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Помощта заменя 
досега изплащаните 
добавки за социална 

интеграция и социал-
ната пенсия за инва-
лидност.

От 100 българи само 8 одобряват работата на 
парламента. в нормални държави подобни данни на 
социолозите означават катастрофа и предпостав-
ка за извънредни избори. не така мисли обаче пред-
седателят на мнозинството в народното събрание. 
при откриването на поредната сесия след несправед-
ливо дългата коледна ваканция той за кой ли път 
използва трибуната за злобни клевети срещу дър-
жавния глава. Освен че е банално, подобно поведе-
ние е смехотворно и граничи с медицинска диагноза. 
най-малкото заради съотношението на рейтинги-
те. президентът е единственият политик с преобла-
даващо положително отношение на нацията. зам.-
председателят на герб би трябвало да е респектиран 
от този факт. наясно сме с причините за патологич-
ната омраза на Цв. Цветанов. след като властници-
те успяха да купят и запушат устата на „обектив-
ни“ коментатори и анализатори на общественото 
мнение, както и на повечето медии, единственият 
недосегаем рупор на истината – порядъчен, с чув-
ство за чест и достойнство, истински патриот, си 
остава румен радев. и поведението му не се харесва 
само на онези 17 на сто нашенци, съдбовно свързани 
със сдружението, нарекло се граждани за европейско 
развитие, но  докарало родината по благосъстояние 
до нивото на бивши африкански колонии. 

Патология

Семейства за пример в Павликени

на стр. 2

размисли на главния редактОр

Управленска немощ

пОзиЦия

на стр. 4

на стр. 27, 30, 31

Аз просто ви обичам!

на стр. 22

на стр. 11

на стр. 5

от 1 януари 2019 г. 
всички хора с трайни 
увреждания, които са 
над 18 години, имат 
право на нов вид ме-
сечна финансова под-
крепа.
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Нова финансова помощ 
за хората с 
увреждания

Залипие - най-живописното 
село

- г-жо Шинова, вие 
сте прекрасна актриса, 
добра съпруга и майка. 
Чие мнение е от най-го-
лямо значение за вас?

- Това на близките ми 
хора, на семейството, 
разбира се. Но първо 
е моето собствено мне-
ние, то е от изключител-
на важност, чак след мо-
ето е тяхното, след което 
и това на колеги, прия-
тели или просто на до-
бри познати.

- в предишен наш 
разговор ми бяхте спо-
делили, че  ненавижда-
те неточните хора. 

актрисата ернестина ШинОва:

Добре дошли в коло-
ритното място, което е 
като масивна картина, 
пълна с цвят, живот и ис-
тория.

Някога в уединено пол-
ско село някой нарису-
вал цвете на тавана, за да 
прикрие саждите, излете-
ли  от печката. Вентила-

цията би-
ла лоша и 
п е т н а т а 
от саж-
ди били 
обичай-
на гледка 
в повече-
то, ако не 
във всич-
ки къщи. 

Т а к а 
един по един хора-
та там започнали да 
прикриват белезите 

по стените с малки 
цветя.

 на стр. 24

Освен голям актьор и един от мал-
кото интелектуалци в гилдията Георги 
Черкелов е известен и като разбивач на 
женски сърца. Животът му е белязан от 
три брака и много любовни афери, как-
то и от една голяма трагедия.

Първата съпруга на Велински от „На 
всеки километър” е ученическата му лю-
бов Лиляна, но бракът им не потръгва 
от самото начало. Не след дълго Чер-
келов започва да й изневерява, като се 
влюбва лудо в д-р Виолета Мишева, коя-
то по-късно става майка на трите му де-
ца - Иван, Боряна и Ирина. 
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на стр. 6

СИГУРНИ 
ЛИ СА 

ПЕНСИИТЕ

Своите златни сватби 
празнуваха едновремен-
но 37 семейства в Павли-
кени. Заедно с тях празну-
ваха и семейство Стефан и 
Люба Иванчеви с 60-годи-
шен брак. Тържеството по 
традиция за седма година 
се организира от Община 
Павликени и е лична ини-
циатива на кмета инж. Ема-
нуил Манолов. 

на стр. 3

Срамота е седмици и месеци да 
ни занимават с купуването на изтре-
бители за милиард и половина ле-
ва, при положение че бедността е 
хванала за гушата половината бъл-
гари, нищо не е както трябва и до-
ри електронните винетки, за които 
проглушиха ушите ни от средата на 
миналата година, не бяха въведени 
нормално! Друг е въпросът дали въ-

обще трябва да плащаме за разби-
тите пътища, тунели и мостове, по-
строени в по-голямата си част в со-
циалистическия период, а не един-
ствено за скоростните магистрали. 
Чували сме, че ако нямаш пари и не 
караш по аутобаните на Германия, 
Италия и т.н., ползваш паралелни 
маршрути, без да се „бъркаш”.

Борбата 
продължава

на стр. 12

17 януари

18 януари
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85-годишният Най-
ден иванов от с. Ме-
щица, общ. Перник, 
след като изказва бла-
годарност за консулта-
цията, публикувана във   
вестника, отново зада-
ва въпроси, като съ-
общава: „Отидохме пак 
при същия нотариус и 
тя ни обърка, че Славчо  
имал право  на наслед-
ство. Славчо си изнесъл 
багажа от едната стая 
и терасата…” И  по-на-

татък става ясно, че 
Славчо не е освободил 
другата стая и „ние не 
можем да направим ре-
монт след земетресе-
нието през 2011 г.”

 За съжаление са-
мо по информацията 
от писмото на г-н Ива-
нов не сме в състоя-
ние да го посъветваме 
конкретно. 

Но тъй като г-н Ива-
нов и навярно негови-
ят заинтересован син 

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Правните 
възможности

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Пореден удар по доходите

„Здравейте, господин Христов,  какъв е комента-
рът Ви за сигурността и предвидимостта на пенсии-
те от ДОО предвид поредния рязък завой – не отпада 
таванът, преустановява се увеличението на коефи-
циента, който уж щеше да става 1,5…Какво ли още 
предстои и изобщо може ли да се разчита на обеща-
нието за пенсия от НОИ, който и сега получава поло-
вината от парите за пенсии като субсидия от дър-
жавния бюджет…”

отговор
Г-н Димитров, задавате въпрос, който вълнува и 

други. Краткият отговор на „Може ли да се вярва на 
държавата, когато обещава пенсии?” е НЕ. Това обаче 
не Ви освобождава от необходимостта да решите да 
внасяте ли част от задължителната си осигурителна 
вноска в универсален пенсионен фонд (УПФ) или не. 

От това решение ще зависи размерът на пенсия-
та Ви до живот:

• Ако пенсията от УПФ е по-голяма от намаление-
то на държавната пенсия, то две пенсии са повече от 
една и във Ваш интерес е да се осигурявате и в УПФ.

• Ако пенсията от УПФ е равна на намалението на 
държавната пенсия, размерът на пенсионния Ви до-
ход е един и същ, независимо дали сте се осигурява-
ли в УПФ или не.

• Ако пенсията от УПФ е по-малка от намалението 
на държавната пенсия, то две пенсии са по-малко от 
една и във Ваш интерес е да се откажете от осигуря-
ване и в УПФ, като подадете заявление в НАП.

Това – по принцип. Как  изглеждат нещата след 
1.1.2019 г.?

Искам да разделя въпроса на г-н Димитров на две 
части: 1. Какво обещава (сега!) държавата и какво обе-
щават от УПФ? 2. Можем ли да очакваме обещания-
та да се изпълнят?

1. с изменения в кодекса за социално осигу-
ряване, предлагани с бюджета на Държавното об-
ществено осигуряване, се предлага “коефициентът 
на натрупване” да спре да нараства до 1,5%, както 
Ви обещаха през 2015 г., и да замръзне на 1,2% от 
2019 г. нататък. Това е равносилно на намаляване 
на обещаните пенсии, отпускани след 2026 г., с 20%.  
Продължава да важи принципът, че държавата обе-
щава пенсии, изчислени по формула, която е даде-
на в чл. 70 на КСО.

2. какво “обещават” от УПФ? Осигуряването в 
УПФ води до право на пенсия в бъдеще – също обеща-
ние, - но размерът на пенсията не е определен, както 
е случаят с държавната. Пенсията ще зависи от натру-
паните средства по партида преди пенсиониране. Те 
пък са изложени на капризите на пазара. Представе-
те си, че се пенсионирате през 2008 г., когато пари-
те Ви в УПФ са с 20-25 % по-малко от тези в предход-
ната година. Това се нарича инвестиционен риск. За 
да няма драстични загуби, проект на изменение на 
КСО, обявен през август 2018 г., предвижда гаранция 
(обещание). Ако проектът бъде приет, пенсионните 
дружества обещават, че пенсията Ви от УПФ ще бъ-
де изчислена най-малко от сумата на осигурителни-
те Ви вноски през целия период на осигуряване. Но-
миналната сума! “Гаранцията” на пенсионните друже-
ства означава, че ще Ви смятат пенсията от сума, ко-
ято бихте събрали, ако 40 години си слагахте парите 
в буркан, а не в УПФ. Още тук се вижда как две пен-
сии могат лесно да се окажат по-малко от една: в УПФ 
събирате вноските си в буркан, в държавното осигу-
ряване те носят права, които нарастват (индексират 
се). Правата, натрупвани от осигуряване в ДОО, на-
растват, защото вноските са върху заплатите сега, а 
пенсията се изчислява от средния осигурителен до-
ход за страната (СОДС) в годината на пенсиониране 
(средният за 12 месеца преди пенсиониране), който 
е нараснал. От 2002 до 2017 г. средният осигурите-
лен доход е нараствал с по 7,9% годишно. Не е зле.

Разбира се парите, които сте събрали в УПФ, ще бъ-
дат повече от сумата на номиналните вноски, ако са 
Ви донесли доходност. Да, през същия период 2002-
2017 г. осигурителните вноски в УПФ са носили доход-
ност по 2,7% средногодишно (преди такси). По-малко 
от вноските в ДОО, значително по-малко.

Сигурни ли 
са пенсиите

Инфлацията ще изяде увеличението
Прогнозираната инфлация 

ще изяде предвиденото уве-
личение на пенсии и заплати, 
каза Иван Нейков от Балканския 
институт по труда и социална-
та политика. 

По думите му голяма част от 
пенсионерите ще продължат 
да получават пенсия от около 
300 лева.

„Практиката „вересия“ е по-
зната в много населени места, 
което означава, че хората труд-
но покриват регулярните си 
разходи, т.е. започва едно ми-
крокредитиране от страна на 
търговеца на потребителя до 
момента, в който получи пенси-

ята или заплатата. С бюджета се 
предвижда увеличаване на пен-
сиите с 6 % догодина, но от 1 
юли. В същото време се пред-
вижда и инфлация от 3%, което 
означава, че човекът с малката 
пенсия ще си живее по същия 
начин“, заяви Нейков.

„Желанието на управляващи-
те да покажат една розова кар-
тина може да им изиграе лоша 
шега, защото това повтаряне 
„Колко по-добре живеете, за-
щото добре ви управляваме“ 
ще срещне другата гледна точ-
ка на човека, който ще отгово-
ри „Аз не виждам разлика“, до-
бави той.

Смятаме, че възрастните хо-
ра са едни от най-ощетените в 
страната. Цените на всичко рас-
тат нагоре - на храната, на то-
ка, на лекарствата.

Това заяви лидерът на БСП 
Корнелия Нинова в парламен-
та. По думите й пенсиите ще 
бъдат увеличени по швейцар-
ско правило на 1 юли, а дото-
гава инфлацията ще ги е изяла.

 Затова от БСП ще настояват 
за преизчисляване на пенсиите 
с актуализация на бюджет 2019. 
Те внесоха подписка за това до 
бюджетната комисия, в която 
са се подписали 30 000 души.

340 хиляди пенсионери ще трябва да 
преживеят с по-малки доходи през януа-
ри. Причината – спират така наречените 
инвалидни добавки върху сумите, които 
Националният осигурителен институт из-
плаща. От новата година те ще бъдат за-
менени от нов вид подпомагане, което 
ще се дава от социалните.

Инвалидната добавка е около 30 лв. По-
лучават я хора, които имат пенсия, а до-
бавката им се дава заради това, че са с 
ТЕЛК. От януари НОИ ще спре да изпла-
ща тази добавка, тя ще бъде заменена от 
месечно финансово подпомагане, което 
ще изплащат социалните.

Социалните обаче за разлика от НОИ 
изчакват да мине съответният месец и правят 
плащането в следващия. Тоест януарската сума 
ще я платят на 15 февруари. така от 7 януа-
ри, когато хората започват да вземат нама-
лените си пенсии, до 15 февруари, когато 
ще получат компенсацията от социалните, 
ще останат с по-нисък доход.

„Това неудобство ще бъде за един месец, 
едно забавяне, просто поради различния  гра-
фик на плащания от двете системи”, подчерта 
социалният министър Бисер Петков.

При повечето пенсионери добавката ще се 
прехвърли към новата финансова подкрепа 
по служебен ред. На 48 хиляди от тях обаче 
ще се наложи да попълнят заявление. НОИ и 
„Български пощи” ще ги информират.

Промяната произтича от новия Закон за хо-
рата с увреждания. 

Новата финансова подкрепа ще зависи като 
размер от линията на бедност и ще е различ-
на спрямо увреждането. За по-тежките случаи 
парите ще са в пъти повече от това, което се 
получава в момента.

са ходили, както пише, 
„при  същия нотариус”, 
то смятаме, че нотари-
усът, след като се е за-
познал с документите, е 
дал компетентен отго-
вор на г-н Иванов. 

Друг е въпросът дали 
това, което му е казал 
нотариусът, му харес-
ва или не. Не бихме си 
позволили, без да сме 
запознати с тези доку-
менти, да коментираме 
и да поставяме под съм-
нение знанията и ком-
пететността на колега-
та юрист, упражняващ 
професията нотариус, 
който добросъвестно 
си е свършил работата 
и е осветлил г-н Ива-
нов за възможностите 
да влезе във владение 
в целия си имот. 

 Използвам случая 
да се обърна отново 
към всички читатели на 
вестника, които следят 
консултациите, че на-

шата задача не е да ре-
шаваме отделните казу-
си, а да насочваме чи-
тателите към съответ-
ните общински и дър-
жавни органи – поли-
цията, прокуратурата, 
нотариусите и съдили-
щата в страната, където 
те могат да решат про-
блемите си. Нашата цел 
е да посочим какви са 
правните възможности 
за защита на правата 
и законните интереси 
на гражданите и как те 
следва да постъпят в от-
делните  случаи. 

Това ще им спести 
време и средства. При-
зовавам читателите да 
вярват на колегите - на 
нотариусите, адвокати-
те, на прокуратурата и 
съда, защото това са хо-
рата, които биха могли 
да защитят ефективно 
правата им.

Уважаеми читатели,
много често се обръщате към нас с питания, из-

искващи компетентни отговори от специалисти 
по дадените проблеми. в този брой топ финанси-
стът любомир Христов разяснява поставения от 
г-н иван димитров въпрос:

Следва

вие питате, ние ОтгОваряме
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Ваксиниране
срещу грип

Едва около 2% от бъл-
гарите над 65-годишна 
възраст са се ваксини-
рали срещу грип през 
2016 г., показват данни 
от анализ на Евростат 
за нагласите на евро-
пейците да вземат пре-
вантивни мерки срещу 
коварните грипни забо-
лявания.
Топлата вода във 
Велико Търново

Високи сметки за го-
реща вода предизвикаха 
масово недоволство при 
абонатите на "Топлофи-
кация Велико Търново". 
Цените стигнаха   от 25 
до 50 лева за кубически 
метър.

Отхвърлиха 
предложението за 
Правителствена 

болница

Здравната комисия 
отхвърли предложени-
ето на правителството 
за преструктуриране на 
болница "Лозенец" в дет-
ска. От Софийския уни-
верситет обявиха, че са в 
протестна готовност за-
ради престуктурирането 
на болница "Лозенец". 
Еднополови бракове

Българите са умерено 
толерантни, когато става 
дума за семейните отно-
шения, но 78 процента 
са категорично против 
еднополовите бракове. 

Народът не знае как-
во ще се прави с над ми-
лиард и половина лева от 
бюджетния излишък. Па-
рите отиват в една сметка 
със странно название и не 
се знае за какво ще се из-
ползват.
Проф. Христина вУЧЕва

53% не могат да се справят 
с неочаквани разходи

От стр. 1
Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от 

степента на увреждане и ще се определя и актуализи-
ра спрямо линията на бедност в България, която е 348 
лв. Запазват се месечната добавка за транспорт - 15%, 
и 20% - за комуникации

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от 
Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на 
месеца по избрания от лицата начин - чрез пощенски-
те клонове или по банков път.

Очаква се, че помощ да получат над 600 000 души - 
с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към 
момента получават добавки за социална интеграция.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70% ме-
сечната финансова подкрепа ще е 24,36 лв. За тези с 
увреждания от 71% до 90% помощта ще е в размер на 
52,20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% 
финансовата подкрепа ще е 87 лв. Тези с 90% степен на 
увреждане с определена чужда помощ, които получават 
пенсия за инвалидност, новата помощ ще е 104,40 лв.

Най-висок размер на финансова подкрепа ще полу-
чават хората с над 90% степен на увреждане с опреде-
лена чужда помощ, които получават социална пенсия за 
инвалидност. За тази група помощта ще е близо 200 лв.

Предвидената в Закона за хората с увреждания тран-
сформация на социалните пенсии за инвалидност, из-
плащани към друг вид пенсия от Националния осигу-
рителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в ме-
сечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хил. 
пенсионери. От 1 януари този вид пенсии са служебно 
прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати 
на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с 
размера на пенсията, която остава дължима. Тези пен-
сии обаче ще станат част от новата финансова подкре-
па. Прекратяването не засяга социалните пенсии за ин-
валидност, които се изплащат като самостоятелна пен-
сия на лицата.

Хората, които към момента получават месечна до-
бавка за социална интеграция, няма да се налага да по-
дават заявления за новата помощ.

Лицата обаче, на които им е прекратена социалната 
пенсия, ще трябва да подадат заявление в ДСП не по-
късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната фи-
нансовата подкрепа.

Заявление-декларация ще трябва да подават и ли-
цата с добавка за социална интеграция за наем на об-
щинско жилище, тъй като от 1 януари тя ще се дава от 
общините.

Нова финансова 
помощ за хората 

с увреждания

потвърждават и от дру-
ги данни на родната 
статистика относно ня-
кои нагласи на съна-
родниците ни спря-
мо тяхно-
т о 

б л а -
госъстоя-
ние: около 46 на 
сто от българите са би-
ли настроени негатив-
но около ситуацията 
със спестяванията си, 
тоест нямали са въз-
можност да заделят па-
ри. Други 70 процента 
от сънародниците ни 

не биха могли да израз-
ходват голяма сума за 
ремонт на дома си. Око-
ло 80 на сто от българи-

те пък не биха могли 
да си купят 

н о в о 
жи-

ли-
ще в 

р а м к и т е 
на една календар-

на година. Само 30 про-
цента от сънародници-
те ни (или всеки трети 
българин) би имал въз-
можност да задели па-
ри за покупка на пред-
мет с дълготрайна упо-
треба, сочат актуални 

данни на родната ста-
тистика. 

Най-висок дял на хо-
ра с проблеми относно 
финансови разходи е 
регистриран в Латвия - 
60 процента, Хърватия 
- 56 процента, България 
- 53 процента, Румъния 
- 52 процента, Литва и 
Кипър - с по 50 процен-
та, и др.

В страни с развити 
икономики като Ита-
лия, Испания, Велико-
британия и Франция 
делът на хората, които 
не биха се справили с 
неочаквани финансови 
проблеми, варира от 38 
на сто за Италия до 35 
на сто във Великобри-
тания.

Всеки четвърти жи-
тел в Румъния и всеки 
пети в България и Ун-
гария не биха могли 
да си позволят купу-
ването без проблеми 

на кола, отчита също 
Евростат. Обратно, в 
другия край на скалата 
са страни като Малта и 
Кипър, където едва 2 
процента от хората не 
биха могли да си поз-
волят покупка на кола, 
следвани от Люксем-
бург, Италия и Фран-
ция - с по 2,5 на сто 
от жителите, които би-
ха изпитали финансо-
ви трудности при по-
купката на кола и др.

Като цяло най-висок 
е делът на хората в ЕС 
с финансови проблеми, 
които не биха могли да 
реагират при неочаква-
ни парични предизви-
кателства, сред следни-
те категории европей-
ци: самотните родители 
с деца - 60 процента, и 
при възрастните двой-
ки над 65 години - 25 
процента, отчита още 
Евростат. 

Президентът атакува бюджета 
пред Конституционния съд

Президентът Румен Радев иска 
Конституционният съд да провери 
за противоконституционност на раз-
поредби от Закона за държавния бю-
джет за 2019 г. Законът за бюдже-
та е обнародван в "Държавен вест-
ник", бр. 103 от 2018 г. Държавният 
глава мотивира решението си с ня-
колко важни икономически и норма-
тивни промени, които стават факт с 
преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за бюджета.

Според президента непостъпва-
нето на средства от концесията на 
летище София във Фонда за гаран-

тиране устойчивост на държавната 
пенсионна система е конституцион-
но неприемливо. Втората оспорва-
на промяна от държавния глава е 
ограничението да бъдат назначава-
ни пенсионери на държавна служба.

Правото на пенсионно осигуря-
ване би останало просто една де-
кларация, ако държавата не създава 
гаранции за неговото упражняване, 
категоричен е Радев.

Президентът е обнародвал Зако-
на за бюджет 2019 г., за да не бло-
кира действието на държавата с то-
ва забавяне.

Доплащане в болниците
Основен проблем за 

българите е доплаща-
нето на медицинската 
услуга. Това показват 
данни от допитване 
сред 722 
души, из-
в ъ р ш е н о 
в периода 
9-16 март, 
о р г а н и -
зирано от 
"Галъп ин-
тернешъ-
нъл".

П о в е -
че от по-
ловината участници 
са оценили доплаща-
нето за престоя си в 
болница като "висо-
ко" или "много висо-
ко". Две трети от запи-
таните са оценили ви-
соко труда на лекари-
те и медицинската гри-
жа, но към здравната 
система и ценообразу-
ването в нея са изрази-
ли недоверие.

Проучването отчита 
и неравномерно раз-

пределение на лечеб-
ните заведения в стра-
ната, предоставящи 
лечение в областта на 
кардиологията, невро-

логията и онкологията.
Няма да има доверие 

в системата, ако няма 
прозрачност и трябва 
да се знае защо, за как-
во и на кого се плаща, 
каза проф. Петко Сал-
чев от Националния 
център за обществено 
здраве и анализи.

Проф. Даниел Въл-
чев от Центъра за прав-
ни инициативи изрази 
мнение, че премина-
ването от осигурите-

лен към застрахова-
телен модел е добра 
идея, но най-важно-
то е въвеждането на 
делегирани бюдже-

ти на район-
ните здравни 
каси. Който е 
готов да ре-
формира сек-
тора, трябва 
да е готов от 
пълен отказ 
от политиче-
ско бъдеще, 
подчерта той. 

Има подо-
брение в здравно-по-
литическия процес, в 
наличността на достъп-
ните данни и в засилва-
нето на публичния кон-
трол, отчете Любомира 
Коева от Катедрата по 
икономика и управле-
ние на здравеопазване-
то в Медицински уни-
верситет - Варна. Па-
циентите, по думите на 
Коева, не знаят правата 
си, което води и до ко-
рупционни практики.

Близо 53 на сто от 
българите не са 
могли да се спра-

вят с неочаквани фи-
нансови разходи през 
миналата година, по-
казват данни от анализ 
на Евростат за дела на 
хората в ЕС, които са 
били изправени пред 
неочаквани финансови 
проблеми през 2017 г.

Средният показател 
в ЕС за хората, които 
не са могли да реагират 
адекватно пред неочак-
вани парични предиз-
викателства през ми-
налата година, е бил 
34 процента, сочи ев-
ропейската статистика.

Все пак Евростат от-
чита, че делът на бъл-
гарите, които са има-
ли подобни проблеми 
през миналата годи-
на, е намалял с един 
процент в сравнение с 
2016 г., когато 54 на сто 
от сънародниците ни 
не са успели да реаги-
рат на финансови пре-
дизвикателства. 

Финансовите про-
блеми на българите се 
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От стр. 1
Споменаваме актуал-

ната януарска тема не са-
мо за да напомним за по-
редните уволнени чети-
рима чиновници от Аген-
цията по пътищата, а де-
бело да подчертаем, че 
щом с подобна дреболия 
властниците не могат да се 
справят, едва ли ще има-
ме електронно правител-
ство, премахващо рушве-
тите, партийните назначе-
ния, бързо, справедливо 
и качествено обслужва-
що гражданството. Липс-
ва потенциал в загриже-
ните за благополучието си 
партократи, поставени на 
определени високи пост-
ове, за да гласуват – те и 
семействата им, за ГЕРБ. 
И да преяждат от държав-
ната баница, възприемана 
от премиера за бащиния.

Да разгледаме скан-
дала с прословутите са-
молети F-16. Имаше кон-
курси с определени пра-
вила. Офертата на амери-
канците не отговаряше на 
повечето от изискванията, 
заложени от експертите, 
тъй като параметрите на 
изделието се смятали за 
тайна. При първия вари-
ант янките не се класира-
ха. Шведите, въоръжили 
унгарците и чехите, ги из-
превариха честно и обек-
тивно. Сделката бе пред 
финал, когато всепризна-
тият симпатизант на САЩ 
се задвижи на бързи обо-
роти. Цв. Цветанов напра-
ви и невъзможното, до-
ри обвини Румен Радев с 
„обосновани съмнения” за

КОРУПЦИОННИ 
НАМЕРЕНИЯ

Предизвика анкетна 
комисия и върна нещата 
на изходна позиция.

Кое е грозното в по-
ведението на америка-
нците? Поредицата от ак-
ции на зам. държавния се-
кретар, на държавния се-
кретар, на посланика, на 
администрацията на Бе-
лия дом да отхвърлим 
по-изгодните предложе-
ния на шведите и постъ-
пим по начин, разпореден 
от тях.

„Смелчагата” Б. Бо-
рисов мълчи. Цветанов 
дрънка врели-некипели 
и „стратегическо-полити-
чески” алабализми. Про-
пуска обаче, че с дейст-
вията си мнозинството 
нарушава конституцията, 
правителствено и парла-
ментарно решение. Дос-
тойни генерали, включе-
ни в някаква комисия, са 
принудени да мрънкат. 
Министърът на отбрана-
та Каракачанов хитрува и 
предлага да се водят пре-
говори за нещо, което яв-
но е предрешено. Разми-
ва отговорността си, ка-
то включва в групата още 
трима свои колеги – ми-
нистъра на икономиката, 
на външните работи и на 
финансите. Явно усеща, че 
след време ще му се тър-
си сметка. А при колектив-
ните решения, преминали 
впоследствие и през пле-

нарната зала, остава чис-
тичък. 

Преди време Б. Бори-
сов се изпусна, че амери-
канците, ползващи без-
платно нашите военни ба-
зи, могат да ни подарят 1-2 
ескадрили. Не знаем подо-
бен случай в планетарна-
та история. Янките обик-
новено вземат, а не дават 
– така са свикнали от вре-
мето на Винету. За тях е ва-
жно да бъдем колкото се 
може по-бедни, за да сме 
послушни. Затова попре-
чиха на проекти, гаранти-
ращи работни места и пе-
чалби от АЕЦ „Белене”, га-
зопровода „Южен поток” и 
т.н. Тръмп наскоро напра-
во си го каза: „Не ни пука 
за Европа!...” За него, биз-
несмена, тя е необходи-
ма като пазар и плацдарм 
срещу Русия. САЩ все по-
трудно държат крехкото 
си икономическо първен-
ство. Китайците са стра-
хотна конкуренция, а Мос-
ква и Пекин са съюзници. 
Потомците на Мао Дзе-
дун кацнаха на обратна-
та страна на Луната. Меди-

ите под сурдинка опове-
стиха този епохален кос-
мически успех. Икономи-
ката им се развива два и 
половина пъти по-бързо, 
отколкото на САЩ. Ръстът 
им е 6,2% годишно, докато 
Щатите едва достигат 2,5 
на сто. Нашият съюз съв-
сем го е закъсал със сре-
ден ръст 1,6%. Налагането 
на супермита на „жълтите” 
стоки не може да  спре во-
дещите фирми откъдето и 
да е да разкриват филиали 
и производства в Подне-
бесната империя. Омраз-
ният комунизъм явно до-
казва своите предимства в 
икономически и социален 
план над неолиберализма. 
Това е притеснителната 
идеологическа опасност 
за Запада. Забранено е да 
дружим не само с братуш-
ките, но и с инвеститорите 
от Китай. Те вложиха ми-
лиарди в Сърбия и нався-
къде около нас. Кандида-
ти са заедно с французи-
те и руснаците да довър-
шат АЕЦ „Белене”. Поели 
са ангажимент, ако полу-
чат възможност да го сто-
рят, да изградят като даре-
ние многопрофилна дет-
ска болница, за която ние 
от години мечтаем. Съм-
няваме се, че с

ПОДМАЗВАЧЕСКИЯ 
СИ ХАРАКТЕР

кабинетът ще посмее да 
ги допусне. Освен ако от 
Брюксел не се застъпят за-
ради французите. 

Защо Бойко търпи 
срамните издевателства 
на янките? Заради гаран-
циите, че каквито безоб-
разия и нарушения да се 
вършат по време на из-
борите, те ще признаят 

неговата победа. Имат го 
за свой човек. Изглежда, 
притежават компромати 
от борческото му минало 
и няма накъде да мърдат. 
Още повече че Цветанов 
направо си е нещо като те-
хен служител, а Атланти-
ческият клуб – като сек-
ция на ЦРУ. 

Учудващо е, че десет 
години радетелите за на-
шата сигурност и военна 
мощ от ГЕРБ занемаряваха 
съществуващата авиация, 
бранила надеждно сини-
те ни простори, ако това 
не е коварен замисъл на 
съюзниците. От една стра-
на, прекъсваме контакти-
те с производителите, от 
друга, щем не щем, ще 
стигнем до пазаренето на 
нови натовски самолети. 
Според специалистите ру-
ските СУ значително пре-
възхождат себеподобния 
„Фалкон”. Скоростта им е 
2500 км/час срещу 1900 на 
F. Радиу сът на действие – 
1600 км срещу 1100 км. 
Тягата на двигателя – 25 
600 единици срещу 18 000 
единици. И най-важното – 

цената е 35 млн. долара 
срещу 80 млн. долара на 
прословутите американ-
ски „супермашини”. 

Докато ни занимават 
с проблемите на армия-
та, различни отрасли бук-
вално се разпадат заради

ЛОБИСТКИ
европейски и нашенски за-
кони. Монополите с голе-
ми бензиностанции, пре-
димно чуждестранни, с по-
мощта на „неподкупни де-
путати” се опитват да смач-
кат поредния сегмент на 
средната класа – дребни-
те доставчици и продавачи 
на нефтопродукти. Повта-
ря се историята с квартал-
ните бакалнички и мага-
зинчета, прегазени от тър-
говските вериги на немци, 
австрийци и т.н. Уплашено, 
правителството прави за-
ден ход и отлага влизане-
то на закона убиец с още 6 
месеца. Вероятно ще оста-
ви поредна бомба със зак-
ъснител за друг кабинет…

Пропускът с пакета 
„Макрон”, както за крат-
кост наричат удара срещу 
превозвачите на стоки от 
Източна Европа, е уникал-
но доказателство за слу-
гинаж и безхаберие. Про-
ектът на френския прези-
дент със сриващ се рей-
тинг е отпреди две годи-
ни и цели предимства на 
транспортните фирми от 
основните западни дър-
жави. Бойко Борисов, при-
ятел с любителя на силни 
напитки Юнкер, с рецити-

ращия „Аз съм българче” 
Туск, с г-жа Меркел и дру-
ги величия от Брюксел, не 
намери подход през шест-
месечното председател-
ство да смекчи пунктове-
те, обричащи близо поло-
вин милион нашенци на 
фалит и емиграция. Пър-
вото изказване на премие-
ра против дискриминира-
щата несправедливост бе 
на 8 май миналата година, 
малко преди австрийците 
да поемат домакинство-
то и да се присъединят 
към групата на желаещи-
те „Европа на две скорос-
ти”. Бунтът на превозвачи-
те и акцията им в столица-
та на ЕС, както и потърсе-
ното съдействие от дър-
жавния глава доказват, че 
те не вярват на премиера. 
Той се опита да парира, из-
пращайки новоизпечения 
си министър на транспор-
та да участва в протеста. 
След дъжд – качулка! Из-
пуснат бе моментът. Къс-
но е, либе, за китка, както 
казваше дядо ми. От це-
лувките и прегръдките не 
е останало време за сери-
озен прагматичен разго-
вор. Напротив, Б. Борисов 
заяви, че няма да злоупо-
требяваме с гостоприем-
ството и да търсим наци-
онални изгоди. Ами щом е 
така, сега да поеме разхо-
дите на разгневените шо-
фьори за „екскурзията” им 
до Брюксел и разкарване-
то на тировете!

Полученият резултат е 
обнадеждаващ. Но опити-
те Борисов да си припише 
някакви заслуги за това са 
смехотворни.

От случващото се напо-
следък е видно: кабинетът 
е в хронична управленска 
немощ. Ако е имал някак-
ви възможности – изчерпа-
ни са тотално. Затова и раз-
дава безогледно пари, вди-
га заплати предизборно на 
държавни служители – не-
що като подкуп. През ця-
лото време обаче на сво-
ето властване десницата 
забравя за пенсионерите. 
Мижави добавки за Коле-
да на милион и двеста хи-
ляди мизерстващи и сра-
мен процент увеличение 
през юли, непокриващ пос-
къпването на живота и ин-
флацията. Никакво преиз-
числяване и актуализира-
не на парите, пренебреже-
ние към оцеляващите в за-
гиващите градчета и селца 
самотни стари хора, безза-
щитни, ограбвани, без ле-
карства и медицинско об-
служване. На тях им е все 
едно дали над главите им 
ще прелитат американски 
или шведски свръхскъпи 
изтребители. Падне ли де-
бел сняг, те остават без ток 
и хляб! „На гол тумбак – чи-
фте пищови”, според кон-
формиста Марешки, под-
крепящ на дело правител-
ството. 

От стр. 1
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кОментираме

Вече два месеца всяка събота на главния 
площад в Белград, независимо от студа и сне-
га, се събират десетки хиляди граждани, кои-
то изразяват своето недоволство от управле-
нието на президента Александър Вучич и от 
правителството, излъчено от неговата Про-
гресивна партия. Протестиращите обвиняват 
държавния глава в авторитаризъм. Настояват 
властниците да спрат атаките срещу журнали-
сти и опозиционери. Упрекват президента и 
министрите, че са корумпирани. Насловът на 
протестите  „Един от пет милиона” се появи, 
след като още след първата демонстрация Ву-
чич заяви, че дори пет милиона души да из-
лязат на протест, той няма да подаде оставка.

Засега проучвания на общественото мнение 
показват, че управляващите са подкрепяни от 
53% и имат значителна преднина пред остана-
лите партии, както и мнозинство от 160 депу-
тата в 250-местния парламент. Вучич обяви, че 
може да насрочи предсрочен вот, за да про-
вери каква подкрепа има сред обществото. 

