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До 15 февруари във всички 
пощенски станции

абонирайте се

мафията се крепи на закона на мълча-
нието „омерта”. Проговорилия за тай-
ните на организацията рано или късно 
го намират мъртъв, с камък в устата… 
родната администрация не е стигнала 
чак дотам. но и за нея важат подобни 
правила – ако знаеш за разни далавери 
и не си траеш, изкарват те по-черен от 
дявола и те съсипват…

някой от министерството на култу-
рата, по благородни подбуди или не, по-
дава на опозицията информация, че на-
значен да брани държавните интереси 
шеф спестява пари на частна фирма. 
Дали целта е користна и става дума 
за корупция, всеки да се досеща сам. За-
що не е сигнализирано в прокуратура-
та, питат от управляващата партия. 
ами понеже не й вярват. рейтингът й е 
около 10 на сто. както показва изслед-
ване на „Галъп” по темата, на богати-
те и скритите под политически чадър 
им се разминава - каквото и да сторят. 

„Омерта”

Размисли на главния редактор

„Не дали, а кога”

мЪЛниЯ

Възрастните -
в риск 

от бедност

на стр. 30

на стр. 6

на стр. 8

Песните 
минават 

през 
сърцето 

ми
Гостува ни 

странджанският славей 
калинка ЗГУроВа

на стр. 8

Силата на 
новия живот

еХо от БаБинДен

наследствената пенсия се опреде-
ля в процент от полагащата се лич-
на пенсия на починалото осигурено 
лице, както следва:

Как се определя 
наследствената 

пенсия
на стр. 2

Държавата ще изземе 
принудително акциите от 
приключилата преди по-
вече от 20 години масо-
ва приватизация, ако не 
си ги потърсим в срок от 
шест години. Това пред-
вижда концепция, разрабо-

тена от Министерство-
то на финансите и обя-
вена за обществено об-
съждане през следващи-
те 30 дни. 

Оказва се, че въпреки че 
масовата приватизация е в 
историята от близо 20 го-

КАКВО СЕ СЛУЧВА С 
БОНОВИТЕ КНИЖКИ

Група от клуба за народни танци "мойто либе" в Световрачене

Публиката ми 
дава всичко!

Веселин мариноВ:

- г-н Маринов, с какви емоции из-
пратихте старата и с какви посрещ-

нахте новата 2019 година?
- 2018 година бе трудна за мен, 

желая да не се повтарят непри-
ятностите в нея. Отидоха си 
едни от най-близките ми хо-
ра - композиторът Тончо Ру-
сев и баща ми. Много трудно 
се възстанових от тази загу-
ба. Всичко това бе съпътства-
но и от здравословни пробле-
ми около моята майка. 

дини, все още 2 млн. души 
не са потърсили своите ак-
ции, които възлизат на 2 
млрд. лева.

всеки трети пенсионер в България жи-
вее в риск от бедност. Това показват дан-
ните на европейската статистическа аген-

ция Евростат за 2017 г. По този по-
казател страната се нарежда на чет-
върто място в Европейския съюз. 
Трите прибалтийски републики из-
преварват България. на стр. 3

на стр. 3

Отчитайки двегодишната дейност на институ-
цията, президентът Румен Радев не спести кри-
тиките към властимащите. Още в началото на 
своето слово подчерта, че периодът е задълбо-
чил несъществуващата стабилност, нарастващото 
беззаконие и ерозията на демократичните заво-
евания. Нарече нещата с истинските им имена и 
сериозно разтревожи не само управниците, но и 
ръководствата на останалите политически сили. 

на стр. 27, 29, 38
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1 месец 2,40 лв.
4 месеца 10,20 лв.

10 месеца 25,80 лв
на стр. 12
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Български2 Законът Пенсиите

дълголетно приятелство

исква, за да се задвижи ед-
на отделна процедура, в 
случая по освобождаване 
на лице от някакви плаща-
ния, следва то в нарочно 
заявление подроб-
но да обосно-
ве искането 
си до об-
щински-
те вла-
сти. Ве-
роятно 
о б щ и -
на Бре-
зово има 
утвърден 
ред и прак-
тика по този 
случай. Редно е вие 
или някой ваш близък да 
се поинтересува как се ре-
шават тези въпроси в Бре-
зово. Не трябва да чакате 
някой друг да ви свърши 
работата. Не е възможно  
да получиш нещо, преди 
да си го поискал по съот-
ветния ред. Кметът не мо-
же да упражнява вашите 
права. Моят съвет е - тър-
сете и отстоявайте права-
та си.  В случая вие много 
добре сте обосновали ис-
канията си до редакцията 
на вестника: „Кунка Пауно-
ва Божилова, въобще не е 
живяла в селото ( от 1972 
г.) и идва само на гроби-
щето, за да прелее и ува-
жи починалите си родите-
ли и сестра. По тази при-

чина моля да бъда осво-
бодена от тази такса.” Към 
това заявление е добре да 
се приложат и документи 

- примерно за 
разме-

р а 

н а 
пенсията и 

др., които да подкрепят 
твърденията, на които се 
позовавате. Освобожда-
ването от плащане на так-
сата не трябва да се об-
вързва с вашия брат, как-
то вие го правите. Ще бъ-
де грешка, ако в подобна 
молба изложите вашите 
отношения. 

От писмото ви разби-
раме, че въпреки упре-
ците към него вие сте му  
предоставили да ползва и 
живее в къщата. Това оз-
начава, че след като той 
живее в нея, генерира би-
тови отпадъци, които об-
щината събира и извоз-
ва. Ако такива обстоятел-
ства изложите, най-веро-

ятно общинската админи-
страция на Брезово няма 
да разреши положително 
въпроса. Това, че брат ви 
е пияница, че ви заплашва 
и гони от имота и т.н., няма 
никакво отношение към 
проблема плащам или не 
плащам. След като сте соб-
ственик, трябва да плаща-
те данък и такса смет, ос-
вен ако на някакво друго 
основание не сте осво-
бодена. Тук позоваване-
то на „справедливост, на 

малка пенсия”, на чувства 
и прочие е без значение. 
Тези неща имат място във 
вашите литературни зани-
мания, госпожо, за които 
изразяваме към вас наша-
та почит и уважение! 

