈËÀ ÏÎÄÐÀÆÀÒÅË

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ ÍÀ 
ÁÀÍÃËÀÄÅØ

×ÅÒÂÚÐÒÈÒÎ
ÏÀÐ×Å ÇÅÌß
Ñ ÈÇÐÀÑËÀ

ÒÐÅÂÀ

ÑÀÌÎËÅÒÈ
ÍÀ ÈËÞØÈÍ

ÏÐÎÏÈÒÀ Ñ
ÎÊÈÑËÅÍ ÍÅÔÒ

ÑÊÀËÀ

ÃËÈÊÎÇÈÄ Â
ÌÀÃÄÀÍÎÇÀ

ÃÐÀÄ Â
ÉÅÌÅÍ

ÂÈÄ
ÆÚËÒÅÍÈÊÀÂÀ

ÃËÈÍÀ

ÁÈÂØÀ ÍÀØÀ 
ÏÎÏ ÔÎËÊ 

ÏÅÂÈÖÀ
“ÏÅÏÅÐÓÄÀ”

ÂÈÄ ÏÎÄÎÂÀ
ÍÀÑÒÈËÊÀ

ÄÎËÍÀ  ÄÐÅÕÀ
ÁÅÇ ÐÚÊÀÂÈ

ÐÀÂÍÈÍÈ
ÁÅÇ ÃÎÐÈ

ÍÀØ
ÏÎÏ ÄÓÅÒ
“ÍßÊÎÃÀ,

ÍÎ ÍÅ ÑÅÃÀ”
ÓÏÐÀÂÈÒÅË
ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ

ÌÀÑËÈÍÅÍ
ÖÂßÒ

ÈÍÄÈÉÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß ÍÀØÀ ÐÅÊÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
×ÓÄÎÌÈÐ
“ÈÃËÀÒÀ”

ÁßÃÀÍÅ,
ÒÈ×ÀÍÅ

ÊÎÂÀØÊÎ
ÄÓÕÀËÎ

ÏÐÈÒÎÊ
ÍÀ ÄÓÍÀÂ

ÌÀÐÎÊÀÍÑÊÀ
ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÎÁÅÌ

ÐÅ×ÍÈÊ : ÀÂÈÍ, ÀÌÈË, ÀÌÎÍÈÒÈ, ÄÎËÎÌÈÒ, ÅÄÈËÈ, ÅËÀÌ, ÈÐÈÍÈ, ÍÀÃ, ÍÎËÈÒ, ÎÇÀ. Âèêòîðèÿ ÊÐÚÑÒÅÂÀ

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: Åêñ. Òðàìèíåð. Ðàìàöîòè/Åðîñ/. Åëàì. Äîëîìèò. Ëåâ. Àáîíàòè. Åáîíèò. Ëà. 
Ðåàëè. Àâèí. Êèòàí. Íî. Èðîíè. Èòàêà. ßñåí. Áàòàòè. Îðåë. Èâîí. “Íèíà Ðè÷è”. Àëè. Àíà Êàðèíà. 
Àìàòè. Àíàëîã. Êî. Îòîíè. Åðèê. Ëèð. Åí. Äî. ÀÍ. Òè. Àíèë. Àêèí. Àäà. Àðè. Èðîíèì. “×èêèòèòà”. 
ÈÂÅÊÎ. Åäèëè. Èìåíà. ÈÊÎ. Àðàì. Ðàêèòèí/Íèêîëà/. Àò. Òîíèê. Êàäåò.”Íà”. Åïîõè. ÀÏÀ. Åòàï. 
“Îçà”. ÐÍÊ. Îòîí. Òîðè. Àðêà. Ìåòèë. “Íîëèò”. “Àéêà”. Áåðí. Èìàðåòè. “Öåëèÿò ìè ñâÿò”. Òîê. 
Ôèòèíã. Àêà. “Õàâàíà”.

ÎÒÂÅÑÍÎ: “Ïðåáðîÿâàíå íà äèâèòå çàéöè”. Àëîå. Ñîíàð. “Ìàðåê”. Ïàðêåò. “Îìàíà”. Åíàëèäè. 
Îêîòî. Êàëè. ÈÌÀËÈÍ. ÊÎÊÎËÈÍÎ. Îõðà. Èí. ÎÍ. Òèð. Íàã. Àíèí. Áÿã. “Åäè”. Îáèð. Ìåðè. Êìåò. ÀÐÎ. 
Àíàíèì. Äàêà. Åðìà. Ëåâèòàí. ×èì. Ïîòíèê. Ïðîáè. Àðàê. ÈË. Êàòè. Ñà. Àìîíèòè. Êèðà. Îëèâ. Àìèí. 
Òè÷à. Àäåí. Ìÿõ. Àòèêà. Èìîëà. Åòèêåò. Íàòà. Åö. ÒÈÊÎ. Àòèíà. Èìèòàòîð. Êîë. Òàðàòîð. Êàòåò. 
Ïîëåòà. Ñòåëà. Åëèí. Òèðàíèí. “Ðèòîí”. Èâàíèëè. “Èðèíè”. “Àíàëèòèêà”.
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СЪОБщеНие пОКАНА

имОти

малки Обяви

88-о журналистическо дружество ще прове-
де редовното си месечно събрание на 25 януа-
ри (четвъртък) от 10,30 ч. в салона на съюза на 
запасните офицери на бул. „Христо Ботев” 48. 
О.з. полковник Димитър Атанасов ще представи 
книгата на Христо Милев „Димитър Петков – от оп-
ълченец на Шипка до министър-председател”. Ко-
леги, гответе се за обсъждането й! Не забравяйте 
да си носите журналистическите книжки, за да по-
лучите стикери за платен членски внос за 2018 г.