В интервю за местната телевизия „Студио 
Б”  сръбският президент каза, че не се плаши 
от протестите и че те са демократично право. 
Бившият външен министър Вук Йеремич, кой-
то подкрепя демонстрантите, смята, че хора-
та са на улицата, защото им е омръзнало от 
несправедливостта, корупцията, насилието и 
изнудването и не може да се разчита на инсти-
туциите, които почти са преустановили работа. 

В съботите през януари освен в Белград 
вече хиляди излизат да протестират срещу 
политиката на управляващите и в Ниш, Нови 
Сад, Крагуевац и Пожега и настойчиво искат 
оставката на президента Александър Вучич. 
А че някои от демонстрантите по подобие на 
протестите във Франция са с жълти жилетки, 
не е случайно. Това вече доби популярност 

и се превърна в символ на несъгласие с уп-
равляващите и в други европейски държави.

Леви партии обявиха, че няма да позволят 
насилствено да бъдат накарани да замълчат, 
въпреки че се прави опит устата на несподе-
лящите официалния курс в страната да бъде 
затворена. Те обвиняват Вучич и популист-
ката му управляваща коалиция в създаване-
то на атмосфера на заплаха и страх в стра-
ната, а методите на президента включват на-
тиск над медии и използване на държавна-
та телевизия за собствените му политически 
цели, което сериозно ограничава медийната 
свобода в Сърбия.   

Искрата на гнева се разпали след нанесе-
ния жесток побой с железни пръти над левия 
опозиционен лидер Борко Стефанович през 
ноември м.г. от група облечени в черни ризи 
мъже. Протестите нямат един организатор, ни-
то са обвързани с политическа сила, но опо-
зицията ги подкрепя.

А поддръжниците на опозиционния блок от 
30 партии и организации, наречен „Алианс за 
Сърбия”, очакват на 16 януари масов протест 
срещу управлението на президента Алексан-
дър Вучич - точно една година от убийство-
то на косовския сръбски лидер Оливер Ива-
нович, което доведе до допълнително поли-
тическо напрежение между Сърбия и Косово. 

А дали протестите ще продължат и по-на-
татък, ще зависи много от по-нататъшната по-
литика на управляващата партия.   

Какво предизвика 
гнева на сърбите

Управленска 
немощ

приоритетите са тотално сбъркани в мно-
гострадалната родина. Човекът е изместен 
на заден план от алчността и парите. така 
ще бъде, докато дремем и не разберем кате-
горичната истина, че всеки народ си заслужа-
ва управлението и съдбата!

Петьо ДаФиНкиЧЕв
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Поздравиха ни

Виолета Жекова, Варна:
Приятели, привет!  Честита нова година! Да е 

спокойна, мирна, спорна и щастлива! Поздрав-

ления от сърце!
 Бъдете живи и здрави, обичани и все 

така заредени с вяра и дух! Ценим висо-
ко труда ви, умението ви да поднасяте съ-
битията в истинския им вид, полезна ин-
формация за хора от различна възраст. 
Вие, членовете на редколегията - праве-
те това, което обичате,  и обичайте това, 
което правите! 

Сия Иванова, София:
Желая на целия сплотен колектив на в. 

„Пенсионери” весели новогодишни праз-
ници! Нека през новата 2019 г. бъдете 
здрави, щастливи и все така отлични про-
фесионалисти!

Вяра Андонова, председател 
на сдружение „СП-2004 - Бургас”:

Изпълнителното бюро на ОС на СП-2004 - Бур-
гас ви честити новогодишните празници! От сър-
це ви пожелаваме здраве, щастие и дълголетие до 
столетие! Нека всеки ден от новата година да бъ-
де изпълнен със спокойствие, сигурност и повече 
слънчеви и радостни дни!

За много години!
Цветанка Димитрова, Бургас:

Честита новата 2019 г. Желая на целия творчески 
колектив от сърце здраве, щастие, късмет и нови 
творчески успехи през новата година!

Атанас Хаджиев, ОУС на Съюз на ветераните
от войните на България - Пловдив:

Весела и щастлива нова година!
Бъдете здрави, добронамерени и усмихнати!
Нека късметът и успехът са постоянно с вас!

Донка Симеонова, ПК по образованието 
и науката в 44-ото народно събрание:
Най-сърдечни благопожелания за здраве и си-

ли, за успех и любов, за сбъднати мечти! Щастли-
ва новата 2019 г.!

Василка Йочева, Бургас:
Г-н Дафинкичев, желая на целия ви колектив 

здраве, радост и спокоен живот! А също и на ва-
шите сътрудници и всички пенсионери, които с 
нетърпение очакват вашия-наш в. „Пенсионери”.

Божик Костов, с. Бисерци:
Честита 2019 г. на целия екип от професионално 

подготвени редактори и служители за тяхното толе-
рантно отношение към читателите и сътрудниците 
на нашия любим в. „Пенсионери”. Вестникът за мен 
е пътеводител за миналото, настоящето и бъдещето. 
Пожелавам ви да продължите да ни радвате с хуба-
вите ви четива. От все сърце ви желая, добри хора, 
здраве, много щастие и успехи в творчеството. Да 
бъде успешна, мирна и плодородна новата година!

Драги редактори,
Бих искал да споделя с вас и читателите 

на вестника снимка, която показва печално-
то състояние на хигиената и чистотата в 
Морската градина на Варна. От дълги години 

е занемарена официалната тоалетна в непо-
средствена близост до Варненския планета-
риум, която не се използва, а се замества от 
подвижни химически "кабинки" (заключени и из-
ползвани само от работници по чистотата 
и озеленяването към общината, както и от 
служебни лица). А къде да отидат гостите и 
посетителите туристи, когато им се нало-
жи? Ето едно фотодоказателство за този пе-
чален резултат. Благодаря ви за разбирането!

през Обектива на Читателя

стефан НиколаЕв

Семейства за пример в Павликени
От стр. 1
Целта е да даде положи-

телен пример на младите 
хора и да ознаменува за-
пазването на християнски-
те ценности и брака като 
основа на българското об-
щество. Белокосите съ-
прузи се врекоха във вяр-
ност повторно 50 години 
след първите си бракосъ-
четания през 1968 г. Гра-
доначалникът лично ръ-
ководи ритуала по пре-
подписване на граждан-
ските бракове.

„През всички тези 50 години вашите бракове се 
крепят на любовта и със сигурност на многото дву-
странни компромиси и търпение. И днес любовта 
между вас е жива. Помните ли най-хубавите поже-
лания, когато се женихте? Ето че те са се сбъдна-

ли и вие продължава-
те да бъдете заедно и 
да се обичате“, обър-
на се към празнува-
щите градоначал-
никът. На съпрузите 
кметът подари плаке-
ти за спомен от праз-
ничния ден. След ка-
то оставиха своя под-
пис на специално из-
работеното брачно 
свидетелство за злат-
на сватба, двойките 
продължиха празни-
ка с танци и веселие. 

Силната любов, съхранена през годините, е раз-
ковничето за дългия и успешен брак, казаха някои 
от двойките. „Много е важно да създадеш семей-
ство, с което  да се гордееш“, казаха дългогодиш-
ните семейства.

Йордановден в дома 
на Йордан и Надка Ди-
митрови, пенсионери, от 
Елин Пелин е голям праз-
ник. На този ден бай Йор-
дан посреща гости - съсе-
ди, приятели, които идват 
да го поздравят, както се 
прави във всяка къща по 
стара традиция тук. А той 
ги чака с греяно вино, ко-
ето сам си е произвел, и 
суджуци. Йордановден е 
двоен празник – именници 
са дядото и внучето, също 
Йордан като него. Докато 
всички се веселят, за да по-
срещнат с радост празни-
ка Богоявление, през то-
ва време домакините са 
се погрижили да наредят 
богата трапеза. Празникът 
минава  с много песни и 
благопожелания за успех 
и берекет на семейство-
то. А семейство Димитро-
ви се нуждае от благосло-

вия за тази година, защо-
то синът на Йордан, Геор-
ги, със съпругата си 
Цветелина отглеж-
дат към 40 кошера 
с пчели в близко-
то село Априлово. 
Там е мястото, къ-
дето след работа 
в София отиват, за 
да се отпуснат и да 
се занимават с пче-
лите, които отглеж-
дат с много стара-
ние. Сега е зима, но 
те продължават да 
ги наблюдават и да 
помагат, за да пре-
живеят студените месеци. 
Добри стопани са били 
цял живот Йордан и Над-
ка, предали са го на мла-
дите Георги и Цветелина, 
включва се и техният внук. 
Отмине ли празненството, 
на масата започват разго-
ворите, където Георги и 

Цветелина разказват с ча-
сове с много любов за сво-

ите пчели. Обичат си ги ис-
тински и те са част от все-
кидневието им, работят и 
се грижат за тях.  Така в 
това сговорно семейство 
продължава старата тра-
диция на българина, кой-
то с трудолюбие и посто-
янство развива някаква 

странична стопанска дей-
ност. Георги и Цветелина 

са държавни служи-
тели, пчеларството е 
тяхното хоби и люби-
мо занимание. 

Затова всяка сво-
бодна минута са на 
пчелина. Най-голяма 
логистична подкре-
па за всичко в семей-
ството, разбира се, им 
оказват Йордан и Над-
ка. Малкият им внук 
Йордан също влиза 
смело в пчелина, има 
си своя екипировка, 
научил е и е усвоил 

повечето дейности и ра-
боти наравно с родители-
те си при пчелите от ранна 
пролет до късна есен. Ко-
гато започнат да разказват 
за своите кошери, няма как 
да не се заслушаш с голям 
интерес. Всичко е от при-
родата, има ли дъжд през 

годината, ще има и мед, су-
шата ги убива, казва Геор-
ги. В пчелина им се съби-
ра най-качественият мед 
в района. Добивът мина-
лата година бил едва до 
800 кг, друг път е имало 
по тон и 300, но винаги е 
различно, всичко зависи 
от природата.

Пчеларството ни е лю-

бимо занимание, което ни 
разтоварва и ни е много 
интересно, продължава 
Георги и допълва: „Учим 
на този занаят и малкия 
Дани. Пък не се знае, мо-
же някога, когато стигнем 
до пенсия с Цветелина, да 
се занимаваме основно с 
пчеларството.“

Дарина  НЕНова 

фамилия димитрови

малкият дани помага  на баща си на пчелина
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За вашата трапезаТайните за красота на Гун Ли

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

с ÊрÓÒони
Продукти: 1 с. л. зех-

тин/олио, 1 глава кро-
мид лук, 2 скилидки че-
сън, 1/2 ч. л. млян ки-
мион, сол и смлян че-
рен пипер, 1 ч. ч. грах, 
1 л (4 ч. ч.) зеленчуков 
бульон, 1 л (4 ч. ч.) во-
да, ситно нарязан маг-
даноз, крутони

 Приготвяне: Сухи-
ят грах се накиcва за 
1-2 часа в студена во-
да, след което се из-
мива под течаща вода 
(понякога трябва да 
се накисне от предна-
та вечер, затова про-
четете какво пише на 
опаковката, преди да 
го накиснете).  В голя-
ма тенджера (3-4 л) се 
сгорещява мазнината, 
прибавят се ситно на-
рязаният лук, пресо-
ваният чесън и кими-

От стр. 1
Завършила е първо литерату-

ра в Софийския университет, а 
след това и медицина. Като мла-
да лекарка е разпределена в Ха-
сково, където среща студента по 
актьорско майсторство и режи-
сура Георги Черкелов. Тя е то-
ку-що разведена, а той - все още 
женен за първата си съпруга Ли-
ляна. Двамата се влюбват лудо 
и нито бракът му, нито фактът, 
че Виолета е по-голяма с ня-
колко години, се оказват преч-
ка. Женят се малко преди Черке-
лов да се дипломира в Държав-
ното висше театрално учили-
ще през 1956 г., а през следва-
щата година се ражда първото 
им дете Иван. В началото бра-
кът им е изключително сполуч-
лив. Във Враца, където актьо-
рът е разпределен, двамата са 
пример за щастливо и сплоте-
но семейство. Връщането им в 
София и успехът на Черкелов 
в киното обаче слагат край на 
идилията.   Лечо, както близ-
ките галено наричат Виолета, 
се отдава на лекарската си ка-
риера и бързо става един от 
най-добрите пулмолози в Бъл-
гария. Георги междувременно 
e голяма театрална и кинозвез-
да. Красив, елегантен и галантен, 
той е обект на постоянно дам-
ско ухажване. Въпреки че меж-
дувременно е станал баща на 

Една от най-
н е в е р о я т -
ните китай-
ски тайни за 
красота е зе-
леният чай. 
Той прави 
кожата мно-
го здрава, 
лекува беле-
зите и петна-
та, премахва 
т о к с и н и т е 
и намалява 
възпаление-
то. Също та-
ка подобря-

ва еластичността й. 
 листа от мента за 

тонизиране на кожата.   
Порцелановата кожа на 
китайките е тясно свър-
зана с листата от мента. 
Просто трябва да намач-
кате няколко листенца 
и да си приготвите пас-
та, която да нанесете на 
лицето си. Ментата подо-
брява тена и тонизира ко-
жата.  
 Масаж. Много жени 

смятат, че от време на 

време той може да е мно-
го приятен и отпускащ, но 
китайките се подлагат на 
подобна процедура дос-
та често, защото вярват 
в силата на рефлексоло-
гията. Честите масажи са 
нужни за подобряване на 
кръвообращението и по-
магат на тялото да се из-
бави от токсините. Маса-
жът на лицето прави ко-
жата по-ярка и намалява 
подпухналостта.
 куркума. Прахът й 

често се използва в коз-
метичните процедури. 
В древния Китай тя се е 
използвала за приготвя-
не на маски за лице за ве-
черен тонус на кожата и 
борба с бръчките. 
 годжи бери.  Пло-

довете му съдържат ами-
нокиселини, минера-
ли, антиоксиданти, вита-
мини, които могат да ви 
осигурят здрава и чиста 
кожа. В тях има и голя-
мо количество бета-ка-
ротин, който е много по-
лезен.

две дъщери, актьорът не криел 
връзките си с красиви колежки. 
„Лече, остави ме да се находя! 
Нали знаеш – винаги ще се връ-
щам при теб!”, казвал той на съ-
пругата си при всяка своя забеж-
ка. И д-р Мишева търпяла, затва-
ряла си очите за скандалното му 
поведение и го чакала да засити 
страстта си и да се върне разка-
ян в семейния апартамент в кв. 
„Хиподрума”. 

Черкелов го правел, дока-

то на снимачната площадка на 
„Зарево над Драва” през 1973 г. 
срещнал  Лидия Вълкова. Чув-
ствата им били толкова силни, 
че  двамата заживели заедно на 

квартира. Трите деца на Чер-
келов преживявали изключи-
телно тежко увлечението на 
баща си. 

Пет години по-късно голя-
ма трагедия разтърсва живо-
та на актьора. 16-годишната му 
дъщеря Боряна, която е сил-
но привързана към баща си, 
загива, след като я блъска ко-
ла. Шокът бил огромен. Дълго 
време брат й Иван и сестра й 
Ирина не позволявали да бъ-

де премес-
тена и една 
нейна вещ 
от стаята й. 
Държали се 
така, сякаш 
е излязла за 
малко и все-
ки момент 
щяла да се 
върне. И Ви-
олета, и де-
цата обви-
нили Геор-
ги за нейна-
та смърт. 

Не след 
дълго Черкелов ненадей-
но се изнася от жилището, в 
което живее с Лидия Вълко-
ва, за която дори е мислел 
да се жени. За Лидия това 

е като гръм от ясно небе. 
Актьорът бил готов на всич-

ко, само и само 
да получи прош-
ка от жена си. 
Молел я да се 
върне при нея и 
децата, дори ан-
гажирал семей-
ни приятели да 
я убедят да го 
приеме отново, 
но тя била кате-
горична. Раздя-
лата e оконча-
телна. 

Георги Чер-
келов още 
веднъж се влюб-
ва силно - в из-
куствоведката 
Зина Стругова, която става не-
гова трета съпруга. По онова 
време тя е омъжена за извест-
ния езиковед проф. Стефан 
Брезински. Двамата се виждат 
на кафе и само два дни по-къс-
но Черкелов предлага брак на 
Зина, която става и негова му-
за. Според артистичната мъл-
ва достолепният актьор е под 
чехъла на властолюбивата Зи-
на и почти не общува със собст-
вените си две деца, само и са-
мо да й угоди. Единствените, за 

които говори с привързаност, 
са осиновените от него дъще-

ри на Зина. Пак за-
ради нея актьорът 
приел след пен-
сионирането си в 
Народния да ста-
не директор на 
театъра в Плевен. 
Там той назначил 
жена си за драма-
тург, а тя така си 
повярвала, че за-
почнала да коли и 
беси в трупата.

„Не мисля, че бях 
добър баща. Изпит-
вам вина пред де-
цата си. Когато е би-
ло най-добре да об-
щувам с тях повече, 

аз нямах време... Доста по-къс-
но, вече бяха попораснали, за-
почнах да се насилвам да нами-
рам време да съм с тях. Заслу-
гата да израснат все пак добри 
хора е не толкова моя, колкото 
на майка им Виолета”, признава 
Георги Черкелов в едно от по-
следните си интервюта.

Последните години от жи-
вота си легендата на театъра 
и киното прекарва в усамоте-
ние в плевенското село Ъглен 
в компанията на Зина.

Тя е 
много из-
вестна ки-
тайска ак-
триса. Въ-
преки че 
в края на 
миналата  
година  на-
върши 53, 
изглежда 
изумител-
но. Кожа-
та й е ка-
то порце-
лан, а по 
лицето си 
няма нито една бръчи-
ца. Как звездата успява 
да поддържа този безу-
пречен външен вид? В 
какво се крие тайната 
й и как съхранява мла-
достта си? 

Китайките имат свои-
те тайни за красота, кои-
то практикуват от векове 
и  предават от поколение 
на поколение. 
 оризова вода за 

тонизиране на кожа-
та.  Жените от Китай из-
ползват много елемента-
рен тонер за кожа. Това 
е оризова вода, която си 
приготвят самостоятел-
но. Оризът се вари във 
вода, докато тя не стане 
с млечен цвят, а след то-
ва я нанасят на лицето 
си с помощта на памуч-
ни тампони за почиства-
не на лице. 
 Масло от камелии 

за по-хубава коса и ко-
жа. То често се използ-
ва за лечение на косата 
- стимулира растежа й, 
хидратира кожата,  за-
личава стрии и белези.
 Зелен чай срещу 

стареене на кожата.  

онът, подправя се със 
сол и черен пипер на 
вкус. Всичко се задуша-
ва на среден огън, до-
като лукът омекне (4-5 
минути), след което се 
добавят водата, бульо-
нът и грахът. Супата се 
кипва и огънят се на-
малява. Вари се 35-40 
минути или докато гра-
хът се свари и омекне, а 
супата се сгъсти. Овку-
сява се със сол и че-
рен пипер. Сервира се 
поръсена с магданоз и 
крутони.

с ØÓнÊа
Продукти: 1 (820 г) 

консерва грах, 3 с. л. 
зехтин/олио, 30 г кра-
ве масло, 2 глави кро-
мид лук, 2 моркова, 200 
мл доматен сок, 
250 г шунка, 
2 кубчета 
телешки 
бульон, 
1 2 0 0 
мл во-
да, ше-
па фиде

П р и -
г о т в я н е : 
Нарязаният на 
ситно лук и рендо-
саните моркови се за-
пържват в мазнината. 
Добавя се нарязана-
та на кубчета шунка и 
се задушават още 2-3 
минути. След това се 
слагат грахът заедно 
със сока си, доматени-
ят сок, стритите кубче-
та бульон и около 1200 
мл вода. След десетина 
минути се прибавя фи-

дето и супата се дова-
рява до готовност.  При 
сваляне от огъня се сла-
га и кравето масло.

с ÊрÅнвирØи 
и бÅÊон

 Продукти: 300 г зам-
разен грах, 4 картофа, 
1 морков, 1 глава кро-
мид лук, 100 г бекон, 1,5 
л месен бульон (вода), 
2 с. л. олио, сол, смлян 
черен пипер, 1 дафи-
нов лист, 2-3 кренвир-
ша, магданоз

Приготвяне: Карто-
фите и морковът се обел-
ват, измиват се и се на-
рязват на кубчета. Сва-
рят се в бульона (вода-
та) до готовност. Отдел-
но в тиган се запържват 

ситно нарязани-
ят лук и бе-

конът до 
златист 

ц в я т . 
К о -
г а т о 
к а р -
т о ф и -

те са го-
тови, се 

добавят да-
финовият лист, 

нарязаните на кръгче-
та кренвирши, замразе-
ният грах, запърженият 
лук и беконът. След ка-
то супата заври, се вари 
още 7-9 минути. Овкуся-
ва със сол и черен пи-
пер на вкус, разпределя 
се в чинии и се поднася, 
като по желание се по-
ръсва със ситно наряз-
ан магданоз.

Òðèòå áðàêà íà Ãåîðãè ×åðêåëîâ

Грижа за ръцете
в сметаната предварително се 

добавят няколко капки масло за 
кутикулите с витамини а и Е, по-
сле добре се разбива (за тази цел 
може да се използва и миксер). та-
ка се получава сметанов крем. той 
се нанася на дланите до китките, 
а още по-добре, ако стигнете и до 
лактите. лек масаж – приятен етап 
от процедурата, кожата се масажи-
ра от края на пръстите към основа-
та на китките, а после към свивка-
та на лактите. след това ръцете се 
увиват с фолио, отгоре се поставят 
хавлиени ръкавели или се увиват 

обикновени хавлиени кърпи. след 
10-15 минути фолиото и кърпите се 
свалят, за това време кремът тряб-
ва напълно да е попил в кожата.

сметановото обвиване е препо-
ръчително да се прави веднъж сед-
мично като самостоятелна проце-
дура, а може да се съчетае и с ма-
никюр. Млечната масленост бър-
зо попива в кожата, като я пра-
ви гъвкава и свежа. съдържащи-
те се в сметаната белтъчини, кал-
ций, ферменти, киселини и мине-
рали влияят благоприятно на ко-
жата на ръцете.

с третата си жена зина

георги Черкелов получава 
наградата "аскеер-2009" 
за цялостен принос към 
театралното изкуство 

супи с грах
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Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

18.I. - 24.I.2019 г.

БНТ 2

БНТ 4 

 

ПЕтък, 18 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Джук Джойнт Роялс /

Австрия/
0:30 Приключено
2:05 Култура.БГ
3:05 100% будни
4:10 Дойче веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБота, 19 яНУари 

6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Стройковците
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

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

13:00 Иде нашенската музика с 
Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

15:00 Венецът на Св.Йоан
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Нощта на шампионите 

- церемония по награж-
даването на най-добрите 
спортисти и треньори на 
България за 2018 година

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Бъртън и Тейлър
22:15 По света и у нас
22:30 Студио “Х”: Шофьорът 
0:05 Да се правиш на умрял
1:35 Бъртън и Тейлър
3:00 Приключено
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕДЕля, 20 яНУари  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Стройковци
6:55 Внимание, роботика
7:20 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен 

Атанасов
13:00 Grand Dance Academy - 

международен детски 
танцов фестивал

13:30 Дойде есента на 1946

14:00 Библиотеката
15:00 Алтамира
16:30 Кралско вариететно шоу 

2013г.
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:45 Лека нощ, деца!
  - 2 - неделя /20.01./
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Ловци на мисли
23:05 По света и у нас
23:20 Аз съм Дина
1:25 Студио “Х”: Шофьорът 
2:55 Да се правиш на умрял
4:30 Дойче веле: Шифт
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари

6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 1992
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 1992
3:20 Малки истории
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

вторНик, 22 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 1992
23:00 По света и у нас

23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 1992
3:20 История.bg
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

сряДа, 23 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хайка за вълци
22:00 1992
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 1992

3:20 Библиотеката
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕтвъртък, 24 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Линия на разделението 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен 

Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Линия на разделението 2
4:10 Скритият език на парите: 

Геният от дърводелската 
работилница

ПЕтък, 18 яНУари 
6:05 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Откакто свят светува    
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Зайчето Пепи
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Часовниковата кула в 

Мека
19:10 10 000 крачки                 
19:20 Разкошен живот
20:50 Европейски маршрути
21:00 Храм „Свети Анастасий“
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Нощен полет
0:45 Натисни F1
1:00 Музика, музика...
1:30 В близък план
2:00 №1 Туризмът: Владислав 

и битката на народите 
при Варна

2:30 Разкошен живот
4:00 Откакто свят светува    
4:30 Библиотеката

съБота, 19 яНУари 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите  
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Внимание, роботика
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Япония днес: Красотата 

на природата
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата            
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува     
11:00 Пазители на традициите  
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм  
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи 
16:00 Остатъци
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Титаник 2
22:00 Шифт
22:15 По света и у нас
22:30 Добър ден с БНТ 2
23:30 Йордан Караджов на 60 

години
1:10 Титаник 2
2:40 Време за губене
3:10 Преди да се родя...Ивай-

ло Петров
3:50 Япония днес: Красотата 

на природата
4:05 Туристически маршрути
4:35 Рецепта за култура 
5:35 Домът на вярата            
5:45 Златни ръце

НЕДЕля, 20 яНУари 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Внимание, роботика
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата            
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Тримата концертмайсто-

ри
13:50 Япония днес
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

15:30 Изкуството на 21 век
16:00 Черно-бяло кино: „Калин 

орелът“
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание    
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува     
20:00 Часовниковата кула в 

Мека
20:50 “Лучия ди Ламермур” 

- опера от Гаетано Дони-
цети 

22:55 Олтарите на България
23:05 По света и у нас
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:20 Афиш
0:35 Днес и утре
1:05 Пътешествия
1:35 Музика, музика...
2:05 Световно наследство
2:25 В примката на мълчание-

то
3:20 Олтарите на България

ПоНЕДЕлНик 21 яНУари
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Каменното съкровище 

от Мездра
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Къщата на думите
16:25 Зайчето Пепи
16:50 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

23:00 По света и у нас
23:25 Тримата концертмайсто-

ри
0:45 Натисни F1
1:00 Знание.БГ 
1:30 60 минути за култура
2:30 Репетиция

3:00 Младите иноватори 
3:30 Часът на зрителите
4:00 Каменното съкровище 

от Мездра
4:35 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

вторНик, 22 яНУари
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

7:55 Пътуване до Исла Негра
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:20 Зайчето Пепи
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Новодомци”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Предел на риска
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Телма
1:20 Знание.БГ 
1:50 60 минути за култура

2:45 Предел на риска
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

сряДа, 23 яНУари 
6:00 Къщата на думите
6:20 5 минути София
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Новодомци”
8:00 Феноменът Елена Нико-

лай
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Та-

ка правят всички” от 
В.А.Моцарт

14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Зайчето Пепи
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Фалшива свобода
20:50 Световно наследство
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Нашите любовници
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура

2:45 Фалшива свобода
4:15 Афиш
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕтвъртък, 24 яНУари 
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:40 10 000 крачки 
9:50 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:05 Къщата на думите
16:35 Зайчето Пепи
16:50 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Плъзгащи се врати
20:55 Япония днес
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Таблоид
1:25 Знание.БГ 
1:55 60 минути за култура
2:55 Плъзгащи се врати
4:30 Библиотеката

ПЕтък, 18 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 България от край до 

край 5
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 

2:10 Панорама с Бойко Васи-
лев

3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБота, 19 яНУари 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Аз и ти
10:05 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Неизчезващите
14:10 Златен фонд на БНТ: „Да 

посрещнем времето 
така, както то ни търси...”   
/140 години от рождени-
ето на Симеон Радев/

15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори       
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Братът на бай Ганя Бал-

кански
22:30 Концерт на Любо Киров
23:15 Часът на зрителите
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура 
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция                        
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори       

3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 5
НЕДЕля, 20 яНУари 

6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Неизчезващите
14:20 Златни ръце
14:30 България от край до 

край 5
15:00 Пазители на традициите  
15:30 Отблизо с Мира 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Тази хубава зряла въз-

раст
22:05 Нощни птици
23:05 Извън играта
23:50 По света и у нас
0:05 На опера с БНТ 2
0:35 Библиотеката
1:35 Отблизо с Мира
2:35 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 

Иванов
3:35 Златни ръце
3:45 Денят започва 
5:45 Афиш

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва 
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори 
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ

вторНик, 22 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

22:30 Улови момента
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

сряДа, 23 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до 

край 5
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента 
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕтвъртък, 24 яНУари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Мотоспорт екстра
2:00 Бразди 
2:30 Библиотеката
3:30 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

4:00 Олтарите на България
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕтък, 18 яНУари
06:00 „Малкото Пони: Приятел-

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

втори опит” еп. 10
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.4, еп. 27
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.3, еп.11

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни ули-

ци”– сериал, с.12, еп. 52
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Искрите на 

отмъщението” – сериал, 
с. 1, еп.82

21:00 Премиера: „Горчива лю-
бов“ – сериал, еп.13

22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Кости”– сериал, с.10, 

еп.20
01:00 „Дневниците на вампи-

ра”  – сериал, с.8, еп.8
01:50 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
03:50 „Папараци“ – телевизио-

нен таблоид
04:50 „Опасни улици”– сериал, 

с.12, еп. 28
05:40 „НепознатиТЕ“ /п./ 

съБота, 19 яНУари
06:00 „Джи Ай Джо: Сигма”
07:00 „Двама мъже и полови-

на” с.10
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T”  
12:00 bTV Новините  
12:30 „Мутра по заместване“ 
13:00 „Смотаняци 2” 
15:00 „Бригада Нов дом“ 
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 Мегахит: „Човек отвътре” 

– трилър, драма (САЩ, 
2006), режисьор – Спайк 
Лий, актьори – Крисо-
тофър Плъмър,  Клайв 
Оуен, Джоди Фостър, 
Уилям Дефо, Карлос 
Андрес Гомез, Дензъл 
Уошингтън и др.

22:30 Мегахит: „Ван Хелсинг“ - 
екшън, фентъзи, трилър, 
приключенски (САЩ, 
Чехия, 2004), режисьор - 
Стивън Зомърс, актьори 
-   Хю Джакман, Кейт 
Бекинсейл, Кевин Дж. 
О’Конър, Ричард Рокс-
бърг, Дейвид Уенам, Уил 
Кемп, Шулер Хенсли и 
др.

01:00 „Свалки в облаците” - 
комедия (Испания, 2013), 
сценарист и режисьор 
- Педро Алмодовар, ак-
тьори - Антонио Банде-
рас, Пенелопе Крус, Коте 
Солер, Антонио де ла 
Торе, Хуго Силва, Мигел 
Анхел Силвестре и др.

02:40 „Двама мъже и полови-
на” /п./– сериал

НЕДЕля, 20 яНУари
06:00 „Джи Ай Джо: Сигма”
07:00 „Двама мъже и полови-

на” с.10
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се“  – токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ“ 
13:00 „Принцесата на Монако“
15:00 „Американско момиче: 

Лия се притича на по-
мощ“ – семеен (САЩ, 
2016), режисьор – Надя 
Тас, актьори – Маги Ели-
забет Джоунс, Хали Тод, 
Сторм Райд и др.

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 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Сноудън”  - биография, 

драма, трилър (САЩ, 
2016), режисьор – Оли-
вър Стоун, актьори 
- Джоузеф Гордън-Левит, 
Никълъс Кейдж, Скот 
Истууд, Шайлийн Уудли, 
Рис Айфънс, Тимоти 
Олифант, Закари Куинто, 
Мелиса Лео, Том Уилкин-
сън

23:30 „В търсене на справед-
ливост” - - драма, трилър 
(САЩ, 2011), режисьор - 
Роджър Доналдсън, ак-
тьори - Никълъс Кейдж, 
Дженюъри Джоунс, Гай 
Пиърс, Харолд Перинео, 
Дженифър Карпентър и 

др.
01:30 „Тайнството“ - ужаси, 

трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Тай Уест, 
актьори – Джо Суонбърг, 
ЕйДжей Боуън, Ейми 
Сейметц, Кейт Лин Шейл, 
Джин Джонс и др.

03:30 „Двама мъже и полови-
на” /п./ – сериал

03:50 „120 минути” /п./ – публи-
цистично предаване

05:40 „Лице в лице” /л./ – пуб-
лицистично предаване

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари
06:00  „Малкото Пони: Прия-

телството е магия”
06:30  „Тази сутрин”
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 11
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” с.4, еп. 28
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” 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: „Опасни 

улици”с.12, еп. 53
19:00  bTV Новините 
20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.83
21:30  Премиера: „Горчива 

любов“ еп.14
22:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости”с.10, еп.21
01:00  „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.9
01:50  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 03:50  „Cool…T” /п./– 

лайфстайл предаване 
04:50  „Опасни улици”с.12, еп. 

29
05:40  „Лице в лице” /л./ – пуб-

лицистично предаване
вторНик, 22 яНУари

06:00  „Малкото Пони: Прия-
телството е магия”

06:30  „Тази сутрин”
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 12
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” с.4, еп. 29
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” с.3, 
еп.13

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Опасни 
улици”с.12, еп. 54

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

отмъщението” с. 1, еп.84
21:30  Премиера: „Горчива 

любов“ еп.15
22:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости”с.10, еп.22
01:00  „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.10
01:50  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 03:50  „Търси се“ /п./ – токшоу 
04:50  „Опасни улици”с.12, еп. 

30
05:40  „Лице в лице” /л./ – пуб-

лицистично предаване
сряДа, 23 яНУари

06:00  „Малкото Пони: Прия-
телството е магия”

06:30  „Тази сутрин”
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 13
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” с.4, еп. 30
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” с.3, 
еп.14

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Опасни 
улици”с.12, еп. 55

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

отмъщението” с. 1, еп.85
21:30  Премиера: „Горчива 

любов“ еп.16
22:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости”с.11, еп.1
01:00  „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.11
01:50  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 03:50  „Карбовски: Втори план“ 

/п./ 
04:50  „Опасни улици”с.12, еп. 

31
05:40  „Лице в лице” /л./ – пуб-

лицистично предаване
ЧЕтвъртък, 24 яНУари

06:00  „Малкото Пони: Прия-
телството е магия”

06:30  „Тази сутрин”
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит” еп. 14
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” с.4, еп. 31
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” с.3, 
еп.15

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

улици”с.12, еп. 56
19:00  bTV Новините 
20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.86
21:30  Премиера: „Горчива 

любов“ еп.17
22:30  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости”с.11, еп.2
01:00  „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.12
01:50  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 03:50  „Бригада Нов дом“ /п./
04:50  „Опасни улици”с.12, еп. 
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ПЕтък, 18  яНУари 
06:00 „Дневниците на вампи-

ра“ - сериал
08:00 „Полупрофесионалисти“ 
10:00  „Дневниците на вампи-

ра“ – сериал, с.8 
12:15  „Конспираторът“ 
14:45  „С любов, Роузи” 
16:45  „Хорът на момчетата“ 
19:00 „Ефектът на спусъка“ 

- Драма, Трилър (САЩ, 
1996), режисьор - Дей-
вид Коп, актьори - Кайл 
Маклоклън, Елизабет 
Шу, Дърмът Мълроуни, 
Майкъл Рукър и др.

21:00  „Диваци“ - криминален, 
драма, трилър (САЩ, 
2012), режисьор - Оливър 
Стоун, актьори – Блейк 
Лайвли, Арън Тейлър-
Джонсън, Тейлър Кич, 
Бенисио Дел Торо, Джон 
Траволта, Салма Хайек и 
др.

23:30 „Маги“ - драма, ужаси 
(САЩ, Швейцария, 2015), 
режисьор - Хенри Хоб-
сън, актьори - Арнолд 
Шварценегер, Абигейл 
Бреслин, Ейдън Флоуърс, 
Рейчъл Уитмън Гроувс и 
др.