Считаме, че ако прове-
дете правилно подобна 
процедура, най-вероятно 
ще бъдете освободена от 
тези плащания.  Ако отго-
ворът  е отрицателен, би-
хте могли да се жалите на 
общинския съвет, на ом-
будсмана, на съда. 

Специално в  София ис-
кането за освобождаване 
от такса смет на собстве-
ници на имоти, в които ни-
кой не живее и не се полз-
ва, става ежегодно с по-
добни обосновани молби-
искания – година за годи-
на. Проверете как се ре-
шават тези проблеми във 
вашата община.

отГоВарЯ аДВокат крЪСтан ВЛаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка коЛеГиЯ
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Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Освобождаване от такса смет
Нашата  читателка кун-

ка Паунова от с. войсил, 
община Марица, обл. 
Пловдив,  отново ни пи-
ше: „Благодаря ви за бър-
зия отговор, защото след 
като изпратих до вас  мол-
ба, след три броя (в бр. 49) 
на в. „Пенсионери” полу-
чих отговор, който беше 
много изчерпателен...”  Тя 
обяснява по-нататък, че й 
е известно как общински-
ят съвет гласува размера 
на такса смет и сметоиз-
возване, както и коя кате-
гория имоти и лица да бъ-
дат освободени от такса-
та. В същото време пише: 
„... но се питам тези общин-
ски съветници запознати 
ли са  с моя случай и как са 
гласували да не бъда осво-
бодена от тази такса.” 

 От написаното в тази 
част на писмото оставам с 
впечатлението, че г-жа Па-
унова счита, че е задълже-
ние на кмета на селото да 
сезира общинския съвет 
за нейния казус и да ува-
жи желанието й да бъде 
освободена от такса смет. 
Отново ще посоча, че не 
сме запознати с конкрет-
ните решения на общин-
ския съвет на община Бре-
зово, където се намира 
имотът, по отношение на 
събирането и извозването 
на битовите отпадъци. Мо-
ят съвет е, а и логиката из-

Общоприети европейски правила

От стр. 1 
1. при един наследник - 50 на сто;
2. при двама наследници - 75 на сто;
3. при трима и повече наследници - 100 на сто.
Наследствената пенсия се отпуска общо на 

всички лица, които имат право на тази пенсия, и 
се разпределя поравно между тях.

При смърт на двамата родители (осиновители) 
децата имат право на наследствена пенсия, която 
се определя от сбора на пенсиите на починалите.

Минималният размер на наследствената пен-
сия за всеки наследник не може да бъде по-ма-
лък от 75 на сто от минималния размер на пен-
сията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, 
ал. 1 от КСО, която от 1 януари 2019 г. е 207,60 
лв., а от 1 юли 2019 г. е 219,43 лв. В тази връзка 
минималният размер на наследствената пенсия 
е, както следва:
1. от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. - 155,70 лв.;
2. от 1 юли 2019 г. до 31 декември 2019 г. - 164,57 лв. 

Родителите на починало лице по време на во-
енна служба в операция или мисия извън тери-
торията на страната имат право на наследствена 
пенсия за военна инвалидност в пълен размер, 
определена по реда на чл. 86 от КСО.

Родителите на починало лице по време на на-
борна военна служба имат право на наследстве-
на пенсия за военна инвалидност в пълен размер, 
определена по реда на чл. 86 от КСО.

Родителите на курсанти и школници от средни-
те, полувисшите и висшите военни училища, ко-
ито не са отслужили наборна военна служба и са 
починали по време на и във връзка с обучение-
то след навършване на пълнолетие, но преди из-
тичане на срока, който се зачита за наборна во-
енна служба съгласно действащото законодател-
ство към момента на настъпване на смъртта, имат 
право на наследствена военноинвалидна пенсия 
в пълен размер, определена в размер на 150 % 
от социалната пенсия за старост.

Как се определя 
наследствената пенсия

 Представяме ви 
две очаровател-
ни възрастни дами 
- надя на 96 и Све-
та  на 98 г. едната 
е медицинска сес-
тра, а другата - ле-
тец! общото меж-
ду тях е дълголет-
ното, здраво прия-
телство! те са заед-
но от първите дни 
на войната, оцеля-
ват в нея и са за-
едно и днес! и са-
ми виждате колко 
са щастливи! от-
даваме почит на 
техния героизъм и 
им пожелаваме още 
много здрави дни на 
този свят!

За всички граждани от 
28-те държави, чле-
нуващи в Европей-

ския съюз, се прилагат ед-
накви директиви, свърза-
ни с правото им на пен-
сиониране. Това са Ди-
ректива №883/2004 и до-
пълващата я Директива 
№987/2009, и двете на 
Съвета за координация 
на системите за социал-
на сигурност. С тези до-
кументи на Европейския 
парламент се гарантира 
равнопоставеност на хо-
рата с предстоящо пенси-
ониране. Чрез цитирани-
те разпоредби става въз-
можно да се взема под 

внимание не само трудо-
вият стаж в родната страна 
на лицето, а и всички пе-
риоди на осигуряване, ко-
ито европейският гражда-
нин има добити във всяка 
една от държавите членки, 
където е извършена ре-
довна (т.е. с осигуровки) 
трудова дейност.

Основно се явява изис-
кването за неотменно съ-
образяване със законода-
телството на съответната 
държава, в която е отрабо-
тен осигурителният стаж.

Всяка страна от ЕО е за-

явила, че приема прило-
жение VIII на Директива 
883/2004 на съвета, което 
на практика означава, че е 
възможно да се прави са-
мо самостоятелно изчис-
ление или паралелно са-
мостоятелно и пропорци-
онално изчисление на пен-
сията. Задължение на вся-
ка  европейска пенсион-
на служба е да процеди-
ра така, щото пенсията на 
лицето да се изчисли при 
по-благоприятния за не-
го размер.

Самостоятелна пенсия е 

тази, която се отпуска на ев-
ропейския гражданин, без 
да се вземат осигурителни-
те периоди в другите стра-
ни членки. Това се прави, 
когато го позволява зако-
нодателството на дадена-
та държава и когато лицето 
отговаря на тези условия.