От ръководството на дружеството 

0895/651427 - про-
дава шевна машина на 
ток и пишеща машина 
на латиница. Цена по 
споразумение

0889/378990 - про-
дава шахматни игри с 
различни размери, ве-
лурено палто мъжко 
и дамско, географски 
карти - на ниски цени!

02/4690408 - про-
дава нов аспиратор, 
бутала комплект - пър-
ви ремонт, за фиат 1,3, 
гедоре - комплект с 
калъф, немски, обув-
ки зимни саламандър 
- мъжки и дамски, по-
стеля с магнитни лен-
ти - от едната страна 
мериносова вълна, от 
другата - памук, разме-
рите са 200/81 см, но-
ва, неупотребявана

0 8 7 8 / 3 4 5 3 9 8 , 
0 8 9 3 / 5 1 4 8 3 9 , 
0887/732680 - купува 
стари монети, часов-
ници, картини, фотоа-
парати, метали, стари 
бижута

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 - прода-
ва уникалната книга 
"Умеете ли да се дър-
жите в обществото" и 
социологическа лите-
ратура

0896/722938 - про-
дава: мъжко кожено 
яке, употребявано, но 
в много добро състо-
яние - голям размер, 
спортно - 50 лв., халат 
нов, неупотребяван - 
10 лв.

0895/726638 - тър-
ся контакти с родни-
ни и приятели на Иг-
на Велинова, родена 
около 1920 г., ражда-
ла през февруари 1940 

02/4690408 - след 
18 ч. - дава под наем 
самостояелна стая об-
заведена - за един чо-
век, непушач, гараж с 
ток и вода.

0899/297967 - про-
дава вила в Момин про-
ход - триетажна, може 
и поотделно I етаж - 20 
хил. евро, II и III обза-
ведени х 25 хил. евро, 
с минерална вода

0896/785986 - про-
дава лозе 2 дка с мал-
ка вила - 46 кв. м, бли-
зо до болницата в Бал-
чик, с изглед към море-
то - 50 хил. лв.

0878/181538 – про-
дава къща в Ставерци, 
Плевенско, с 5 стаи, 
декар двор, стопански 
сгради

0894/220590 – про-
дава 1 дка празно двор-
но място в село Засмя-
но, на 30 км от Варна в 
посока Добрич, в регу-
лация – 2000 лв.

0885/335852 и 
0889/433582 – прода-
ва УПИ с бунгало 16 кв. 
м, фургон, лози и овощ-
ни дървета – с. Бошу-
ля, Пазарджишко – 12 
хил. лв.

г. в Плевен
0886/746780 - след 

20 ч. - продава ориги-
нална нова съветска 
комплектована с кла-
пани за МТЗ-80 "Бол-
гар". Цена 650 лв.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - прода-
ва микроскоп, ките-
ник, спортен велоси-
пед, приставки за бор-
машина - ренде, три-
он, аптекарска везна, 
речници, романи, ста-
ринен часовник

0876/179992 – без-
работен, страдам от 
катаракта и сърдечна 
недостатъчност. Хо-
ра, помогнете с пари 
и храна!

0899/892045 – про-
водник венелитов нов 
6 мм/180 м – 200 лв., 
електрическо фабрич-
но ново апартаментно 
табло с 9 автоматични 
предпазителя – 60 лв.

0888/606053 – ку-
пува български лен-
тов фотоапарат „Едел-
вайс”

0 8 8 2 / 9 2 1 2 1 1 0 0 , 
след 18 ч. – продава 
скулптурен портрет 
на „Тайната вечеря на 
Исус Христос”. Цена по 
споразумение. 

02/8727480 – про-
дава нови родопски 
одеяла – 15 лв./бр., 
ръчна шевна машина 
„Богиня”, антика – 30 
лв., с лека повреда

0877/882177 – про-
дава бокс с много ев-
ропейски инструмен-
ти за механична и 
електромонтажна ра-
бота – 100 лв.; евро-
пейски ръчна елек-
трическа бормаши-
на „Ровер плюс” с два 
оборота за пробива-

0895/307569 – про-
дава партер в Бургас 
близо до Краснодар, 
става и за живеене, или 
дава под наем

0897/050151 – про-
дава двуетажна къща, 
декар двор, стопански 
сгради, кладенец – в с. 
Огнен, Бургаско. Цена 
8000 лв.

0877/456780 – про-
дава апартамент чети-
ристаен, първи етаж, в 
центъра на гр. Рудозем, 
обл. Смолян

0884/766588 – жена 
с френски и руски език 
търси работа без за-
плащане, срещу полз-
ване на празно поме-
щение при почтени хо-
ра

02/8665624 – дава 
под наем таван за ре-
монт, мазета със сани-
тарен възел и площ за 
паркиране 

0899/892045 – про-
дава/заменя имот за 
малък апартамент в 
София. 880 кв. м, до 
водите на язовир „Ис-
кър”. С нотариален акт 
– двустайна дърве-
на къща 18 кв. м, ма-
сивен строеж 68 кв. м, 
готов за първа плоча. 
Много строителен ма-
териал. Облагороден. 
Електрификация, ин-
фраструктура, отлич-
на панорама. За лов 
на патици, гъски, сър-
ни, елени и др. Рибо-
лов, туризъм, ски – на 
40 км от София и на 25 
км от Боровец

0988/722370 – дава 
самостоятелна стая на 
мъж, жена или семей-
ство за символична су-
ма – в София, „Х. Дими-
тър”, срещу елементар-
на помощ

02/8665624 – дава 
под наем таванско по-
мещение за ремонт и 
мазе със санитарен въ-
зел за работилница

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

не и един обратен за 
пробиване на бетон 
и желязо, с 28 бургии 
за бетон и желязо, ви-
брираща – за бетон – 
120 лв.

0899/892045 – „Не-
обятният свят на бил-
ките” – обемисто про-
изведение – 100 лв., 
„Човешкият органи-
зъм здрав и болен”, 
немски превод, обе-
мисто произведение 
с цветни снимки и ле-
чение на човешкия ор-
ганизъм

0897/507266 – про-
дава мерцедес ВИТО 
7+1 и лада, коли на ме-
тан. Спешно!