01:30 „Земята на мъртвите“ – 
ужаси (Канада, Франция, 
САЩ, 2005), режисьор 
- Джордж Ромеро, ак-
тьори – Азиа Ардженто, 
Саймън Бейкър, Джон 
Легуизамо, Денис Хопър, 
Робърт Джой, Юджийн 
Кларк и др.

03:30  „Лидер от затвора” – 
криминален, драма, 
трилър (САЩ, 2017), 
режисьор - Рик Роман Ву, 
актьори – Джон Бернтал, 
Холт МакКалани, Нико-
лай Костер-Валдау

съБота, 19 яНУари
06:00 „Хорът на момчетата“ 
08:00 „Най-голямата лъжа“
10:00  „Обетована земя“ - дра-

ма (САЩ, 2012), режисьор 
- Гюс ван Сант, атьори - 
Мат Деймън, Бенджамин 
Шийлър, Тери Кини, Хал 
Холбрук, Франсис Мак-
дорманд, Джон Красин-
ски и др.

12:30  „Като на кино“ 
13:30  „Шаферки“ - комедия
16:00 „Агора” - драма, истори-

чески, приключенски
18:30 „Горещи палки“ - екшън, 

комедия (Великобри-
тания, Франция, 2007), 
режисьор - Едгар Райт, 
актьори – Саймън Пег, 
Тимъти Далтън, Ник 
Фрост, Бил Най, Кейт 
Бланшет и др.

21:00  „Аутобан” – трилър, 
екшън (Великобритания, 
Германия, 2016), режи-
сьор – Еран Крийви, 
актьори - Никълъс Холт, 
Бен Кингсли, Антъни 
Хопкинс, Фелисити Джо-
унс и др.

23:00  Cinema X: „Дявол“ – три-
лър, ужаси, мистерия 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Джон Ерик Доудли, 
актьори - Крис Месина, 
Джефри Аренд, Якоб 
Варгас, Мат Крейвън, 
Джени О’Хара, Логан 
Маршъл-Грийн, Джофри 
Аренд

00:45 „Като на кино“ – преда-
ване за кино

01:45 „Ефектът на спусъка“ 
- Драма, Трилър (САЩ, 
1996), режисьор - Дей-
вид Коп, актьори - Кайл 
Маклоклън, Елизабет 
Шу, Дърмът Мълроуни, 
Майкъл Рукър и др.

03:45  „Маги“ - драма, ужаси

НЕДЕля, 20 яНУари
06:00 „Психотерапевт“ – коме-

дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор – Джонас 
Пейт, актьори – Кевин 
Спейси, Джо Нунез, Марк 
Уебър и др.

08:00 „Конспираторът“ – драма 
10:45  „Легендата за Оз: За-

връщането на Дороти” 
–анимация(САЩ, 2013), 
режисьор: Дан Ст. Пиер

12:45  „Истината за Чарли“ - 
трилър, мистерия

15:00  „Полупрофесионалисти“ 
– комедия, спортен 

16:45 „Аутобан” – трилър
18:45 „Краят на света“ - коме-

дия, екшън, фантастика 
(Великобритания, САЩ, 
Япония, 2013), режисьор 
- Едгар Райт, актьори 
- Саймън Пег, Дейвид 
Брадли, Еди Марсан, 
Мартин Фрийман, Пади 
Консидин, Ник Фрост, 
Розамунд Пайк, Саманта 
Уайт и др.

21:00  „Непоносима жесто-
кост“ – комедия, кри-
минален, романтичен 
(САЩ, 2003), режисьори 
– Джоел Коен, Итън 
Коен, актьори – Джолдж 
Клуни, Катрин Зита-Джо-
унс, Били Боб Тортън, 
Джефри Ръш и др.

23:00 „Диваци“ - криминален
01:30 „Лидер от затвора” – 

криминален, драма, 
трилър (САЩ, 2017), 
режисьор - Рик Роман Ву, 
актьори – Джон Бернтал, 
Холт МакКалани, Нико-
лай Костер-Валдау, Лейк 
Бел, Джефри Донован, 
Бенджамин Брат и др.

04:00 „Дявол“ – трилър, ужаси, 
мистерия (САЩ, 2010), 
режисьор - Джон Ерик 
Доудли

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари 
06:00 „Дневниците на вампи-

ра“ - сериал
08:00 „Агора” 
10:45  „Дневниците на вампи-

ра“ – сериал, с.8 
13:00  „Сърцето на дракона: 

Силата на огъня“ 
15:00  „Нинджа 2: Пътят на 

отмъщението” 
17:00  „Непоносима жесто-

кост“ – комедия
19:15  „Полупрофесионалисти“ 

– комедия, спортен 
(САЩ, 2008), режисьор – 
Кент Алтерман, актьори 
– Уил Фарел, Уди Харъл-
сън, Андрю Дейли, Джей-
сън Съдейкис, Ед Хелмс, 
Дейвид Кохнър, Маура 
Тиерни, Анди Рихтер и 
др.

21:00  Премиера: „478“ - 
драма, трилър (САЩ, 
Великобритания, 2016), 
режисьор - Елиът Лес-
тър, актьори - Арнолд 
Шварценегер, Скуут 
Макниъри, Маги Грейс, 
Мартин Донован, Мари-
ана Клавено, Хана Уер, 
Глен Моршуер, Лари 
Съливан и др.

23:00  „Тръмбо“ - драма, био-
графичен (САЩ, 2015), 
режисьор - Джей Роуч, 
актьори - Брайън Кран-
стън, Майкъл Щулбърг, 
Дейвид Малдонадо, 
Джон Гец, Даян Лейн, 
Хелън Мирън и др.

01:30  „Дронове убийци” –ек-
шън, трилър (САЩ, 2016) 
режисьор – Джак Перез

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

ра“ - сериал
08:00 „Нинджа 2: Пътят на от-

мъщението” 
10:15  „Дневниците на вампи-

ра“ – сериал, с.8 
12:30  „478“ - драма, трилър 
14:30  „Мелодия за една нощ“ 

- романтичен (Канада, 
2007), режисьор – Дей-
вид Уийвър, актьори 
– Лора Лейтън, Антонио 
Купо, Ели Харви и др.

16:15  „Достигни ме“ - драма
18:30 „Тръмбо“ - драма, био-

графичен 
21:00  „Ловци на шаферки” 
23:30  „Дякон Левски“ - би-

ографичен, екшън, 
драма (България, 2015), 
режисьор – Максим 
Генчев, актьори – Си-
меон Филипов, Максим 
Генчев, Ники Сотиров, 
Ивайло Аспарухов, Стоян 
Цветков, Горан Гънчев, 
Петьо Цеков, Якуб Бахар, 
Тезджан Ферад, Деляна 
Добрева, Мехмед Билял, 
Николай Янев, Николай 
Тодоров, Цветомир Ан-
гелов-Цуки, Цветомир 
Нешев, Фахрадин Фахра-
динов, Николай Тодоров 
и др.

02:00  „Мелодия за една нощ“ 
- романтичен (Канада, 
2007), режисьор – Дей-
вид Уийвър, актьори 
– Лора Лейтън, Антонио 
Купо, Ели Харви и др.

03:30  „Дневниците на вампи-
ра“ - сериал

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

ра“ - сериал
08:00 „Ловци на шаферки” 
10:45  „Дневниците на вампи-

ра“ – сериал, с.8 
11:45  „Ривърдейл“ с.1 
13:00  „Бродуейска терапия” – 

комедия
15:00  „Психотерапевт“ – коме-

дия, драма
17:00  „Дронове убийци” 
19:00 „Аутобан” – трилър, 

екшън (Великобритания, 
Германия, 2016), режи-
сьор – Еран Крийви, 
актьори - Никълъс Холт, 
Бен Кингсли, Антъни 
Хопкинс, Фелисити Джо-
унс и др.

21:00  Премиера: „Героите на 
джунглата“ – анимация, 
приключенски, комедия 
(Франция, 2017), сцена-
ристи - Ерик Тости, Дей-
вид Алo, Жан-Франсоа 
Тости, режисьор - Дей-
вид Алo

23:00  „Невъзможно твой” – 
драма, комедия (САЩ, 
2003), режисьор – Нанси 
Майърс, актьори – Джак 
Никълсън, Даян Киитън, 
Киану Рийвс и др.

01:30  „Тръмбо“ - драма, био-
графичен (САЩ, 2015), 
режисьор - Джей Роуч, 
актьори - Брайън Кран-
стън, Майкъл Щулбърг, 
Дейвид Малдонадо, 
Джон Гец, Даян Лейн, 
Хелън Мирън и др.

04:00  „Дневниците на вампи-
ра“ - сериал

05:00  „Ривърдейл“ – сериал 

ЧЕтвъртък, 24 яНУари
06:00 „Дневниците на вампи-

ра“ - сериал
08:00 „Непоносима жестокост“
10:15  „Ривърдейл“ – с.1 
12:30  „Невъзможно твой” 
15:00  „Героите на джунглата“ 
17:00  „Несправедливо об-

винена“ – криминален, 
мистерия, трилър (Кана-
да, САЩ, 2012), режисьор 
– Джим Донован, актьо-
ри – Мари Авгеропулос, 
Кристина Кокс, Каспър 
Ван Диен, Дани Бланко 
Хол, Дейниъл Райндрес-
Кей и др.

19:00 „Нинджа 2: Пътят на 
отмъщението” - екшън, 
криминален, трилър 

21:00  „Черният рицар: Въз-
раждане” - екшън, драма, 
криминален, трилър 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Кристофър Нолан, 
актьори - Крисчън Бейл, 
Гари Олдман, Том Харди, 
Джоузеф Гордън-Левит, 
Ан Хатауей, Марион Ко-
тияр, Морган Фрийман, 
Бен Менделсон, Даниел 
Сунджата, Майкъл Кейн, 
Лиъм Нийсън и др.

00:15  „Диваци“ - криминален, 
драма, трилър (САЩ, 
2012), режисьор - Оливър 
Стоун, актьори – Блейк 
Лайвли, Арън Тейлър-
Джонсън, Тейлър Кич, 
Бенисио Дел Торо, Джон 
Траволта, Салма Хайек и 
др.

02:45  „Ривърдейл“ – сериал 

ПЕтък, 18 яНУари 
06:00 „Слънчева Филаделфия 

“ – сериал 
07:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал
08:00 „Модерно семейство“ – 

сериал 
09:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00 „Рок Дог“ - анимация, 

комедия, семеен  ( Китай, 
САЩ, 2016), сценари-
сти - Аш Бранън, Кърт 
Воелкер, Денис Брадли, 
режисьор - Аш Бранън

12:00 „Любимци“ – сериал
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сери-

ал
17:00 „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
18:00 „Страхотни новини“ – се-

риал
19:00 „Кое е това момиче“ – се-

риал 
20:00 „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00 „Ало, ало“  - сериал, с.5
23:00  „Приятели” – сериал, с. 8
00:00 „Рок Дог“ - анимация, 

комедия, семеен  ( Китай, 
САЩ, 2016), сценари-
сти - Аш Бранън, Кърт 
Воелкер, Денис Брадли, 
режисьор - Аш Бранън

02:00 „Слънчева Филаделфия 
“ – сериал 

03:00 „Модерно семейство“ – 
сериал 

04:00  „Приятели” – сериал 
05:00 „Слънчева Филаделфия 

“ – сериал 

съБота, 19 яНУари 
06:00 „Слънчева Филаделфия“ 

– сериал 
07:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал 
08:00 „Любимци“ – сериал
10:00  „Полицейска академия 

6” – екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1989), 
режисьор - Питър Бо-
нърз, актьори -Джордж 
Гейнс, Майкъл Уинслоу, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Лесли Иистбрук, Мариън 
Рамзи и др.

12:00 „Роден за мен“ – комедия 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Валери Уейс, актьори -   
Лин Шей, Миранда Кент, 
Рийд Скот, Катлин Ро-
бъртсън, Стив Хауей,Тео 
Александър и др.

14:00 „Ало, ало“  - сериал
16:00  „Приятели” – сериал 
17:30 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал 
18:30 „Новите съседи“ – сери-

ал
20:30 „Полицейска академия 5” 

– комедия, криминален 
(САЩ, 1988), режисьор: 
Алън Миърсън, актьори 
-Джордж Гейнс, Буба 
Смит, Майкъл Уинслоу, 
Дейвид Граф, Лесли Ис-
търбрук, Марион Рамзи 
и др.

22:30 „Двама мъже и полови-
на” – сериал 

00:30 „Стъпка по стъпка“ – се-
риал 

01:00 „Модерно семейство“ – 
сериал 

02:00 „Любимци“ – сериал 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал 

НЕДЕля,  20 яНУари 
06:00 „Слънчева Филаделфия“ 

– сериал 
07:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал 
08:00 „Любимци“ – сериал
10:00  „Полицейска академия 

5” – комедия, кримина-
лен (САЩ, 1988), режи-
сьор: Алън Миърсън, 
актьори -Джордж Гейнс, 
Буба Смит, Майкъл Уин-
слоу, Дейвид Граф, Лесли 
Истърбрук, Марион Рам-
зи и др.

12:00 „Рок Дог“ - анимация, 
комедия, семеен  ( Китай, 
САЩ, 2016), сценари-
сти - Аш Бранън, Кърт 
Воелкер, Денис Брадли, 
режисьор - Аш Бранън

14:00 „Ало, ало“  - сериал
16:00  „Приятели” – сериал 
17:30 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал 
18:30 „Новите съседи“ – сери-

ал
20:30 „Полицейска академия 

6” – екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1989), 
режисьор - Питър Бо-
нърз, актьори -Джордж 
Гейнс, Майкъл Уинслоу, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Лесли Иистбрук, Мариън 
Рамзи и др.

22:30 „Двама мъже и полови-
на” – сериал 

00:30 „Стъпка по стъпка“ – се-
риал 

01:00 „Модерно семейство“ – 
сериал 

02:00 „Любимци“ – сериал 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари 
06:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
07:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
09:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
10:00 „Без граници“ - комедия, 

драма (Русия, 2015), 
режисьори - Резо Гигине-
ишвили, Карен Оганесян, 
Роман Пригунов

12:00 „Страхотни новини“ – се-
риал

13:00  „Приятели“ – сериал
14:00  „Ало, ало“ – сериал
15:00  „Новите съседи“ – сери-

ал
17:00  „Домашен арест“ – сери-

ал, с.2
18:00 „Страхотни новини“ – се-

риал
19:00  „Кое е това момиче“ – 

сериал 
20:00  „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00  „Приятели” – сериал, с. 8
00:00  „Без граници“ - комедия, 

драма (Русия, 2015)
02:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
03:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
04:00  „Приятели“ – сериал
05:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 

вторНик, 22 яНУари 
06:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
07:00  „Стъпка по стъпка” 
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
09:00  „Домашен арест“ – сери-

ал
10:00 „Смотаняци 2” – коме-

дия, (САЩ, 1993 г.)
12:00 „Страхотни новини“ – се-

риал
13:00  „Приятели“ – сериал
14:00  „Ало, ало“ – сериал
15:00  „Новите съседи“ 
17:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
18:00 „Страхотни новини“ – се-

риал
19:00  „Кое е това момиче“ – 

сериал 
20:00  „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00  „Приятели” – сериал, с. 8
00:00  „Полицейска академия 

6” – екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1989), 
режисьор - Питър Бо-
нърз, актьори -Джордж 
Гейнс, Майкъл Уинслоу, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Лесли Иистбрук, Мариън 
Рамзи и др.

02:00  „Теория за големия 
взрив“ – сериал 

03:00  „Модерно семейство“ – 
сериал 

04:00  „Приятели“ – сериал
05:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 

сряДа, 23 яНУари 
06:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
07:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00 „Като роден брат” - ко-

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

12:00 „Страхотни новини“ – се-
риал

13:00  „Приятели“ – сериал
14:00  „Ало, ало“ – сериал
15:00  „Новите съседи“ – сери-

ал
17:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
18:00 „Страхотни новини“ – се-

риал
19:00  „Кое е това момиче“ – 

сериал 
20:00  „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00  „Приятели” – сериал, с. 8
00:00  „Като роден брат” - ко-

медия 
02:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
03:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
04:00  „Приятели“ – сериал

05:00  „Теория за големия 
взрив“ – сериал 

ЧЕтвъртък, 24 яНУари 
06:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
07:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
09:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
10:00 „Фалстарт” – комедия, 

романтичен (САЩ, 2006)
12:00 „Страхотни новини“ – се-

риал
13:00  „Приятели“ – сериал
14:00  „Ало, ало“ – сериал
15:00  „Новите съседи“ – сери-

ал
17:00  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
18:00 „Страхотни новини“ – се-

риал
19:00  „Кое е това момиче“ – 

сериал 
20:00  „Новите съседи“ – сери-

ал 
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00  „Приятели” – сериал, с. 8
00:00  „Фалстарт” – комедия, 

романтичен (САЩ, 2006)
02:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
03:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
04:00  „Приятели“ – сериал
05:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 



16.I. - 22.I.2019 г.
3

Български 9Любопитно у нас

Българин спечели 
престижен конкурс 

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Най-високата статуя на Дева Мария

Очите на паметника 
на цар Самуил в Со-
фия угаснаха оконча-
телно. Според автора 
на скулптурата Алек-

сандър Хайтов те може 
да светнат отново сре-
щу 3000 лева от Сто-
лична община. 

Доц. Тодор Чобанов, 

ща панорама на целия 
град. Идеята за постро-
яването на монумент 
Пресвета Богородица 
е на община Хасково и 
се осъществява изцяло 
с дарения от хасковска-
та общественост.

Символът не е из-
бран случайно - Божи-
ята майка винаги се е 
считала за покрови-
телка на града. В хиля-
долетната му история 
Рождество Богородич-
но се е почитал като 
един от най-големите 
празници.

Най-високата в све-
та статуя на Пресвета 
Дева Мария с Младе-
неца е издигната с по-
чит, любов и призна-
телност към Божията 
майка. Монументът се 
намира в Хасково и е 
открит през 2003 г. с 
водосвет от митропо-
лит Арсений. През 2005 
г. е вписан в книгата 
„Световните рекорди 
на Гинес”, а от 2009 г. 
е и в листата на стоте 
национални туристи-
чески обекта на Бълга-
рия. Автори на стату-
ята са Петьо Алексан-

Мечка и малкото й заснети на Витоша

Угаснаха очите на паметника на цар Самуил

Общественото движение за опазване на евро-
пейското културно и природно наследство на све-
товноизвестния тенор Пласидо Доминго "Европа 
Ностра" публикува доклад  с план за опазване и 
развитие на паметника "Бузлуджа".

Паметникът на Бузлуджа е едно от седемте най-
застрашени културни наследства в Европа през 
2018 г., определи най-голямата европейска непра-
вителствена организация за опазване на културно- 
историческото наследство на Стария континент. 
В нея членуват над 250 сдружения от 47 страни.

Докладът е публикуван на официалната стра-
ница на организацията. Направен е след 3-дневна 
експертна мисия  на специалисти по културно на-
следство и финансисти и след срещи в Министер-
ския съвет, Министерството на културата и регио-
налната администрация в Стара Загора.

"Паметникът е уникално инженерно постиже-
ние, образец на архитектурата и приложните из-
куства и има голям потенциал", се казва в докла-

да. Според експертите той трябва да се възстано-
ви и върне към живот не съвсем в оригиналния 
си вид, но адаптиран към новото време и с нови 
послания. Особено важно е да не става предмет 
на политически противоречия.

Като първа неотложна стъпка "Европа Ностра" 
съветва да се извърши ремонт на покрива и на 
прозорците, така че там да не влиза вода и да се 
спрат разрушенията от времето до фаза вътре да 
влязат експертите за точни оценки. Този етап би 
струвал 500 000 евро плюс ДДС. 

дров, Никола Стоянов 
и колектив. Изработе-

 Официалната церемония за откриването на 
Пловдив - Европейска столица на културата 2019 
привлече вниманието на милиони телевизионни 
зрители.  Многохилядна публика наблюдава на жи-
во мултикултурния спектакъл „Ние сме всички цве-
тове“. В него участваха над 1 500 души от Пловдив 
и страната. Теодосий Спасов постави началото с 

мелодия, написана специално за откриването. Над 
200 кукери от целия регион се качиха на сцената, 
за да изгонят злото. Млади актьори от Национал-
ната гимназия за сценични и екранни изкуства в 
Пловдив изпратиха посланията на града, свърза-
ни с основните теми в програмата. 

Танцьори от ансамбъл „Тракия“ имаха необи-
чайна роля – съвременна хореография, съчетана 
с визуални ефекти. 

Огромните екрани на сцената оживяха с движе-
нията на танцьорите. Над 230 хористи от пловдив-
ски формации пяха заедно под диригентската палка 
на Диан Чобанов. В шоуто бяха преплетени и мело-
диите на 20 гайдари. Интро квартет изненада пуб-
ликата с изпълнението на лазерни арфи. Над 1100 
доброволци на Пловдив се качиха на сцената, за да 
изразят посланието  „Заедно”. 

Спектакълът завърши с изпълнение на Валя Бал-
канска и гайдаря Петър Янев, под акордите на нем-
ския музикант и продуцент на електронна музика 
Schiller и с 15-минутна спираща дъха заря. 

Майка мечка с малкото й са 
заснети в района на държавно-
то ловно стопанство „витошко-
студена“, съобщиха от риосв-
Перник.

регионалната инспекция по 
околната среда и водите про-
верила сигнал за нападение на 
пчелин от кафява мечка.

Пчелните кошери се намират 
в частен имот във „витошко-
студена“, в границите на при-
роден парк „витошко“.

Експерти от отдел „Биораз-
нообразие“ са констатирали 
щетите и са поставили фото-
капани. На 4 и 6 декември ус-
тройствата са заснели две меч-

ки – майка с малкото й.
кафявата мечка, която се сре-

ща в България, е защитен вид, 
включен в Червената книга, при-
помнят експертите. Макар и ед-

Българин спечели голямата награда в конкурс 
на National Geographic. Снимката на Ясен Тодо-
ров е избрана сред 10 000 участници. Кадърът 
е направен над пустинята Мохаве.

Проф. Ясен Тодоров преподава музика в уни-

верситет в Сан Франциско. Обича и летенето, 
има собствен самолет.

Прави голяма част от снимките си именно по 
време на полети. Отличения кадър над пустиня-
та Мохаве прави през миналата година.

Конкурсът има три категории - за кадър на 
място, на диви животни и на хора. 

Въпреки че е на първо място в своята ка-
тегория, снимката на Ясен Тодоров е отличе-
на и измежду общо трите най-добри за голя-
мата награда.

Освен признанието за фотографските му уме-
ния музиката остава на първо място за Тодоров. 
Той изнася концерти по целия свят, лауреат е 
на редица конкурси.

 Пловдив - Европейска 
столица на културата 

зам.-кмет по култура-
та в Столична община, 
сподели, че не е било 
предвидено очите на 
цар Самуил да светят и 
затова общината няма 
да поддържа диодите.

 Александър Хайтов 
разказва, че инвести-
торът на паметника 
Милен Врабевски го е 
подарил на Столична 
община.  Негово реше-
ние е очите му да све-
тят и общината няма 
нищо общо.

Според доц. Чоба-
нов „всички били из-
ненадани от тази не-
предвидена в проекта 
инсталация със свете-
щите очи. Затова сега 
ние не можем да под-
държаме система, ко-
ято не е узаконена по 
съответния ред“, каз-
ва той. По думите му, 
за да светят очите на 
Самуил отново, тряб-
ва одобрение от реди-
ца институции и про-
цедурата е дълга.

ра, тя е едно 
от най-плахи-
те диви жи-
вотни и избяг-
ва срещите с 
човека.

обикнове-
но мечката 
усеща при-
с ъ с т в и е т о 
му отдалеч и 
спокойно се 
оттегля. По-

опасна може да бъде среща-
та с майка с малко мече, за-
щото тогава тя става изклю-
чително агресивна, защита-
вайки малкото си.

Пласидо Доминго защити 
паметника на Бузлуджа

на е от поли-
мер-бетон и 
тежи 120 то-
на. Общата 
височина на 
монумента е 
32,8 м, а при-
тегателното 
му излъчва-
не се допъл-
ва от изгра-
дения вътре 
в основата 
му параклис 
„Рождество 
Богородич-
но”. От хълма 
Ямача, на кой-

то се извисява статуята, 
се разкрива запленява-
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Два пъти излъгана
сПасиХа 

ПрЕМръЗНал 
акцията за издирва-

не на 70-годишен мъж 
от Неделино приключи 
успешно, след като той 
бе открит жив в горис-
та местност край гра-
да. възрастният мъж 
е оцелял след дено-
нощие, прекарано на 
открито в гората при 
около минус 10 граду-
са пронизващ студ.

това е пореден слу-
чай, при който поли-
цията издирва 70-го-
дишния самотно жи-
веещ мъж.
Български гражДаНиН 
арЕстУваН в БЕлгия 

Български гражда-
нин е бил предаден на 
Белгия по подозрение, 
че е ръководел орга-
низирана престъпна 
група за незаконното 
прехвърляне на миг-
ранти към великобри-
тания, съобщават бел-
гийски медии. алдин 
Н. (41 г.) е направлявал 
дейността на автосер-
визи в Белгия, където 
са били изработвани 
и поставяни тайници 
в превозни средства. 

БаНкЕрка 
ЗаМЕсЕНа в сХЕМи

Българска банкерка 
бе арестувана в лон-
дон по подозрения в 
участие в измама за 
2 млрд. долара. събе-
ва е един от тримата 
бивши служители на 
банката „креди сюи”, 
за които американски-
те власти предполагат, 
че са замесени в схема 
с фирми в Мозамбик. 

НаряЗаХа гУМи 
На 11 автоМоБила

Неизвестен вандал 
наряза гумите на 11 
автомобила във ва-
рна, съобщиха от об-
ластната дирекция на 
Мвр.

Подаден е сигнал 
на тел. 112, че са на-
рязани четирите гу-
ми на кола, парки-
рана  пред жилищен 
блок на ул. "Д-р Баса-
нович" 19. На място-
то е извършен оглед, 
като междувременно 
постъпват още 2 сиг-
нала за срязани гуми 
на автомобили на съ-
щия адрес. 

При огледа са уста-
новени общо 11 авто-
мобила с увредени гу-
ми, като при повече-
то коли са срязани по 
1 или 2 гуми.

По случаите са об-
разувани досъдебни 
производства и пре-
писки. 

престъпленията не секват!

Дете хариза 
54 хилядарки Възрастна жена 

от Димитровград 
за втори път е ста-
нала жертва на ало 
измамници в рамки-
те на три дни. 

По схемата „съ-
действие на поли-
цията“ 83-годиш-
ната потърпевша 
е събрала спестя-
ванията си - 14 500 
лв., и отишла в Ха-
сково. 

След инструк-
ция от мнимия по-
лицай тя оставила 
парите на автобус-
на спирка в близост 
до болницата. 

Въпреки това из-
мамниците усети-
ли, че жената раз-
полага с още пари. 
Те продължили да 

Жертва на телефонни измамници 
стана 11-годишно момиче от Стара За-
гора. На домашния телефон се оба-
дил непознат мъж, който се предста-

вил за полицейски 
служител. 

Той обяснил на 
момиченцето, че 
трябва да помог-
не в залавянето на 
телефонни измам-
ници и го накарал 
да събере всички 
пари и ценности, 
които семейство-

то му притежава. 
Час и половина по-късно детето ос-

тавило под лек автомобил, паркиран до 
блок на ул. "Ст. Стамболов", сумата от 53 
400 лева и златни накити.

Сигнал за измамата подал в полиция-
та 42-годишният баща на детето. Измам-
ниците се издирват. 

Петима участници в телефонни изма-
ми са задържани след спецоперация на 
полицаи от София, Велико Търново, Па-
зарджик и Благоевград. В хода на акци-
ята са установени двама мъже, на 29 г. 
и 46 г., и 44-годишна жена, съпричастни 
към извършена телефонна измама. Тях-
ната жертва - 38-годишна жителка на Го-
це Делчев, била заблудена по добре по-
знатия вече сценарий - "оказване на съ-
действие на полицията за задържане на 
телефонни измамници". Тя предоставила 
сумата от 30 000 лв. Установено е още, че 
жената и по-възрастният от мъжете са шо-
фирали след употреба на наркотици. Ус-
тановена съпричастност на 46-годишния 
в друга измама в Южна България.

В рамките на операцията са задържа-
ни и други двама мъже - на 34 г. и 40 г. от 
Левски, които са извършвали аналогични 
престъпления от територията на Румъния. 

Също така полицейски служители от 
Нови пазар задържаха помагач в телефон-
на измама и опазиха спестявания в размер 
на 11 100 лв. на 79-годишна жена. Мулето 
е на 48 години от село Войвода. 

Задържаха мошеници
й звънят по мобил-
ния телефон с мол-
ба да им „съдейст-
ва“. Жената оти-
шла в банков клон 
и опитала да изтег-

ли още 8000 лева.
След сигнал от 

банката в поли-
цейското управле-
ние служителите 
са предотврати-
ли поредната ало 
уловка. 

Крадци задигнали ле-
карствата на онкоболни, 
след като проникнали в 
аптеката на комплекс-

ния център във Вра-
ца. Обирът бил извър-
шен през нощта, а ди-
ректорът на Комплекс-
ния онкологичен цен-
тър д-р Григор Томов 
е установил липсата на 

скъпоструващите лекар-
ства сутринта. Задигнати 
са медикаменти за онко-
болни за близо 200 000 лв. 

Задигнаха онколекарства
Стотици жители на пловдивското се-

ло Войводиново излизаха на протестни 
шествия заради случай на саморазпра-
ва.  Причината за шествието е инцидент, 
при който 33-годишен военнослужещ – 
командос от бригада „Специални сили“, 
беше брутално пребит, след като на пъ-
тя се скарал с две момчета от махалата, 
които вървели пред колата му. Военни-
ят бе настанен в болница в тежко състо-
яние. Хората от Войводиново поискаха 

събаряне на незаконните ромски къщи.  
Виновниците бяха изправени пред съ-
да. Незаконните постройки започнаха 
да се събарят от властите. В защита на 
пребития излязоха бивши и настоящи 
служители на армията. Действията на 
хората протекоха мирно, но организи-
рано. "Целта на протеста е да вдъхнем 
кураж, сили и спокойствие и на близки-
те, и на всички жители на село Войво-
диново”, заяви ген. Шивиков.

Цигани пребиха командос 

Ñтаðа ñãðада 
изãоðя до оñнови

7 кражби за денонощие Êìет заñтðеля доìаøни êучета
Кметът на търговищко-

то село Ловец Димитър 
Алексиев е човекът, за ко-
гото МВР съобщи, че е за-
стрелял кокершпаньол и е 
ранил хъски в друго мест-
но село - Васил Левски.  
Предстои да бъде повдиг-
нато обвинение на кмета, но се чакат ре-
зултатите от някои назначени в хода на 
разследването експертизи. 

Ако бъде признат за виновен, Алекси-

ев може да получи присъ-
да до 3 години лишаване 
от свобода и глоба до 5000 
лева. В с. Васил Левски раз-
казват, че кметът на Ловец, 
който от скоро станал ло-
вец, бил извикан от крава-
ри, за да ги отърве от без-

домна кучка. 
Той се отзовал, но след като не я от-

крил, по неясни причини насочил пуш-
ката си към кокера и хъските. 

Пожар изпепели сградата на кметството в гърменското село 
Скребатно, в което са се помещавали и читалището, здравната 
служба, библиотеката, ресторант, клуб на пенсионера и 2 мага-
зина. Сигналът за пламъците е подаден около 2 часа, но пър-
вите пожарни са пристигнали около 2.45 ч., тъй като селото е 
високопланинско и пътят до там е труден. 

"Всичко е изпепелено. Това е стара сграда, готвехме се да праз-
нуваме нейната стогодишнина”, обясни кметицата на Скребат-
но Даниела Пидева. В селото живеят около 350 жители. За къс-
мет в района на пожара не е имало хора и няма жертви. При-
чините за огнения инцидент се изясняват. По думите на Пидева 
кметството се отоплява с климатик, като в сградата не е имало 
печка на дърва. 

Пострадали при пожар
3-годишно дете е с множе-

ство изгаряния след пожар в 
къща в Белоградчик, съобщи-
ха от Областната дирекция на 
МВР във Видин. 

Пострадалото 3-годишно 
момченце е транспортирано 
и настанено за лечение в сто-
личната болница 
"Пирогов". 

Единият мла-
деж е настанен 
е за лечение във 
Видин с порезни 
рани и изгаряния, 
а другият е с из-
гаряния и е осво-
боден за домашно 
лечение.

***
82-годишна же-

на пострада при 
пожар в хасковско-
то село Сираково. 

В процес на изясняване са 
причините довели до пожара, 
допълниха от ОД на МВР-Ха-
сково.

***
Пламъците са обхванали къ-

ща, собственост на 56-годи-
шен мъж. Изгоряла е покъщи-
на и около 40 кв. м покривна 
конструкция. 

Пострадала е 82-годишната 
майка на собственика, която е 

с изгаряния 2-ра степен. 
Жената е приведена в кли-

никата по изгаряния в Плов-
див.

Седем кражби са осъществени за едно 
денонощие в Хасковско. 3 от тях са в града. 
Неизвестните извършители са задигнали от 
автомобил, търговски обект и дом - мъжко 
яке с документи и 30 лева; мобилен телефон 
и 38-грамов златен синджир.

Други 3 кражби са в Димитровград от къ-
ща и 2 мазета. Задигнати са осветителни те-
ла, покъщина и инструменти. Последното 
взломяване е в Свиленград на улица „Кам-
чия“. Оттам са откраднати метални предме-
ти и дърводелски инструменти.
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Отвън полето спи, засято с есенни култури, а хо-
рата почиват и се отдават на угощения, кулинарни 
празници, срещи, веселби и сватби. 

Из къщите тръгвали сглядници и годежари. 
Минали са постите и въздържанието след Коле-
да, до следващите – Великденските. Падали табу-
тата не само със символно значение, но и  стро-
гата забрана за полови контакти, а нарушаване-
то им се наказвало от провидението с тежка бо-
лест и дори със смърт. Идвало времето за вди-
гане на тежки сватби. На мегдана се извивало 
зимно хоро, наричат го „сглядно”, на него се за-
лавяли момите, а момците си избирали либето. 
Родители ги наблюдавали и също правели избор 
на бъдещата  снаха.

ритУалитЕ в ПловДив
В Пловдив една от старите къщи е превърната в ри-

туален дом, където се правят венчавки по стар българ-
ски обичай. Домът е съграден още през ХVІІ век от д-р 
Рашко Петров, уважаван гражданин в някогашен Плов-
див. По-късно, след Освобождението, къщата е била ру-
ско консулство, а от 1979 г. е преобразувана в обреден 
дом. Влезеш ли в него, цялата наредба е във възрож-
денски стил. Още на вратата ус-
михната и чаровна ни посреща 
Йорданка Мишева, една от об-
редничките в този красив дом 
с изящна подредба. Ритуалът на 
бракосъчетанието тук е много 
специален и е в няколко разно-
видности. Може да се възпроиз-
веде тракийският ритуал на ня-
когашната сватба - две групи в 
народни носии посрещат мла-
доженците и правят своите об-
редни традиционни действия, а 
встрани от тях музиканти свирят 
подходяща сватбарска народна 
музика.  Всяко действие е съпро-
водено със специфична ритуал-
ност – питката с бъклицата, пе-
сен и танц, има и люлка за бъдещата рожба. В преде-
лите на античния град  и в този обреден дом сватбата 
може да продължи цял ден с всичките последовател-
ни ритуали в зависимост от желанието и предпочита-
нията на младоженци, родители и сватбари.  