Когато на български 
гражданин не му достига 
добитият в родината тру-
дов стаж, за да може да из-
ползва благоприятните ус-
ловия с неувеличаване на 
стаж и възраст, но е ра-
ботил и се е осигурявал в 
друга европейска страна от 
ЕО, например Гърция, Ис-
пания, Германия, Австрия 
или др., тогава се прилага 
правилото на т.нар. про-
порционална пенсия. При 
този вид пенсиониране се 
сумират всички осигури-
телни периоди, като целта 
е да се направи един тео-
ретичен размер, след което 
всяка една държава, било 
то България и Гърция или 
България и Испания (или 
коя да е друга), определя 
пропорционален размер 

на из-
плаща-
не, за-
висещ 
от про-
д ъ л -
жител-
ността 
на тру-
довото 

осигуряване според ней-
ното законодателство. 

Дали в България или 
в Гърция ще внесе някой 
молбата си за пенсионира-
не, е лично решение, про-
диктувано от избора на 
страна за постоянно пре-
биваване, като който и 
вариант да се реализира, 
крайните пенсионни суми 
от всяка една от страните 
ще е един и същ.

Важно е да се знае, че 
при правото на пенсия, чи-
ето отпускане зависи от 
признаване на осигури-
телния стаж по условията 
на дадена категория труд 
(например по българското 
законодателство), за пре-
ценка на такъв вид пен-
сия се вземат под внима-
ние периоди от същия вид, 
но отработен на територи-
ята на друга страна членка 
на Европейския съюз. Това 
означава, че ако европей-
ският гражданин предста-
ви трудов стаж от Испания, 
за който може да се прие-
ме, че съответства на рав-

ностоен труд, положен 
при условията на I и II ка-
тегория по българското 
законодателство, той ще 
се вземе предвид като та-
къв при преценка на пра-
вото на пенсия (пар. 4 от 
ПЗР на Кодекса за соци-
ално осигуряване).

При отпускане на пен-
сии по международен до-
говор не се изискват ори-
гинални документи от ли-
цата, кандидати за бъл-
гарска пенсия, стига ко-
пията да са законно за-
верени от компетентна-
та институция на съот-
ветната държава на Евро-
пейския съюз или Евро-
пейското икономическо 
пространство и Швейца-
рия. С постановление на 
МС №80/2013, обнарод-
вано в ДВ. бр. 33/2013, е 
изменена Наредбата за 
пенсиите и осигурите-
лен стаж, като са напра-
вени съществени проме-
ни, свързани с реда, на-
чина и сроковете на от-
пускане и изплащане на 
български пенсии и пен-
сиите по международ-
ни договори. Конкретно 
за лицата, които живе-
ят в чужбина, сроковете 
се съкращават от 6 на 4 
месеца по отношение на 
нередовните или липс-
ващите документи, като 
след този срок длъжност-
ното лице от НОИ се про-
изнася по наличните ре-
довни документи. 
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Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери
Третото правителство 

на гЕрБ е избрано и съ-
ществува заради изклю-
чителната международна 
конюнктура, в която са та-
магочита – да им натискат 
копчето и да вдигат ръка. 
Тамагочито е гЕрБ.

Моргата на Европа  
за стари коли

През изминалата 2018 г. 
страната ни е на последно 
място в Европейския съюз 
по брой на закупените но-
ви коли, като те са едва 4 на 
1000 души.

Имената според 
българския правопис
Принадлежащите на бъл-

гарското национално мал-
цинство сръбски граждани 
вече ще могат да използват 
изписване на женските фа-
милни имена и съгласно пра-
вилата на българския  език и 
азбука с окончания на "-ова", 
"-ева" и "-ска". Това съобщи-
ха от пресцентъра на Минис-
терството на външните ра-
боти.

Без втори лифт в 
Банско

Върховният администра-
тивен съд (ВАС) окончателно 
отмени промените в Плана 
за управление на Национа-
лен парк „Пирин”, приети от 
кабинета и позволяващи но-
ви ски строежи край Банско.
Законът за горивата 

се отлага 

Влизането в сила на спор-
ните промени в Закона за го-
ривата се отлага с шест ме-
сеца, реши парламентарна-
та комисия за наблюдение на 
приходните агенции.

Деца раждат деца

Над 3000 деца годишно се 
раждат от деца, в повечето 
случаи те се оставят на гри-
жите на държавата.

Татяна ДончЕва

Нови социални центрове

От стр. 1 
Целта на министерството е, об-

разно казано, да "събуди" тези ак-
ции и те да донесат печалба за хо-
рата или в крайна сметка да отидат 
за гарантиране на пенсионната ни 
система. Основен изпълнител на за-
дачата за събуждане на акциите ще 
бъде Централният депозитар, кой-
то поддържа информация за цен-
ните книжа и
 как да разберем дали печелим 

от масовата приватизация?
Голяма част от непотърсените, 

или така наречените "спящи" ак-
ции, от масовата приватизация са 
раздробени на малки пакети от по 
25 и 50 акции съответно и в мно-
го случаи досега за хората е било 
неизгодно да се разпоредят с тях, 
защото ще загубят повече пари за 
такси и комисионни, отколкото би-
ха спечелили. Според идеята на Ми-
нистерството на финансите проце-
дурата по припознаване на акции-
те ще бъде разделена на две фази, 
като ще бъдат намалени и цените 
за разпореждане с акциите.

Една година ще продължи инфор-
мационната кампания, през която 
собствениците или техните наслед-
ници ще могат да потърсят ценните 
книжа и да се разпоредят с тях. Ако 
не го направят, следва втора фаза - 
акциите се прехвърлят в специално 
създаден от държавата инвестици-

онен фонд, който да ги управлява 
чрез международен мениджър. И 
тук акционерите ще имат нов срок 
от пет години, през който да ги по-
търсят. Васил Големанов, изпълни-
телен директор на Централния де-
позитар обясни: „На база на доход-
ността, която фондът ще формира, 
те съответно ще могат да получа-
ват тази доходност върху самия дял, 
който имат във фонда. В случай че 
акциите не бъдат потърсени бли-
зо шест години, те ще отидат в та-
ка наречения сребърен фонд, който 
гарантира пенсионната ни система.