0878/193005 – тър-
си инвеститор за го-
джи бери, орехи, ле-
ска, лавандула, 16 дка, 
еко район с. Антон, 
Сф; продава виброма-
сажорен мотор – нов, 
NOBECK. Цена по дого-
варяне

0888/245413 - 
продава нова ръч-
на месомелачка - 60 
лв., нов газов котлон 
- 68 лв., две вълне-
ни одеяла - по 28 лв., 
грамофонни плочи - 
по 8 лв./бр., 1960 г., 
продава две запазе-
ни персийски пътеки 
за спалня - по 28 лв./
бр., прахосмукачка - 
28 лв., сокоизстиск-
вачка - 38 лв.

0877/852693 - про-
дава парцели 760 кв. м 
с ПУП в кв. Виница, Ва-
рна

0305/29320 – прода-
ва етаж от къща в Со-
фия, 4 стаи, 2-и етаж, с 
голяма тераса, сменена 
дограма, 120 кв. м

0977/852339 – про-
дава обзаведена доб-
руджанска къща с 
кьошк, 3 стаи, антре, 
баня, двор 1,3 дка, сто-
пански сгради, овошки 
– в центъра на гр. Ал-
фатар

0889/524801 – ку-
пува/заменя с триста-
ен лукс за вила лукс с 
цел постоянно живее-
не, врачански лозя

0879/694192 – про-
дава 800 кв. м двор с къ-
ща в с. Ясен, Плевенско

0988/783323 – дава 
под наем гараж, обо-
рудван с ток и вода. Из-
годни условия!

02/4690408 – прода-
ва/заменя голяма ре-
конструирана, функ-
ционално обзаведена 
с всички екстри, с га-
раж – за по-малка бок-
сониера. Купува бок-
сониера или самосто-
ятелна стая

0 8 8 4 / 7 4 1 5 1 6 , 
0878/460617 - прода-
ва офис със статут за 
живеене, напълно об-
заведен - Варна, ком-
плекс Свети Констан-
тин и Елена, 35 кв. м и 
паркомясто; или заме-
ня срещу гарсониера 
в София

02/8743738 – про-
дава ½ идеални части 
от имот: двор 650 кв. м 
и майсторска къща 80 
кв. м на два етажа в с. 
Телиш

0885204295 – про-
дава курортен имот: 
двор 530 кв. м със за-
конна масивна вила 50 
кв. м във вилна зона Ба-
тулия

На 17 януари 2018 г.
20 гОДиНи

без майка ми 
ТАНКА СТОяНОВА МАрИНОВА

1920-1998
Родом от с. Люти дол, работила в Роман, 

Враца, Мездра и София
Ти ме роди, но ти ми даде
и светлото, що в теб блестеше.
Ти и човека в мен създаде,
ти два пъти ми майка беше…

Вечна й памет!
Дъщеря Уляна

Столичният клуб „Родознание и краез-
нание” към БФГ „Родознание” и културно-
просветният клуб „Петрохански светлини” 
ще проведат общо събрание на 18 януа-
ри 2018 г. (четвъртък) от 17,30 ч.  в мал-
кия салон на НЧ „славянска беседа” на  
ул. „г. с. раковски” 127 в софия.

Поканваме членовете на двата клуба и 
граждани да присъстват  на събранието. 

От ръководството на двата клуба

На 20 януари 2018 г.  
се навършва

ЕДНа гОДиНа
без скъпия наш съпруг, 

обичан баща и дядо
ВеСелИН яНКОВ еНчеВ

1931-2017
Роден на 28.6.1931  

в с. Самоводене,  
общ. Велико Търново, живял  
и работил в София. След завършване на право 

се отдава на търговска дейност, работи като 
търговски представител в Индия, Финландия и 
др. страни. С много обич и тъга пазим спомена 

за теб. Дълбок поклон пред паметта ти.
Почивай в мир!

От семейството и приятели

На 16.1.2018 г.  
се навършиха 

40 ДНи 
откакто ни напусна 
нашата скъпа майка
ОлгА ПурчелОВА

Почивай в мир, майче!  
Ще те помним винаги!

Дъщери соня  
и Даниела
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17 януари 2018 - 4:18:28 ч. - новолуние
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диета-
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

времетО

Д-р иван сТОяНОв
магнитни бури - 17, 18.I. 

17 яНУари, 1/2 лУНЕН ДЕН, 
НОвОлУНиЕ, лУНа във 

вОДОлЕЙ 
Много от околните ще бъдат 

склонни към хитрост, коварство 
и няма да подбират средства, ко-
ето е сериозно препятствие за 
съвместната ви работа. В лична-
та сфера всичко ще бъде гладко.

18 яНУари, 3 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа 

във вОДОлЕЙ 
Хората просто не си използ-

ват шансовете; това е предизвика-
но от намалената активност, която 
ще ви съпътства. Бъдете по-смели 
и готови да рискувате, за да взе-
мете самостоятелни решения, а 
звездите ще са на ваша страна.

19 яНУари, 4 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа,

 лУНа в риБи 
Моментът не е подходящ за 

решаването на важни въпроси и 
правенето на крупни покупки и 
инвестиции. По-разумно е да из-
чакате. Каквато и да е целта ви, за 
да я достигнете, ще ви трябва по-
вече сдържаност и самоконтрол.

20 яНУари, 5 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в риБи 
Страстите и емоционални-

те пориви стават по- маловажни, 
отколкото взаимното доверие и 
разбиране. Затова денят ще бъде 
благоприятен за стабилните парт-
ньорски двойки.  

21 яНУари, 6 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в риБи 
Само хора, ръководени от 

здравия разум, а не от емоции, 
може да разчитат да получат то-
ва, към което се стремят. Денят 
налага съсредоточеност, сериоз-
ност, отговорен подход към реша-
ването на всички въпроси.