в коПривщиЦа гоДявали МоМата За… ПотУритЕ 
Димитър Кунчев от Копривщица разказва обичая, 

който се практикувал до преди век във възрожденския 
град. Младежът е завършил туризъм, голям любител е 
на народните танци. Живее в Копривщица. Той участ-
ва в театрална постановка, пътува из цялата страна и 
показва обичая копривщенски годеж на Никола Лю-
тов от 1908 г. Напълно автентично пресъздаден, са-
мият годеж се изиграва от тукашна самодейна група. 
Читалищата в много населени места се пукат по шево-
вете, препълнени от хора, дошли да видят спектакъ-
ла. Майката на годеника харесва момиче, но нейния 
син го няма. Той е  на гурбет. Става така, както е било 
едно време. Прави се „одумка” -  родата на момчето 

отива при родата на момиче-
то и казва, че ще стане  годе-
жът. Питат я дали се „съглаша-
ва”. Местните театрали набля-
гат на копривщенския диалект. 
Годява се момичето за момче, 
което тя никога не е виждала. И  
докато то отсъства, тя се годява 
за неговите потури. А той пише 
писмо: „Мамо тате, за годежа не 
дойдох, но поне за сватбата ме 
очаквайте!” 

- Хората много топло по-
срещат тази пиеска и ни при-
ветстват – споделя Димитър. – 
Пълнят читалищата. Тук в на-
шия град е скучно, няма много 

млади хора. А пълните салони и силното аплодира-
не ни казват, че са ни харесали. Запознаваме децата 
с традиционни български неща. На нашите спектакли 
хората се срещат на живо с традицията.

Дора Николова

ОбиЧаи и Обреди

На 18 яну-
ари църквата отдава 
почит на св. Атанасий 
Велики, архиепископ 
Александрийски.

Той се родил през 
293 г. в столицата на 
Египет Александрия. 
Син на бедни родите-
ли християни, полу-
чил прекрасно обра-
зование. През 319 г. 
станал дякон.

Св. Атанасий при-
дружавал св. Алексан-
дър на Никейския съ-
бор (325 г.) и помог-
нал за осъждането 
на арианството. За-
ради това св. Атана-
сий на няколко пъти 
бил осъждан и заточа-
ван. Папа Юлий І (337-
352) оправдал св. Ата-
насий на Римския съ-
бор в 340 г., а през 343 
г. това решение било 
потвърдено от Серди-
кийския събор (днеш-
ната българска столи-

ца София). От всички-
те 47 години на своето 
служение 15 прекарва 
в изгнание. По преда-

ние на мястото, къде-
то се е състоял Сер-
дикийският събор, е 
построен храм „Све-
та Троица" (на хълма 
над днешната ул. „Гео 
Милев"). 

В народните вярва-
ния св. Атанас е вла-
стелин на снеговете 
и ледовете. Облечен 
с копринена риза, той 
отива в планината на 
своя бял кон и се про-
виква: "Иди си, зимо, 
идвай, лято!".

Жените спазват съ-
щите забрани, които 
характеризират и Ан-
тоновден.

Празнуват ата-
нас, атанаска, Насо, 
Наска, Наско.

На този ден църк-
вата почита паметта 
на преподобни Ан-
тоний Велики, осно-
воположник на мо-
нашеския аскетизъм.

Отначало се засе-
лил в една изсече-
на в скалите египет-
ска гробница, къде-
то го посетили пър-
вите изкушения. Той 
не спял по цели но-
щи и не приемал хра-
на по няколко дни, за-
щото бил убеден, че 
"силата на духа ук-
репва, когато слабеят 
наслажденията на тя-
лото". След това ми-
нал от другата страна на 
река Нил и живял 20 годи-
ни при пълно усамотение 
и мълчание в една изоста-
вена постройка, като зази-
дал входа. Негов приятел 
идвал два пъти в година-
та, за да му спусне хляб, 
но без да види лицето му.

Преподобни Анто-
ний Велики преживял до 
105-годишна възраст, като 
запазил телесното си здра-
ве и сила. Почувствал бли-
зостта на своя край, той за-
вещал да го погребат тай-
но, за да не узнаят людете 
за неговия гроб. Той почи-
нал на 17 януари 356 годи-
на. В народния календар на 
българите Антоновден  се 
празнува за здравето на 
домашните животни. Отбе-
лязва се първото пролетно 
затопляне и затова се из-
карват животните навън. 
Жените не работят, а мъ-
жете не впрягат добитъка.

В българските вярва-
ния двамата братя Антон и 
Атанас се представят като 
ковачи (или като ножари, 

На тази дата по стар 
стил българите отда-
ват почит на своите 
акушерки, които някога 
са били наричани баби и 
са помагали не само по 
време на самото ражда-
не, но и преди и след него. 
За тези сърцати жени на-
родът ни е отделил хубав 
празник в календара си и 
постоянна признател-
ност в душата си. Лека-
рите акушери го отбеляз-
ват именно на този ден, 
независимо че по църков-
ния календар се води на 8 
януари. Празникът е при-
дружен с много специфич-

ни ритуали - рано су-
тринта жени-
те, които 
и м а т 
д е ц а 
от 1 
до 3 
г о -
дини, 
н а -
ливат 
в о д а , 
слагат в нея 
босилек или здра-
вец, приготвят сапун и но-
ва кърпа. Отиват в дома 
на бабата акушерка за об-
редно поливане и миене на 

ръцете. Поливането 
се извършва в 

г р а д и н а -
та, на 

др ъв -
ника 
( з а 
да се 
пре-

с е ч е 
в с и ч -

ко ло-
шо) или на 

стълбите. При 
миенето бабата хвърля 
вода нагоре (колкото са 
капките, толкова да са бе-
рекетът и здравето), под-

скача нагоре (да са пърга-
ви децата). Жените да-
ряват бабата с риза, чо-
рапи, платно и кърпа с 
вързана в нея пара. Баба-
та също дарява детето 
с чорапки и ризка.

Тя обикаля къщите, в 
които е бабувала, и къ-
пе малките. Носи бяла и 
червена вълна, мед и про-
со. Бялата вълна пред-
ставлява благословия - 
да доживее детето дъл-
ги години, червената – 
за да е здраво и румено, 
просото – за да пълнее, 
медът – да е работно и 
да умножи човешкия род.

то се смята, че тя се е 
родила на техния праз-
ник. Съществуват реди-
ца забрани за жените 
- не се докосва вълна, 
не се вари боб, леща, 
царевица, варива - да 
не се разболяват деца-
та, не се плете и шие. По 
традиция изпичат со-
дени питки, те се дуп-
чат, за да не се "надуп-
чат" децата от шарка. 
Мажат се с петмез или 
мед и се раздават на 
близки и на съседи за 
здраве, а една оставят 
на тавана за "лелята".

На трапезата при-
състват содена питка, 

тутманик, пълнена кокош-
ка. Не се слага свинско ме-
со, за да не се разлютяват 
болестите.

имен ден празнуват: 
антон, андон, антония, 
Донка, тони, тончо и 
производни на латин-
ското "антониус", кое-
то означава "безценен".

железари, налбанти), зато-
ва са и покровители на ко-
вачите и железарите.

Антоновден е наричан 
още и Лелинден, Чумин-
ден - празникът е свързан 
с предпазване от болести 
и най-вече "лелята" - чума-
та. Често наричат светците 
"бащи на чумата", тъй ка-

в сватбения салон в пловдив

йорданка мишева, 
сватбен обредник

димитър кунчев
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Съюзен живот Читалища

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Борбата 
продължава

Рок баби  от Казанлък пеят Куин

След близо година 
ремонтни и стро-
ителни дейности 

НЧ “Св. св. Кирил и Ме-
тодий - 1927“ в с. Долни 
Богров отново отвори 
врати за творците, въз-
питаниците и общест-
веността. Председате-
лят на читалището Цец-
ка Кочкова и секрета-
рят Румяна Кръстано-
ва посрещнаха гостите, 
дарителите и съграж-
даните си с приветли-
ва усмивка, питка и ша-
рена сол.

Тук от години въз-
растните хора са на по-
чит и уважение, те са и 
в основата на всички 
инициативи, свързани 
с традициите и чества-
нията.

Богатата концертна 
програма на читалище-
то по случай събитието 
събра почитателите на 
фолклора, танците, пе-
сните и народните мъд-
рости.

В словото си Кочко-

ва благодари сърдеч-
но на дарителите на 
книги, на хората с ще-
дрост и разбиране за 
значимостта на чита-
лищната дейност. Сред 
тях са   кметът на район 
„Кремиковци“ Ивай-
ло Панев, зам.-кметът 
на районната админи-
страция Лилия Донко-
ва, Пламен Колев, Ста-
нислав Петков, Краси-
мир Динчов, управите-
ли на фирми, каза Ко-
чкова. Тя подчерта, че 
съвременните пробле-
ми на читалищата са 
не само  финансови, но 
и са свързани с  нови-
те социални, полити-
чески и икономически 
условия. „Това са демо-
графската криза, мигра-
цията, обезлюдяването 
на цели селища, нама-
ляването на държавни-
те субсидии, което до-
веде до упадък, а дори и 
до закриването на учи-
лища и  читалища“, спо-
дели Кочкова.

Пред-
с е д а т е -
лят на 
ч и т а -
л и щ е т о 
н а п р а -
ви ис-
ториче-
ски пре-
глед от 
1925 г., 
к о г а т о 
се раж-
да  иде-
ята за 
създаве-

не на читали-
ще  в с. Долни 
Богров  от буд-
ни младежи и 
учители. Дви-
гател на осъ-
щ е с т в я в а н е -
то й е Трайчо 
Стойчев. През 
1927 г. са съ-
брани кни-
ги в канцела-
рията на учи-
лището, къде-
то малък кръг 
читатели са 
се възползва-
ли от тях. Не-
гови сподвиж-
ници са Сте-
фан Митов и 
Антон Нешев. 
С дарения и 
доброволен труд се 
осигуряват шкафове 
и книги. По-късно чи-
талището се премест-
ва в сградата на потре-
бителната кооперация 
„Наркооп“. След 1944 г. 
е отремонтирана ста-
ра сграда на ТКЗС, къ-

дето се настанява биб-
лиотеката, по-късно е 
достроен салон. С мно-
го любов и ентусиазъм 
се разширява култур-
ната и просветител-
ската дейност.   В чи-
талището се органи-
зират вечеринки, про-
жектират се филми, 
провеждат се събра-
ния и театрални пред-
ставления, кипял е ин-
тензивен и задружен 
обществен живот. По-
степенно с много не-

уморен труд са възста-
новени редица местни 
обичаи като коледува-
не, джамал, Тодоров-
ден, Лазарица, създават 
се танцови и певчески 
групи, които продължа-
ват да творят  и днес.

 Сградата на днешно-

то читалище в с. Долни 
Богров  е от 1962 г.  и 
разполага с библиотека 
и читалня. Изградени са 
детски  състав за народ-
ни и характерни танци, 
групи за пресъздаване 
на местни обичаи - сур-
вакари, коледари,  ла-
заруване, има пенсио-
нерски клуб, клубове по 
родолюбие и приятели 
на книгата, млад шах-
матист и др. Възпита-
ниците на читалището 
имат отличия и награ-

ди от районни и нацио-
нални изяви. НЧ “Св. св. 
Кирил и Методий“ е но-
сител на орден „Кирил 
и Методий“ - втора сте-
пен, 2 златни, 1 брон-
зов медал от национал-
ните събори на народ-
ното творчество в Коп-

ривщица и Бургас, знач-
ки, грамоти.

Членовете на клуба  
на пенсионерите към 
читалището нямат умо-
ра. Те са сред органи-
заторите на Бабинден, 
на надпяванията, кога-
то се извиват хора или 
се изработват красиви 
мартеници за здраве и 
късмет. Жените в клуба 
си създали курс по ка-
ланетика. Сами го поже-
лали, за по-добра фор-
ма и  защото движени-

ето  е в ос-
новата на 
з д р а в е т о 
на човека, 
казват те. 
В клуба на 
п е н с и о н е -
ра се чест-
ват юбилеи, 
рождени  и 
имени дни, 
н а ц и о н а л -
ни празни-
ци. Почита-
телите на 
литератур-
ното четене 
инициират 
срещи и се 
отдават на 
книгите.

Едно е 
сигурно, че 

в днешните  преходни 
времена  често ни се на-
лага да търсим българ-
ската народност и дух, 
които са съхранени в  
читалищата  благодаре-
ние на  приемствеността 
на поколенията!

Миглена китаНова

Уважаеми братя и сестри пенсионе-
ри, УС на Сдружение "Съюз на пенсио-
нерите" – Хасково, инициира през март 
миналата година национална подпи-
ска за преизчисляване на всички пен-
сии със среден осигурителен доход за 
2017 г. Инициативата  намери широк от-
звук и за три месеца бяха събрани над 
30 000    подписа от цялата страна, за ко-
ето от сърце ви благодарим. Подписите 
бяха внесени в Народното събрание на 
16.11.2018 г. с настояване пред народ-
ните избраници за преизчисляване на 
пенсиите на хората, дали своя труд и 
здраве за България.  

Можехме да внесем много повече, ако 
т.нар. централни пенсионерски ръко-
водства (съюзи и асоциации) бяха под-
крепили начинанието,  вместо да се бо-
рят за власт и надмощие. По тази причи-
на хиляди подписи не видяха бял свят и 
потънаха незнайно къде. 

УС на Сдружение "Съюз на пенсио-
нерите" – Хасково, се обръща с молба 
към онези пенсионерски структури, ко-
ито разполагат с подписи от кампания-
та, да ги внесат в Народното събрание, 
тъй като подписката продължава. Така 
ще бъдем по-успешни в борбата ни за 
достоен живот. Само обединени можем 
да постигнем успех в борбата си за по-
добър живот на  бедните и онеправда-
ни пенсионери! 

Надка гЕоргиЕва, секретар на Ус на 
сдружение "съюз на пенсионерите" - 

Хасково 

11 талантливи жени бяха одо-
брени за музикалния проект 
„Бабсбг” на казанлъшкото чита-
лище „Искра”. Общо на  триднев-
ните кастинги за вокалната група 
се явиха 62 кандидатки в златна-
та възраст – домакини, бизнес да-
ми, бивши учителки, медицински 
сестри и  счетоводителки. Журито 
бе впечатлено от резултатите, ко-
ито участничките показаха.  „Из-
ненадан съм от таланта, умения-
та, информираността и дисципли-
ната на това поколение българ-
ки”, сподели ръководителят на 
„Бабсбг” -  певецът и единствен 
български възпитаник на прес-
тижната музикална академия в Ру-
сия „Гнесен“, завършил я с черве-
на диплома, и глас на „Music Idol“, 
старозагорецът Стоян Петров. 
Преди кастингите Стоян Петров 
почерпи журналисти, приятели 
и сподвижници на проекта с на-
правена от самия него „бабеш-

ка торта“. Вся-
ка кандидатка  
получи от поп 
певеца специ-
ална ръчно из-
работена бис-
квита с бран-
дирано на нея 
захарно ло-
го на „Бабсбг”. 

„Читалищ-
ната идея  е за 
пеещи, артис-

тични и пластични жени в пенси-
онна възраст и обещава да ста-

нат звезди. „Бабсбг” е  социален 
проект, който  да развива музи-
калните способности, социали-
зирайки  нестандартно, съобра-
зен  е с демографските тенден-
ции, но имаме амбицията да го 
превърнем в национален и ко-
мерсиален”, каза председателят 

на читалището  Васил Самарски. 
За журито, в чийто състав са още и 

вокалният педагог Стефка Денева и ба-
летмайсторът Веска Кирилова, най-ин-
тересна е била  провокацията с актьор-
ските задачи. „Бяха невероятни  и ат-
рактивни жени, каквито всъщност тър-
сим,  докато например рецитираха, пла-
чейки или вдигайки скандал. Затрудне-
ни бяхме и от изпълненията им на въз-
рожденски, народни, детски, стари град-
ски шлагери, кавъри на  вечни парчета,  
песни  от репертоара на Лили Иванова, 
Емил Димитров, Васил Найденов и т.н.”, 
сподели Петров, който вече работи и  за 

тяхното раздви-
жване на сцена-
та – една от най-
трудните задачи. 

В екипа  са чи-
талищни ръко-
водители, тек-
стовете се адап-
тират на българ-
ски от тексто-
писеца Петър 
Москов, аранжи-
ментите ще са де-
ло на Боян Хри-
стов, работил с  

Мария Илиева, Любо Киров, Графа, Ми-
хаела Филева и др. В репертоара ще се 
включват песни на „Queen” , „ABBA”, Ma-
дона, „Metallica”  и др. Репетициите вече 
започнаха, първата песен  на „Бабсбг” е 
„ I Want to Break Free” с интересен текст 
между две комшийки. 
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Богиня Немезида - 
извор на справедливост 

 „Свободата не ще екзарх, 
иска Караджата”

140 гОдини От смъртта на любен каравелОв

Трета национална катастрофа
който узаконява тяхната на-
меса в дейността на призва-
ната да бъде независима съ-
дебна власт. Оттук и видната 
за всеки гражданин формула 
– колкото по-високо си и кол-
кото повече откраднеш, тол-

кова по-недосегаем ставаш 
за българското правосъдие. 
В квотния инкубатор за ко-
рупция са включени и струк-

тури на Народното събрание, 
президентството и държав-
ния апарат. Хора от прокура-
турата, следствието, МВР, раз-
узнавателните и контраразу-
знавателните служби забога-
тяват благодарение на услуги, 

които оказват 
на „приятели“ 
от сивата ико-
номика и прес-
тъпния свят. 
Български и 
чуждестранни 
медии от годи-
ни коментират 
свързаност на 
заместник-ми-
нистри, на ми-

нистри – дори на министър-
председатели със спекула-
тивни сделки по приватиза-
ция, обществени поръчки и 

Продължение от бр. 2
Подлизурството и сла-

гачеството на българските 
политици далеч надхвърлят 
изискванията на новите ни 
съюзници. Анализ на реше-
нията на държавните орга-
ни по внушения и предло-
жения на българските поли-
тици и чиновници, които по 
принцип са длъжни да рабо-
тят за интересите на собст-
вената си държава, показва 
колко пагубни са те всъщ-
ност за българското наци-
онално стопанство и за об-
ществения живот във всич-
ки сфери – от енергетиката, 
промишлеността и селско-
то стопанство до външната 
политика, образованието, 
здравеопазването, сигур-
ността и морала на бълга-
рина. Водещите партии ста-
наха генератори на коруп-
ция с т. нар. квотен принцип, Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

любомир ШоПов

Тя е била една от най-
почитаните и обичани 
богини в древногръц-
ката митология. Олице-
творявала е нравстве-
ния обществен ред. 
Грижела се е за правил-
ното разпределение на 
благата между хората и 
е наказвала тези,  кои-
то са се самозабравяли 
в своеволията си, като 
трупали несметни бо-
гатства. Въздавала ува-
жение всекиму според 
добрите дела и наказ-
вала за всяка неспра-
ведливост. Наричали 
я Богинята на Съдба-
та, Справедливостта и 
Възмездието! 

Немезида била дъ-
щеря на Ереб, бога на 
Мрака, и Никта, боги-
нята на Нощта. Нейна 
сестра е Хемера, боги-
нята на Деня. От тайн-
ството на Мрака и Но-
щта се раждал светлият 
Ден, през който Съдба-
та раздавала Справед-
ливост и Възмездие. 
Прочутият древногръцки скулптор Фидий, живял 
през V век пр. н. е., изваял статуя в храма на Рам-
нунт, Атика, възпята в хвалебствен химн: "О, Неме-
зида, крилат баланс на живота, тъмнолика богиньо, 
извор на Справедливост!" Тя е изобразена като мла-
да жена, обкръжена с многозначителни символи: 
везни, предназначени за измерване на вината и оп-
ределеното възмездие при нарушение в морално-
то поведение на хората; юздичка, която намеквала 
за необходимостта от контрол и самоконтрол; меч, 
който красноречиво говорел за неминуемо наказа-
ние след извършено престъпление, и колесница с 
впрегнати грифони, която подсказвала бързо и не-
отложно възмездие. 

О, времена! О, нрави! Нашето съвремие е продъ-
нено от несправедливости. Забравени сме от Бог и 
от богопомазаните, изоставени и лъгани от упра-
вляващите. Едва ли от Античността ще се възро-
ди богиня като Немезида, която да ни поднесе  на 
тепсия  Спасението. Време е да се вдигнем на крак 
срещу готованците и самозванците, да се опълчим 
срещу експлоатацията и корупцията, да  защитава-
ме справедливите каузи на труда и демокрацията. 
На истинската, а не на псевдодемокрацията. Тогава 
Бог ще бъде с нас и богинята Немезида ще се поя-
ви, за да ни окуражава и помага.  

Доц. тодор кЕриН 

Любен Каравелов е 
български поет, енцикло-
педист, революционер, 
журналист и най-важно-
то от всичко – национа-
лен герой със значима ро-
ля в освобождението на 
България от османско иго. 
Роден е през 1834 година 
в Копривщица. Своето об-
разование започва в род-
ния си град, а впослед-
ствие се мести в гръцко 
училище в Пловдив (1850). 
Четири години по-късно 
бъдещият възрожденец 
се връща у дома, за да 
помага на баща си в аба-
джийството. Занимавайки 
се с него, той често обика-
ля Османската империя и 
вижда неволите, през кои-
то минава българският на-
род. През 1856 г. е изпра-
тен в Цариград, за да се 
занимава с търговия, но 
вместо това се интересу-
ва най-вече от Източния 
въпрос и Кримската вой-
на, показвайки интереса 
си към националното де-
ло още от младини.

През 1857 г. започва 
т.нар. руски период в не-
говия живот. Той замина-
ва за Москва, за да про-
дължи образованието си, 
но тъй като надхвърля съ-
ответната възраст, се за-
писва като свободен слу-
шател в Историко-фило-
логическия факултет на 
Московския университет. 
Там се свързва с дейци-
те от Московския славян-
ски комитет Погодин, Ак-
саков, Ламански и др. От 
този кръг Каравелов въз-
приема идеята за обеди-
нението на южните славя-
ни като решаващо усло-
вие за освобождаването 
на българите от османска 
власт. В същото време се 
оформя и идеята му да из-
гради тайна организация 
в Белград за подготовка 
на въстание в България. 
В Москва Каравелов пи-
ше и първите си разкази 
и повести.

Престоят на българския 
поет и революционер в Ру-
сия е време, в което той 
оформя своите политиче-
ски, научни и литературни 
възгледи. Революционни-
те са оформени още пре-
ди идването му в Русия, а 
обществената му дейност 
там е подчинена на идея-
та да се търсят контакти 
с всички обществени сре-
ди, които могат да допри-
несат за българското осво-
бождение. 

В началото на 1867 г. 
обстановката на Балкани-
те рязко се променя. Про-
дължава въстанието на о. 
Крит, кое-
то избухва 
п р е д и ш -
ната годи-
на. Освен 
в ъ с т а н а -
лите гър-
ци сръб-
ското пра-
вителство 
д е м о н -
стративно 
започва да 
се готви за 
война сре-
щу Турция. 
Българите в Русия и Влаш-
ко видимо се активизират. 
Революционерите около 
Раковски пристъпват към 
реализирането на неговия 
последен план.

В тази обстановка Л. 
Каравелов решава да се 
включи в освободителни-
те борби на своя народ. 
През същата година той за-
минава за Белград. По то-
ва време е в ход планът на 
руската дипломация за ед-
на южнославянска държа-
ва между България и Сър-
бия. В Белград Каравелов 
основава български коми-
тет, в който участват и Иван 
Кулин и Ильо Марков. Ко-
митетът възприема изця-
ло четническата тактика 
на Раковски. Освен съз-
даването на този комитет 

през същата година Кара-
велов издава „Проклама-
ция“ до българския на-
род, с която го призовава 
да се вдигне на оръжие. В 
резултат на Каравеловите 
усилия започва сформи-
рането на Зайчарската че-
та, но този проект е въз-
препятстван от сръбското 
правителство. По време на 
престоя си в Сърбия той се 
свързва със сръбската ли-
берална организация „Ом-
ладина“ и под нейно влия-
ние избистря виждането си 
за южнославянска федера-
ция между българи и сър-
би начело с княз Михаил 

Обренович. Явно след 1867 
г. политическият идеал на 
Каравелов е свързан с пар-
ламентарна монархия.

В края на годината по-
етът революционер е из-
гонен от Сърбия, а в нача-
лото на 1868 г. се установя-
ва в Нови Сад (Австро-Ун-
гария), но и там не се за-
държа дълго. Каравелов 
е заподозрян в убийство-
то на Михаил Обренович 
и е затворен в Будапещен-
ския затвор, където лежи 
203 дни. Престоят му в за-
твора в Будапеща е време-
то, в което той преосмис-
ля досегашните си опит и 
идеи. Там пише и статия-
та „Мои братя“. От нея се 
вижда как писателят дости-
га до заключението, че са-
мите българи трябва да из-

воюват свободата си чрез 
просвещение и борба. През 
пролетта на 1869 г. Л. Кара-
велов се установява в Буку-
рещ и там разгръща широ-
ка политическа дейност. В 
Букурещ е и най-блестящи-
ят период от живота на по-
ета революционер. 

През същата година той 
посещава българите в Оде-
са и чрез акции събира па-
ри за нов печатен орган на 
българската емиграция. Та-
ка на 7. 11. 1869 г. започ-
ва издаването на в. „Свобо-
да“. Вестникът се превръща 
в орган на дейците, търсе-
щи нови пътища за рево-
люционни действия. Око-
ло редакцията на вестни-
ка се събират много бъл-
гари, които учредяват Бъл-
гарски революционен цен-
трален комитет, или БРЦК.  

Въпреки идеите и мо-
тивацията на Каравелов и 
участниците в БРЦК прак-
тическата дейност на ко-
митета е твърде слаба. В 
периода, в който предсе-
дател е Каравелов, коми-
тетът се задоволява пре-
димно с революционна 
пропаганда. Изключение 
правят опитите за съвмест-
ни действия със сръбската 
„Омладина“ при евентуал-
на война между Сърбия и 
Турция. Дори и със слабата 
практическа дейност на то-
зи етап значението на ко-
митета е голямо.

Политическата дейност 
на Каравелов е важна част 
от националноосвободи-
телната борба на българи-
те. Животът на поета рево-
люционер минава в бор-
ба за свободата на родина-
та. И неслучайно стига до 
извода, че „свободата не 
ще екзарх, иска Караджа-
та”. Чрез своите действия 
Любен Каравелов се пре-
връща в безсмъртен на-
ционален герой, будещ 
уважение и възхищение у 
повечето българи. Умира 
от туберкулоза, ненавър-
шил 45 години, на 21 яну-
ари 1879 г.

договори с електроенергия. 
Става дума и за наркотър-

говия, трафик на хора, прос-
титуция и контрабанда на 
оръжие, горива и цигари. В 
държавните структури бяха 
създадени политически ка-
бинети, за да може всичко да 
бъде под контрола на съот-
ветната управляваща партия 
или коалиция. Администра-
цията нарасна с 10 000 души. 

След 10 ноември 1989 г. 
и до днес българското на-
селение е обект на тотално 
икономическо насилие по 
всички „правила“ и методи 
на хищническото натрупва-
не на капитал чрез отнемане 
на собственост и драстично 
налагане на социално нера-

венство. По същество новата 
политическа класа – властта, 
криминализира всички сфе-
ри на човешкото съществу-
ване в Република България. 
Тя прие конституция и пос-
ледващи закони, които поз-
воляват демагогстване, без-
стопанственост и безотго-
ворност. В Конституцията не 
се акцентира върху социал-
ния характер на държавата. 
Всяко поредно Народно съ-
брание допълва юридиче-
ската уредба на страната по 
вкуса на лобитата, които об-
служват едрия и спекулатив-
ния капитал, в т. ч. престъпни 
групировки и самите партии 
в парламента. 

паметник на любен каравелов 
пред родната му къща в копривщица
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Компреси
 В купичка разре-

дете оцет и вода в съ-
отношение 1:3. Пото-
пете кърпи в теч-
ността и наложете 
компреси на чело-
то. Друг вариант е 
да направите ком-
преси с извара и да 
наложите на чело-
то и стъпалата.
 В чаша вода раз-

творете 5 с. л. захар и 
наложете компреса на 
челото и очите.
  Настържете кар-

тоф и го увийте в пар-
че тензух. Наложете по-
лучения компрес на че-
лото до спадане на тем-
пературата.
 Смесете жълтък и 

мед в съотношение 1:1. 
Намажете с получената 
смес гърдите. Покрий-

ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ
при висока температура

Н о р м а л -
но е човек да 
има гурели су-
трин след става-
не. Ако обаче те се 
образуват през де-
ня или очите сълзят 
и засъхват, това мо-
же да е знак за серио-
зен здравословен про-
блем. Вижте какво 
издава сълзене-
то на очите 
за вашето 
здраве
 има-

те очна 
и н ф е к -
ция. Раз-
лични ин-
фекции на очите като 
блефарит или конюнк-
тивит причиняват сил-
но раздразнение на 
окото. В резултат на то-
ва тялото реагира, ка-
то отделя слузоподоб-
на течност. Възможно е 
дори сутрин да се събу-
дите и да не можете да 
си отворите очите или 
клепачите ви да са сле-
пнали един за друг. В 
такъв случай посетете 

лекар или първо  опи-
тайте с природна меди-
цина - лайката е чуде-
сен избор за промивки 
на очите.
  Настинали сте. 

При настинка или грип 
един от първите симп-
томи при много хора е 
сълзенето на очите. За 
страничния наблюда-
тел те дори може да из-
глеждат "воднисти". На-
стинката влие на всич-
ки мукусни мембрани 
в главата, включително 
и тези в очите. С отми-
наването й симптомите 
изчезват.
 имате алергия. 

Когато човек има алер-
гия или непоносимост 
към нещо, обикновено 
една от първите реак-
ции е сълзене на очите 
или кихане. 

Ако имате съмнение 
на алергична реакция, 
първата стъпка е да се 
отделите от потенциал-
ния дразнител. Ако се 
усъмните във възмож-
на алергия, най-до-
бре се консултирайте с 
алерголог.
 сухота в очите. 

Иронично, но може да 
се окаже, че причина-
та за поява на гурели и 
сълзене на очите е про-
блем със сълзотворна-
та жлеза. Възможно е 
сълзотворната жлеза 
да произвежда прека-
лено малко и след като 
този сигнал достигне, 
се получава свръхпро-
изводство. Как изглеж-
да това? В един момент 
очите сълзят обилно за 
кратко, след това ги усе-
щате твърде сухи, а по-
сле - отново обилно 
сълзящи.
 контактните ле-

щи са за почистване/
смяна. Те имат своите 
предимства и недоста-
тъци. Използването им 
обаче крие определени 
рискове. Един от тях е 
вкарването на недобре 
почистени лещи в очи-
те. Нормално окото ре-
агира със сълзене, за да 
се предпази от микро-
бите. Друг сигнал е за 
смяна на контактните 
лещи с нови.

Чайове
 Чаят от бял равнец 

причинява изпотяване и 
отваря порите, което по-
мага за свалянето на ви-
соката температура.  Съ-
щото действие има и ча-
ят от бъз.
 Настържете джин-

джифил и сложете 1/2 ч. 
л. в 1 чаша гореща вода.

съвет: Когато има-
те висока температура, 
трябва да пиете много 
течности!
 При висока темпе-

ратура също така помага 
увиването в мокър чар-
шаф.
  Сокът от компот от 

малини също е изпитана 
рецепта за висока темпе-
ратура.
 При висока темпе-

ратура помага и обтри-
ването на тялото с хладка 
сапунена вода. Тази хи-
тринка е особено при-
ложима, ако човек не се 
чувства добре и не може 
да стане да си вземе душ.

Дали кислородната вода е панацея или е точ-
но обратното – отрова за организма? Ето какво 
представлява тя, както и какви са плюсовете и 
минусите й за здравето.  Това е химическото съе-
динение водороден пероксид или прекис (H2O2). 
По-точно 3%-ият разтвор на H2O2 е кислородна 
вода, а 30%-ият е т.нар. перхидрол, който се из-
ползва за изрусяване на косата. 

 Водородният прекис има още много при-
ложения – за избелване на зъби, текстил, кожа, 
хартия (при производството й). Добър дезин-
фектант е, което му отрежда важна роля в ме-
дицината. Използва се като почистващ препа-
рат, дори влиза в състава на ракетното гориво.

 Въпреки че химическото съединение е изо-
лирано през 1818 г., в медицината кислордната 
вода започва да се използва век по-късно. През 
1920 г. британското медицинско издание „Лан-
сет“ публикува обещаващи резултати от лече-
нието на пациенти с грип чрез инфузии с кис-
лородна вода.

 Кислородната вода е естествен унищожител 
на бацили. Успешно лекува вирусни и кожни за-
болявания, бактериални инфекции и подсилва 
имунната система. А с цел профилактика се смя-
та за особено полезно всяка сутрин да миете ли-
цето си с разтвор от обикновена и кислородна 
вода в съотношение 10:1.

 За избелване на зъбите направете разтвор 
от супена лъжица 3% кислородна вода и 50 мл 
обикновена вода, с който да жабурите, като вни-
мавате да не глътнете част от него. Жабуренето 
с кислородна вода има цялостно благоприятно 
въздействие за здравето на устната кухина. Стя-
га венците, като убива бактериите, и е идеално 
средство за борба с кариесите.  Кислородната 
вода се използва още за лечение на ушни инфек-
ции, афти, ужилвания от насекоми, повърхност-
ни рани (за разлика от спирта не предизвиква 
щипене), запушени артерии, дори рак. А в коз-
метиката намира приложение като средство за 
почистване и избелване на лицето

 важно: Концентрираните дози кислородна 
вода са силно разяждащи! Парите от кислород-
ната вода може да навредят!  Не поглъщайте кис-
лородна вода! Тя отделя големи количества газ 
в стомаха, което може да доведе до кръвоизлив, 
повръщане, свръхчувствителност на лигавицата, 
болки в гърлото и корема!

Ползите и вредите 
от кислородната вода 

 В купичка разре-
дете оцет и вода в съ-
отношение 1:3. Пото-
пете кърпи в теч-
ността и наложете 
компреси на чело-
то. Друг вариант е 

преси с извара и да 

 В чаша вода раз-
творете 5 с. л. захар и 
наложете компреса на 

 Настържете кар-
тоф и го увийте в пар-

“ Д и о с к о -
рея коре-
ни растител-
ни капсули х 
30“ на Espara 
GmbH, ав-
стрия, съдър-

жа фитохормона диосгенин 
като източник на естествен 
прогестерон, който значител-
но подобрява състоянието на 
женския организъм по време 
на менопауза. Балансира от-
ношението естроген - прогес-
терон, подпомага нормалния 
хормонален статус по време 
на полово съзряване. Препо-
ръчва се за регулиране на мен-
струалния цикъл и фертилни-
те функции на жената от пу-
бертета до климактериума. Из-
ползва се при нарушена функ-
ция на хипофизата, хипотала-
муса, надбъбречните жлези 
и яйчниците. Продуктът има 
изразено регенеративно въз-
действие върху физическото 
тяло, в съчетание със стиму-
лиращ ефект върху емоциите 
и психиката. Облекчава гла-
воболието, колебанията в на-
строението, депресията, раз-
дразнителността и безсъние-
то. Увеличава мускулната ма-
са, намалява отлагането на ли-
пиди в артериалните съдове и 
черния дроб. 