В момента всеки желаещ може да 
провери с какви акции разполага на 
електронната страница на централ-
ния депозитар. Той трябва обаче да 
притежава или персонален код от 
НАП, или електронен подпис, за да 
направи проверката. Проверка мо-
же да направи от наше име и ин-
вестиционен посредник, но срещу 
заплащане.”

софия 1000, ул. “Три уши” №6, 
ет.4, Централен депозитар аД 
(новата бизнес сграда на пло-
щад “Македония”, до сградата 
на кнсБ).  
ПриЕМно врЕМЕ: 10-12  ч. / 14-17 ч. 

Телефони за връзка: 
(+359 2) 939 19 81, (+359 2) 400 

12 41; факс: (+359 2) 939 19 98; 
(+359 2) 400 12 56 

e-mail: info@csd-bg.bg

Възрастните -
 в риск от бедност

Какво се случва с боновите книжки

От стр. 1
Общо 32,4% от пенсионираните хора в стра-

ната, като сред тях попадат и пенсионираните 
по болест, живеят в риск от бедност. Това е най-
високият процент за последните осем години, 
отчита изследването. Естония е лидер по този 
показател с 46,1%. Латвия и Литва са на трета и 
четвърта позиция с 43,7% и 36,7 на сто. Най-ма-
лък е рискът от бедност сред пенсионираните 
във Франция, където едва 7% от тях са заплаше-
ни от финансови проблеми. Средният показател 
за ЕС е 14,2%, като от 2013 г. нараства постоянно.

В периода между 2010 и 2017 г. делът на жените 
пенсионери в ЕС, изложени на риск от бедност, е 
с около 2-3 процента по-висок от този за мъжете. 
През 2017 г. само в четири страни процентът на 
жените пенсионери в риск от бедност е повече 
от 10%, като сред тях е и България. Другите три 
отново са прибалтийските държави.

От Евростат уточняват, че изложени на риск от 
бедност са хората, които след удържането на со-
циалните плащания разполагат с по-малък доход 
от 60% от средния за страната.

конодателя защита на 
потребителя, съобщи-
ха от кабинета на Мая 
Манолова.

"Подходът на зако-
нодателя е неоправ-
дан социално и неба-
лансиран, не отчита 
обществения интерес 
и правата на потре-
бителите на услугите 
и не задоволява изис-
кването за справедли-
вост", пише Манолова 
в жалбата до КС.

Тя твърди, че уве-

личението на цената 
на водата е неспра-
ведливо. 

Според нея то не во-
ди до подобрение нито 
на качеството на услу-
гата, нито на качество-
то на водата.

Гражданите по ду-
мите й спонсорират 
ВиК дружествата, кои-
то могат да си позво-
лят загуби и течове, 
защото потребителите 
са тези, които плащат 
сметката.

Срещу единната цена на водата

Сиренето и кашкавалът, произведени с растител-
ни мазнини, трябва да се продават на отделни щан-
дове с ясно обозначени надписи, че са имитиращи 
продукти. Наредбата засяга както производители-
те, така и търговците, целта й е да ограничи въз-
можността за измама на потребителя.

Статистиката сочи, че употребата на сирене и 
кашкавал с палмово масло намалява. Въпреки това 
обаче само през 2017 г. сме изяли над 13 000 тона 
такива продукти. Съгласно Наредбата за специфич-

ните изисквания към млечните продукти имитира-
щите продукти, които съдържат мляко, но и расти-
телни мазнини, трябва да са опаковани в отделни 
потребителски опаковки още в предприятието, а 
на етикета задължително да е изписано, че са ими-
тиращи продукти. Задължително трябва да се по-
сочи и съставката, която е частичен заместител на 
млякото. Целта е да се ограничат злоупотребите и 
подвеждането на потребителите.

Наредбата влезе в сила още през октомври, от 
14 януари вече е задължителна.

Сирене и кашкавал 
с растителни 
мазнини - на 

отделни щандове

В София стартира 
проект за изграждане 
на девет нови социал-
ни центъра за подкрепа 
и грижа за възрастни и 
хора с увреждания. Той 
се финансира от Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благо-
устройството (МРРБ) 
през Оперативна про-
грама "Региони в рас-
теж" и е на стойност над 
5 млн. лв.

Проектът предвиж-
да строителство на но-
ва социална инфра-
структура в два обекта, 

чрез което ще се създа-
дат девет нови социал-
ни услуги за хора с ув-
реждания и възрастни 
хора.

Единият ще се нами-
ра в двора на Дома за 
пълнолетни лица с де-
менция в квартал "Кня-
жево", а другият - в Но-
ви Искър. Там ще бъдат 
изградени нови шест 
центъра за грижа за ли-
ца с умствена изостана-
лост и два центъра за 
грижа за лица с психич-
ни разстройства.

Изградената нова ма-

назначени за задоволя-
ване на нуждите на об-
що 160 лица с увреж-
дания.

Заместник-министъ-
рът на регионалното 
развитие Деница Ни-
колова посочи, че про-
ектът е свързан с под-
крепата на социални ус-
луги за възрастни с ум-
ствена изостаналост, 
деменция и психични 
разстройства. 

Тя отбеляза, че бла-
годарение на средства 
по оперативната про-
грама в цялата страна 
се изграждат условия, 
подходящи за такъв тип 
хора.

териална база ще съз-
даде инфраструктура, в 

която да се предоставят 
социални услуги, пред-

В повечето области 
на страната ВиК дру-
жествата се обедини-
ха и в рамките на ед-
на област действа един 
оператор при единна 
цена. 

Това бе част от во-
дната реформа и не-
обходимо условие, за 
да усвоява България 
средства за водния 
сектор от програмата 
"Околна среда". За да 
осъществят големите 
инфраструктурни про-
екти, повечето опера-
тори поискаха за втора 
поредна година увели-
чение на цените, ко-
ето провокира недо-
волство. 