22 яНУари, 7 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в ОвЕН 
Емоционалният фон е напрег-

нат. Но ако изпитвате към близки-
те си най-нежни и дълбоки чув-
ства, ще намерите нужния ком-
промис.

23 яНУари, 8 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в ОвЕН 
Напористи и целеустремени, 

вие ще успеете. Лентяите и без-
делниците ще останат зад борда. 
Деловите преговори ще приклю-
чат с успех. На всичко отгоре ще 
имате висок жизнен тонус.

ЛУНеН 
КАЛеНдАр

ЗаПОЗнайте се

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (17.I.- 23.I.2018 г.)

ако в началото на периода се чувствате уморени, сънливи 
и с понижен жизнен тонус, причина за това ваше състояние 
може да бъде въздействието върху нервната ви система на 
луната, преминаваща през фаза новолуние. За повишаване 
на жизнения тонус ще спомогне приемането на чайове и хра-
нителни добавки, съдържащи гинко билоба, жен-шен, арония, 
елеутерокок и др. в дните с повишена слънчева активност е 
възможно да има известно влошаване на здравето при стра-
дащи от исхемична болест на сърцето. това налага сърдеч-
но болните да избягват евентуални по-големи физически и 
психо-емоционални състояния и да ограничат консумация-
та на животински мазнини, на готварска сол и на съдържа-
щи кофеин напитки.

в сряда температурите ще тръгнат към повишаване, като 
сутрешните ще са около нулата, но през деня ще достигат до 
8 градуса. Ще ръси ситен дъждец. в четвъртък отново леко ще 
спаднат, но силният вятър ще допринесе да ги усещаме като 
силен студ. дъждът ще премине в сняг, но количествата ще са 
минимални. но лошото време няма да продължи дълго – в петък 
слънцето ще изгрее, макар и малко „зъбато”. температурите 
ще са от – 6 до 5 градуса през деня. вятърът ще отслабне. в съ-
бота облачността ще се увеличи, а температурите ще се вди-
гнат и ще бъдат от – 2 до 7 градуса. в неделя се  очаква по-сери-
озни превалявания и температури от 0 до 8 градуса. в понедел-
ник и вторник атмосферните условия ще са почти без промяна 
– с краткотрайни валежи и температури около 1 до 4-5 градуса.

дЖеСиКА

ОвЕН - Стремете се 
да използвате мъдро 
шансовете, дадени ви 

от съдбата. Ще се радвате на 
добро здраве, но не се осла-
няйте само на  късмета. Обър-
нете внимание на близките си.

ТЕлЕЦ - Постарайте 
се да планирате ан-
гажиментите си. До-

бре е да направите преоцен-
ка на старите си приятелства. 
Материалното ви положение 
ще е стабилно.

БлиЗНаЦи - Въз-
можно е да получи-
те предложение в 

материален план, на което 
да не можете да устоите. От-
делете време и за пълноце-
нен отдих.

рак - Около сре-
дата на периода 

ще сте склонни към проя-
ва на сантименталност, коя-
то може да ви изиграе лоша 
шега. Избягвайте и на най-
малкия риск да попаднете в 
неизгодно положение.

лъв - Само актив-
ността може да ви е 
от помощ. В края на 

седмицата спокойният ви 
ритъм на живот ще ви даде 
множество предимства. Ще 
можете да планирате някои 
нововъведения.

ДЕва - През почивни-
те дни се предпазвайте 
от силна чувствител-

ност. Опитайте се да изясните 
противоречията помежду си.

вЕЗНи - Ще ви бъдат 
поставени доста из-
исквания от членове-

те на вашето семейство. Ще 
разполагате с благоприят-
ни възможности, с които да 
възстановите хармонията в 
отношенията си.

скОрПиОН - Използ-
вайте благоприятните 
възможности, за да от-

криете нови съмишленици. 
Обърнете внимание на здра-
вето си. Не си поставяйте не-
преодолими задачи, за да не 
поставите живота си на риск.

сТрЕлЕЦ -  Завишете 
изискванията си към 
внуците. Стремете се 

да разпределяте по прави-
лен начин ангажиментите си. 
Не предприемайте внезапно 
хрумнали ви идеи.

кОЗирОг - Следвайте 
стриктна организация 

на задълженията си. Стреме-
те се да степенувате отговор-
ностите си по важност.

вОДОлЕЙ - Подгот-
вете се да направите 
размествания в про-

грамата си, ако обстоятел-
ствата го налагат. Здравето 
ви ще е стабилно, но си по-
чивайте повече.

риБи - Премахвайте 
вътрешните си проти-

воречия, защото те ще спъват 
инициативността ви. Стреме-
те се да гледате оптимистич-
но на живота, защото това е 
най-добрият начин да наме-
рите лесно разрешение на 
проблемите си.

090/363179 - търся 
сериозен мъж за дъл-
готрайно партньор-
ство. Не ме вълнува пен-
сията му, а да обича се-
мейния уют, топлината, 
да е добър, да не прека-
лява с алкохола!

40-годишен рабо-

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

нец
0896/255929 – 60 

г./172 кг, осигурен, самос-
тоятелен търси сериозна 
жена, копнееща за неж-
ност, разбирателство за 
цял живот. Чакам те!

0893/558487 – вдовец, 
68/169/72, търси жена от 
Разград, Русе, Шумен, 68-
70 г. Моли само сериозни 
обаждания!