“ к а Н Е л а 
ПлЮс расти-
телни капсу-
ли х 30” на 
T e r r a P o i n t 
GmbH, ав-
стрия, e при-
родна алтернатива при ди-
абет тип 2. Съдържа хром, 
цинк, витамин Е, екстракт от 
нопал и алфа-липоева кисели-
на. Поддържа нормални нива 
на кръвната захар, кръвното 
налягане, „лошия“ холестерол 

и триглицеридите. Неутрали-
зира свободните радикали, 
забавя развитието на диабет-
ните усложнения като атерос-
клероза, ретинопатия, невро-
патия... Съдейства за по-мал-
ко натрупване на мазнини, 
особено в коремната област, 
и лесно използване на маст-
ните запаси като източник на 
енергия. Алфа-липоевата ки-
селина е помощно средство 
при лечението на диабет и пе-
риферна нервна дегенерация, 
за изчистване на черния дроб, 
спиране образуването на ка-
таракта и за предпазване от 
сърдечно-съдови и дегенера-
тивни заболявания. Нопалът 
регулира нивата на кръвна-
та захар, „лошия“ холестерол 
и триглицеридите, нормали-
зира процесите в стомашно-
чревния тракт и функциите на 
черния дроб. Хромът участва 
в метаболизма на глюкозата 
и подобрява работата на ин-
сулина. 

“ а р т и Ш о к 
ПлЮс капс. х 30” 
на TerraPoint 
GmbH, австрия, 
е балансиран фи-
тотерапевтичен 
продукт с екстракти от арти-
шок, глухарче, бял трън и кур-
кума, особено ефикасни при 
чернодробна, сърдечна и бъ-
бречна недостатъчност, хро-
ничен и остър нефрит, хрони-
чен запек, гастрит, колит, по-
дагра и нарушения на маст-
ната обмяна. Подпомага из-
чистването и функциониране-
то на чернодробно-жлъчната 
ситема и стимулира органи-
зма да се справя сам с про-
блемите. Артишокът действа 
слабително и диуретично, по-
нижава серумния холестерол 
и отстранява стомашно-чрев-

ния дискомфорт (гадене, ки-
селини, подуване, тежест и га-
зове). Глухарчето действа от-
водняващо, стимулира рабо-
тата на жлъчката и регулира 
обмяната на веществата. Бе-
лият трън ефикасно предпаз-
ва черния дроб от увреждания 
и стимулира клетъчната му ре-
генерация. Препоръчва се при 
хронична интоксикация, злоу-
потреба с медикаменти, алко-
холизъм. Екстрактът от курку-
ма неутрализира свободните 
радикали, предпазва черния 
дроб от токсини, подпомага 
кръвообращението и пони-
жава „лошия“ холестерол. 

“кудзу капсу-
ли х 60” на Espara 
GmbH, австрия, 
съдържа висо-
кокачествен екс-
тракт от растени-
ето кудзу. Има из-
разено потискащо 
въздействие върху влечение-
то към алкохола и тютюнопу-
шенето и забавя развитието на 
физическата зависимост към 
тях. Съдейства за нормализи-
ране функциите на увредени-
те органи чрез своето адапто-
генно, антиоксидантно и хепа-
топротекторно (изчистващо и 
защитаващо черния дроб) въз-
действие. Снижава алкохол-
ната интоксикация. При упо-
требата му не се отбелязват 
никакви токсични странични 
ефекти. Освен това кудзу по-
добрява микроциркулацията 
и кръвоснабдяването на сър-
дечния мускул, нормализира 
кръвното налягане и отстра-
нява свързаните с него арит-
мия, сърдечна болка (ангина 
пекторис), главоболие и све-
товъртеж, изчиства и оздра-
вява стените на кръвоносни-
те съдове. 

ÏÎÄÀÐÅÒÅ ÑÈ ÇÄÐÀÂÅ  с прОдУктите на
фармабиОн плюс еООд

За информация се обърнете към вносителя: “ФарМаБиоН ПлЮс” ЕооД, 
 тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg          

те с вестник или оризо-
ва хартия и стойте така 
през нощта. 

Тази рецепта по-
мага не само за сва-
ляне на висока тем-
пература, но и при 
кашлица.

 Любопитна и 
много ефективна ре-
цепта е намазването 
на сгъвките на ръце-
те и краката, както и 
челото с разбит бел-
тък. Белтъкът попи-
ва много бързо - за 
по-малко от минута 

(това е нормално и 
не бива да ви трево-
жи), а температурата 
се понижава за около 
20 минути. 

Може също така да 
приготвите смес от 1 

белтък, щипка сода 
бикарбонат 

и 3 с. л. 
о ц е т . 

С 

по-
л у -

ч е н а т а 
смес нама-

жете сгъвките на 
ръцете и краката, как-
то и челото.
 Компресите с мед, 

познати още като ме-
дени чорапи, също са 
много ефективни. 

Намажете стъпалата 
с мед и си обуйте чо-
рапи. 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî
Ако костите ви са податливи 

към травми и ви болят или не 
можете да се движите свободно. 
Ако имате заболяване на опор-
но-двигателния апарат. Ако сте 
пробвали какво ли не, но жела-
ното облекчение не идва...

Уверено препоръчвам на 
своите пациенти „артрофикс 
регенератор“  - самото му име 
подсказва, че има регенериращи 
свойства. „артрофикс регене-
ратор“ е първият по рода си ино-
вативен продукт на пазара с фор-
мула, която клетките абсорбират 
и разпознават като максимално 
естествена. Така тялото усвоява 
пълноценно вложените субстан-
ции и болката и сковаността из-
чезват по естествен път. Забеля-
зал съм, че пациентите ми регис-
трират подобрение още от пър-
вия ден на прием на „артрофикс 
регенератор“. Въпреки това аз 
препоръч-
вам  да при-
емате про-
дукта по-
не три ме-
сеца, за да 
се натру-
пат полез-
ните съставки дълбоко в став-
ния хрущял и костите и да полу-
чите дълготраен ефект. 
Arthrofix Regenerator 

участва в изграждането на став-
ните хрущяли.
Съдейства за подобряване 

смазването на ставите,  предо-
твратява дегенеративните про-
цеси в тях и повишава функцио-
налния им капацитет.
Подходящ е при прежде-

временно износване на стави-
те и гръбначния стълб. Снабдя-
ва организма с калций и фосфор 
от растителен произход.
Подпомага различни със-

тояния на опорно-двигателния 
апарат. Съчетава по оригина-
лен начин качествата на силно 
концентрирана формула от екс-
тракти, позволяваща оптимална 
усвояемост и възможност за при-
емане на максимални дози на ос-
новните съставки.

Arthrofix Regenerator подо-
брява кръвообращението и дос-
тавя ценни хранителни вещества 
до всички стави и хрущяли.

С напредването на възрастта 
концентрацията на глюкозамин 
в тялото намалява естествено и 
затова не е чудно, че почти всич-
ки хора в по-зряла възраст стра-
дат от един или друг вид ставни 
проблеми. 

Arthrofix Regenerator доста-
вя необходимия за организма 
глюкозамин и по този начин 
спомага за:
Предпазва от остеопороза
Помага при артрит
Служи като градивен мате-

риал на хрущялната тъкан
Намалява болките в стави-

те и премахва дискомфорта
Грижи се за общото здраве 

на ставите и ставните хрущяли
При ставни травми и въз-

паления
Препоръчва се на спорти-

сти и хора, водещи активен на-
чин на живот
Подпомага по-бързото за-

растване на рани по тялото
какво щЕ сЕ слУЧи с вас 

след тримесечен прием на 
Arthrofix Regenerator:
Участва в изграждането на 

ставните хрущяли

ÑÒÀÂÈÒÅ ÂÈ ÑÀ 
ÈÇÍÎÑÅÍÈ È 
ÂÚÇÏÀËÅÍÈ?

Цена: 
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./

Продукта „Артрофикс Регенератор“ можете да 
поръчате директно на телефон 0877 72 10 40,

 както и на интернет страницата: 
https://biotica.bg/  или в повечето аптеки в страната.
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Казвам се Пламен 
Николов, от София.

Мъките ми за-
почнаха през про-
летта на 2011 г. Не 
съм първа младост, 
но никога не съм се 
замислял, че ще ме 
стигнат проблеми-
те с простатата. 
Не обръщах внима-
ние на това, че по-
често ходех до то-
алетна, мислех, че 
е от течностите, 
които приемах пре-
ди лягане. Но по-
степенно започнах  
да усещам парене и 
болки при уринира-
не. Положението ми 
се влошаваше, запо-

чнах да ставам по 
3-4 пъти нощно вре-
ме, за да ходя до то-
алетна. 

Тогава посетих 
уролог, д-р Димитров 
от Александров-
ска болница. Прегле-
да ме и ми предпи-
са ПростатиЗил 
ПлЮсна билкова ос-
нова. Още на първа-
та седмица усещах, 
че не ме  пари толко-
ва и нямам болки при 
уриниране. На вта-
рата седмица спрях 
и да ставам нощно 
време до тоалетна. 
Пих ПростатиЗал 
ПлЮс 3 месеца, как-
то ми беше предпи-
сано. Отървах се от 
проблемите с прос-
татата и непри-
ятните емоции, ко-
ито човек изпитва. 
Чувствам се отново 
млад и пълноценен. 
От личен опит пре-
поръчвам Проста-
тиЗал ПлЮс на 
всички, които искат 
да се избавят от про-

блемите с проста-
тата.

Известно е, че при 
по-голямата част от 
мъжете над 50 годи-
ни простатната жле-
за увеличава разме-
рите си - известно ка-
то хипертрофия на 
простатата. Едновре-
менно с лечението е 
желателно и провеж-
дането на фитотера-
пия. За целта специа-
листите прилагат ак-
тивно специално съз-
дадения билков пре-
парат Простати-
Зал ПлЮс. Проста-
тиЗал ПлЮс повли-
ява благоприятно 
затрудненото, чес-
то и болезнено ури-
ниране. Простати-
Зал ПлЮс съдейст-
ва за ремахване за-
държането на ури-
на и за отстранява-
не на пикочните ин-
фекции. Простати-
Зал ПлЮс спомага 
за стимулирането на 
сексуалната енергия 
у мъжа.

За информация: 
02/9446006, www.vitaherb.bg

ÑÒÀÂÈÒÅ ÂÈ ÑÀ 
ÈÇÍÎÑÅÍÈ È 
ÂÚÇÏÀËÅÍÈ?

Съдейства за подобрява-
не смазването на ставите, предо-
твратява дегенеративните про-
цеси в тях и повишава функцио-
налния им капацитет
Подходящ е при прежде-

временно износване на стави-
те и гръбначния стълб. Снабдя-
ва организма с калций и фосфор 
от растителен произход
Подпомага опорно-двига-

телния апарат
ЕТАПИ 

НА ДЕЙСТВИЕ
ПрЕМаХва Болката

Arthrofix Regenerator подо-
брява кръвотока в ставите. Богат 
е на олеуропеин – мощен иму-
ностимулант, ефективен срещу 
редица инфекции, в това число и 
гъбични.  Ефективен е при пове-
чето ставни възпаления и травми 

и помага за 
намаляване 
на болките 
и отоците.

По вре-
ме на пър-
вата седми-
ца на полз-

ване на Arthrofix Regenerator 
ставите ще укрепват, а болките 
и причините за появата им ще бъ-
дат систематично премахвани. С 
всеки изминал ден болката и ско-
ваността в ставите ще намаляват 
до пълното възстановяване на 
подвижността. Ще усетите подо-
брение още след първите 3 дни.

стиМУлира клЕткитЕ
Много важно условие за на-

шата гъвкавост и подвижност е 
доброто състояние на ставния 
хрущял, който служи като бу-
фер, омекотяващ ударите меж-
ду костите и улесняващ движе-
нието в ставите. Ставният хру-
щял е изграден от съединителна 
тъкан, богата на колаген, елас-
тин, хиалуронова киселина и во-
да. Тези съставки са от критич-
но значение за неговата здра-
вина и еластичност. Arthrofix 
Regenerator съдържа веще-
ства, които осигуряват оптимал-
но подхранване и възстановява-
не на хрущялната тъкан.

Дори и най-добрият препа-
рат не би могъл да предотвра-
ти дегенерация на ставите, ако 
организмът не бъде стимули-
ран към производство на ко-
лаген, синовиална течност и 
регенерация на ставния хру-
щял. Повечето средства само 
временно ще маскират при-
знаците за дегенерация на 
ставите. С течение на време-
то всички микрокухини и на-
ранявания по ставите ще из-
лязат наяве и ако не вземете 
мерки навреме, ще Ви донесат 
още повече болки и физиче-
ско ограничение.

Формулата Arthrofix 
Regenerator въздейства на на-
ноклетъчно ниво. Спира деге-
неративните процеси, засягащи 

ставите, и инициира процеса за 
автоматичното им възстановя-
ване. Вместо само да потушава 
проблема, активизира клетките. 
Организмът започва сам да въз-
становява ставите. Възстанови-
телният процес протича като то-
зи на младини. Възвръща пра-
вилното ниво на колаген и си-
новиална течност само след три 
седмици!

НаПълНо отБлокира 
ставитЕ

Всеки човек иска да бъде гъв-
кав и подвижен, но с времето то-
ва става все по-трудно. Натовар-
ванията, травмите, възпаленията 
и възрастта се отразяват на всич-
ки ни. За да поддържаме ставите 
си, подходящите хранителни до-
бавки са просто задължителни. 
Съдържанието на глюкозамин в 
Arthrofix Regenerator е значи-
телно по-високо в сравнение с 
масовите добавки на пазара.

Глюкозаминът нормално се 
произвежда в тялото ни и участ-
ва в изграждането на ставни-
те структури – хрущял, връз-
ки, капсули и синовия (ставна-
та течност). Той прави ставите 
едновременно по-здрави, по-
сочни и по-гъвкави, тъй като 
отговаря за достатъчното во-
дно съдържание на хрущяла. С 
възрастта способността ни да 
синтезираме глюкозамин нама-
лява, ставите ни изсъхват, хру-
щялната тъкан изтънява и се из-
носва. Това води до болки, въз-
паления, дегенерация и ограни-
чена подвижност. Единствено-
то решение е да се приемат хра-
нителни добавки с глюкозамин, 
тъй като обикновените храни 
почти не го съдържат.

Arthrofix Regenerator на-
малява възпалението и болката 
без странични ефекти, регене-
рира ставните повърхности, по-
добрява качеството на ставната 
течност и възстановява подвиж-
ността и гъвкавостта. Ефектът му 
е бърз и сигурен при всеки чо-
век. По време на четвъртата сед-
мица от терапията настъпва от-
блокиране на ставите и пълно 
възвръщане на еластичността. 
Благодарение на това лактите, 
тазът, колената, гръбнакът и ра-
менните стави възвръщат пъл-
ната си подвижност – без бол-
ка и без каквито и да е огра-
ничения.

 „артрофикс регенератор“ 
притежава сертификат за ка-
чество, което е гаранция за по-
лезността на продукта и ефек-
тивното му действие.

д-р стоянов разказва за последните ново-
сти в помощ на ставните заболявания:
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 От медицинския доклад на 
отолога професор Майкъл Ба-

рет (на снимката) се разбира, че след дългогодишни про-
учвания и изследвания е патентовал биологичен нанотех-
нологичен метод за възстановяване на слуховата способ-
ност. Благодарение на тази формула  предоставя възмож-
ността на пациентите да се премахнат шумът и пищенето 
в ушите на 90%, подобрява чуването на високите тонове 
на  95%, премахва чувството на запушен ушен канал и  по-
добрява комфорта на чуване на 100%.
  ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВА СЛУХА
“невероятно, но преди 45 години, когато започ-

нах кариерата си, не бих повярвал на това, че с тази 
формула ще се възстановят рецепторите и слухът 
на пациентите ми”- потвърждава един от най-добрите 
отолози (специалисти ушни заболявания) на Обединено-
то кралство. „Опитът ми, натрупан през годините, ми 
даде възможност да вникна в същността на пробле-
ма с недочуването, шума в ушите и загубата на слух. 
също съм доказал, че съвременните слухови апарати 
и усилватели на слуха не са надеждни, а хората да-
ват  хиляди левове. със замисъл и желание да помог-
на на милиони недочуващи се обърнах към помощта 
на био-нанотехнологията, която въздейства на мо-
лекулярно ниво” - вдъхновяващо разказва Майкъл Барет. 

   ”няма значение от колко време имате понижен 
слух или шум в ушите, това може да се промени и да 
си възвърнете нормалния слух и комфорта ви” - уве-
рено споделя откривателят на формулата.

Почти 2 милиона души в цял свят потвърдиха ефектив-
ността на тази уникална формула, в това число около 15 
хил. души от България, които са преминали терапията и 
потвърждават ползите от този метод.

ОТОЛАРИНГОЛОЗИТЕ СА В ШОК!    
Показвайки резултатите от терапията на водещите 

специалисти “уши нос гърло”, всички те бяха шокирани... 

“не можехме да повярваме, че без ползване на слухо-
ви апарати може да се постигне подобен ефект” - спо-
делят отолозите от Англия. “възможно е вечно да има-
ме отличен слух, но стига  да намерим тайната на 
природата и нейните дарове” - категорични са екс-
пертите от био-нанотехнологичната лаборатория в Кем-
бридж. Само качествен продукт, съставен от чисти нату-
рални съставки, може да даде бързи и трайни резултати, 
стимулирайки  организма  да реши тези проблеми по на-
турален път.  Съвременната нанотехнология на молеку-
лярно ниво помогна да се създаде уникалният продукт 
“стенопран ултра’’.
 ПАТЕНТОВАНА НАТУРАЛНА ФОРМУЛА 
Формулата на този продукт е поместена в капсула, съ-

държаща 14 активни съставки, които бързо и ефективно 
възстановяват косъмчевите клетки и рецептори, подо-
брява кръвообращението и оросяването в слуховия ор-
ган. Възстановява правилното предаване и усилване на 
трептенията от тъпанчевата мембрана до вътрешното 
ухо. Това дава възможност да се отстрани шумът в уши-
те и да се възстанови слуховата способност и чуваемост. 
Значително добре бихте чували дори човек, който гово-
ри шепотно на няколко метра от Вас.

„Периодът на ползване на препарата зависи от про-
цента на загуба на слух и причината, поради която е 
започнало намаляване на слуха, но преди всичко пре-
поръчвам 2-месечна терапия на ползване, за да има-
те пълноценен резултат“ -  уверено съветва професор 
Майкъл Барет.

 САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ
  Понеже технологията за обработка на ценните състав-

ки не е евтина и за да е финансово достъпен препаратът за 
българските граждани, са избегнати всякакви посредници 
и дистрибутори. В момента в България покупката на пре-
парата става чрез телефонно обаждане към оторизирания 
представител за България.

важНо! само първите обадили се 120 души 

ще получат продукта на професор Майкъл Барет 
вместо  189 лв.  само за 55 лв. - опаковка, доста-
тъчна за едномесечен курс на ползване. осигуре-
на е и безплатна доставка до ваш адрес!

Промоционалната отстъпка 
е валидна до 15.02.2019 г.

КРАЙ НА ШУМА В УШИТЕ И ГЛУХОТАТА!
“Медицински доклад на английски учен от кембридж потвърждава, че след дългогодишни 
изследвания е открил био-нанотехнологичен метод за възвръщане на слуха за 4 седмици.”

“Доверих се на опита на професора и използвах пре-
парата. Слухът ми се обостри и вече чувам внуците 
си отлично. Сега се чувствам изключително комфорт-
но и радостен. “

Марин Филипов, 78 г.,  софия
“В продължение на 10 години шумът в ушите ми 

направо ме подлудяваше, а с препарата той изчезна! 
Радвам се като малко дете.”

василка Добрева, 62 г., варна
 “Въпреки усложненията, които имах в ушите, пре-

паратът ми въздейства положително. Синът ми го 
поръча и след 4 седмично ползване чувам ясно и от-
четливо всяка една дума.” 

Димитър караиванов, 83 г., Пловдив

МНЕНия На Хора, ПрЕМиНали тЕраПията

М н о -
го труд-
но е да се 
п р о с л е д и 
разликата 
между мъ-
жете и же-
ните за за-
пазване на 
паметта с 
годините. 
Защото за-
с я г а н е т о 
на мозъка 
при все-
ки човек е 
в различ-
на степен, 
при някои 
то е неза-
бележимо 
и не може 
да се отче-
те. Но все 
пак има проучвания и в тази посока.

Холандски учени твърдят, че на стари години 
умствените способности на жените се запазват 
по-добре, отколкото у мъжете. Дори равнище-
то на образованието и социалното положение 
не играят роля за това превъзходство.

Лекарите са подложили на тестове 800 мъ-
же и жени на възраст от 65 до 85 години за 
бързина на мислене и способност за запомня-
не. Отлични данни дали 35% от жените и само 
22% от мъжете. 

При запомнянето жените били по-добри с 
41%, а мъжете – с 29%. Най-вероятното обяс-
нение на този факт е, че атеросклерозата се 
развива по-бавно и по-слабо у жените. Жен-
ските хормони защитават артериите от наслаг-
ване на атеросклеротични плаки. Така у жени-
те на стари години се запазват здрави повече 
мозъчни клетки.

Възрастните жени 
запазват паметта си
 по-добре от мъжете
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Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!
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ÀËÒÎÐИß и заáоляванията 
на диõателната ñиñтеìа

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

1 áð. õ 49 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 49 ëâ.) 
2 áð. õ 45 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 90 ëâ.) 

3 áð. õ 39 ëâ. + áåçïëàòíà äîñòàâêà (îáùî 117 ëâ.)

Ïðîìîöèîíàëíà öåíà: 

МОЯТА ТАЙНА ЗА 
ЗДРАВА ПРОСТАТА

Здравейте, прияте-
ли. Искам да споделя 
полезна информация с 
всеки, който знае как-
во е болка при урини-
ране и нарушена ерек-
ция.

Преди една година 
аз успях да се отърва 
от простатита. Напра-
вих го за малко пове-
че от 2 месеца, “уни-
щожих” хроничния 
простатит, който ме 
измъчваше от години, 
а и ми подобри потент-
ността. Простатитът се 
появи при мен преди 
8 години. Тогава рабо-
тех по строежите и си 

тОзи прОстиЧък метОд е дОстъпен за всеки. 
тОй пОмага на ХОрата.
тОзи прОстиЧък метОд е дОстъпен за всеки. 
тОй пОмага на ХОрата.

аз успях да си подо-
бря потентността и да 
се отърва от хронич-
ния простатит напъл-
но! Помогна ми препа-
ратът Менмакс кой-
то купих, защото ми го 
препоръча един въз-
растен лекар. Но той се 
оказа, че е и най-ефек-
тивен. Освен това ефек-
тът от него се усети поч-
ти веднага.

Сутрешна ерекция 
нямах от 10 години, още 
преди проблемите с по-
тентността. А тук се по-
яви едва няколко дни 
след началото на при-
емането на препара-
та. Искаше ми се да се 
нахвърля на всички же-
ни около мен, добре че 
наблизо е съпругата ми. 
С времето от Менмакс 
нещата ставаха само 
по-добри.

Започнаха да из-
чезват симптомите на 
простатита. След око-
ло 2-3 месеца си напра-

простудих 
п р о с т а т а -
та. Появиха 
се дърпащи 
болки, чес-
то уринира-
не и всичко 
останало.

През го-
дините оп-
итах анти-

биотици, различни на-
родни средства, лекари. 
Получиха се някакви ре-
зултати, но хроничният 
простатит си остана. 

Започнаха проблеми 
с потентността, които, 
както каза докторът, са 
в пряка зависимост от 
заболяването, а това се 
случва при 90% от мъ-
жете, които страдат от 
простатит. В началото 
потенцията стана вяла, 
а след това започна по-
някога да изчезва на-
пълно. Аз съм само на 
47 години и да свърша 
със сексуалния си живот 
не бях готов.

продукта „менмакс” можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет 

страницата https://biotica.bg/или в аптеките. 

вих тестове и те показаха, 
че простатит няма. Минаха 
повече от 10 месеца и него 
(простатита) го няма. 

Препоръчах този препа-
рат на няколко от познатите 
ми и той и на тях им помог-
на. Те също се избавиха от 
хроничния простатит, как-
то им изчезнаха и пробле-
мите с потентността. 

Погледнете снимка-
та ми! Преди една годи-
на за първи път опитах 
 Менмакс и оттогава като 
че се подмладих с 10 годи-
ни. Първия осезаем ефект 
усетих едва след седмица. 
Болките започнаха да из-
чезват, честото уриниране 
престана. 

Съвременните диетологични проучвания по-
казаха, че гладуването въпреки мнението за пол-
зата от него не се отразява добре на хиперто-
ниците. Защото при глад организмът се мобили-
зира, повишава налягането в съдовете на край-
ниците, за да изпрати кръв в мозъка и вътреш-
ните органи. 

Кръвното налягане се покачва с 10 до 20 мм 
още когато гладуването започне. В течение на 
деня то бавно спада. Но такова покачване може 
да предизвика хипертонична криза.

Затова разтоварването трябва да е разумно. 
Порциите се намаляват наполовина. Изоставят 
се висококалоричните храни – месо, масло, яй-
ца. И се включват нискокалорични – зеленчу-
ци и плодове.

Всеки пациент с високо кръвно налягане тряб-
ва да познава признаците на хипертонична кри-
за:
 Остро засилване на главоболието, поява на 

световъртеж, понякога – зрителни смущения.
 Тежест в областта на сърцето, задух, много 

забързан или много забавен пулс.
 Напрежение, тревожно чувство за прибли-

жаваща опасност.
При съмнение за хипертонична криза ведна-

га търсете „Бърза помощ”!

Гладните диети 
са вредни при 

хипертония
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Нежен гел, предназначен за релаксиращ 
масаж и възстановяване на комфорта във 
врата, раменете, гърба, кръста и крайни-
ците. Основната му активна съставка е екс-
тракт от корен на черен оман (Symphytum 
officinale), известен още като зарастличе. 
Черният оман е богат на алантоин, който 
стимулира регенерацията на клетките и заз-
дравяването на кости, хрущяли и муску-
ли, както и на розмаринова киселина с ус-
покояващо и противовъзпалително дейст-
вие. От дълбо-
ка древност 
екстрактът от 
черен оман 
се прилага 
за възстано-
вяване след 
травми, как-
то и при став-
ни и мускулни 
болки от раз-
личен произ-
ход. В допъл-
нение форму-
лата на гела включва ментол и камфор, ко-
ито ускоряват настъпването на желаното 
облекчение и релаксация. Прилага се 1-2 
пъти дневно върху чиста и суха кожа с ма-
сажни движения. Попива бързо и не оставя 
неприятни следи. 

Произведен в германия 
от ASAM GmbH.

опаковка: 250 мл
ориентировъчна цена

 в аптечната мрежа: 6,50 лв.

ÌÀÑÀÆÅÍ 
ÃÅË 

Ñ ×ÅÐÅÍ 
ÎÌÀÍ 

Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, 
подобря-
ва кръво-

обращение-
то, отпуска 

мускулите 
и нервите.

ОбезбОляваЩ 
акУпУнктУрен апликатОр

За всЕки ДоМ

ЦЕНа 19,98 лв. 

поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

Произходът на то-
ва изделие е от Русия, 
известно като им-
прикатор „Кузнецо-
ва“. Разпространен е 
в цял свят в различна 
форма – възглавнички, 
стелки, валячета и др. 
Уникалното на българ-
ския апликатор е, че 
пуловете са капсуло-
вани върху кожа, а не 
върху плат, което го 
прави по-лесен за по-
чистване, а и кожата 
по-добре задържа то-
плината. Пуловете 
имат въртеливо дви-
жение, което подобря-
ва масажния ефект.

Àïëèêàòîðúò íàèñòèíà ïîìàãà
 Здравейте!
Видях тази реклама и реших да спо-

деля няколко думи. Преди около година 
бях на процедури при Д-р Панов в Бан-
кя. Тогава той ме накара да лежа 15 
минути върху един апликатор. "Това 
подобрява кръвооросяването, което е 
изключително важно за за прешлени-
те на гръбначния стълб а и за твоята 
дискова херния. Поръчай си и го поста-
вяй на кръста поне 15 минути дневно". 

От тогава го ползвам. Наистина по-
мага.

„Мой приятел, който от дъл-
ги години живее в Дубай, се 
върна за няколко дни в Бъл-
гария. Оплака ми се, че още 
на втория ден е вдигнал мно-
го високо кръвно и се притес-
нил ужасно, защото по прин-
цип нямал проблеми с кръв-
ното налягане.“

„Най-много инфаркти и ин-
султи има през зимния сезон.“ 

Защо става така? 
Как студът влияе

 на кръвоносните съдове? 
Кръвното налягане винаги 

е по-високо през зимата зара-
ди ниските температури, кои-
то буквално стесняват кръво-
носните съдове. Освен сами-
ят студ влияние имат и други 
метеорологични условия като 
атмосферни фронтове или бу-
ри. Кръвоносните съдове ре-
агират и на резките промени 
във влажността, атмосферното 
налягане, облачната покривка 
или дори и вятъра. Тези коле-
бания в кръвното налягане са 
особено характерни за хората 
над 65-годишна възраст. 

Кръвното налягане се влияе 
и от други фактори, типични за 
зимния сезон – увеличаването 
на теглото, намалената физиче-
ска активност – това са допъл-
нителни усложнения, които мо-
гат да дадат отражение върху 
нивата на кръвното налягане. 

Едно от най-важните прави-
ла е да се избягва излагането на 
студ колкото е възможно.  Опи-

тайте да стоите в добре затоп-
лени помещения и внимавайте 
с резките смени на температу-
рите. Обличайте се добре, пре-
ди да излезете навън. Опитай-
те да правите, макар и леки уп-
ражнения, които ще ви заредят 
с  тонус и енергия. Нека меню-
то ви е богато на зеленчуци и 
плодове, които са подходящи 
за сезона (тиква, туршии, ябъл-
ки, круши, цитруси, ряпа, чер-
вено цвекло). 

Заредете се с добро настро-
ение и вяра в природата. Съ-
ществуват много билкови рас-
тения, известни със своите бла-
готворни ефекти върху кръво-
носната си система. Такива са 
Гинко билобата и Гроздовото 
семе. 

Стотоците изследвания, 
проведени в Германия и Фран-
ция, показват един и същ резул-
тат - екстрактът от Гинко Би-
лоба подобрява кръвообраще-
нието, най-вече към мозъка и 
крайниците, и спомага за усил-
ване на паметта. Биоактивните 
съставки на Гинко Билобата не 
позволояват образуването на 
съсиреци и тромби в кръвонос-
ните съдове, като в същото вре-
ме подобряват еластичността 
им и тяхната проходимост. То-
ва прави екстракта изключи-
телно препоръчителен за хо-
ра с високо кръвно налягане, 
хора, преживели инфаркт или 
инсулт, както и за хора, попа-
дащи в рисковата група на те-

зи заболявания. Изключително 
подходящ е приемът на билка-
та през зимата, защото защита-
ва кръвоносните съдове, нама-
лявайки риска от рязко пови-
шаване на кръвното налягане. 

Екстрактът от гроздово се-
ме е натурална растителна суб-
станция, която  е с концентри-
рано съдържание на мощни ан-
тиоксиданти, които предпазват 
клетките от разрушителното 
действие на свободните ради-
кали и подпомагат нормална-
та циркулация на кръвта към 
малките периферни кръвонос-
ни съдове. Проантоцианидите 
правят кръвоносните съдове 
еластични и това води до на-
маляване на кръвното наляга-
не, подобряват проходимостта 
на кръвоносните съдове, пред-
пазват от образуване на плаки 
и тромби в артериите, заздра-
вяват стените на вените, като 
предпазва от образуването на 
разширени вени и спукани ка-
пиляри.

Ginkgo Vin (гинковин) съ-
държа екстракт от Гинко Би-
лоба (100 мг) и Гроздово се-
ме (50 мг), които имат дока-
зан ефект върху сърдечно-съ-
довата система. Една таблет-
ка дневно осигурява необхо-
димото количество от екстра-
ктите за проява на благотвор-
ния ефект. В една опаковка Гин-
коВин се съдържат 60 таблетки, 
които са достатъчни за двуме-
сечен прием. 

Защо студът е опасен за хората 
с високо кръвно налягане?

      иван Джонгов
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Проза Поезия

Слънцето   
в нощта
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Божидар ДиМитров

във Ватикана не са се и 
надявали.

Имаше още едно усло-
вие. Тъй като в характе-
ристиката за мен, предос-
тавена на Ватикана, пише-
ше, че съм учил класиче-
ски гръцки език, а в Шко-
лата по палеография учи-
ли средновековна гръцка 
палеография, трябвало да 
мина подготвителен курс 
в Париж в гръцката сек-
ция на Института за из-
следвания и история на 
текстове. Секцията била 
под контрола на Ватика-
на чрез шефа й Пер Па-
рамел – йезуит. Та зами-
нах първо за Париж за 
въпросния осеммесечен 
курс, като четири месеца 
ми плащаше България, а 
четири месеца – йезуити-
те. България ми отпуска-
ше стипендия, която ми 
стигаше за първите десе-
тина дни, после, образно 

казано, гладувах. Спаси ме 
не от гладна смърт, а по-
не от значително отслаб-
ване една българска сту-
дентка в Сорбоната. Каз-
ваше се Милиана, сестра 
й бе женена за пилот на 

„Конкорд”, имаше пари и 
ме хранеше от време на 
време. Направих и някол-
ко сухи тренировки за бъ-
дещата си дейност. Взех за 
родината от едно знатно 

парижко семейство част 
от архива на Александър 
Екзарх (виден български 
възрожденец) и направих 
няколко малки открития 
в Парижката национална 
библиотека – главно све-

дения на френски дипло-
мати, разузнавачи и уче-
ни, посетили българските 
земи през ХVII-XIX в.

И така в късната есен 
на 1976 г. вече бях във 

Ватикана. Шефът на шко-
лата и вицепрефект на 
Апостолическата библио-
тека монсеньор Жозе Ру-
искар ми даде протоколен 
обяд. Школата бе елитна 
– с 20-25 курсисти, млади 
учени от цял свят, и после 
той ми разправяше, че то-
зи обяд било най-тежкото 
нещо в живота му. Руискар 
обичаше да си пийва ра-
кия. За него обяд без ра-
кия било като за пушач 
кафе без цигара. Впрочем 
той бе и пушач – пушеше 
едни отвратителни пуре-
ти. Син на белгийски се-
ляни, картофопроизводи-
тели с осем деца, често 
заспивали гладни и май-
ка му им правела попа-
ра с разредена картофе-
на ракия. Чувал съм, че в 
гладни години това се е 
правело и у нас, само че с 
вино. Католическата църк-
ва още в първоначално-

то училище забелязала, 
че детето е много умно, 
и го поела със стипен-
дии – католическа гимна-
зия, после университет и 
го превърнала в най-до-
брия специалист по па-
леография в света, беше 
доктор „хонорис кауза” 
на седем големи универ-
ситета в света.

Та седнахме един 
срещу друг в любимото 
му ресторантче до сте-
ните на Ватикана бли-
зо до порта „Анжелика”. 
Погледна ме с омраза 
и отвращение. После ми 
обясни, че най-страдал 
при обеди с курсисти от 
Източна Европа – поля-
ци, чехи, словаци, унга-
рци, западноукраинци. 
„Инструктират ги да не 
пият, за да не ги снимат 
в компрометиращи сним-
ки и така да ги вербуват 
ватиканските тайни служ-
би”, каза ми по-късно той. 