Според омбудсмана  
единната цена проти-
воречи на конститу-
ционните принципи 
на правовата държа-
ва и дължимата от за-
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Кой подклажда 
напрежение 

във Венецуела

коментираме

Цветан илиЕв

Политическата криза във Венецуела изглежда 
достига точката на кипене, след като усилията на 
опозицията да свали от власт действащия прези-
дент Николас Мадуро не престават. Използвайки   
протестите в Каракас срещу властта във Венецу-
ела, на 23 януари председателят на Национално-
то събрание, лидер на опозицията, Хуан Гуайдо 
(на снимката) се обяви за временен президент. 
На свой ред Николас Мадуро обвини Вашингтон, 
че стои зад опита за преврат, и прекрати  дипло-
матическите отношения със САЩ.

Действащият президент има подкрепа сред на-
рода – близо 30 на сто от избирателите. Това е дос-
та сплотен електорат, докато избирателите на опо-
зицията са повече на брой, но разединени. А при 
сегашната продоволствена криза и липса на сто-
ки от първа необходимост разпределител на бла-
гата в страната все още е действащата власт. То-
ва е доста силен лост, за да запази Мадуро народ-
ната подкрепа. Защото поддръжниците на прези-
дента Мадуро знаят, че не той е докарал страна-
та до това положение, а заедно с правителството 
е подготвил план за икономическо възраждане, 
разработван съвместно с експерти от Русия, Ки-
тай и Турция.

С цел създаване на по-нататъшни икономиче-
ски трудности на властта Тръмп побърза да нало-
жи санкции на венецуелския петрол, като се отка-
же от него, докато на власт е Мадуро. Досега САЩ 
изкупуваха една трета от общия му износ, като 
за 2018 г. това се е равнявало на приблизително 
510  000 барела дневно. Мадуро обаче може да 
разчита на финансовата подкрепа на Русия, Китай 
и Иран. 
Зад него 
застава и 
армията. 
И е мал-
ко при-
б ъ р з а -
но да се 
п р о г н о-
зира па-
д а н е т о 
му и още 
п о в е ч е 
да се со-
чи дата 
за това. А когато обявилият се за временен пре-
зидент Хуан Гуайдо призова за нови масови про-
тести, държавният глава Николас Мадуро посети 
военно учение, за да покаже, че въоръжените си-
ли на страната са лоялни към него. Венецуелски-
ят министър на отбраната Владимир Лопес дори 
декларира, че армията ще се бори за Мадуро до 
последния куршум.

При създадената обаче сложна ситуация в стра-
ната Доналд Тръмп заяви, че всички възможни ва-
рианти за бъдещето са на масата, което може да се 
тълкува и като вероятност за военна интервенция. 

Едва ли обаче ще се решат на пряка агресия в 
момент, когато всички страни в региона се обя-
вяват против подобни действия. В Латинска Аме-
рика е натрупан голям опит от американски ин-
тервенции и отношението към тези събития там 
е категорично отрицателно.

Вашингтон отдавна е хвърлил око на богатства-
та на Венецуела и видимо ще продължи да под-
крепя самообявилия се за президент Гуайдо, чрез 
когото САЩ ще могат да се доберат до най-голя-
мото природно богатство на страната – петрола.

През май 2018 г. Мадуро спечели изборите с го-
лямо мнозинство и мандатът му изтича чак през 
2025 г. А дали ще устои на силния натиск от САЩ 
и вътрешната опозиция, е трудно да се предвиди. 
През 2002 г. президентът Чавес беше почти свален 
от дясната опозиция с подкрепата на бизнес сре-
дите. И тогава по време на пуча отново се появи 
самопровъзгласил се президент - Педро Кармена. 
Но повечето офицери останаха верни на другаря 
си по оръжие. Чавес бе полковник от въздушно-
десантните войски, а Мадуро е цивилен. 

Петьо ДаФинкичЕв

От стр. 1
Заявлението, че ще се 

създаде Съвет за страте-
гическо развитие на Бъл-
гария с участието на ин-
телектуалци и висококва-
лифицирани специалисти, 
притесни даже представи-
тели на левицата като крач-
ка към бъдещо формиро-
вание, което, прерасне ли в 
партия, ще отнеме от  елек-
тората им. По-прецизните 
в прогнозата анализатори, 
предсказващи победа на 
БСП, споделиха, че

„НЕРОДЕН ПЕТКО”
ако го има, ще е коалици-
онният им партньор. Без 
съюзници дори със значи-
телна преднина да изпре-
варят гербаджиите на пар-
ламентарните избори, ня-
ма да може да сглобят ка-
бинет. С ДПС след ковар-
ствата на Местан и хитри-
ните на Доган ортаклъкът 
е недопустим. С патриоти-
те, обръщащи се като фур-
наджийска лопата – също. 
Дали ще има други в На-
родното събрание, е неиз-
вестно. Корнелия Нинова 
побърза да изрази лично 
мнение, че не допуска по-
добен вариант. 

Запознатите с „Визия 
за развитие на България”, 
утвърдена от конгреса 
на червените, забеляз-
ват паралели между речта 
на президента и основния 
програмен документ. Обща 
е философията – промяна-
та е наложителна, неиз-
бежна, спасителна. Систе-
мата е неизлечимо болна. 
Законите се нарушават от 
призваните да ги изпълня-
ват и спазват. Доверието в 
парламента е критично ни-
ско. Парадоксално е твър-
дението на неговата пред-
седателка, че то е такова (8-
10%) заради „откритост”!!! 
Всъщност законодателни-
ят процес става непредви-
дим, лобистки и безцере-
монно измества общест-
вените интереси. Публич-
ни средства се разпреде-
лят на тъмно, няма отчет-
ност и отговорност. Посто-
янно се „опипва”

ПРАГЪТ НА ТЪРПИМОСТ
увеличавайки размера на 
изкуствено създаван „из-
лишък” и харченето на 
милиони и милиарди без 
санкции на Народното съ-
брание. Министерският съ-
вет се разпорежда в пар-
ламента, прегласуват се 
финансови рамки, проме-
нят се взети решения. Ед-
нолично се „изхвърлят” 
фирми от големи, спече-
лени с конкурс поръчки. 
„Разчитаме на еврофондо-
ве – конкретен е президен-
тът, – чакаме да ни пуснат 
в еврозоната, а зачерква-
ме европейски участници в 
конкурса за нов боен само-
лет в разрез с процедура, 
разработена по европей-
ски модел. Антиевропей-
ски избор е обявен за ге-
остратегически! Порочни-
ят стил на управление ни 
злепоставя като ненадеж-
ден партньор, показващ 
предварително разписани 
и възприети от съвремен-

ния свят норми. Затова и 
външни инвеститори бягат 
от страната.” Апропо, само 
за януари тази година чети-
ри големи фирми се пре-
местиха в Румъния, където 
данъците са по-високи, но 
явно има сигурност, пред-
видимост и законност.