02/4445711 – г-н на 
78 г., 180/80 кг, интели-
гентен, осигурен, още 
здрав, с добър външен 
вид, с кола, желае запоз-
нанство с подобна г-жа

1750 софия, ина Ели-
сеева, до поискване! – 
от грижи за другите про-
пускаш себе си. Търси 
77-82-годишен от София, 
Западна България – чрез 
доверие и грижа - за съв-

местен живот
0988/990836 – софи-

янка, около 60 г., симпа-
тична, търси своята по-
ловинка – почтен вдовец 
на подходяща възраст

0988/742930 – 59 
г./173 см/65 кг, работи, 
обича разходките сред 
природата, търси добра 
жена с приятна визия, да 
не пие и да не пуши, с до-
бър външен вид и здрава.

0877/787202 – търси 
си другарче самотно от 
Брестовица, Пловдив-
ско, на 70 г.

090/363906 – самот-
на вдовица от софийско 
село, финансово незави-
сима, търси мъжко рамо 
до себе си, топлина, уют, 
близост

0894/526888 – 67 
г./168 см, мъж от София 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

тещ варненец 182/96, не 
пуша, не пия, търся жена 
до 37 години от Севе-
роизточна България за 
създаване на семейство 
и деца. тел. 0877430258 
след 19 ч

0877/619012 – мъж на 
72 г. от Великотърнов-
ския регион търси жена 
до 67 г. от цялата страна – 
да не пуши, да живее при 
мен на село

0877/402437 – добра, 
симпатична 70 г. спешно 
търси подслон и финан-
сова подкрепа при въз-
растен самотен софия-

на 18 януари
на

 СОНя ДИМИТрОВА МИТеВА
от Ямбол

Пожелавам й благоденствие, здраве и още 
внуци! Като майка си да стигне и 

да има и правнуци! 
Желая й здраве и дълголетие!

марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

на 17 януари на 
СИМОНА ИВАНОВА ИВАНОВА 

от Бургас!
Пожелавам й здраве, спокойно детство 

и много години занапред! Да се  развива под 
крилото на мама и татко!

На всички рожденици от Ямболска 
и Бургаска област пожелавам 

здраве! На децата спокойно детство, 
на пенсионерите – спокойни 

старини, на работещите – успех в 
труда!

марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на ЙОрДАН 

СИМеОНОВ ИВАНОВ
от с. Дълги дел, 

общ. Георги Дамяново, 
обл. Монтана

Редовен абонат 
на в. „Пенсионери”,

който на 14 януари 2017 г.      
                     навърши 

    90 гОДиНи
           Да бъде жив и здрав

 и да дочака стогодишен юбилей 
като читател на любимия вестник!

на 
БОряНА 

ДИлИяНОВА 
АНДрееВА

Пожелавам й преди 
всичко здраве, 

успех в професията и 
така, както стана 

баба, да има късмета 
да  стане и прабаба 

като майка си! Желая 
й много щастие!

марин 
андреев 

колев,
 с. гурково, 

обл. Добрич

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН ДЕН

 на 16 ЯНУАРИ 2018 г. 
на 

СТОЙчО ПеТрОВ 
геОргИеВ

 роден на 16.1.1925 г. 
в с. Ласкарево, общ. 

Сандански, живял в София    
Учил в родното си село, за-

вършва учителския институт във В. Търново, во-
енното училище в София, СУ "Св. Климент Ох-
ридски". Като педагог работи като учител, ди-

ректор на училища и зам.-директор на различ-
ни техникуми, на Държавния библиотекарски 

институт, където достига пенсионна възраст. В 
продължение на 40 години е хорист - втори те-
нор, в хора на запасните офицери в София, сви-

ри на цигулка и устна хармоничка. Добър съ-
пруг, грижовен баща на две дъщери, обичан и 

уважаван дядо и прадядо на петима внуци. Член 
на БАС, тих, скромен, човек с огромно и топло 

сърце, уважаван от всички. Пожелаваме му спо-
койни старини и дълголетие! 

ЧЕсТиТи 92 гОДиНи ОТ ТвОЕТО рОЖДЕНиЕ!  

От семейството, другари и приятели от 
културния клуб на великотърновци в софия

биОПрОгнОЗа

търси жена от 50 до 65 
г., домошар, самотна, 
симпатична, от София 
и областта – за сериоз-
на връзка. Без есемеси и 
кликване!

0895/695595 – почти 
69 годишна желае при-
ятелство със свободен 
мъж от Ст. Загора или 
близките села и квартали

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 
72/180/101, инженер, 
поет, сам, осигурен, тър-
си добра, осигурена, без 
ангажименти, от Варна 
или София – за щастлив 
съвместен живот

0887/114626 – желае 
осигурен, добряк, без 
деца, до 85 г. Съжител-
ство при него. Изстрада-
ла, приятна, добричка, 
бедна

0886/462077 – 70 г/165 
см/70 кг – неженен тър-
си пенсионерка за дру-
гарка, за съжителство, да 
има сериозно отношение 
към семейството

„П“



17.I. - 23.I.2018 г.
3

2

Български30 Ярки звезди

Останах верен на себе сиОт стр. 1
Тогава бях ученик 

в 11 клас, а след това 
студент първи курс и 
съвсем искрено и не-
посредствено съм си 
водил дневник за мо-
ята първа голяма лю-
бов и за това, което се 
случва наоколо. Всъщ-
ност тези дневници са 
в немалка степен до-
кумент на времето.

- Те ще са цяла 
трилогия, обхва-
щаща от 1956 до 
1961 г. Защо след 
това преставате да 
си водите дневник? 

- Защото се ока-
за, както обикнове-
но, че тази безкрай-
на любов всъщност 
имала край.

- имаше ли мо-
мент на колебание 
дали да споделите 
с читателите си съ-
кровените тайни за 
първите любовни 
вълнения на мом-
чето Недялко Йор-
данов, което толко-
ва гордо ги таи в 
сърцето си?

- Не бях ги чел поч-
ти 60 години. Когато 
ми ги прехвърлиха на 
компютър, се зачетох 
в тях като в роман, в 
който героят е съв-
сем друг човек, а не 
самият аз. Така и гле-
дам на тях.