Продължение от бр. 2 
И ето как щях да „из-

горя” по този въпрос още 
в първите си минути във 
Ватикана. Издаваха ми 
карта за достъп и ос-
вен обичайните въпроси: 
име, фамилия, рождено 
селище, имаше и въпрос 
„епархия”. Един вярващ 
християнин не може да 
не знае от коя епархия 
е, а и не е допустимо да 
се замисли. Вероятно за 
четвърт от секундата (за-
щото не се и замислих) 
в главата ми са минали 
следните разсъждения: 
„Созопол е бил епархия, 
но през средните векове, 
Бургас е областният град, 
но не е епархия. На Йор-
дановден кръста в море-
то го хвърляше Сливен-
ският владика.” Гордо за-
явих „Сливен” и дори го 
написах на листче, за да 
го напише правилно чи-
новникът, издаващ кар-
тата. За второто – „да не 
е ченге”, предполагам, че 

Рано идва през зимата
и дълго остава нощта.
Хладно. Сменя се климата.
А тъй е далеч пролетта!...

Нейде само, в душата,
плаха надежда блещука,
че ще се сменят нещата,
че ще грей слънце и тука.

Но е нощ. Тъмно. И зима.
Вятър и мраз тук царуват.
Любовта цяла ти взимат.
С устни от лед те целуват.

Но нейде далече в нощта,
там, где се сипва зората,
внезапно проблясва искра…
Слънце огрява земята!

 тодор БилЧЕв, русе

Самотна някаква поляна
ме призовава в утринта.
Стените не лекуват рани.
Във клетка млъква песента.
Самотно изворче ме вика
да пийна глътчица за лек.
Приятелите многолики
от скука хвърлят чифт и тек.
 Сърце самотно, само питаш:

къде и кой, защо, кога?
Каква ли роля не опита.
Без грим и маска си сега.
Не иска никой да приеме
това, което си в зори.
А ризата ти - като мене -
от слънцето ще изгори. 

Първолета МаДжарска, 
Перник

Паркът спеше тих и бял 
със заснежените алеи, 
дървета, пейки... Клони-
те сребрееха, малките ле-
дени кристали върху тях 
отразяваха ранното яну-
арско слънце. Немееха 
снежните алеи и само ле-
ко скърцаше замръзнали-
ят сняг под нечии равни 
стъпки. На една от стра-
ничните алеи са появи ле-
ля Неда с кучето си Рад. 
Вървяха бавно един до 
друг, сякаш проучваха 
още сънения парк. 

Всяка ранна утрин по 
едно и също време два-
мата изминаваха пътя от 
входа на парка по цен-
тралната алея, а после по 
дясната странична алея - 
до края. От време на вре-
ме Рад се отклоняваше, ти-
чаше ту напред, ту назад, 
проверяваше нещо, кое-
то само той забелязваше, 
пак се връщаше и кротко 
продължаваше да върви 
до жената.

Леля Неда, близо шей-
сетгодишна, със сребрис-

ти като снега по клони-
те коси, с прозрачно си-
ни очи и с усмивка на де-
те погалваше кучето, вър-
вейки напред по неутъп-
каната още снежна пъте-
ка. А Рад, немска овчарка, 
пъргав и силен, я следва-
ше като сянка. 

И тази сутрин двамата 
обиколиха парка, завиха 
покрай фонтана, дремещ 
под дебела снежна шап-
ка, и тръгнаха обратно, но 
преди да излязат от парка, 
леля Неда усети, че нещо я 
прободе, сякаш някой за-
би в гърдите й нож. Тя се 
олюля, но не падна, а се 
отпусна на близката по-
крита със сняг пейка. Рад, 
почувствал, че става не-
що нередно, започна тре-
вожно да лае. Отсреща от 
будката на пазача излезе 
мъж, може би седемдесе-
тгодишен, строен и висок, 
и бързо се приближи до 
жената.

- Госпожо, видях, че се 
олюлявате, лошо ли ви е? 
– загрижено попита той. 

- Да – промълви леля 
Неда, – сърцето ... 

- Не ставайте! Ще по-
викам „Бърза помощ” – и 
мъжът извади телефона, 
набра номера и разтре-
вожен обясни какво се е 
случило. 

Леля Неда остана да 
седи с притворени очи. 
Болката не спираше, ту се 
усилваше, ту за момент 
намаляваше и пак рязко 
я прорязваше. Рад я гледа-
ше, сякаш искаше да попи-
та какво става и защо ли-
цето й се свива болезнено. 

Колата на „Бърза по-
мощ” не се забави. Прис-
тигналият лекар прибли-
жи до жената, погледна 
я и веднага разбра какво 
се е случило. Внимател-
но я качиха в линейката, 
която полетя, огласяйки 
с резкия си писък съне-
ния още парк. Рад остана 
неподвижен до празната 
пейка, гледайки следата в 
снега, там, където седеше 
леля Неда. 

Пазачът се прибра в 
малката си будка и раз-
твори сутрешния вест-
ник. Може би след двай-
сет, трийсет минути той 
погледна през прозорче-
то и видя, че Рад още стои 
до пейката и не мърда. 

- Странно – каза си мъ-
жът, – това куче е още тук.

Когато дойде на друга-
та сутрин, преди да влезе 
в будката, забеляза, че Рад  
пак е там, до пейката. Ку-
чето стоеше все така както 
вчера и като че ли цялата 
нощ бе прекарало тук. „Ча-
ка стопанката си” – поми-
сли пазачът.

Часовете минаваха, 
съвсем съмна, в парка за-
почнаха да идват хора с 
кучета и  без кучета, а Рад 
не мърдаше от пейката. 

„Това животинче тук ще 
умре – каза си пазачът. – 

Ще го заведа у дома да го 
нахраня. Не мога така да 
го оставя.”

Когато смяната му 
свърши, той се приближи 
до Рад, погали го, хвана го 
за ремъка и го поведе към 
дома. Живееше наблизо, в 
къща с двор. Завърза го в 
двора, нахрани го, сложи 
му вода и му каза:

- От днес ще ми бъдеш 
гост, а щом се върне сто-
панката ти, ще отидеш пак 
при нея. 

Но каква беше изнена-
дата му, когато сутринта 
видя, че Рад се е отвързал 
и го няма.

- Е, сигурно не му е ха-
ресало у дома – каза си 
мъжът и тръгна към парка. 

Но още повече се учу-
ди, виждайки, че Рад е до 
същата пейка, където бе-
ше седнала стопанката му, 
когато й прилоша. 

- Я, дошъл си преди ме-
не – каза пазачът.

Рад само обърна глава, 
погледна го и пак се заг-
леда към шосето, по кое-
то линейката откара леля 
Неда.  Следобед, преди да 
си тръгне, пазачът пак за-
веде кучето у дома, но на 
другата сутрин отново го 
намери в парка. 

- Ясно – каза той. – Ис-
каш да си винаги тук и да 
си чакаш стопанката.

Измина седмица, откак-
то „Бърза помощ” откара 
леля Неда, а Рад е все още 
там, до пейката в парка. 

 георги МиХалков

ватикана
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Màðèÿ ïðèçíà: Âëþáåíà ñúì!

Актьорът и режисьор Ники Или-
ев призна, че носи отговорност за 
раздялата със съпругата си Саня Бо-
рисова. 

„Аз съм виновен по някакъв начин. 
Аз си поемам отговорността", заяви 
той и не пожела да коментира дали 
има нова жена до себе си.

Ники и Саня снимат заедно успеш-
ните български ленти "Чужденецът", 
"Нокаут или всичко, което тя написа" 
и "Живи легенди".

"Изпитвам уважение към нея, на-
правихме 3 филма заедно, подкре-
пям я. Но причините за това, че не 
сме заедно, са си между нас", каза 
Илиев за бившата си партньорка.

Той не е сигурен дали любовта е 
свършила и таи топли чувства към 
Саня: "Не знам дали свърши любовта. 

Трудно е да различаваш 
професионалния и лич-
ния живот, когато рабо-
тите заедно. Това поняко-
га създава проблеми. Не 
знам кога е тръгнало на-
чалото на края. Искам тя 
да е щастлива, искам тя да 
е добре."

Слухове за раздялата на 
Ники и Саня се въртяха в 
медийното пространство 
от дълго време, но актьо-
рът призна официално за 
краха на брака им преди 

броени месеци. Искрите между тях 
пламнаха по време на снимките на 
сериала "Забранена любов".

Ники Илиев пое вината за раздялата

слави отдаде по-
следна почит на ба-
ща си Tодор!

той поръ-
чал в плевенска 
траурна аген-
ция изработка-
та на надгробен 
паметник от че-
рен гранит. За 
луксозния мону-
мент, който бе-
ше монтиран в 
гробищния парк 
на някогашното 
село Учин дол, 
днес Tодорово, 
Tрифонов се е изръ-
сил с около 10 000 лв.

Mестните xора раз-
казват, че бай тодор 
обичал да посещава 
кафенето в центъра 
на селото на тяxна-
та съселянка Данче-

то. Bсяка заран меж-
ду 8 и 9 часа таткото 
на слави пиел кафе, 

докато чакал да до-
карат xляба от града. 
Tой обичал да бистри 
политиката, а когато 
бил в настроение, си 
поръчвал бира с фъс-
тъци.

освен че бил най-

„Bлюбена съм, оче-
видно е и страшно ми 
е xубаво. Mного ме за-
режда, радвам се, че 
е в моя живот. Tой е 
такъв тип човек, кой-
то би могъл да влезе 
в света ти, да го пре-
обърне и да ти каже: 
“Заповядай! Чувст-
вай се добре в новия 
ти свят.” Обичам го 
страшно много и си го 
пожелавам сякаш за-
винаги. Дано”, призна 
наскоро Мария.

 „Tой е всичко оно-
ва, което съм искала, 
и го казвам в най-мъд-
рата си и осъзната до-
сега възраст”, продъл-
жава бившата госпожа 
Гущерова, но без да 
даде повече подроб-
ности за мистериоз-
ния възлюбен. Mария 

споделя, че наскоро е 
претърпяла метамор-
фоза, след като е на-
пуснала бившия си съ-
пруг.

“Защото всеки има 
някаква ценностна 
система и начин на 
живот, нещо, с което 
е свикнал. Аз съм се-
меен тип човек, това 
за никого не е тайна. 
Обичам да бъда си-

туирана в партньор-
ство. За мен самотата 
е трудно начинание. 
Винаги имам човек до 
себе си. Mного рядко 
съм била съвсем, съв-
сем сама. Имала съм 
и такива моменти, но 
обичам партньорство-
то, не просто да знам, 
че имам някой, който 
ми е зад гърба и ме 
поддържа и помага. 

Ñëàâè Tðèôîíîâ âäèãíà 
ïàìåòíèê íà áàùà ñè Íèêîé è íèùî íå ìîæå äà ãî çàìåñòè

Преди 8 месеца за-
губих своя съпруг и 
най-добър приятел. 
Не мога да се справя 
с болката. Споделям, 
излизам, чета - нищо 
не помага. 

Срещам се с прия-
телки, които също са 
загубили съпрузите 
си, за момент ми ол-
еква, но после отно-
во потъвам някъде.

По цял ден мисля 
за съвместния ни 
живот с него. Има-
хме толкова хубави 
дни, отгледахме две 
прекрасни дъщери, 
купихме апартамент. 
През дългия ни безо-
блачен живот той ни-
то веднъж не ми по-
виши тон, обичаше ме 

и умееше да го показ-
ва. Бях царицата за не-
го. Обгрижваше ме не-
прекъснато, закриля-
ше ме и ме успокоя-
ваше, когато имах ня-
какъв проблем. Беше 
всеотдаен съпруг и ба-

Милка ПоПова, 
казанлък

ща. За съжаление този 
хубав филм свърши и 
вече никога няма да се 
повтори. Често си ми-
сля как да продължа 
да живея сама, без не-
го.  Имам две възмож-
ности - да се оставя на 
течението и да чакам 
края или да се захва-
на за нещо и да про-
дължа. Знам, че тряб-
ва да е второто, но не 
се справям. На 60 го-
дини съм, имам под-
крепата на близките, 
но никой не може да 
го замести. Болката е 
смазваща.

Как се справяте в та-
кива ситуации?

голямата знамени-
тост в плевенското 
село Tодорово по-
край известния си 
син, дядо Tодор имал 
и други причини да се 
гордее. Πрез 70-те го-
дини таткото на шоу-
мена, който бил дър-
воделец по професия 
и работел в мебелен 
завод, измайсторил 
лично спалнята на Tо-
дор живков. 

85-годишният Tо-
дор Tрифонов почи-
на след кратко боле-
дуване в плевенската 
болница. 

Заради здраво-
словните си болеж-
ки дядо Tодор живе-
ел сред природата на 
село, но мама Здрав-
ка на стари години 
започнала да обика-
ля света и да се радва 
на спокойни старини 
благодарение на лу-
кса, който й осигуря-
ва нейният син.

Ïðîäúëæàâàì äà õàðåñâàì 
áèâøàòà ñúïðóãà

Здравейте, ето я и моята история. 
Преди пет години се разведохме със 
съпругата ми по нейно настояване, 
тъй като бракът ни се бил изчерпал. 
Не искам да навлизам в подробнос-
ти, но последните две години преди 
развода не можех да й угодя с нищо, 
на моменти беше много агресивна 
и дори арогантна. Питах я дали има 
трети човек,  тя отрече и каза, че ня-
ма такова нещо, но животът й с мен 

бил скучен и се чувствала потисна-
та. Питах я какво иска да променим. 
Тя заяви, че е най-добре да се раз-
ведем и да си дадем възможност за 
ново начало. Държа да отбележа, че 
тя ми каза, че ме обича и цени като 
приятел и баща на децата ни. Това 
още повече ме обърка, но речено-
сторено - разведохме се. Двете де-
ца – момиче и момче, останаха при 
нея. Дъщеря ми тогава беше на 16 г., 
а синът на 14 г. Мисля, че запазихме 
цивилизовани отношения. Три годи-
ни след развода работих в чужбина, 
но после се прибрах. Издържал съм 
си децата, така както трябва да бъ-
де от един нормален баща. Дъщеря 
ми в момента е студентка в чужбина, 
много съвестно и ученолюбиво де-
те. Аз я издържам, макар че от месец 
вече работи. Синът ми от две години 
живее при мен по негово желание. 
Това ме прави горд, искаше да жи-
веем по мъжки. Майка му в началото 
се сърдеше, но после свикна и прие 
ситуацията. Сега всичко е нормално. 

Не знам нищо за личния й живот, 
а и не е моя работа. Разбрах от де-

цата, че мъж в дома им никога не е 
водила. Когато се прибрах оконча-
телно от чужбина, тя ме посрещна 
много топло и толкова непринуде-
но, че чак останах изумен. От около 
една година доста интензивно при-
съства в живота ми. Обажда ми се 
всеки ден. Пита ме как съм, имам 
ли нужда от нещо и т. н. Това не са 
просто шаблонни обаждания, но ли-
чи, че има отношение. Намира често 

поводи да ни посети със сина в моя 
дом, където чисти, готви и т. н. Пре-
ди коледните празници я заведох в 
мола. Там й казах да си избере каква-
то рокля иска от фирмен магазин и 
да не се притеснява за цената. Купи-
хме разкошен тоалет. После хапнах-
ме, тя се разплака и пожела сама да 
се прибере с такси. После ми изпра-
ти sms, че ми благодари за вечерта и 
за подаръците. Тук искам да вмъкна, 
че тя не е материалистка като човек. 
Откакто съм се прибрал от чужбина, 
ми казва „миличък”, а допреди раз-
вода се обръщаше към мен по име. 
Няколко пъти пред непознати ме е 
представяла като нейния съпруг, а 
не бившия. Аз никога не съм имал 
постоянна връзка след развода, пък 
не ми и трябва. Не знам дали ходи с 
някой, неудобно ми е да питам. 

 Но продължава да ми харесва. 
Не знам какво ми става. Смятате ли, 
че нещата могат да се обърнат 
и отново да заживеем заедно?

Христо яНЕв, 
софия
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От стр. 1
вие самата обаче 

винаги ли сте точна в 
отношенията си с дру-
гите, жена на място ли 
сте - пряма, коректна?

- За себе си спокой-
но мога да кажа, че 
съм почтена жена. Мо-
же случайно да съм на-
правила в живота нещо, 
което да се смята за не-
почтено, но е било, за-
щото просто не съм го 
знаела. Ако към няко-
го съм била несправед-
лива, навярно е имало 
причина,  неоспорими 
факти, може би не ос-
ъзнавайки, съм прояви-
ла неточност, но то не 
е било с цел да нараня 
човека, по-скоро веро-
ятно не съм била добре 
информирана.

Знаете ли, най-добре 
е човек да е напълно 
точен и директен в от-
ношенията си с другите, 
защото е много по-ло-
шо и подло да не каз-
ваш в очите какво ми-
слиш и е жалко да се 
говори зад нечий гръб. 
По-добре е да си прям, 
отколкото да си го пре-
мълчаваш и на по-къ-
сен етап да те е яд сам 
на себе си, да се измъч-
ваш, вместо да си  го ка-
зал едно към едно.

- родена сте за ак-
триса. Убеден съм - 
това не е поза!

- И театърът, и кино-
то, и телевизията са бук-
вално като мои собст-
вени ро-
жби, които 
имам и ко-
ито обичам 
по разли-
чен начин, 
но в ника-
къв случай 
не мога да 
разделя. И 
трите са 
ми много 
скъпи, ва-
жни и при-
ятни и на 
сърце. Та-
ка че с го-
лямо удо-
в о л с т в и е 
се хвърлям 
в какъвто и 
да е от те-
зи  проек-
ти. Да, често и си из-
бирам нещата, но ако  

талантливата актриса е родена на 2 юли 1963 година в  со-
фия. баща й е писателят Чавдар Шинов.

   през 1986 г. завършва витиз „кръстьо сарафов" със специ-
алност актьорско майсторство за драматичен театър в по-
следния клас на професор любомир кабакчиев. по-късно специ-
ализира в италия в „Belle Arti". известно време играе в бурга-
ския театър. Омъжена е за режисьора андрей слабаков и два-
мата имат дъщеря йоанна.

се напасват, работейки 
и с тренировки, не са 
само назубрени репли-
ки, с които да забавля-
ваш и вълнуваш, изкар-
вайки си парите. Шега-
та настрана, но наисти-
на - нямам точна и ясно 
формулирана рецепта 
за семейно щастие, раз-
бирателство и хармо-
ния. Но знам и усещам 
със сърцето си и въоб-

ще с всичките си сети-
ва, че безкрайно оби-
чам Андрей, също тол-
кова силно го и уважа-
вам и ценя високо ця-
лата му същност и друг 
вариант за мен просто 
няма, защото това е чо-
век, който никога не ме 
е наранявал. Ни-ко-га!

- и все пак за какво 
най-често се случва да 
ви критикува?

- Подробен анализ на 
моя грешна постъпка и 
критика си отнасям от 
Андрей в мига, в кой-
то той усети и сметне, 
че отново съм прека-
лено лигава, прекале-
но отворена към всич-
ко и всички, че не каз-
вам „не!” Че не мога 
да затворя вратите,  че 

сен и драматичен удар 
и предателство. Но до 
момента трябва да ви 
кажа, че за годините, на 
колкото съм в момен-
та, когато съм допуска-
ла хората близо до се-
бе си, те никога не са 
ми отвръщали с нещо 
гадно с изключение на 
един-единствен случай 
от мой роднина... Аз ще 
си остана, както казва 

Андрей, „лигава”, но то-
ва, мисля, че е правил-
но - да сме мили, отзив-
чиви и най-вече добри 
и обичливи. Толкова ли 
е трудно бе, хора?!

- освен 
спътници в 
живота вие 
сте и пре-
красни роди-
тели на една 
вече порасна-
ла млада да-
ма - дъщеря 
ви Йоанна. 
Доволна ли 
сте от възпи-
танието, кое-
то сте й да-
ли, или вина-
ги ще има не-
що, за което 
ще съжалявате, че по 

една или друга при-
чина не сте могли да 
й осигурите?

- Дъщеря ми тру-
дничко бих могла 
да я коментирам, но 
знам едно - неверо-
ятно горда се чувст-
вам с нея. Сериоз-
но като се позамис-
ля, когато навърши 
27 години, моята ро-
жбичка вече ще дър-
жи в ръцете си чо-
вешки живот, пред-
ставяте ли си? Се-
га тя полага големи 
усилия и старания, за 
да стане един наис-
тина хуманен лекар. 
Не знам как съм се 
справила като майка 

откъм възпитание, но 
знам едно - дала съм 

се обаждам претенци-
озно за седмичния ни 
избор на храна, дока-
то накрая стомахът ми 
реши да „протестира” 
и си го върна тъпка-
но... Да не говорим и че 
две седмици преди фи-
нала на шоуто вдигнах 
и кръвно - 190, при по-
ложение че съм хипо-
тоничка. Мислех си, че 
умирам вътре в Къща-
та, далеч от близките 
на сърцето ми хора, и 
направо щях да припад-
на и да се побъркам... 
Всичкото това се слу-
чи, защото в тази ина-
че супер луксозна къ-
ща нямаш нищо свое, 
своя територия, легло, 
постеля, шкафче, място 
и кътче, няма ги родни-
ните ти, нямаш никаква 
опора. А само саксиите 
с посадените в тях ки-
париси бяха живи, всич-
ко останало бе практи-
чески декор и ако тога-
ва имах подръка плъх, 
щях да го отглеждам ка-
то домашен любимец. 
Но сме се съгласили да 
участваме, а на мен оп-
ределено ми беше ин-
тересно доколко мога 
да издържа и знаете ли 
кое е най-интересното 
в случая? Това, че пси-
хиката ми не ме преда-
де дори и за миг. Же-
лязна останах, но тяло-
то ми към края от пре-
напрежение малко ме 
попредаде. Сега, сла-
ва Богу, всичко е о’кей 
с мен и дано да е така 
дълги години! В край-
на сметка знаехме къ-
де отиваме. Все едно да 
си в Survivor и да попи-
таш участниците: „Защо 

се оплаквате? Нима не 
знаехте, че отивате на 
самотен остров?” Така 
бе и с нас, брадърите, 
без право на оплаква-
не, въпреки че поня-
кога тялото е под бук-
вална възбуда, тук-там 
гърми по някой и друг 
бушон... И за разлика от 
Андрей, който участва в 
шоуто през 2012-а, той 
е новобранец в сравне-
ние с мен...

- Ерна, останете си 
все така хубав и сър-
цат човек и до нови 
срещи!

- Благодаря ви за 
вниманието! Мили чи-
татели на вестника, аз 
просто ви обичам! То-
ва е! Обичайте се и вие!

въпросите зададе 
иво аНгЕлов

й и съм й предала аб-
солютно всичко, в кое-
то аз вярвам. С пълни 
шепи съм й подарила 
и продължавам да го 
правя с цялото си съ-
щество това, което съм 
аз самата. Тя си е изби-
рала различни неща и 
в голяма степен прили-
ча и на двама ни с Ан-
дрей, няма как да го от-
река, пък и то се виж-

да лесно и 
с  простич-
ко око. Но 
знаете ли, 
в момента 
аз самата 
се уча от 
нея. Мога 
да го обяс-
ня високо 
академич-
но, но ще 
го напра-
вя по-про-
стичко и 
по мой си 
начин, за-
щото рис-
кувам да 

изгубя връзката си с 
хората - Йоаннчето е 
едно много свястно мо-
миче!

- като казахте, че 
Йоанна ще се врича 

в Хипократовата клет-
ва, се сещам да ви по-
питам не за ролята ви 
в хитовата поредица 
„откраднат живот”, а 
за това кога притесни-
телно на вас лично ви 
се наложи да потърси-
те медицинска услуга 
и защо?

- До лекари притес-
нително  опрях, дока-
то бях в къщата на „VIP 
Brother” преди две го-
дини. Към края на пре-
даването получих звер-
ска криза от язва. Каме-
рите не показват тези 
неща. Хората си мислят, 
че ВИП-овете стоят там 
само за да си похапват, 
спят и да се правят на 
какви ли не, но не е та-
ка. Ядяхме не кой знае 
какво, а аз гледах да не 

сметна, че моментът е 
назрял, решавам и бих 
се отказала, щом това 
или онова вече не ме 
задоволява като реа-
лизация,  не  го усещам 
като  лично мое.

- През много бари-
ери, трънливи пъте-
ки, фалшиви приятел-
ства и предателства 
ли се наложи да мине-
те със съпруга ви ан-
дрей слабаков, дока-
то най-накрая почув-
ствахте пълно спокой-
ствие и семейна хар-
мония?

- Знаете ли, ние про-
дължаваме да минава-
ме през изпитания, и 
то от всякакво естест-
во, но съжителството 
само по себе си е ед-
но  не малко изпита-
ние и е нужно силно 
да обичаш, да си тър-
пелив и готов на ком-
промиси, за да балан-
сираш добре нещата, 
за да не загубиш  себе 
си и в същото време 
да съхраниш и човека 
до себе си, вас двама-
та. Отношенията в лю-
бовта и интимността са 
нещо, което отстрани и 
на пръв поглед изглеж-
да простичко, но всъщ-
ност не е така, защото 
са и често сложни, ос-
вен неистово красиви, 
чакани, мечтани и бле-
нувани. Трудно е да го-
вориш за подобни взаи-
моотношения. Донякъ-
де то е и като работата 

с баща си Чавдар Шинов

ми - все едно съм на ре-
петиция, където нещата 

все очаквам някой да 
ми донесе някакъв ужа-

Аз просто ви обичам!

с  дъщеря  си

със съпруга си
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Хебър спечели
ценен трофейЩафетите на Русия на върха

за световната купа по биатлон в Оберхоф

Националният отбор на 
Русия в състав Евгения Па-
влова, Маргарита Василие-
ва, Лариса Куклина и Екате-
рина Юрлова-Перч спече-
ли щафетата на 4х6 кило-
метра при жените от Све-
товната купа по биатлон. 

При много тежките ме-

теорологични условия 
в Оберхоф (Германия), 
включващи силен вятър и 
обилен снеговалеж, най-
добре успяха да се адап-
тират точно рускините, ко-
ито до първата стрелба на 
последния пост имаха се-
риозна конкуренция в ли-
цето на Германия. Тогава 
обаче Екатерина Юрлова-
Перч се справи много по-
добре в работата с пушка-
та и се откъсна пред Дени-
зе Херман, за да могат спо-
койно рускините да стиг-
нат до победата с време от 
1:18:46.3 ч., 8 допълнител-
ни патрона и нито една на-
казателна обиколка.

На второ място остана 
Германия на 33.5 секунди 
с 2 наказателни обиколки 
и общо 10 допълнителни 
патрона, а третото място 
бе спечелено от Чехия с па-
сив от 36.7 секунди, 1 нака-
зателна обиколка и 6 до-
пълнителни патрона.

България в състав Да-
ниела Кадева, Емилия 
Йорданова, Милена Тодо-
рова и Десислава Стояно-
ва завърши на 14-о място 
с изоставане от 6:07.7 ми-
нути, 4 наказателни оби-
колки и 12 допълнител-
ни патрона.

Българките се движе-
ха чудесно до втори пост, 
като след първата стрел-
ба на Емилия Йорданова 
бяха дори на второ място 
в класирането след съста-
ва на САЩ, но проблемите 
на българския състав дой-
доха във втората полови-
на от състезанието, кога-
то стрелбата не вървеше 
и това доведе до сериоз-
но отстъпление.

Утешително за Бълга-
рия може да бъде фини-
ширането пред състава на 
Италия, който бе начело 
на класирането след пър-
ви пост на Лиза Витоци. На 
втори обаче Никол Гонтие 
завъртя общо 6 наказател-
ни обиколки, в това число 
5 на права стрелба, и това 
изхвърли представителки-
те на "скуадрата" от борба-
та за челните позиции.

Освен с много пробле-
ми на огневия рубеж, кои-
то съпътстваха всички от-

бори, тимовете срещна-
ха трудности и по само-
то трасе заради трупащия 
се сняг, което доведе до 
серия от падания, в това 
число и на водещи отбо-
ри като Германия, Русия и 
Норвегия. 

В класирането за Све-
товната купа при щафети-
те води Русия със 103 точ-
ки, пред Германия и Шве-
ция с по 90 точки, Франция 
с 88, Италия с 86 и Норве-
гия с 81. България е на 16-
о място с 48 точки. 

Русия спечели мъжка-
та щафета на 4 по 7.5 км 
от Световната купа по би-
атлон в германския зимен 
център Оберхоф.

Това е двоен успех за ру-
ския тим, след като и жен-
ската щафета триумфира 
на 4 по 6 км.

Максим Цветков, Евге-
ни Гараничев, Дмитрий 
Малишко и Александър 
Логинов изминаха трасе-
то за 1:20.54.3 ч. Руснаци-
те не влязоха в наказател-
на обиколка и използваха 
6 допълнителни патрона. 

Русия за първи път от 
2006 година насам печели 
двете щафети в рамките на 
един и същи старт от Све-
товната купа.

На последната стрелба 

Логинов пропусна две ми-
шени, но успя да се спра-
ви с два допълнителни па-
трона, а Мартен Фуркад 
стреля безпогрешно, но 
не успя да навакса изоста-
ването на френския отбор 
по последната обиколка.

На трета позиция завър-
ши Австрия на 2:18.6 ми-
нути с една наказателна 
обиколка и 7 допълнител-
ни патрона.

От 27 щафети едва 
16 финишираха състе-
занието.

Българската щафета се 
представи разочароващо. 
Националите не завърши-
ха, след като бяха затворе-
ни с обиколка след третия 
пост, а Красимир Анев не 
потегли по последния.

След първите три поста 
Антон Синапов, Владимир 

Илиев и Димитър Герджи-
ков навъртяха 6 наказател-
ни обиколки и използваха 
14 допълнителни патрона. 
Всеки от тях въртя по два 
наказателни рунда, а Бъл-
гария остана на 24-о място 
от 27 тима.

В генералното класира-
не при щафетите след два 
старта за сезона Швеция и 
Русия имат по 100 точки, а 
България е на 17-а позиция 
с 48 точки.  

Волейболният Хе-
бър спечели историче-
ска първа Купа на Бъл-

гария, след като детро-
нира Нефтохимик 2010 
с 3:2 (25, -18, -23, 22, 7).  
Двата отбора изигра-
ха фантастичен финал 
пред пълните трибуни 
в зала "Васил Левски" 
в Пазарджик.

 Бургазлии преслед-
ваха трети пореден и 
общо пети трофей от 

надпреварата и бяха са-
мо на един гейм от то-
ва да го постигнат. Хе-
бър обаче показа, че не 
случайно има само една 
загуба от началото на 
сезона в Суперлигата, 
и обърнаха мача.

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров 
преодоля първия кръг на Откритото първен-
ство на Австралия, след като победи с 4:6, 6:3, 
6:1, 6:4 сърбина Янко Типсаревич. Българи-
нът изоставаше след първия сет, но до края 
беше безапелационен, като в нито един мо-

мент не постави под въпрос крайния изход 
на срещата. От своя страна тонусът на сър-
бина спадаше с всеки изминал гейм, а и за-
почнаха да го мъчат физически проблеми. 
Във втория кръг Григор се изправя пред по-
трудно препятствие в лицето на уругваеца 
Пабло Куевас, който надви сърбина Душан 
Лайович в три сета - 6:4, 7:5, 6:1. Българинът 
има две победи над Куевас, като единствена-
та му загуба е от 2015 г. на турнира на чер-
вено в Истанбул.  

Гришата преодоля 
Типсаревич

Зографски е 28-и 
във Вал ди Фиеме 
Българският състезател Владимир Зографски завър-

ши на 28-о място в състезанието от Световната купа по 
ски-скок във Вал ди Фиеме. Зографски продължава със 
стабилното си представяне през сезона и направи ско-
кове от 116,5 метра при първия опит и от 124,0 метра 
при втория, които му осигуриха 250.2 точки.  Победител 
стана японският доминатор през този сезон Рьою Коба-

яши, който направи скокове от 135.0 метра и 136.0 ме-
тра, което означаваше 315.0 точки. Вторият скок на ли-
дера за Световната купа Кобаяши е изравнен рекорд на 
шанцата, а далече зад него на 2-ата и 3-ата позиция ос-
танаха двама поляци. Давид Кубацки е на 2-ата позиция 
със 122.0 и 131.5 метра или 288.5 точки, а трети е Камил 
Стох с резултат 282.9 точки (121.5 метра и 133.5 метра). В 
класирането за Световната купа начело е Кобаяши, който 
има 1056 точки. Пьотър Зила (Полша) е на 2-а позиция с 
565 точки, а трети е Камил Стох с 564. Българският състе-
зател Владимир Зографски е на 22-о място със 113 точки. 

Българските състезате-
ли спечелиха шест меда-
ла (един златен, един сре-
бърен и четири бронзови) 
от международния тур-
нир по олимпийско кара-
те за кадети, юноши, със-
тезатели до 21 години и 
мъже и жени Гран при на 
Хърватия в град Самобор. 
Златното отличие завою-
ва Ивет Горанова в кате-
гория до 55 кг за жени до 
21 години. 

Бронзовата медалистка 
от световното първенство по карате за жени Горанова 
продължава впечатляващото си представяне. Тя стигна 
до титлата след четири убедителни победи. Сребърен 
медал спечели Иван Петков при юношите до 55 кг. Той 
стана и трети при кадетите до 52 кг.

Останалите три бронзови отличия завоюваха Андрей 
Тодоров (кадети, 63 кг), Мартин Златев (юноши, до 61 кг) 
и Васил Ривов (до 21 години 67 кг). Всичките те изиграха 
по минимум пет срещи.

В турнира участваха 1399 състезатели от 24 държави 
и 212 клуба. Българският тим, съставен от 18 спортисти, 
беше воден от треньорите Ангел Стефанов, Ангел Лен-
ков, Добрин Иванов и Борислав Иванов. Надпреварата 
беше част от подготовката за предстоящото европейско 
първенство по олимпийско карате за кадети, юноши и 
състезатели до 21 години, както и за спортистите, които 
са в олимпийска подготовка.

Златно отличие за Ивет 
Горанова в Самобор
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Залипие - 
най-живописното село

От стр. 1
В крайна сметка 

всичко било покри-
то с цветя - от къщи 
и хамбари до мостове 
и църкви, а всяка про-
лет от 1948 година на-
сам селото провеж-
да конкурса "Corpus 
Christi" за най-краси-
во боядисана къща. 

Той бил част от 
инициатива да се 
помогне на Пол-
ша да се възстано-
ви психически от 
зверствата, които 
страната претърпя-
ва през Втората све-
товна война.

В наши дни Зали-
пие е забравило за 
тези мрачни време-
на. Разположено в 
югоизточната част 
на Полша, на 68 ки-
лометра източно от 
Краков, това свет-
ло и колоритно се-
ло е идеалното мяс-
то за всеки, който 

мечтае за едно уни-
кално и незабрави-
мо пътуване. То е ед-
на от най-добрите ту-
ристически атракции 
в страната не защото 
има 5-звездни хоте-

ли или масивни сгра-
ди от стъкло, а напро-
тив - поради малките 
си дървени къщички, 
боядисани в оживени 
цветове.

Тази традиция е за-
почнала преди пове-
че от столетие, когато 
жените не са имали 
професионално обо-
рудване и правели 
своите четки от кос-
мите на опашките на 
кравите си. Пигмен-

тите също са орга-
нични - от мазнини 
от кнедли - техника, 
която придава цвета 
на боята.