Факт е, че Копенхаген-
ските критерии за приема-
не в ЕС не се изпълняват. 
Това е и причината десет 
години да сме под мони-
торинг и да не ни допус-
кат в шенгенското прос-
транство. По първия кри-
терий – институциите да 
са стабилни и гарантира-
щи демокрацията, върхо-
венството на закона и чо-
вешките права, сме сви-
детели на обратното – не-
предсказуемост, погазва-
не на закона и фаворизи-
ране на корпоративен ин-

терес. По втория критерий 
- пазарна икономика, спо-
собна да издържа на кон-
курентен натиск, също сме 
зле. Вместо предприемаче-
ство и инициативност, ос-
новани на конкуренция и 
мениджмънт, се стимули-
рат бизнес кръгове чрез 
протекции и със скандал-
ни обществени поръчки. 
Задушава се  прогресът. 
„Успехите, пропагандира-
ни от властта, не проме-
нят живота на мнозинство-
то към по-добро - подчер-
тава Радев. – Закотвени сме 
на европейското дъно по 
най-важните индикатори 
за качество на живота, до-
верие в държавността, де-
мография и чуждестранни 
инвестиции. Задълбочават 
се неравенството и бед-
ността…”  

Резултати от последно-
то изследване на социоло-
гическата агенция АФИС 
показват: 70% от българи-
те са убедени, че властта 
се грижи предимно за бо-
гатите. 

Ситуацията е критична. 
Каквито и съвременни ико-
номически, данъчни и со-
циални модели да се при-
лагат, излизането от всеоб-
щата безпътица е обрече-
но. Трябва да се извърши 
най-важното:

РАДИКАЛНА ПРОМЯНА
на политическата среда и 
на стила на управление.

„Историята е показала – 
категоричен е Радев – за-
кърняването на предста-
вителната демокрация во-
ди до концентрация на по-
литическата власт в тесен 
кръг, в който трансформи-
ра тази власт в икономиче-
ски облаги и ги влага отно-
во в повече власт. Така този 
вид бетонира властта си и 
порочният кръг се затваря. 

Оттам и нарастващата бед-
ност, неравенство, незадо-
волителен темп на разви-
тие, настъпление срещу де-
мокрацията, чувство за об-
реченост и безпътица, ими-
грация и демографска ка-
тастрофа.” 

Задължително е да се 
разграничат корумпира-
ните от ограбваните, сен-
честият олигархичен биз-
нес от почтеното предпри-
емачество. Механизмите за 
контрол над властта да се 
разширят и да включат не 
само формални проверки 
на имотни декларации на 
политиците, а и какви па-
ри харчат, имат ли подста-
вени лица за скрито при-
добиване на фирми, акти-
ви, сметки у нас и в чуж-
бина. Безкомпромисно на-
казателно преследване на 
нарушителите. Прокурату-

рата, МВР и службите да на-
влязат в старателно отбяг-
вания периметър на влас-
тта, в потенциалните зави-
симости между политици и 
собственици на фирми, пе-
челещи крупни държавни 
поръчки, и т.н.: „Ако това 
не стане – предвижда пре-
зидентът, – разпадът ще 
продължи, а търсенето на 
справедливост може да из-
лезе извън рамките и меха-
низмите на закона.”

Няма съмнение, че дър-
жавният глава като най-ин-
формирания човек в роди-
ната е наясно с

РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
и с цялата безизходност на 
положението. Затова и из-
водът, че въпросът не е да-
ли, а кога ще се стигне до из-
вънредни избори, звучи из-
ключително актуално. Опа-
сенията обаче са, че те ня-
ма да бъдат честни, ако не 
се вземат съответните мер-
ки. Според социолога проф. 
Мирчев Радев се опитва да 
поправи грешката си, дове-
ла до трети мандат на Бори-
сов. Неговият служебен ка-
бинет, оглавен от цариста 
Герджиков, стартира със за-
явки за възмездие, ревизии 
и наказания на злоупотре-
билите с властта, отклонили 
средства, на корумпирани-

те, довели страната до бед-
ност. В крайна сметка ни-
що такова не се случи. До-
ри малко по-острият меди-
ен съветник на премиера – 
журналистът Иван Гарелов, 
бе скоропостижно освобо-
ден от длъжност, за да не се 
разгневи Б. Борисов… 

ГРАжДАНСКИЯТ 
КОНТРОЛ 

върху изборите бе прене-
брегнат, което даде въз-
можност на Цветанов да 
задвижи добре смазаната 
машина за корпоративен 
вот, фалшифициране на 
протоколи и купуване на 
гласове. Мирчев е убеден, 
че ако гласуването бе чест-
но, то ГЕРБ щеше да има с 15 
депутати по-малко, а пози-
циите им с БСП щяха да са 
абсолютно изравнени, до-
ри с превес на столетница-
та: „Защо бяха необходими 
на президента две години, 
за да се убеди в безспорни 

истини за същността на то-
ва управление?”, чуди се 
професорът. „Много от-
давна изборният процес 
у нас е опорочен!”

Позицията на прези-
дента днес е, че за да се по-
стигне обективен резултат 
от вота, трябва да се про-
мени изборният кодекс, да 
се премине към машинно 

гласуване, видеокамери да 
следят за броенето на бю-
летините… Как ще се случи 
подобно пречистване, след 
като цялата администра-
ция, местната власт, поли-
цията са пряко свързани с 
властта, произтичат от нея 
и не биха работили срещу 
себе си? Не ни е ясно. Оне-
зи 200-250 хил. допълнител-
ни, за да не кажем открад-
нати, бюлетини са жизнено 
необходими на ГЕРБ. Отдав-
на не са им достатъчни сим-
патизантите, намалели на-
половина за десет години, 
докато върхушката на пар-
тията скиташе по чужбина 
и се обогатяваше. 