- вие имате мемо-
арни книги,  но оста-
нали ли са скътани и 
други лични запис-
ки, които сте пра-
вили през годините, 
които все още са не-
споделени, и замис-
ляте и тяхното из-
даване?

- Вече съм издал 
четири тома мемо-
ари, разказал съм 
подробно за живота 
си от раждането ми 
до 2008 година. Това 
е особен вид мазохи-

разговаряме с недялко йорданов за най-новите му твор-
би – мемоарните книги „някога, някога... дневници I част“, 
която излезе преди дни, и „моят радой“, стихосбирката 
„мрън-мрън“ и филма „не си отивай, мой живот“. Обичани-
ят от поколения поет подготви голяма премиера, на коя-
то представи книгата пред многобройните си читатели.  
събитието, включващо и прожекция на лентата, се прове-
де в столичния Централен военен клуб. авторът под аком-
панимента на композитора Хайгашод агасян чете най-но-
вите си стихове.

зъм, защото преживя-
вах всичко отначало. 
И не бих го направил, 
ако животът ми бе-
ше скучен и щастлив... 
Преживял съм драма-
та на моето поколе-
ние, което постепен-
но си отива.

- 
„ м о -
ят ра-
д о й “ 
с е 
р а д -
ва на 
голям 
и н т е -
р е с 
с р е д 
ч и т а -

телите. Това е осо-
бена книга – автобио-
графия и биография, 
събрала късчета от 
живота на две големи 
фигури и едно голя-
мо приятелство. как-

во ви тласна да я на-
пишете?

- Радой живееше в 
София, а аз в Бургас. 
Пишехме си често и 
дълго... Тези негови 
писма, които предста-
вих в книгата, са без-
ценни. Моите вероят-

но се намират в него-
вия архив и някой ден 
ще поискам да ги ви-
дя. Той беше за мен и 
баща, и приятел, и съ-
дник, и покровител, а 
често и брат по съд-
ба. Обичах го и той ме 
обичаше и все така си 
съществува около мен 
и в мен.

- стихосбирката ви 
„мрън-мрън“ първо 
приковава внима-
нието с нейното ав-
тоиронично и мило 
звучащо заглавие. в 
нея споделяте, че сте 
имали период, в кой-

то музата ви не 
ви е навестявала, 
и че сте страдали 
от това. Промени-
ха ли се нещата?

- Трябваше да се 
случи едно преме-
ждие, за да про-
умея най-после, 
че няма време, че 
трябва да се бърза.

- сега всеки ден 
пишете ново сти-
хотворение и го 
споделяте във 
фейсбук. събра-
хте ли вече дос-
татъчно за поред-
ната книга? какво 
ви вдъхновява?

- Това е нещо, 
което не ми се е 
случвало нико-
га досега. Сам не 
мога да си обясня 
защо вече повече 
от месец всяка су-
трин се събуждам 
в 4 часа и пиша по 

едно стихотворение. 
Понякога човек сам 
не може да предви-
ди и обясни какво 
става с него.

- стихотворени-
ето ви „момчето, 
което...“, посвете-

но на григор 
Д и м и т р о в , 
наскоро пре-
дизвика го-
лям фурор 
във фейсбук. 
стана по-
пулярно за 
броени часо-
ве. Харесаха 
го и го споде-
лиха десетки 
хиляди хора. 
Това сякаш по-
твърди за вто-
ри път, че на-
родът умее да 
се радва на го-
лемите си лич-
ности и побе-

дите, които ни обе-
диняват като нация. 
Един път се обедини-
ха около самата по-
беда и втори – око-
ло творбата ви, коя-
то така добре изрази 
всеобщите чувства.

- Право да си кажа, 
не съм очаквал такъв 
ефект. Написах стихо-
творението в една от 
тези мои „поетични“ 
сутрини, след като ве-
черта до късно прежи-
вявах драмата на то-
зи страхотен финален 
мач. Не познавам лич-
но Григор, но ми се 

с т р у в а , 
че мога 
да раз-
б и р а м 
к а к в о 
му е на 
д у ш и ч -
к а т а , 
к о г а т о 
и г р а е . 
Той за-
с л у ж а -
ва въз-
торга от 
неговия 
п о д в и г 
и тряб-
ва да го 
изразим 
п ъ л н о -
г л а с н о , 
з а щ о -
то може 
би го очакват тежки и 
обидни думи, ако съв-
сем естествено почне 
и да губи.

- Благодарение на 
модерните техноло-
гии и социалните ме-
дии обратната връз-
ка стана много бър-
за. вие се чувства-
те в свои води във 
фейсбук. какво ви 
носи това светка-
вично споделяне, то-
ва лесно общуване с 
публиката?

- Поначало интер-
нет и съответно фейс-
бук е велико  откри-
тие. За милиони хо-

ра той е бягство от 
самотата, възможност 
да бъдеш част от ця-
лото човечество. За 
мен освен всичко дру-
го той е една голяма 
и непосредствена ау-
дитория, пред която 
показвам това, което 
пиша.

- На премиера-
та на 16 декември 
представихте освен 
книгите си и новия 
си филм от пореди-
цата „Още съм тук, 
още съм жив“, петия 
поред. как се роди 
тази документална 
серия? в предишни-
те ви филм има мно-
го лични кадри, ко-
ито са ценни и като 
свидетелства за со-
циалната действи-
телност. разкажете 
за тази потребност 
да запечатвате жи-
вота, да го отразя-

***
Когато си беден, когато си слаб,
когато трепериш за късчето хляб,
когато отвсякъде, кой както свари,
препъва те с крак и ти удря шамари -
недей се отчайва, недей се навежда,
не си позволявай да губиш надежда!
Защото макар да е жилаво злото,
в човека все пак побеждава доброто.