Важно е да се отбе-
лежи, че всяка година 

всички жени трябва-
ло да обновят очаро-
вателните си рисунки 
по време на празника 
"Corpus Christi", кога-
то нямали много зе-
меделска работа.

С течение на вре-
мето този радостен 
навик започнал да 
се предава от по-
коление на поколе-
ние. Освен това же-
ните се вдъхновя-
вали от природата 

ли само до жилища-
та. Ако влезете в За-
липие, можете да на-
мерите ръчно бояди-
сани пилешки купи, 
кофи, кучешки къ-
щички, кладенци, ко-
фи за вода и всякакви 
други предмети. До-
ри мостът на селото е 
с цветни щампи.

Историята за уни-
калната форма на изку-
ството на Залипие ще 
бъде непълна, ако не 
бъде спомената една 
жена - Фелиска Цюр-
лова, която е живяла 
в началото на 20 век. 
Тя била толкова обсе-
бена, че рисувала цве-
тя на всяка възможна 
повърхност в дома си 
- стените, калъфките за 
възглавници, мебели-
те и дори тавана. До-
мът й е превърнат в 
музей на селото.

Днес в Залипие на 
ежегодното състе-
зание по време на 
"Corpus Christi", ко-
гато се празнува та-

зи вековна тради-
ция, местните худож-
ници, най-вече жени, 
се конкурират за най-
красива къща, ка-
то създават сложни 
цветни аранжименти 
по стените на къщите. 
Те често допълват и 
моделите от предиш-
ни години.

Понастоящем За-
липие се смята за 
едно от най-живо-
писните села в Пол-
ша. Но въпреки кра-
сотата и уникалната 
си традиция Залипие 
не е пренаселено от 
туристи.

Да гостувате там 
е не само идеални-

и местния фолклор, 
така че картините им 
ставали по-големи и 
сложни, с редица жи-
ви цветни мотиви. И 
те не се ограничава-

ят начин да избягате 
от натоварения жи-
вот в големите гра-
дове, но и един до-
бър, релаксиращ на-
чин да се наслади-
те на живота и изку-
ството.

С други думи, За-
липие може да се 
разглежда като ма-
сивна картина, пъл-
на с цвят, живот и ис-
тория. Истинска на-
слада!

 тина ФилосоФова
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Тв европа

канал 3

ПЕтък, 18 яНУари
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30   „ Европа сутрин” 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00   Новини
10.10   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00   Новини
11.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.15   Топ шоп 
12.30   новини
12.45   Телепазар
12.55   Прогноза за време-

то
13.00   Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.45   Телестар
14.00   Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
14.45   Топ шоп 
15.00   Новини
15.15   Телепазар
15.30   новини
15.45 ч.- Телепазар
16.00   Новини
16.10   Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15   Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35   Темите - публици-

стика 
18.00   Новини
18.10   Темите - публици-

стика 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   Бизнес дейли
19.30   новини
19.40   Бизнес дейли

20.00   Новини
20.10   Темите - публици-

стика 
20.30   новини
20.40   Темите - публици-

стика 
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБота, 19 яНУари
05.00   Новини, спорт и 

времето
07.30   „ Европа сутрин” 

сутрешен блок
10.00   „Документите с 

Антон Тодоров 1”
11.00   Новини
11.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2” 
12.00   Новини
12.20   Спорт
12.30   новини
12.45   Телепазар
13.00   Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.40   Спорт 
14.00   Новини 
14.15  „В обектива”
14.30   новини 
14.45   прогноза за време-

то и спорт
15.00   Новини
15.15   „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00   Новини
16.10   „Европространство 

с Даниела Наумова”
17.00   Новини
17.25   Прогноза за време-

то
17.30   новини
17.35  „В обектива” 

18.00   Новини
18.15   „В обектива” 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00   Новини
20.20   Спорт
20.25   „В обектива” 
20.30   новини
20.40   Кариера
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.10   Спорт
22.30   новини
22.40   Евромакс
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕля, 20 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
13.25 ч Прогноза за 

времето
13.30   новини
13.45   Спорт 
14.00   Новини
14.15  „В обектива” 
14.30   новини

14.45   прогноза за време-
то и спорт 

15.00   Новини
15.25   прогноза за време-

то
15.30   новини
15.35   прогноза за време-

то и спорт
16.00   Новини
16.05   „Документите с 

Антон Тодоров 1”
17.00   Новини
17.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2”
18.00   Новини
18.15   Времето 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.10   „Европространство 

с Даниела Наумова”
19.30   Новини
19.40   Евромакс
20.00   Реакция
21.00   Вечерни Новини
21:10   Реакция
22.00   Новини
22.20   Спорт
22.30   новини
22.40   Авторевю– преда-

ване за автомобили
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари
 05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп 
12.30 новини
12.45   Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то

13.30  новини
13.35   Спорт
16.00 Новини
16.10   Бизнес дейли 
17.00   Новини
17.15 Бизнес дейли- про-

дължение 
17.30 новини
17.35 Темите - публици-

стика
18.00  Новини
18.10 Темите - публици-

стика 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15   Бизнес дейли
19.30 новини
19.40  Бизнес дейли
20.00  Новини
20.10   Темите - публици-

стика
20.30  новини
20.40  Темите - публици-

стика 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен инфор-

мационен блок
вторНик, 22 яНУари

05.00   Новини, спорт и 
времето

06.30 „ Европа сутрин” – 
сутрешен блок

09.05   Свободна зона с 
Коритаров

12.00 Новини
12.15 Топ шоп 
12.30  новини
12.35   Спорт
12.45 Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35   Спорт
13.45 Телестар 

16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-про-

дължение
17.30 новини
17.35 Темите - публици-

стика 
18.00 Новини
18.10 Темите - публици-

стика
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15  Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40 Темите - публици-

стика 
21.00 Вечерни Новини 
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

сряДа, 23 яНУари
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп 
12.30  новини
12.35   Прогноза за време-

то
12.45   Телепазар
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35   Спорт

13.45 Телестар 
14.00 Новини
14.15  Телепазар
14.30  новини 
14.45 Топ шоп 
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45   Телепазар
16.00   Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15 Бизнес дейли-про-

дължение
17.30  новини
17.35 Темите - публици-

стика 
18.00  новини
18.10   Темите - публици-

стика
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00  Новини
20.10 Темите - публици-

стика 
20.30 новини
20.40 Темите - публици-

стика 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ЧЕтвъртък, 24 яНУари
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30 „Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00 Новини

11.10  „Свободна зона с 
Георги Коритаров 3” 

12.00  Новини
12.15 Топ шоп 
12.30  новини
12.45   Телепазар 
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35   Спорт
13.45  Телестар
14.00 Новини
14.15  Телепазар
14.30  новини 
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45   Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15 Бизнес дейли-про-

дължение
17.30  новини
17.35 Темите - публици-

стика 
18.00  Новини
18.10 Темите - публици-

стика 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.10 Бизнес дейли
19.30  новини
19.45 Бизнес дейли 
20.00  Новини
20.10 Темите - публици-

стика 
20.30 новини
20.40 Темите - публици-

стика 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00  05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПЕтък, 18 яНУари
 06:10 „В кадър” 
06:45 „Убийства в Мидсъмър” – 

сериен филм, сезон 12
08:50 „Любов по случайност” 

– романтична комедия  с 
уч. на Бю Гарет, Бренда 
Стронг, Бенджамин Ай-
рес

11:00 „Пътешествие до края на 
света” – приключенски 
филм с уч. на Бенедикт 
Къмбърбач, Джаред Ха-
рис, Сам Нийл, Джейми 
Сайвс, Ричард Маккейб, 
Виктория Хамилтън , III 
част

13:00 „Коледна тайна” – роман-
тичен филм  с уч. с уч. на 
Бетани Джой Ленц, Джон 
Риърдън, Сюзън Хоугън, 
Майкъл Хоугън  

15:00  „любителката на 
мистерии: В сенките” – 
мистери с уч. на Кели 
Мартин, Кейси Сандър, 
Кларънс  Уилямс III 

17:00 „Убийци” – екшън-коме-
дия с уч. Аштън Къчър, 
Катрин Хейгъл, Том 
Селек, Катрийн О’Хара, 
Катерин Уиник, Кевин 
Съсман, Лиса Ан Уолтър, 
Каси Уилсън

19:00 „софия – Ден и Нощ” – 
риалити сериал 

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 12

21:00  „Еквилибриум” – ек-
шън-фантастика с уч. 
на  Крисчън Бейл, Емили 
Уотсън, Шон Бийн,  Уи-
лям Фичнер, Тай Дигс, 

Доминик Пърсел, Ангъс 
Макфейдън 

23:10  „от местопрестъплени-
ето” – сериал, сезон 12 

00:10 „Убийства в Мидсъмър” 
– сериен филм, сезон 12 

съБота, 19 яНУари 
05:30 „Коледни приключения” 

– романтичен филм  с уч. 
на  Андрю Уокър, Мегън  
Ори, Арън Крейвън, Ру-
кия Бернард

07:30 „Коледен дух” – романти-
чен филм с уч. на Никол 
Шеридан, Сами Ханрати, 
Барт Джонсън, Олимпия 
Дукакис, Тристан Лейк 
Лабу, Аманда Форман

09:45 „Пинокио” – семеен 
филм с уч. на Боб Хос-
кинс, Томас Сангстър, 
Маргерита Бай, Виоланте 
Плачидо, Алесандро 
Гасман, Роби Кай, Лучи-
ана Литицето , I част

11:50 „Есенни сънища” – ро-
мантична комедия с уч. 
на Джил Уaгнър, Колин 
Еглесфийлд, Даниел Бей-
кър,  Бил Доу

13:50 „16 желания” – семеен 
филм с уч. на Деби Ра-
йън, Жан-Люк Билоду, 
Ана Май Рутлидж, Кари-
са Тайнс, Патрик Гилмор 

15:45  „Еквилибриум” – ек-
шън-фантастика с уч. 
на  Крисчън Бейл, Емили 
Уотсън, Шон Бийн,  Уи-
лям Фичнер, Тай Дигс, 
Доминик Пърсел, Ангъс 
Макфейдън

18:00 „София – Ден и Нощ” 
– риалити сериал, 2  епи-
зода 

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 12

21:00 „Седем години в Тибет” 
– драма с уч. на  Брад 
Пит, Дейвид Тюлис, Б. Д. 
Уонг, Виктор Уонг, Дани 
Дензонгпа, Ингеборга 
Дапкунайте 

23:50 „от местопрестъплени-
ето” – сериал, сезон 12  

00:50 „Заличителките” – екшън 
с уч. на Емануел Шрики, 
Емили Озмънт, Миси 
Пайл, Дейвид Аркет, 
Джина Гершон, Дейвид 
Рийс Снел   

НЕДЕля, 20 яНУари 
06:00 „Коледно послание” – 

семеен филм с уч. на 
Джейми-Лин Сиглър, 
Лея Гибсън, Линда Бойд, 
Дилън Кингуел

07:50 „Коледна тайна” – роман-
тичен филм  с уч. с уч. на 
Бетани Джой Ленц, Джон 
Риърдън, Сюзън Хоугън, 
Майкъл Хоугън 

10:00  „Пинокио” – семеен 
филм с уч. на Боб Хос-
кинс, Томас Сангстър, 
Маргерита Бай, Виоланте 
Плачидо, Алесандро 
Гасман, Роби Кай, Лучи-
ана Литицето , II част 

12:00 „Да скачаш от радост” 
– семеен филм с уч. на 
Линдзи Пулсифър, Уейн 
Сейбъл, Джо Естевес, 
Сам Хенингс, Ранс Хауър, 
Виктория Джаксън  

14:00 „Седем години в Тибет” 
– драма с уч. на  Брад 
Пит, Дейвид Тюлис, Б. Д. 
Уонг, Виктор Уонг, Дани 
Дензонгпа, Ингеборга 
Дапкунайте

17:00 „София – Ден и Нощ” 
– риалити сериал, 3  епи-
зода 

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 12

21:00 „Жив дявол” – крими-
нален екшън с уч. на 
Харисън Форд, Брад Пит, 
Маргарет Колин, Трийт 
Уилямс, Рубен Блейдс 

23:15 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 12 

00:15 „Избави ни от злото” 
– трилър с уч. на Ерик 
Бана, Едгар Рамирес, 
Оливия Мун, Шон Харис, 
Джоел Макхейл, Крис 
Кой, Дориан Мисик 

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” – 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Шеф под прикритие” – 
риалити, нов сезон

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

23.00 „Теория за големия 

взрив“ – сериен филм, 10 
сезон

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Бегълци от бъдещето” 

(премиера) – сериен 
филм 

01.00 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 2 сезон

02.00 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 2 сезон /п/

вторНик, 22 яНУари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” – 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, 6 сезон

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

23.00 „Теория за големия 
взрив“ – сериен филм, 10 

сезон
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Бегълци от бъдещето” 

(премиера) – сериен 
филм 

01.00 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 3 сезон /п/

сряДа, 23 яНУари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” – 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, 6 сезон

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

23.00 „Теория за големия 
взрив“ – сериен филм, 10 
сезон

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Бегълци от бъдещето”
01.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, 3 сезон
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Нощна смяна” – сериен 

филм, 3 сезон /п/
ЧЕтвъртък, 24 яНУари

06.20 „Здравей, България” – 
сутрешен блок 

09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” – 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, 6 сезон

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

23.00 „Теория за големия 
взрив“ – сериен филм, 10 
сезон

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Бегълци от бъдещето”
01.00 „Нощна смяна” 
02.00 „Докоснати от слънцето” 

ПЕтък, 18 яНУари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

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

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

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

съБота, 19 яНУари
06:15 „Интервю” с Наделина 

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

сандър Владимиров /п/
08:00  „Денят на живо”- избра-

но
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”- из-

брано
10:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
10:45 Телемаркет 
11:00 „Холивуд”
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо” – избра-

но
12:30 Телемаркет
12:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

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

Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  

23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

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

НЕДЕля, 20 яНУари
06:15 „Седмицата с Канал 3” 

–  /п/
07:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”, из-

брано
10:00 „Икономика и бизнес” - 

/п/
10:45 Телемаркет 
11:00 „Седмицата с Канал 3” 

–  /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо” - избра-

но
12:45 „Букмейкър – коментари 

и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 „Без монтаж”
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус” 

/п/
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” 

–  /п/
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”

20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

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

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30- 07:00  Повторения

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

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

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”

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

торения
вторНик, 22 яНУари

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

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

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Беновска пита” - избра-

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

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ

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

сряДа, 23 яНУари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

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

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

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

00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

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

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

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

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения
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Български26 Най-гледаните тв програми

евРоком

ПЕтък, 18 яНУари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное вре-

мя
10:40 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное вре-

мя
13:40 Энциклопедия зага-

док
14:10 Тайны госпожи Кир-

сановой
16:00 Вести. Местное вре-

мя
16:25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное вре-

мя
20:00 Круговорот
22:05 Выход в люди
23:10 Цена измены. Х/ф

00:45 Белая студия. Васи-
лий Лановой

01:25 Петровка, 38. Х/ф
02:50 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

03:50 Андрей Малахов. 
Прямой эфир

19 января
суббота
05:00 Утро России. Суббо-

та
08:40 Местное время. 

съБота, 19 яНУари
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное вре-

мя
10:45 Пятеро на одного
11:25 Пешком... Москва. 

1940-е
11:55 Далекие близкие
13:05 Так поступает жен-

щина. Х/ф
16:45 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Радуга жизни. Х/ф
23:15 Романтика романса
00:05 Поздние свидания. 

Х/ф

01:45 Жених. Х/ф
03:20 Выход в люди

НЕДЕля, 20 яНУари

04:30 Радуга жизни. Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
11:35 Время дочерей
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

23:30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де

00:15 Пыльная работа
01:45 Анна на шее. Х/ф
03:05 Далекие близкие

ПЕтък, 18 яНУари
08:00  Новости
08:20  «Сегодня 18 января. День 

начинается» (6+)
08:55  «Модный приговор» (6+)
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  Премьера. Битва танков в 

фильме «Несокрушимый» 
(16+)

22:05  Ксения Раппопорт, Фёдор 
Бондарчук в фильме Авдотьи 
Смирновой «Два дня» (16+)

23:40  Антон Шагин, Оксана Аки-
ньшина, Екатерина Вилкова, 
Сергей Гармаш, Олег Янков-
ский, Ирина Розанова в фи-
льме Валерия Тодоровского 
«Стиляги» (16+)

01:55  Виктория Толстоганова, 

Александр Балуев, Дмитрий 
Певцов в фильме «Снежный 
ангел» (12+)

03:40  Инна Чурикова, Светлана 
Рябова, Мария Голубкина в 
фильме «Ребро Адама» (16+)

05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Ольга Аросева, Евгений Ве-

сник в комедии «Трембита» 
(0+)

съБота, 19 яНУари
05:35  Ольга Аросева, Евгений Ве-

сник в комедии «Трембита» 
(0+)

07:05  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07:45  «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)

08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:20  Фильм «Полосатый рейс» 

(12+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  К юбилею Василия Ланового. 

Премьера. «Другого такого 
нет!» (12+)

12:15  Фильм «Алые паруса» (0+)
13:55  К юбилею Василия Ланового 

(16+)
14:45  Фильм «Офицеры» (6+)
16:30  Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце (12+)

18:15  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:30  Евгений Миронов, Констан-

тин Хабенский, Владимир 
Ильин в фильме «Время пер-
вых» (6+)

23:55  Валентин Гафт, Ирина Розано-
ва, Евгений Миронов, Елена 
Яковлева, Сергей Никоненко 
в фильме «Анкор, ещё Ан-
кор!» (16+)

01:35  Евгений Леонов, Вячеслав 
Невинный, Георгий Вицин, 
Галина Польских в фильме 
Леонида Гайдая «За спичка-
ми» (12+)

03:15  Александр Збруев в фильме 
«Чистые пруды» (12+)

05:00  Новости
05:10  Родион Нахапетов, Елена 

Соловей в фильме «Раба люб-
ви» (12+)

НЕДЕля, 20 яНУари
06:45  «Смешарики. ПИН-код» (0+)
06:55  «Часовой» (12+)
07:25  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)

09:15  К 75-летию Родиона Нахапе-
това. Премьера. «Русский в 
городе ангелов» (16+)

10:10  «Наедине со всеми» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Наедине со всеми» (16+)
12:20  «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
13:20  Виталий Соломин Нина 

Сазонова, Инна Макарова в 
фильме «Женщины» (6+)

15:15  «Виталий Соломин. „... И ва-
гон любви нерастраченной!“» 
(12+)

16:15  «Три аккорда» в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це (16+)

18:20  «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)

20:00  «Толстой. Воскресенье»
21:30  «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23:40  Леонид Барац, Александр 

Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Елена Яко-
влева, Фёдор Добронравов в 
фильме «Страна чудес» (12+)

01:05  Елена Попова, Никита Высоц-
кий, Борис Химичев, Влади-
мир Сошальский в фильме 
«Мышеловка» (16+)

02:35  Ингеборга Дапкунайте, 
Леонид Бичевин, Андрей 
Панин, Сергей Гармаш в 

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕтък, 18 яНУари
10:00 Истинският Родриго - 56 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 87 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

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

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 38 еп. - Се-

риал 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 38 еп. - Се-

риал 
03:00 Истинският Родриго - 56 

еп. - Сериал 
04:00 Сладка тайна - 87 еп. - 

Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБота, 19 яНУари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура
12:00 Времена и нрави 
15:00 Кардиограма
16:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
17:00 Пътуващо читалище
18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:45 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

НЕДЕля, 20 яНУари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

14:30 Лъжливи рими - сериал 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Лъки и неговата команда 

- 9 еп.- Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Лъжливи рими - сериал 
05:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари
10:30 Истинският Родриго - 57 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 88 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
03:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
04:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 

05:00 Истинският Родриго - 57 
еп. - Сериал 

05:45 Сладка тайна - 88 еп. - 
Сериал 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

вторНик, 22 яНУари
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

05:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
06:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 23 яНУари
10:30 Истинският Родриго - 58 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 89 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 39 еп. - Сери-

ал 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 Лъжливи рими - сериал 
22:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 39 еп. - Сери-

ал 
03:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 

05:00 Истинският Родриго - 58 
еп. - Сериал 

05:45 Сладка тайна - 89 еп. - 
Сериал 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕтвъртък, 24 яНУари
10:30 Истинският Родриго - 59 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 90 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Лъжливи рими - сериал 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
03:00 Психологически портрет 

ПЕтък, 18 яНУари
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

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

стично предаване  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“  
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  
17.30  Новини на живо
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“  

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

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30  Дневниците на уфолога  
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00  “Дискусионно студио”   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт   

съБота, 19 яНУари
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо

12.45 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева на живо

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо

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

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия  

23.00  “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков  

01.00  Новини. Прогноза за 
времето  + Другата исто-
рия 

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

03.15  “Изгнаници клети“ 

03.45 “Паралакс” – публици-
стично предаване 

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

НЕДЕля 20 яНУари 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо

14.00  Разбулване - 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо

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

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

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

22.30  „Час по България“  
23.30  “Фронтално”  
01.30  Новини.Прогноза за 

времето
01.45  “Паралакс“ - 
03.15  Прокудени от бащин 

край - 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
05.15 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни 

ПоНЕДЕлНик, 21 яНУари
07.45  Новини/ повторение/
08.00  Ранни вести /на живо/
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45  Алтернативи – /повторе-

ние /
14.15 Паралакс - /повторение /
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - /повторение 

/
16.00  Първото благо /повто-

рение / 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
на живо/   

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /на живо/

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване /на живо/

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев /на живо/

22.00  Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

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

Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00  Дискусионно студио”/
повторение/

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение / 

03.00  Телевизионен форум / 
повторение /

05.00  Облаче ле, бяло – /пов-
торение /

вторНик, 22 яНУари
07.45  Новини/ повторение/
08.00  „Ранни вести“ /на живо/
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

/на живо/
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов /повторение /
14.00  Дискусионно студио”/ 

повторение/
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ /повто-

рение /
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт /на 
живо/   

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /на живо/

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване /на живо/ 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров / Й. Апостолов /
на живо/ 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето / повторение /

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

01.00  Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.30  “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов /повторение/

03.30  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ 

сряДа, 23 яНУари
07.45  Новини/ повторение/
08.00  Ранни вести - /на живо/
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот 
12.30  НОВИНИ 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов /повторение/
14.00  Дискусионно студио”
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – /повторение/ 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов /на живо/                                                                        
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване /на живо/ 

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване /на 
живо/ 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето/повторение/
01.00  Дискусионно студио”/ 

повторение/
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов / повторение /
03.00  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
04.00  Алтернативи - /повторе-

ние /
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов / 
повторение/

06.00 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт / 
повторение/ 

06.45  Дискусионно студио”

ЧЕтвъртък, 24 яНУари.
07.45  Новини/ повторение/
08.00  Ранни вести / на живо/
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот / 

на живо/
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /

повторение /
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – /пов-

торение /
16.30  Паралакс – /повторе-

ние/
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт /
на живо/ 

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков /на живо/ 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване /на живо/ 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето /повторение /

22.30 „Карай да върви...“ - с Ва-
ско Кръпката /на живо/ 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00  „Дискусионно студио“ /
повторение /

01.30  Класически концерт 
03.30  “Първото благо“ - /пов-

торение / 
04.30  „Дневниците на уфоло-

га“ - /повторение /
05.00  “Край Босфора“ /повто-

рение/
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СРИЧКОСЛОВИЦА

 КРЪСТОСЛОВИЦА ПЪЗЕЛ С УДОК У
Упътване

във всеки ред, колона и квадрат 
от 9 квадратчета трябва да се 

съдържат цифрите от 1 до 9, 
но без да се повтарят.

оòãîâîðè îò áð. 2
сòð. 38сòð. 27

воДоравНо: „Градски момичета“. „Еротисимо“. Олег. Скенери. 
Алерамо (Сибила). Рота. Сарян (Мардирос). Тин. Шапита. Понони. 
Сатовча. Илития. Юнг (Карл). Златанов (Димитър). Каинит. Гедер. 
Итал (Йоан). Гитон (Жан). Лото. Аназат. Налимов (Василий). Асара. 
Агилера (Кристина). Викач. Лячо. Тао. Бит. Рети (Рихард). Ено. Ка-
мано (Франсоа). Еноти. Лапа. Ерите. „Алар“. Ремарк (Ерих Мария). 
Растери. Скоби. Адолорато. Анакин (Кен). „Каратан“. 

отвЕсНо: „Прекрасната свинарка“. Ареопаг. Анаит. Пеон. 
Одонтит. Кларк (Артър). Камба. Стеатоза. Заара. „Аик“. Скир. Авли-
га. Чемер. ИСИС. Чанита. Таркан. Ями. Апатит. Глини. „Омаро“. Ато-
ния. Отрок. Смолянин (Игнатий). Налче. Еала (Александра). Енолог. 
Леоне (Серджо). Сор (Фернандо). Очор. Нивелир. „Онатра“. Ела-
тит. Домат. Олеат. Атеми. „Името“. Астарта. Агония. Ровно. ИРИОН.

петнайсетте елементи, са част от кръс-
тословицата – пъзел и са разположени разбър-
кано. за да решите пъзела, използвайте клю-
човите букви поставени в рамката на кръсто-

словицата, подредете елементите по  такъв 
начин, че хоризонтално и вертикално да полу-
чите думи, т.е да получите правилното реше-
ние на кръстословицата.

воДоравНо: 1.Пивоварство. 
4.Село в Шуменско. 6.Испански 
дълъг сгъваем нож. 8.Сладко ве-
щество. 10.Град в Италия. 11.Въс-
танието в Константинопол - 532 
г. 12.Неразбит хайвер. 14.Осве-
тен при литургия хляб. 16.Пред-
полагаемо същество живеещо в 
езерото Лох - Нес, Шотландия.  

17.Перуанска овца. 19.Най-за-
падната точка на Европа. 21.Тит-
ла на благородник. 23.Зрелост-
ни изпити. 24. Копче за натиска-
не на звънец, лампа, уред и др. 
/мн.ч./.26.Тегло на опаковката. 
27.Полиран заоблен скъпоце-
нен камък.  29.Къса горна дре-
ха. 31.Италиански  детски писа-

тел /1920-1980/. 33.Италиан-
ски  математик/1676-1754/. 
34.Вещество ускоряващо или 
забавящо химична реакция.    

     отвЕсНо: 1.Спиртов фер-
мент, образуван при фермен-
тация. 2.Човек с голяма сръч-
ност в техниката. 3.Тъкан за 
бродиране. 4.Чешки поет-ро-
мантик /1810-1836/. 5.Расте-
ние с жълти цветове, глухар-
че. 7.Град в Индия, на река 
Ганг. 9.Акт, документ, осно-
вен закон. 10.Мокреща рана 
по лицето. 11.Индийски пи-
сател /1896-1961/. 13.Народ-
ното събрание в Украйна. 
15.Френски писател /1628-
1703/. 16.Римски император 
/37-68г/. 18.Болест по лозя-
та. 20.Народно събрание, 
парламент. 21.Пречка, пре-
града, защита. 22.Южноаме-
риканска столица. 24.Пред-
пазител в ел. инсталация. 
25.Стари полски автомоби-
ли. 26.Нечифтокопитни де-
белокожи животни. 28.Село 
в Софийско. 30.Част от ди-
намо машина. 31.Войскови 
подразделения. 32.Държава 
в Африка.      

рЕЧНик: Маха, Ника, Ро-
ка, Кабошон, Наваха, Нира-
ла, Рикати, Варанаси.  

васил гЕоргиЕв

Забавни минути
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Български28 Обяви Съобщения

ПОКАНА

важНо!
въЗПоМиНаНия, скръБНи вЕсти, ПоЗДравлЕНия, 

ЧЕститки иЗПращаЙтЕ На аДрЕс: 1421 соФия, кв. 
„лоЗЕНЕЦ“, Ул. „криволак“ №48, вХ. „в“, За в. „ПЕН-

сиоНЕри“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

имОти

малки Обяви

ВЪЗПОМИНАНИЕ

СкрЪбНА ВЕСт

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 20 януари 2019 г.
се навършват
ДвЕ гоДиНи

откакто ни напусна нашият 
съпруг, баща и дядо

ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ЕНЧЕВ
Роден на 28.6.1931 г. в с. Са-

моводене, Великотърнов-
ско, живял в София. Завър-

шил право в СУ „Климент Ох-
ридски”. Отдал целия си живот на служба във 
външната търговия на България. Работил като 
търговски представител в Индия, Финландия 

и други страни. Завинаги ще пазим спомена за 
твоята човечност и грижовност, за голямата ти 

обич към нас.
СПИ СПОКОЙНО ВЕЧНИЯ СИ СЪН!

от семейството и приятели

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почист-
ване на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0887 66 66 36 -
Пансион за 

възрастни хора  
в Димитровград.

0878/438599 – продава 
инвалидна количка, тоале-
тен инвалиден стол на ко-
лела, ново родопско оде-
яло, котленски килим 2,10 
на 3 м

0988/762432 – продава 
цигулка

0876/002717 – търся ра-
бота, дом. С болен мъж съм.

0897/507266 – продава 
мерцедес „ВИТО 7+1”, на 
бензин и газ Спешно!

0888/245413 – продава 
метална туба 20 л – 65 лв., 2 
пластмасови туби х 10 и 20 
лв. – 45 лв., 2 родопски оде-
яла – х 60 лв./бр., персийски 
килим – 120 лв.

0889/993415 – продава 
бойлер 200 л неръждаем, 
150 лв., бойлер 200 л обик-
новен, нов – 100 лв., врати 
за гараж метални

0898/483353 – продава 
джип „Мицубиши-Паджеро 
спорт”, дългата база, дизел, 
кожен салон с нови зимни 
гуми. Производство 2001 г., 
с малкия данък

0895/526638 – търся 
роднини и близки на Иг-
на Велинова, родена око-
ло 1920 г.

0899/707947 – купува 
лам. усилватели, музикал-
ни инструменти, български 
електрически китари, син-
тезатори, ехолани, драм ма-
шина и др. музикални ин-
струменти

Петко тонев, видин, 
к-с "Химик", бл. 10, вх. Б, 
ап. 52 - продава шахмат-
ни игри, географски карти, 
значки, речници, медицин-
ска и фармацевтична лите-
ратура

0899/845628 - продава 
симсон, 3 скорости, и шев-
на машина "Лучник" - нова

0877/882177 - яке ново, 
европейско, модерно, от ес-
тествена кожа, голям номер 
- 150 лв., сако мъжко от ес-

тествена кожа, модерно, упо-
требявано - 50 лв., нагрева-
тели за акумулираща печка - 
нови, по 5 лв., шпилки с диа-
метър 0,5 до 1 см и дължина 
0,5-0,9 м, с много гайки - по 
1 лв./бр., световна суперен-
циклопедия - приключения 
"Бисерните брегове", съста-
вена преди 115 г. - Пол Мор-
ган, преведена в България 
през 1923 г. 1600 стр. - 150 лв.

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

0888/812043 – прода-
ва ръчно плетени дамски и 
мъжки вълнени чорапи. Ка-
чество и ниски цени!

0889/378252 – продава 
електрожен „Кракра” – 160А 
– 240 лв., ботуши кожени № 
45 – 30 лв., бюро от дърво за 
офис, ученици – 160 лв., до-
машни чехли от агнешка ко-
жа № 38 и 42 – 20 лв., мини 
казан за ракия – 170 лв., ле-
чебна кализия

0889/613432 – продава 
спешно пчелни семейства 
без стари сандъци. Цена по 
договаряне

0882/121100 – продава 
скулптурен барелефен порт-
рет „Тайната вечеря на Исус 
Христос”, размери: дължина 
66 см, ширина 40 см. Цена по 
споразумение

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - продава дър-
воделски машини, циркуляр 
за професионални цели, мал-
ко фургонче, ново 

0886/729130 – продава 
кожух  дамски с качулка, къ-
си, нови; акумулираща печ-
ка, маслен електрически ра-
диатор, два килима, вертика-
лен фризер

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси жена 
да го гледа като личен асис-
тент с уточняване начина на 
заплащане 

0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 , 
0895/779512 - издирвам по-

0899/560816 – 
спешно търси квар-
тира за пенсионери

0889589675 – замяна
08133/2567 – продава 

къща – 4 стаи, гараж, двор 
1,5 дка, Русенско, цена 19 
000 лв.

0898/550760 - продава 
студио - 32 кв. м, хотел „Бор“ 
- Велинград

02/4690408, вечер - дава 
самостоятелна стая под на-
ем, обзаведена; дава и гараж 
под наем, оборудван, ток и 
вода, санитарен възел. Из-
годно!

02/4690408 – дава под 
наем стая и гараж. Изгодно!

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централна 
част. Може и срещу гледане 
на възрастни хора

0878/338141 - собстве-
ник продава 3-стаен апар-
тамент с парно и екстри, об-
заведен, на ул. "Гео Милев" 
- София

0988/845735 - млад ин-
женер търси жилище

0988/233247 - про-
дава 1 дка двор с къ-
ща + кухня+навес+гараж. 
Къщата е с 4 мазе-
та, 6 стаи+2 бани, трети 
етаж+стая+балкон! Кухнята 
е: стая+баня+тоалетна. Га-
ражът е железен, до къща-
та. В с. Телиш има храните-
лен магазин, асфалт, аптеки, 
жп гара, връзка с цяла Бъл-
гария. Евтино!

Столичният клуб по „Родознание и краез-
нание” към БГФ „Родознание” и културно-про-
светният землячески клуб „Петрохански светли-
ни” ще проведат ОБЩА СБИРКА на 24 януари 
2019 г., четвъртък, от 17 ч. в малкия салон на 
НЧ „славянска беседа” на ул. „г. с. раковски” 
№127 в софия. Ще бъде представена книгата

„ПРАДРЕВНО ДУЛО И ДРУГИТЕ ПРАБЪЛГАРИ 
ДО И В ПРАДРЕВЕН КИТАЙ” 

АВТОР – доц. ЛЮБЕН ИВАНОВ, 
 историк и философ

Поканваме членовете на двата клуба и граж-
дани да присъстват на представянето.

от ръководствата на двата клуба

40 ДНи
без скъпата ни 

 съпруга и майка
СТЕфКА СТАНЧЕВА 

ЦВЕТКОВА
на 94 години

Ние сме благословени,  
че те имахме.

Останаха скъпите ни спомени,
Неутешимата ни мъка  

и вечната ни обич.
ПОКЛОН ПРЕД ДОСТОЙНИЯ ТИ ЖИВОТ!

Възпоменинието ще се извърши на 23.1.2019 г.
от близките

Ще мине време, моя дъще,
когато вече няма да ме има,
покоя ще се вмъкне вкъщи, 
ще стане хладно като зима…
Ще молиш времето да върнеш

със спомена на мъничко момиче, 
ще искаш пак да те прегърна, 
ще помниш колко те обичах…
В дома ни ти ще се завръщаш, 
но… няма кой врата да ти отвори,
само тишина ще те прегръща
и няма с кого да поговориш…
 Ще мине време, ще стане… тихо.
Ще шуми на двора бялата бреза,
в спомен твой ще съм усмихнат,
в окото ще съм пареща сълза…
Ще мине време, някога ще мине, 
минавай, скъпа, пък макар и рядко,
все още тук съм… и ме има.
Помни, че те обичам, 
Баба.

с обич от цялото семейство! липсваш ни.