Обстановката става все 
по-напрегната. Едно е си-
гурно – и низините, т.е. по-
голямата част от народа, и 
върховете – президентска-
та институция, са убедени, 
че така повече не може. Съ-
сипва се прекрасната ро-
дина. Населението се топи 
и бяга в чужбина. Властни-
ците са се самозабравили, 
преследват с всички сред-
ства опонентите си. При-
мерът с Елена Йончева 
ще остане в историята ка-
то директен натиск срещу 
свободата на словото, без 
която демокрацията е не-
възможна. 

не се ли показват грешките на управниците, 
престъпните практики на силните на деня, те 
се възприемат за велможи, богове, разпореждат 
се с обикновения човек както намерят за добре 
и в свой интерес. Държавата престава да бъде 
на гражданите и се превръща в авторитарна. В 
крайна сметка се стига до протести, неподчине-
ния и взрив на негодувание с тежки последствия. 
разумните, зрели нации извършват промените по 
демократичен път. на нас, българите, след 30-го-
дишен ненормален преход събуждане ни е необ-
ходимо! речта на президента преследва подобна 
цел – почтените, честните, бедните, унизените, 
ограбваните и лъганите да се обединим и вземем 
съдбата в свои ръце.

„Не дали, а кога”
издържаната с нашите данъци БнТ „канал 1” 

не отрази в пълен обем отчета на президента за 
двегодишната работа на неговия екип. Показа са-
мо избрани моменти, с което извърши наруше-
ние на задължението на единствената държавна 
телевизия у нас.

агенция „галъп” публикува изследване, според 
което 67% от българите одобряват критичния тон 
в речта на румен радев, разкриващ недостатъци 
в управлението на страната. 
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До  ГЛаВниЯ  реДактор

Друг въпрос, кой-
то разбуни духове-

те и веднага беше 
свързан с първия, 

беше закупуване-
то на американските 
самолети  Ф-16. По то-
зи въпрос групата на 
обсъждащите  се уве-
личи.  Най-интересно-
то беше сравнението 
с женитба за жена, ко-
ято нито си виждал, ни-
то си чувал нещо за нея. 
Сега фактически заво-
дът се строи. Самоле-
тът Ф-16 е още на бю-
рата на конструкто-
рите. Какво ще се ро-
ди в новия завод е неиз-
вестно. Кога ще се поя-
ви - също е неизвестно. 
След година, две? Друг 
заяви, че преди нас има-
ло още три държави, на 
които трябва да про-
извеждат самолети. 
Че и там договаряне-
то станало по поли-
тически път, а не как-
то му е редът. Ето как 
определи реда говоре-

то разбуни духове-

то на американските 

щият, който се оказа, 
че е бивш летец: "Нала-
гат се кандидатите и 
за всеки един се поста-
вят условията, преиму-
ществата и слабости-
те. Така се решава, ка-
то се прави анализ меж-
ду кандидатстващите 
марки самолети. След 
това се анализират по 
същия начин и апара-
турата, обслужване-
то, цената, годините 
на експлоатация и бо-
еспособността на са-
молета. Ф-16 не могат 
да се побират в сегаш-
ните хангари. Трябва да 
се строят нови. Те из-
разходват много гори-
во. Казват, че прибори-
те са нови и съвършени 
и като добавка казват, 
че сега са монтирани на 
други самолети, къде-
то ги изпитват. Тога-
ва какво им е новото и 
съвършеното? Друг по-
стави въпроса, че при 
тази обстановка сигур-
но ще получим самоле-

Има ли език, 
има и народ

Любящи сърца

тите след 5-6 години. 
Тогава вече ще бъдат 
остарели. Сега техни-
ката се развива бър-
зо. Трети разкритику-
ва Каракачанов, който 
отрича шведските са-
молети "Грипен", защо-
то сме щели да ги полу-
чим без апаратурата и 
това щяло да ги оскъпи. 
Това не е вярно, заяви 
говорещият. Тази апа-
ратура струва не по-
вече от 2-3 милиона, а 
ще имаме за 20 милиона 
два изтребителя в по-
вече и при по-добри ус-
ловия от Ф-16.

Накрая обсъждане-
то завърши с твърдо-
то намерение да се про-
тестира и да не се до-
пуска нашите пари да 
отиват там, където 
не трябва, а да се на-
прави анализ и наисти-
на специалисти да оп-
ределят кой самолет 
да се закупи.
 инж. капитан първи 

ранг  Христо Джуров

 Здравейте, драга редакция,
Абонат съм и чета ре-

довно вашия вестник. 
Харесва ми това, ко-
ето пишете, но не и 
това, което става по 
централните радиа 
и телевизии. Дума-
та ми е за езика - за 
езика свещен на на-
шите деди. Ами и на 
езика ни посегнаха. 

Ние с бабата почнахме да не 
разбираме за какво става дума. Не било пазар, 
било шопинг. Не било на живо, било лайф. Това 
пък уъркшоп - езикът ми ще се счупи, ако опи-
там да го кажа. 

Половината реклами по телевизията са на ан-
глийски. Вашите колеги се надпреварват да заме-
нят българските думи с чужди. 

Някога Щастливеца беше рекъл - пази боже сля-
по да прогледне! И като че ли да си чуждопоклон-
ник вече е много престижно. Добре де, ама като 
махнеш езика, какво остава? Може да ни вземат 
заводите, земята, да унищожат здравеопазването, 
училищата и армията, но има ли език, има народ! 

Думите на Отец Паисий са валидни и днес:  „Пора-
ди що, юроде, се срамиш да се наречеш българин!” 
И поради що мърсиш българското слово!

Уважаеми господине,
Пиша, за да ви ос-

ведомя за настрое-
нията сред пенсио-
нерите по актуална-
та политика в дър-
жавата. Наскоро  на 
опашката в пощата 
за получаване на пен-
сиите стана разговор 
и побързах да запиша, 
докато не съм забра-
вил, изказванията на 
отделните участни-
ци.  Разговора подеха 
двама от присъства-
щите по отношение 
на това, че пенсии-
те са намалени със 
социалната добавка. 
Те твърдо заявиха, че 
държавата в лицето 
на министър-предсе-
дателя и финансовия 
министър крадат от 
инвалидите. 