 Какво е охолство, какво са пари
пред светлата участ да бъдем добри!
 Когато в сърцето ти гняв се надига,
кажи си наум кротко думата "стига!".
 И вярвай, че пак ще спечели двубоя
със лошите мисли усмивката твоя.
 Защото макар да е жилаво злото,
в човека все пак побеждава доброто!

вате  - на хартия и 
на лента, да запаз-
вате, да предавате 
преживяното.

- Идеята беше на 
телевизия СКАТ и 
на Валери Симео-
нов. Предложението 
прозвуча малко зло-
вещо: „Хайде да на-
правим поредица от 
филми, в които да 
разкажеш живота си, 
докато си жив.“ При-
ех след известно ко-
лебание – уж само 
един филм, а се ока-
заха вече пет, защо-
то разполагам с огро-
мно количество виде-

оматериал от моето 
всекидневие през го-
дините, от постанов-
ките ми в театъра, от 
стотиците рецитали и 
телевизионни интер-
вюта. Всъщност тези 
филми също са до-
кументи на времето, 
защото касаят всички 
превратности на на-
шия живот през тези 
77 години, през кои-
то съм живял.

- „Доволен съм, че 
съм такъв, а не друг. 
Нали можеше да бъ-
да друг“, казвате в 
„Дневници“, когато 
сте на 16-17 години. 
Днес заявявате ли го 
отново?

- Слава богу, оста-
нал съм си същият – 
несъвършен, грешен, 
но винаги верен на 
себе си.

въпросите зададе  
анелия УЗУНОва

с Хайгашод агасян

със съпругата си ивана джеджева
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вОДОравНО: “Мистър Бийн”. Иванович. ТАНГ. Офорт. Аманита. Каролев. 
Нирала. Алор. Расин. “Никита”. Брави. КАТ. Ирокези. Руан. Окинава. Аерон. 
Ери. Легат. Нутела. “На мама”. КА. Ланг. Па. Елин. Неф. “Га”. Ронин. Василев. 
Чек. Кол. Ити. “Ила”. Такири. Склон. Кала. Ав. Нети. “Сиси”. Ивета. Олив. Но-
лит. Банан. Нота. Ресто. Ое. Такин. Тет. Одър. КЛМ. ФА. “Никомед”. Инота. На-
таван. Решт. Келар. Вата. Акилини. Лила. Сибила. Атакама. СОТ. Им. Рамацоти. 
“Ванина Ванини”. Анона. 

ОТвЕсНО: Китара. Енарета. Атанасов. Саратога. Окалина. Атила. Етнос. Ка-
мен. Кавак. Табан. Ъгли. Италики. Енина. Ини. Ар. Енин. Минорат. Нивалин. Бов. 
Раван. Ливан. Кака. Пиф. Нов. Отони. Ив. Йоника. Тотем. Лама. Енрике. Латерит. 
Триза. Ни. Денари. Ви. Атие. Евро. Шикан. Вала. РНК. Вист. Едит. Ами. Дама. Ро-
уан Аткинсън. Ама. “На”. Бунт. Есил. Отрок. Аца. Зонара. Елфи. Осло. Тел. ОН. 
Виланела. Линии. Калисто. Китов. Рангел. Стол. Алоин. Чарити. Гавани. Емират.
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Хумор Хумор

Председателство

В кварталното ка-
панче – гаража на 
Кирето, сме се съ-

брали постоянната ком-
пания – аз, Кузман, Евло-
ги и Бухала, пием масти-
ка с мезе тиквени сем-
ки и си разправяме кой 
как е посрещнал Нова-
та година.

- Ле-ле как ме бихааа! 
- вика Евлоги.

- Кой бе? - интересува-
ме се ние.

- Баджанакът… - от-
връща Евлоги. - Голям 
майтап падна!

- Голям майтап или го-
лям бой? - питаме.

Евлоги обяснява, че и 
боят е бил голям, и май-
тапът - голям. Щото ба-
джанакът му на Евлоги 
от една страна - баджа-
нак, обаче от друга стра-
на - бивш боксьор. И как-
то си посрещали заедно 
Новата година, в един 
момент Евлоги, кой знае 
защо, казал:

- Баджо, ще ти таковам 
аз на тебе балдъзата!

Така го казал – най-
културно, не употребил 
някоя грозна, нецензур-
на дума. Въпреки това 
обаче баджанакът по-
гледнал кръвясало, на-
дигнал се от масата и 
рекъл:

- Бе чия балдъза ще та-
коваш ти бе?!

И докато Евлоги уточ-
ни, че всъщност балдъ-
зата на баджанака е сес-
трата на жена му, тоест 
съпруга Евлогиева, оня 
му набил две крошета, 
два прави и един ъпер-
кът. После, когато всич-
ки на масата си обясни-
ли един на друг, че кога-
то две сестри са омъжени 
за двама мъже, тези мъ-
же са баджанаци помеж-
ду си, а всяка от сестри-
те съответно се пада бал-
дъза на съпруга на сес-
тра си и Евлоги, казвайки, 

че ще еди-какво си бал-
дъзата на баджанака си, 
всъщност е казал, че ще 
еди-какво си собствена-
та си съпруга, така че ба-
джанакът не би трябва-
ло да има никакви пре-
тенции. Накрая, когато 
роднинските връзки би-
ли изяснени, всички мно-
го се смели, а най-много 
се смял баджанакът бок-
сьор.

- Това е нищо! - вика 
Кузман.