ЕДНа гоДиНа без
ИВАНКА ТЕМЕЛАКИЕВА 

ТАСКОВА
от с. Голяма Фуча

На 11 януари 2019 г.
ни напусна нашата майка,  

баба и прабаба
 д-р СТЕфАНКА НИКОЛОВА 

КЕЛИВАНОВА
родена на 17 март 1925 г. 

в Чирпан
Известна в Пловдив с бащи-

ната си фамилия – д-р Узунова, 
инспектор от окръжното ХЕИ – 
Пловдив. От 1994 г. живя в щата 
Джорджия, САЩ, но съгражда-
ните й я помнят и почитат и до 

днес. Поклон пред теб, мамо! Душите ни са сгърчени 
от мъка, но над нея надделява гордостта, че точно ти 
си нашият всеотдаен родител. Пренесла зад граница 
своята доброта, ти до последно остана горда българка, 
с високо национално самосъзнание и самочувствие.

Бе първият дарител на основаването на Българска-
та църква в Атланта и вдъхновител на регистрирания 
българо-американски център „Златният век“ и българ-
ското училище „Симеон Велики“.

Носим те в сърцата си и се надяваме поне отчасти 
да приличаме на теб, която ни завеща своята заръка 
потомците ни да помнят корена си и да учат и зна-
ят родния ни език. Почивай в мир! Светла ти памет!

от фамилия келиванови, сем. Пинеда, 
генови, сугарлиеви

0897/507266 – купу-
ва гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо до 
язовир "Искър".  Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София. Под-
ходящ за туризъм, ски, ри-
болов, за лов на водопла-
ващ дивеч, зайци, сърни, ди-
ви прасета.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0884/411758 – продава 
двуетажна къща в с. Нова 
Върбовка, общ. Стражица – 
5000 лв.

томци на Герга Донева - 5079 
село Руховци, роднина Пе-
тко Николов. Живееше в Со-
фия 1309, "Сава Михайлов", 
бл. 102, тел. 3219426 - закрит.

0882/553939 - продава 
газов котлон с вентил - 30 лв., 
двоен, буркани 1 л с винтова 
капачка - 50 бр. х 70 ст., гра-
мофонни плочи малки и го-
леми, 2 шалте леко 140/200, 
на цветя, ново - 25 лв., рани-
ца немска черна, нова - 28 лв., 

пасатор - 25 лв. нов, мъжки 
часовници с верижки 2 бр. 
х 9 лв.

0879/950078 - медицин-
ски фелдшер със стаж и оп-
ит на село и в "Спешна по-
мощ" търси работа по спе-
циалността

0896/321902 - продава 
фолксваген "Поло" на 265 
хил. км. Всичко платено, със 
заредени 15 лв. газ се мина-
ват 200 км
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времетО

Д-р иван стояНов
магнитни бури - 21, 22.I. 

16 яНУари, 12 лУНЕН ДЕН, 
Нарастваща лУНа, лУНа в 

тЕлЕЦ 
Ще трябва да проявите дос-

татъчно разум, за да избегнете 
трудностите, както и настойчи-
вост, за да се движите напред. 
Звездите не са предвидили за вас 
нищо лошо.

17 яНУари, 13 лУНЕН ДЕН, 
Нарастваща лУНа, лУНа в 

БлиЗНаЦи 
Периодът обещава увеличе-

ние на доходите, но ще има и ред 
неприятни моменти. Най-лошото 
е, че трудностите ще възникнат 
непредвидено. Може има сери-
озни разногласия с любимия, ко-
ито бързо ще отшумят.

18 яНУари, 14 лУНЕН ДЕН, 
Нарастваща лУНа, лУНа в 

БлиЗНаЦи 
От гледна точка на личния 

живот времето ще е благопри-
ятно: инициативата и изобре-
тателноста ще ви помогнат да 
постигнете онова, към което се 
стремите.

19 яНУари, 15 лУНЕН ДЕН, 
Нарастваща лУНа, лУНа в 

рак 
Ще бъдете в центъра на съ-

битията, ще ви се случат най-раз-
лични приключения, които ща 
завършат благополучно. Всич-
ко ще върви така, както на вас 
ви се иска. 

20 яНУари, 16 лУНЕН ДЕН, 
Нарастваща лУНа, лУНа в 

рак 
Ще се доведат докрай започ-

нати преди време дела и ще се 
градят планове за бъдещето. Ще 
ви дразни това, че събитията се 
развиват доста бавно, но скоро 
ще разберете, че това всъщност 
е във ваша полза

21 яНУари, 17 лУНЕН ДЕН, 
ПълНолУНиЕ, лУНа в лъв 

Сложните въпроси, възник-
нали в предишните дни, ще бъдат 
благополучно решени за всеоб-
що удоволствие. Ще слагате ред в 
делата си, ще получите отговори 
на интересуващите ви въпроси. 

22 яНУари, 18 лУНЕН ДЕН, 
НаМаляваща лУНа, 

лУНа в лъв 
Потърсете помощ и съдей-

ствие при близките си хора сред 
колегите и семейството. Нещата 
ще се уталожат, ще придобиете 
енергия и спокойствие от свър-
шената работа.

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (16.I.- 22.I.2019 г.)
в сряда времето няма да е по-различно от предишните 

дни – не много студено, с разкъсана облачност и темпера-
тури от -8 до 0 градуса. в четвъртък сутрешните темпе-
ратури ще бъдат малко по-ниски, но заради югозападния 
вятър дневните ще се покачват и ще достигат положи-
телни стойности – до 4 градуса. в петък и събота затоп-
лянето ще продължи. в неделя се очаква разкъсана облач-
ност и подобни температури – от -6 до 5 градуса. в поне-
делник се очакват несъществени валежи предимно от дъжд 
и температури от -2 о 5 градуса. във вторник – разкъсана 
облачност, а на места леки снеговалежи и температури 
от -1 до 1 градус.

 метеорологичните условия в по-голямата част от 
страната са относително неблагоприятни за здраве-
то на страдащите от хроничен и често повтарящ се 
синузит. за овладяване на инфекцията и на дължащи-
те се на нея оплаквания от хрема и главоболие ще спо-
могне няколкократното дневно втриване в ноздрите 
на прополисов мехлем за хрема. ако в началото на след-
ващата седмица се чувствате психически пренапрег-
нати и раздразнителни, причина за това ваше състо-
яние може да бъде въздействието върху нервната ви 
система на луната, преминаваща през фаза пълнолу-
ние. за нормализиране на нервните процеси ще допри-
несе пиенето на запарки от листа от маточина и мен-
та, от цветове от роза, лайка, липа и лавандула, от 
стръкове от мащерка, жълт кантарион и риган и др.

ДЖЕСИКА

овЕН - Ще отбележите 
напредък по финансови 
въпроси. Стремете се да 

осъществявате връзки с позити-
вен ефект в решаването на се-
мейните ви проблеми. Предпаз-
вайте се от измами.

тЕлЕЦ - Добре осъ-
ществените от вас 
контакти ще ви до-

несат предимства, които със 
сигурност ще имат ефект вър-
ху живота ви. Нуждаете се от 
съвета и близостта на приятел.

БлиЗНаЦи - Ще ви се 
наложи да проявите ще-
дрост към по-немощни-

те от вас. Можете да станете не-
волни жертви на измами. Зало-
жете на усета си да разпозна-
вате истинското от фалшивото.

рак - Придобивки-
те ви ще се увели-

чават на базата на положени-
те от вас усилия. Организирай-
те времето си по начин, който 
ще ви позволи да внесете по-
ложителни промени в семей-
ните  отношения.

лъв - През почивните 
дни бъдете предпазли-
ви, ако сте настроени 

на авантюристична вълна. В дос-
та по-изгодна позиция ще са са-
мотните представители на знака, 
които ще дадат воля на страсти 
и емоции.

ДЕва - Внесете повече 
хармония в отношенията 
си с интимната половин-

ка. Дайте воля на фантазията си. 
Укрепете имунната си система с 
правилно хранене и повече раз-
ходки сред природата.

вЕЗНи - Ще имате въз-
можност да осъществите 
поредица от срещи, кои-

то ще имат положителен ефект 
върху развитието ви. Ще спече-
лите в материално отношение. 
Здравето ни е добро.

скорПиоН - Умението ви 
да убеждавате и да излага-
те обосновано идеите си 

ще има позитивен ефект върху 
укрепване на семейните връз-
ки. До средата на седмицата не 
се излагайте на риск.

стрЕлЕЦ - Времето ви 
за почивка ще бъде зна-
чително ограничено, ко-

ето ще определи и липсата на же-
лание за срещи и забавления с 
приятели. Ще се радвате на прос-
перитет в материалната сфера.

коЗирог - Около среда-
та на периода не се при-

мирявайте, ако събитията не са 
точно така, както сте си ги пла-
нирали. По-добре е да не прави-
те компромис. Не винаги целта 
оправдава средствата.

воДолЕЙ - През седми-
цата ще постигнете по-
голяма част от стреме-

жите си. Трябва да имате творче-
ски подход спрямо своите плано-
ве. Здравето ви ще бъде лабилно 
– не го пренебрегвайте.

риБи - Не проявявайте 
нетърпение спрямо ин-

тимната си половинка. Ако по-
лучите обещаното, преди да за-
почнете с по-настоятелните из-
исквания, опитайте деликатно да 
напомните за очакваното от вас.

биОпрОгнОза

на
о. з. подп. ХУБЕН фЕРАЛИЕВ

който на 16.1.2019 г. 
става на

70 гоДиНи
Желаем ти много здраве

 и дълъг живот!
от сем. Фералиеви-младши, сем. Маркови и 

внучка, внуци от Бургас и Пловдив

на 22 януари на 
БОРЯНА АНДРЕЕВА 

от Добрич
Пожелавам й от сърце здраве, успехи и да ста-

не като майка си прабаба, да дочака още внуци и 
правнуци. Както досега се е отнасяла културно и 

възпитано към мен, така занапред  да бъ-
де все така мила и добра. Нека годините 

от половиния век да бъдат по-леки!
 Това се постига със здраве, благоденствие 

и късмет! Да има много години занапред!
Марин андреев колев, с. гурково, обл. Добрич

Ръководството на ОблС на СП-2004 – Бургас, 
желае на своя председател 

на ОблС на СП-2004 
о. з. подп. ХУБЕН фЕРАЛИЕВ

много здраве, щастлив семеен живот 
и дълголетие.

от ръководството на облс на сП-2004

Емил тончев, „сливница” 
21, русе – Не пия, не пуша, с 
жилище съм. Желая запознан-
ство с жена от 52 до 56 г.

0885/852816 – интелекту-
алец – 70 г., с приятна визия, 
търси себеподобна от Вра-

ца или Пловдив. Нека изжи-
веем старините си заедно в 
хармония

0876/848708 – непушач-
ка. Моля обаждане след 17 ч.

0896/810578 - мъж на 65 
г./177 см/90 кг, сърдечен, с 
чувство за хумор, търси сво-
ята половинка - от Пловдив-
ския регион

0896/255929 - 60 г., оси-
гурен, с добър характер, тър-
си своята половинка. Желае 

сериозно запознанство със 
скромна и добра жена

0876/283955 - учител пен-
сионер, от София, свободен, 
без ангажименти, самостоя-
телен, търси себеподобна да-
ма - от 70 г. нагоре, в свобо-
ден режим, за сериозно при-
ятелство от страната и Евро-
па. Живеене по споразуме-

ние. Да се спазват изисква-
нията! След 16 ч.

0877/619012 - моля да се 
обади Галя Цветанова от Кюс-
тендил, синът й Ясен или дъ-
щеря й Ралица

0897/735261 - 67 г./170 
см/70 кг, търси сериозна же-
на за съжителство при нея, 
от Септември, Стамболийски, 

ЧЕСТИТ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

Пенсионерски клуб "Мадона" 
- гр. Белоградчик, поздравява 

своя председател
 СИМЕОН ИВАНОВ ИЛИЕВ 

с 80-гоДиШНия ЮБилЕЙ 
на 12.1.2019 г., като му пожела-

ва винаги да се чув-
ства млад, здрав, работлив, отзивчив. 
Да издига нивото на третата възраст 
в обществото: да младеят пенсионер-

ските сърца и се веселят от душа! 

 вечерното преда-
ване на радио Плов-
див „жива земя“. Вся-
ка вечер от 19 до 20 ч. 
Всичко за живота в бъл-
гарското село, актуални 
селскостопански вести, 
традиции, бит и българ-
ска народна музика. С 
микрофон на село!
всяка събота от 20 

до 22 часа седмичното 
фолклорно предава-
не „от дума на дума“. 
Всичко за вашите люби-
ми народни изпълните-
ли и най-новите записи 
българска народна музика. Автор и водещ: Николай Чапански

За връзка с екипа: folkduma@abv.bg, 0888/688 508

Слушайте по Радио Пловдив!

93 гоДиНи
на 

СТОЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
роден на 16.1.1926 г. 

в с. Ласкарево, общ. Сандански. 
Понастоящем живеещ в София.
Завършил учителския институт 
във Велико Търново и литера-
тура в СУ „Кл. Охридски”. Дъл-
ги години е работил като директор на училища 

в София и зам.-директор на Библиографския ин-
ститут в столицата. Близо 40 г. е пял в хора на 

запасните офицери в София. Добър съпруг, ба-
ща и дядо на четирима внуци. Пожелаваме ти 

много здраве, щастие и дълголетие!
културен клуб на великотърновци в софия

Пазарджик и Пловдив
0897/735261 - Фани, на 67 

г., от Бургас, с майка на 90 г., 
да ми се обади. Загубих ви те-
лефонния номер.

0887/979530 – неженен, 
71 г./165 см/70 кг, търси сво-
бодна дама пенсионерка за 
сериозна връзка, която да же-
лае да живее при него

0876/193203 - 68 г. фило-
софка, писател, филантроп, 
художествена литература, те-
атър, желае приятелство с по-
добен интелектуалец за смис-
лени, приятни и осъзнати ста-
рини.

0896/255929 - 60 г./170 
см/70 кг, самостоятелен, оси 
гурен, търси жена за сериоз-
на връзка. Знам, че някъде те 
има! Чакам те!

0889/245711 - г-н висок 
180/80 кг/78 г., интелигентен, 
осигурен, с добър външен вид, 
от София, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа за при-
ятелство и уважение
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НАШ ГРАД
/НА СНИМКА-

ТА/

РАЗКАЗ ОТ
ЙОРДАН
ЙОВКОВ

СЕЛО В
ШУМЕНСКО

НАШ
СКУЛПТОР
1889-1952

СТАРИНЕН
ПОЛСКИ

НАРОДЕН 
ТАНЦ

ИЗКУСТВЕНО
ВЛАКНО

ЕДНА ОТ
АМИНО-
КИСЕЛИНИТЕ

ЧАСТ ОТ
ИГРА НА

ТЕНИС

КАЛАЕНО-
ОЛОВЕН
ПРИПОЙ

ДРЕВНО-
ГРЪЦКИ

МАТЕМАТИК
И ФИЛОСОФ

580-500 Г
 ПР.ХР.

УПРАВЛЕНИЕ
С НАСИЛИЕ

НАШ ПОЕТ
1914-1994

КАРТА ЗА
ИГРА 

(ПО ЦВЯТ)

ТРАКТАТ ОТ
АРИСТОТЕЛ

ЕПОХА

СТРОИТЕЛЕН
МАТЕРИАЛ

ЧЕШКИ
КОМПОЗИТОР

1870-1949
“ФЕНЕРЪТ”

НАШ
ПАТРИАРХ

1901-1971

ВИД
КОНСКИ ХОД

ИЗКУСТВЕН
ВОДЕН ПЪТ

СТРУНЕН
МУЗИКАЛЕН

ИНСТРУМЕНТ

ФЕОДАЛНИ
СЕЛЯНИ В

ЗАП.ЕВРОПА

СЕЛСКИ
ИМОТ

ТЕПИХ ПРИ
ДЖУДОТО

ЯЗВА

ВИД 
МОРСКА

РИБА

НАША 
ШАХМАТИСТКА

1930-1986

НАШ
КОМПОЗИТОР

“ГЕРГАНА”

ВИД
МЕБЕЛ

МАЛКОТО НА
КОКОШКАТА

ХЪЛМ КРАЙ
БЕЛГРАД

МАРКА
АМЕРИКАНСКИ

КОМПЮТРИ

НАРОДЕН
ПЕВЕЦ В

КАЗАХСТАН

МИЕЩА
МЕЧКА

РУСКИ
КОСМОНАВТ

1927-1967

ПРЕДЯСТИЕ

ВИД БЯЛА
ХАЛВА

ГЕРОЙ НА
ГОТОВАЦ ОТ

ЕДНОИМЕННА
ОПЕРА

ОПЕРА ОТ
Х.ФРИМЪН

РУСКИ КОМ-
ПОЗИТОР ОТ 

ИТАЛИАНСКИ
ПРОИЗХОД

1775-1840

ВИД
МАЙМУНА

ВЕЩЕСТВО,
ПОДХРАНВАЩО

ПОЧВАТА

ЗОДИАКАЛНО
СЪЗВЕЗДИЕ

ВОЕННО-
ПОЛЕВА

БОЛНИЦА

НАШ ГРАД

ТЕРМИН ПРИ
БЕЛОТА

БЯЛА ПРЪСТ
ЗА ПОРЦЕЛАНО-

ВИ ИЗДЕЛИЯ

РОД ПОЛУ-
МАЙМУНИ

ОТ РОДА НА
ЛЕМУРИТЕ

ПЕЧАТНО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

СТОЛИЦАТА
НА ТУРЦИЯ

РЕКА МЕЖДУ
МОНГОЛИЯ 

И РУСИЯ

РАЗКАЗ ОТ
ЛЮБЕН

КАРАВЕЛОВ

РОМАН ОТ
БАЛЗАК

КУЛТОВ ХРАМ
ПОСВЕТЕН НА
ОПРЕДЕЛЕНО

БОЖЕСТВО

ПЕСЕН НА
Ж.БЕКО

ОТРИЦАТЕЛЕН
ОТГОВОР

АДСКИ
КАМЪК

ЗАДНАТА
ЧАСТ НА
ГЛАВАТА

КАРТИНА НА
ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ

СТИХОТВ.ОТ
ЕМ.ПОП-

ДИМИТРОВ

ВИД ТЪНКА
БЕЛЕНА
ЛЕНЕНА

ТЪКАН

ЖИТЕЛИ НА
ОГНЕНА ЗЕМЯ

ПОЛА С
ОБРЪЧИ

МАЯ

СПИСАНИЕ,
РЕДАКТИРАНО
ОТ Я.ЗАБУНОВ

ЕТАЖ ОТ
ТРИАСКАТА
СИСТЕМА

КАНАДСКИ
ФИЗИК

1862-1948

РУСКИ ПОЕТ
1893-1964

“ПРОМЕТЕЙ”

НАША 
ПЛАНИНА

РОМАН ОТ
ЖОРЖ САНД

ИГЛОЛИСТНИ
ДЪРВЕТА

УРУГВАЙСКИ
ПИСАТЕЛ
“КОГАТО...
ТОГАВА”

МОНАХ
(ОСТ.)

ГЕРОЙ НА
Й.ЙОВКОВ
“ВРАЖДА”

ГЕРОИНЯ НА
СТЕНДАЛ ОТ

ЕДНОИМЕННА
ТВОРБА

ВИД СПОРТ

УРЕД ЗА
ИЗМЕРВАНЕ
СКОРОСТТА

НА КОРАБ

ИГУМЕН НА
КАТОЛИЧЕСКИ

МАНАСТИР

УСТРОЙСТВО
ЗА РАЗМНОЖА-

ВАНЕ НА ПЕ-
ЧАТНИ ДАННИ 

ВИД ТРЕВИСТО
РАСТЕНИЕ

ГЕРОИНЯ НА
Ф.ЛЕХАР

“ЦИГАНСКА 
ЛЮБОВ”

ДРЕВНИТЕ
ГЪРЦИ

РЕКА В
ИТАЛИЯ

ТЪРГОВСКИ
АРТИКУЛ

ЦЪРКОВНО
ПРОКЛЯТИЕ

ГЕРОЙ ОТ
“1001 НОЩ”

СИВОБЯЛ
МЕТАЛ

КОПРИНА

ДРЕХА НА
СЪДИЯ 
(МН.Ч.)

СЕДЯНКА
СТАРИ 
РУСКИ

САМОЛЕТИ

ПИЕСА ОТ
А.ШНИЦЛЕР

СТИХОТВ.ОТ
МИЦКЕВИЧ

ВИД
ПСЕВДОНИМИ

ЖЕНСКИ
УКРАШЕНИЯ

ГЕРОИНЯ НА
ДЖ.ВЕРДИ
“ТРАВИАТА”

АЗИАТСКА
СПИРТНА
НАПИТКА

ГРАД В
ГРУЗИЯ

ПЛАНИНСКА
ВЪРБА

РЕКА В
ПОЛША

ЗАСЛОН,
СУШИНА

ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ
АЛЕРГИЯ

СТРАНСТВАЩ
САМУРАЙ

СТИХОТВ.ОТ
П.ЯВОРОВ

СИНТЕТИЧНО
ЖЪЛТО

БАГРИЛО

ДРЕВНОТО
ИМЕ НА 
Р.ВОЛГА

СЪД ЗА
ЦВЕТЯ

ГРАД В
ГЪРЦИЯ

ХИМИЧЕН
ЕЛЕМЕНТ-

ГАЗ

ГРАНИЦА НА
МАТЕМАТИЧЕС-

КА ФУНКЦИЯ

МАРКА
НЕМСКИ
МОТОЦИКЛЕТИ

ПОЛУ-
СКЪПОЦЕНЕН

КАМЪК

КОПРИНЕНИ
ОБРЕДНИ
ПОКРИВКИ

ГРАД В
ЯПОНИЯ

МАРКА
ПЕРИЛЕН

ПРЕПАРАТ

КРАТКА
БЕЛЕЖКА

УТРИННА
ЗАБАВА

ГРАД В
ИТАЛИЯ

АЛКАЛОИД
В ТЮТЮНА

ДРЕВЕН
АРМЕНСКИ
ГРАД

СТОПАНСКА
НАУКА

ВЪЗПАЛЕНИЕ
НА УХОТО

ГРАД В
МИАНМАР
(БИРМА)

ФРЕНСКА
ЕСТРАДНА

ПЕВИЦА

ЗАЛОЖНИК
В ДРЕВНА

РУСИЯ

ЕЗЕРО ВЪВ
ФИНЛАНДИЯ

ОПЕРА ОТ
ДЖ.ВЕРДИ

МАСЛИНОВО
ДЪРВО

ПОМЕЩЕНИЕ
ЗА ЕДЪР

РОГАТ
ДОБИТЪК

ПЪРВАТА
ЖЕНА

(БИБЛ.)

ПОВЕСТ ОТ
А.КАРАЛИЙЧЕВ

ЯПОНСКИ
ЖЕНИ-

ГМУРКАЧКИ

РУСКИ
САМОЛЕТИ

ФРЕНСКИ
КОМПОЗИТОР

1890-1962

ГЕРОЙ НА
РОСИНИ ОТ

ЕДНОИМЕННА
ОПЕРА

СТОЛИЦАТА
НА ГЪРЦИЯ

ПРИТОК НА
ДУНАВ

ИНДИЙСКИ
ПОЛУМАЙМУНИ

НАШ
ХУДОЖНИК

1879-1948

БИВША
НЕМСКА

ФИГУРИСТКА

БОЛЕСТ ПО
ТЮТЮНА

НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

РОД
СЕЛДОВА

РИБА

МОЩ
(МН.Ч.)

БАЛЕТ ОТ
ВЛ.ВЛАСОВ
И ВЛ.ФЕРЕ

РЕКА ВЪВ
ФРАНЦИЯ

ГРАД В
ГАНА

ЛЕГЕНДА

РЕЧНИК: АВЕ, АНАТАНИ, АНИЗ, АНИН, ИБЕР, КАВОС, ЛИЗИН, НЕР, ОНЕТИ, ОНИ, ОТАКЕ. СТЕФАН КРЪСТЕВ

МУЗИКАЛНА
НОТА

ГЕРОИНЯ НА
Н.НЕКРАСОВ ОТ

ЕДНОИМЕН-
НА ТВОРБА

ВОДНО
ЖИВОТНО

 ВОДОРАВНО:“Белите рози”. “Аналитика”. Ланитал. Терор. Раван. Лизин. Комаров 
(Владимир). Китара. Кавос (Катерино). Нуга. Авала. Горила. Еро (“Еро от оня свят”). Акин. 
Маса. Тор. Лазарет. Лапис. Лъв. Валат. “Натали”. “Ема”. Ката. “Онорин”. Линон. Анкара. 
Светилище. Она. Онон. Квас. Свила. “Орало”. Тоги. Ив (Артър). АНТ. Аниз. “На”. “Орас”. 
Анина. Ели. Арак. Инок. Стока. Ванина (“Ванина Ванини”). Они. Аладин. Абат. Нер. 
Илитони. Алергозан. Милано. ОМО. Канарин. Ани. Отит. Нотис. АВО. Аве (Мартин). 
Аманат. Ксенон. Икономика. “Атила”. Сили. Ори (“Граф Ори”). “Ането”. Олива. Нив. 
Атина. Ибер (Жак). Мана. Ва. Ин. Маринов (Никола). Села. Мит. Анатани. Ерат (Кристине). 
Сардина.  

ОТВЕСНО: “Стана”. Ива. Велико Търново. “Анатол”. Никотин. Лазаров (Иван). Книга. 
Ироними. Орина (“Орина,майка войнишка”). Сини вир. Каолин. Накити. Анин. Тинол. 
Варна. Тлака. Олово. Ама. Сет. Салата. Анатема. АН. Рак. “Ала”. Елини. Инари. 
Полонеза. Отаке. Муратов (Александър). Ада. Матине. Питагор. Не. Илона. Обор. 
Ера. Енот. Анемона. Ева. Каро. АТАРИ. Ротатор. Новак (Витезслав). Тил. Лаг. Итил. 
Вар. Вилани. Бокс. Лимес. Канал. Ваза. Кавала. Кирил. Пиле. Атанас. “Анар”. 
Татами. Кринолин. Навес. Нива. Асенова (Венка). Иринин (Борис). Ронин. Ми. Карас. 
“Мона Лиза”. Онети (Карлос). Оливин. Рана. Атанасов (Георги). Сакар. “На нивата”. 

ОТГОВОРИ :
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Хумор Хумор

УЧЕНИК


срещат се двама прияте-

ли. Единият много умърлушен. 
Другият го пита  какво има. 

– Остави се, изпокарах се с 
жената … 

– Спокойно, брат, жените са 
като дънките! 

– Как? 
– Ще се отпуснат…

 
Между младежи: 
– Вчера свалих една мада-

ма – веган. 
– Тъпо е да сваляш веганка. 
– Що? 
– Подарих на една букет за Св. 

Валентин, а тя взе, че го изяде!


– Не намираш ли, че имам 
великолепна талия, скъпи? 

– О, да! 
– И сини като лазур очи? 
– О, да! 
– И златисти като пшени-

ца коси? 
– О, да! 

– Ах, скъпи! Как знаеш да го-
вориш на жените!


Най-новият лаф е:
– Къде изчезна като Търгов-

ски регистър???


Мъж отива при комшията 
си с две кофи за вода и го пита:

- Може ли да си налея вода 
от твоя кладенец?

Докато съседът му отгово-
ри, той напълнил кофите и из-
тичал в двора си.

След малко пак се връща.
- Дай вода!
Налял си и избягал. И така 

няколко пъти.
Най-накрая комшията му го 

попитал:
- Абе ти нали си имаш кладе-

нец! Защо вземаш вода от моя?
- Имам си, ама тъщата пад-

на в него и водата й стига са-
мо до брадичката, та доливам.


Блондинка тича при 

ВИЦОТЕКА

ЗАТВОРНИЦИ  И  НАДЗИРАТЕЛИ

Е все се е прибирал 
бай Рангел вкъщи 
весел и засмян, все 

се е прибирал, но тол-
кова весел и засмян - 
никога!

- Маро, радвай се, Ма-
ро! - провикна се той още 
от вратата. -  Край на си-
ромашията! Назначиха 
ме, Маро, на работа!

Леля Мара го поглед-
на подозрително над очи-
лата си:

- Рангеле, ти пак си пи-
ян! - рече. -  Кой ще те взе-
ме тебе на работа, такъв 
дърт и впиянчен! 

- Дърт, дърт, ама ме взе-
ха! - гордо се изпъчи той. - 
Лично кметът ме назначи! 
И мене, и Станой, и Дра-
ган! Цялата компания, де-
то бяхме в кръчмата! Кме-
тът влезе и до един ни на-
значи!

- Ох, кметът, и той ли 
се беше натаралянкал? - 
въздъхна леля Мара. - И 
той ли беше кьоркютук ка-
то тебе?

При този въпрос бай 
Рангел се ядоса:

- Стига с това “кьоркю-
тук” ма! Казвам ти - трез-
вен беше кметът и по най-
трезвен начин ни назначи 
за ученици!

- За каквииии????!!!! - 
подскочи бабата. - За как-
ви ви назначи????!!!!

- За ученици ни назна-
чи! За у-че-ни-ци! - с дос-
толепна усмивка обясни 
бай Рангел. - Понеже в се-
лото децата били малко и 
учениците не достигат, от 
министерството щели да 
закрият училището! Да, 
ама нашият кмет - умеее-
еен! Като ни назначи ме-
не, Станой, Драган, Киро, 
Пешо и Иван Кукумявка-
та за ученици, бройката 
се попълва и няма да за-
крият училището! Разбра 
ли сега?

- И вие ще учите?! Ще 
ходите на училище?!

- Ми що да не учим? Що 
да не ходим на училище? 
Кметът по два лева на ден 
надница ни дава! Пет дни 
в седмицата - десет лева! 
Четири седмици в месеца 
- ей ти четирсе лева към 

пенсията! Всеки месец по 
четирсе лева - ехеее!

- “Четирсе лева - ехе-
еее!” - изимитира го ле-
ля Мара. -  Пък умее и да 
смята!

- Умея, ами! - пак се 
изпъчи гордо той. - Той, 
кметът, затова ме назначи 
ученик в четвърто отде-
ление! Ако не умеех, ще-
ше в първо отделение да 
ме запише!

Леля Мара отчаяно по-
клати глава.

- Рангеле, не само си 
пиян, ами си и глупав! Зна-
еш ли колко е издръжката 
на един ученик сега бре! 
Знаеш ли колко струват 
сега учебниците? С тия че-
тирсе лева на месец само 
тетрадки не можеш си ку-
пи! Ами моливи? Ами хи-
микалки? Ами гащи за фи-

ДРЕБОСЪЧЕТА

ИЗРЕЧЕНИЯ

Равновесие

След размисъл

доктор:
- Докторе, помощ! Ужи-

ли ме стършел!
- Спокойно! Сега ще го 

намажем с мехлем.
- Ама как ще намажете 

стършела с мехлем? Той 
отдавна е отлетял.

- Неее! Не ме разбрахте. 
Ще намажем мястото, къ-
дето ви е ужилил.

- Ааа! Да! Мястото, къ-
дето ме ужили, е една пей-
ка в парка. Нея ли трябва 
да намажем?

Докторът се хванал за 
главата:

- Неее. Имам предвид, 
че ще намажем мястото от 
тялото ви, където стърше-
лът ви е ужилил.

- А, така кажете бе, док-
торе. Стършелът ме ужи-
ли по пръста.

- Добре. Кой по-точно?
- Откъде да знам кой 

стършел по-точно ме е 
ужилил. Те всички стър-
шели са еднакви.
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в дискотека мъж се 
прави, че стреля с лък по 
жените. Една му се усмих-
ва и го пита: 

– Видях че ме застреля, 
ти Купидон ли си? Стреляш 
със стрелите на любовта? 

А той й вика: 
– Не, аз съм Леголас. 

Трепя орки….


срамежлив господин 
си харесвал една аптекар-
ка. Проблемът бил, че не 
знаел как да я заговори. 
Негов приятел го посъвет-
вал да отиде да купи нещо, 
да я заговори, да я покани 
да пият по едно и така. На-
редил се човекът на опаш-
ката, дошъл неговият ред, 
погледнал аптекарката и 
попитал: 

– Аз ще пия аспирин. Ти 
какво? 


Мъж свалил луната на 

любимата жена, а тя по-
питала: 

– В друг цвят нямаше ли?

Доброволни самопризнания
Не надавам глас срещу властта, понеже гла-

дът още не ме е хванал за гушата.
Знам, че гениалността е рядка болест, обаче 

аз предпочитам да съм здрав.
турхан расиЕв, варна

Най-много стра-
дат онези, които не 
причиняват на нико-
го страдания.
Най-дълга сянка 

хвърлят черните съ-
бития.
крайните твърде-

ния никога не съдър-
жат цялата истина.

и който преслед-
ва удоволствия, става 
кръвожаден.
в даден списък 

може да си първи, за 
да се подчертае, че си 
последен.
това, което из-

глежда нереално, е на-
пълно осъществимо.

избледнелите спомени са като тънък слой 
прясна боя върху други, по-трайни спомени.
когато някой иска да даде урок на друг чо-

век, урокът не е открит.
Човек става смел, когато спре да се стра-

хува от самия страх.
Борис аНаНиЕв, софия

Някак странно е това, 
но в това е и джумбушът:
старите пасат трева,
а пък младите я пушат!

васил сотиров

 Доживял преломните дни,
 най-накрая това го разбрах:
 животът си има 
 и хубави страни,
 но нашата... не от тях!!

За назидание и за позор
в гората има строг затвор
за най-големите лъжци
и за безбройните крадци,
за страшните рецидивисти

и най-жестоките убийци.
А надзиратели миролюбиви
са агънцата търпеливи.
Но случи се веднъж беда - 
два вълка избягаха в града,
и то с опасен рецидив -
убивали по навик див.
 Ала нещата имаха обрат - 
убит бе единият от свой събрат.
А искаше в затвора да се върне
и от смъртта така да се измъкне.
При агънцата без съмнение
той щеше да е жив за съжаление.
Дочули отнякъде вестта,
че пандизчии бягат без следа,
 изчезнаха от три затвора 
 чакала, мечката, копоя...
 Та кой ще тръгне подир тях,
 щом заплатата му е за смях?!
 Какъв е стимулът тогава
 престъпникът да не избяга?!
 Затворниците си щуреят,
 а надзирателите блеят.

силвия МилЕва, варна

зическо?
- А, гащи за физиче-

ско! - прекъсна я той. - 
Ще си играя физическо-
то с мойте си гащи…

- Така ли? - иронич-
но изхихика леля Мара. 
- С твойте гащи?! Физи-
ческо по наполеонки? 
Рангеле, луд ли си?! Ми 
нали ще ти се смеят дру-
гите деца! Ще ти се поди-
грават! Ще ти викат На-
полеончо! Тичай, тичай 
при кмета да искаш по-
голяма надница, чуваш 
ли! Тичай веднага!

- Ма неудобно е не-
как… - взе да кърши 
пръсти бай Рангел. - На 
другите по два лева на 
ден, на мене - повече…

- Бе ти чуваш ли как-
во ти говоря! - кресна 
старата.

- Добре де - отивам! - 
примирено стана той и 
тръгна към вратата.

Леля Мара го изпро-
води със заканително 
мърморене: 

- Само да не си из-
действа по-голяма над-
ница! Ще го накажа два 
часа да стои прав в ъгъ-
ла! Даже не прав, а на 
колене! Нищо че е ве-
че четвъртокласник! Ще 
види той! Гиди двойка-
джия такъв!
Димитър БЕжаНски

валентин геОргиев