И разказва с него пък 
какъв майтап станал. 
Тръгнал той да хвърля 
пиратки през балкона, 
ама се спънал, съборил 
елхата, елхата подпалила 
килима, а килимът под-

палил пиратката и тя из-
бухнала в ръката му. И ко-
гато го закарали в “Пиро-
гов”, докторите си го под-
мятали един на друг като 
баскетболна топка, щото 
не можели да се разберат 
кое на Кузман му е по-
спешно за лекуване - из-
гарянията или разкъса-
ният палец. Накрая хвър-
лили ези-тура, зашили му 
палеца, после му намаза-
ли бузите с мехлем про-
тив изгаряне и му сипа-
ли водка в пластмасова 
чаша. И се превивали от 

смях, когато Кузман из-
пуснал чашата, понеже я 
бил хванал с бинтована-
та ръка. А най-много се 
смели докторите, когато 
Кузман от третия път ус-
пял да вдигне чашата и 
да я изпие, но като я из-
пил, понечил да седне и 
тогава се установило, че 
с мехлем против изгаря-
не са намазани бузите на 
лицето му, а всъщност е 
трябвало да му намажат 
съвсем други бузи.

- Е, тогава наистина 
падна голяма веселба! - 
почеса една от изгорени-
те си бузи Кузман.

Бухала, който до тоя 
момент мълчеше, про-
дължи да мълчи, но ни 

даде знак, че иска да 
каже нещо. Но понеже 
челюстта му е счупена, 
та по тая причина пие 
мастиката през слам-
ка и не може да гово-
ри, със знаци ни обяс-
ни, че и неговото по-
срещане на Нова годи-
на е било много весе-
ло, но ще ни го разказ-
ва друг път.

Тука вече не можах 
да издържа.

- Абе вие сте идиоти 
бе! - рекох. - Единият - 
със строшена челюст, 
другия го били като 
тъпан, третият - с изго-
рен задник! И това би-
ло смешно, и това било 
майтап!

И се обърнах към Ки-
рето:

- Виждаш ли бе, Ки-
ре?! Виждаш ли с как-
ви кретени ме е събрал 
животът в твоя гараж?!

Кирето излезе иззад 
бара, прибра празните 
чаши и рече:

- Ех, момчета, момче-
та! Това, което сте пре-
живели на Нова година, 
наистина ще ви се сто-
ри майтап, смях и ве-
селба в сравнение с то-
ва, което ни чака през 
тази година!… 

Какво имаше пред-
вид обаче - не разбрах-
ме…

Димитър БЕЖаНски

страницата подготви  Невена НикОлОва

ВИЦОТЕКАв министерския 
съвет: 

- Ето например ед-
но време в Япония 
старците са ги отна-
сяли в гората и са ги 
оставяли там, за да 
умрат. 

- Г-н премиер, а ня-
какво друго предло-
жение за пенсион-
ната реформа има-
те ли?


Един отива при 

кварталния.
- У нас става нещо 

ужасно! Искам да по-
дам оплакване!

- Срещу кого?
- Срещу жена ми. 

Всяка вечер ми слага 
малка доза отрова в 
яденето.

Кварталният е сма-
ян.

- Сигурен ли сте?
- Абсолютно! Про-

следих я и видях как 
я разбърква в ман-
джата със собствени-

те си ръце!
- Е - рекъл полица-

ят, - да не прибързва-
ме, това е много сери-
озно обвинение. По-
добре аз да поговоря 
с нея и после пак да 
се видим с вас.

На другия ден не-
щастникът отново 
отишъл в приемната.

- Говорихте ли с 
нея?

- Да. Беше тежък 

разговор... Три часа 
по телефона...

- И какво ще ме по-
съветвате?

- Какво да ви ка-
жа... На ваше място 
аз бих продължил да 
си ям отровата...


- Жена, каква га-

дна чорба си сготви-
ла в шарената тен-
джера? Въобще не е 
вкусна!

 - Нищо не съм гот-
вила, само я накис-
нах да я мия!

Чуйте, чуйте блага вест –
председател сме на ес!
извънредно важна става,
значи, нашата държава!
филмчетата прожектираме,
българското рекламираме.
и на брюксел цял елита
ще гостим със топла пита.
той ни идва на крака 
за дебати в ндк!
всичко живо е на крак,
но посрещаме ги – как?
Полицаите стачкуват,
докторите негодуват,

еколозите крещят
Пирина да защитят.
банскалии пък напират 
лифтове да инсталират.
Пенсионерите, горките,
по къщята си са скрити,
не издават глас, ни звук
възрастните хора тук.
времето дошло е –
ето – да ни видят дереджето!

Уляна ПЕТкОва

 много преимущества щяхме да имаме, ако не 
притежавахме любопитство.
 много работа върши добре изиграното учуд-
ване.
 и когато е слаб, човек може да направи усилие 
над себе си.
 изненадата прилича на заек, дочул пушечен из-
стрел.
 Най-трудно се преминава от свирепа тревога 
към неистова радост.
 Най-трудно е да правим нещо повече от това, 
което сме решили по-рано.

Борис аНаНиЕв

- От ес му се радват, а ти му се мръщиш!

жейно 
жейнОв
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ОРЕЛ И ЗМИЯ
Веднъж орелът в ниското съзря
една голяма, тромава змия 
и още преди да я налапа, 
започна въпроси да задава: 
- За нас ти знаеш - гордите орли, 
че малко сме останали, нали?! 
Видът ни днес е на изчезване, 

не се множим и все умираме. 
А твоят род е по полята, 
в гората, джунглата и под водата. 
Ти в различни царства си живяла. 
Кажи ми, как си оцеляла? 
Змията бързо се обърна 
и с неописуем страх отвърна:     
- Аз винаги се влача по корем     
и тъй на почит съм била в едем. 
Достатъчно съм помъдряла 
и на царските трапези яла. 
Под вратите даже се провирам, 
навсякъде си път намирам 
и често кожата си сменям,     
без характера си да променям. 
Дочул последните й думи, 
орелът стана прицел на куршуми     
и горд, величествен и кървав 
на земята бързо падна мъртъв. 
Змията в шумата се шмугна 
и тихо на себе си прошушна: 
- Щом искат да ме клъвнат - бягам, 
на топа на устата друг оставям. 

силвия милЕва, варна

слави бОрисОв

СЛЕДПРАЗНИЧНО