 Здравейте, драга редакция,
Абонат съм и чета ре-

довно вашия вестник. 
Харесва ми това, ко-
ето пишете, но не и 
това, което става по 
централните радиа 
и телевизии. Дума-

езика свещен на на-
шите деди. Ами и на 

Харесва ми това, ко-

йордан ДиМиТров, Пловдив

цата ни се разбягаха в 
чужбина и там се раждат 
внуците ни? И защо се-
мействата ни (както и в 
неговото) са се пръсна-
ли на три страни? - сна-
ха му в Англия, внуците 
в София, синът му тук, 
при тях. С неуморима-
та си жажда за знания и 
обич към книгите, с фи-
лософските си разсъж-
дения дядо Велико изу-
мява от раз. В дома им и 
досега има разтворена 
на масата книга, сложе-

на на специална дърве-
на поставка, за да е ле-
ко надигната в горната 
част, да е по-удобна за 
четене. До нея стои чер-
вен молив с линийка, за 

да си подчертава оп-
ределени, по-специал-
ни редове. Апропо, ни-
то един вестник в дома 
им не е късан. Всичко 
се пази, защото е ва-
жно. С днешна дата то-
ва се отнася за „Пенси-
онери” - годишни або-
нати са.

С баба Елисавета се 
запознават в Бръшля-
ница, където дядо Ве-
лико е работил. До-
вежда баба Ветка ка-
то булка в дома си на 
колело. В селото хо-
рата ги познават ка-
то добри, честни, лю-
бящи, отрудени хора. 
Баба Ветка е известна 
с благия си характер, 
неслучайно е пенси-
онирана като леличка 
в тогавашната детска 
ясла, сегашната детска 
градина „Незабрав-
ка”. След като се ври-
чат във вярност, та до 
днес, тези мили хора 
са заедно във всичко 
- помагат си, споделят 
си, обичат се. Децата 
им са примерни, вну-
ците Тихомир, Елица, 
Венцислав и Людмил - 
прекрасни, а правну-
ците Гого, Алиса, Ми-
хаил, Владимир и най-
малкият Калоянчо са 
за чудо и приказ.

Ние от редакцион-
ния колектив се об-
ръщаме към вас и с 
прегръдка ви казва-
ме: „Бъдете благосло-
вени!”
  ивайло ангЕловна екскурзия в София през 1957 г.Заедно с дъщерята Лили и сина митко

Сред хората от 
златната въз-
раст са Елиса-

вета и величко со-
тирови  от плевен-
ското село Подем. За 
тях ми разказа пре-
красната им дъще-
ря Лилия Сотирова, 
пенсионирана детска 
учителка, възпитала 
и обучила поколения 
деца, които днес с 
респект я поздравя-
ват, срещайки я на 
улицата. У дома им 
ме посрещна съпру-
гът й Георги. А леля 
Лили бе с още топла, 
чудна погача с шаре-
на сол в ръце. Усмих-
вайки ми се, тя изре-
че: „Добре сте дошъл 
у дома, г-н Ангелов!” 
Домът им бе уютен и 
чист, масата - отрупа-
на с вкусни блюда, а 
хората в тази къща - 
сърцати, умни, мир-
ни и сплотени. Хап-
нахме, а приказката 

потръгна лежерно. 
„Когато става въпрос 
за мама и татко, да-
вам всичко от себе си. 
Благодарение на тях 
съм това, което съм. 
И те самите са почте-
ни, трудолюбиви, мо-
рални, знаещи истин-

ската стойност на думи 
като доброта, любов, 
обич към ближния. Със 
същите тези чувства те 
ме посрещат всеки път, 
когато им отида на гос-
ти. Докато татко беше 
по-млад, все ме при-
канваше да седна на 
коляното му, милваше 
ме с думите: „На татко 
кокошчицата.” Връзка-
та ми с тях е силна, за 
мен те са най-добрите 
родители на света, ис-
тинска щастливка съм, 
че ги имам. 

Благодарна съм, че 
са ми и създали усло-
вия от мъничка да пея, 
да съм тясно свърза-
на с културата, да съм 
жизнена, емоционал-
на. Неслучайно на 6 го-
динки стъпих на сцена, 
на която и до днес тан-

цувам с останалите ар-
тистични очаровател-
ни колеги от ансамбъл 
„Гайдуница”, където по 
енергия не отстъпвам  
на по-младите.   

Всъщност баба Елиса-
вета е родена на 20 фев-
руари 1930 г. в  плевен-

е бил на 11. От малък 
е ученолюбив и любо-
знателен. Активно се е 
занимавал с политика. 
Сега, почти на 92 г., все 
още го вълнуват въпро-
си като: Как така се стиг-
на до това положение в 
държавата ни? Защо де-

ското селце Бръшляни-
ца. Завършила е мастер-
клас по шеф и кройка в 
Плевен. Баба Ветка, как-
то я знаят всички в По-
дем, е била една от най-
добрите и търсени ши-
вачки. Тя била ненадми-
ната и в месенето и то-
ченето на баници. Отда-
ва й се работата и в гра-
дината. В двора отглеж-
да от баклата през ран-
ната пролет до тиквите 
през късната есен. Цве-
тята й са приказни. 

Дядо Вели-
ко, чийто род 
са тракийски 
преселници, се 
появил на бял 
свят на 24 април 
1927 г. в Бургас. 
Заселва се със 
семейството си 
в Подем, когато 

В края на януари 
Величко Сотиров по-
чина.

изказваме събо-
лезнования на него-
вите близки.

ПоЩаЛЬон

Нашият читател 
Георги Петров от 
Пловдив ни пише, че не 
е съгласен с тезата на 
главния редактор в ма-
териала му „Управлен-
ска немощ”, където кри-
тикувал сегашното 
правителство в послу-
шание към Запада от-
носно покупката на са-
молетите F-16. Той пи-
ше, че САЩ са наши съ-
юзници и е естествено 
да купуваме от тях, но 
явно забравя, че и шве-
дите са също съюзни-
ци на НАТО, а техният 
изтребител „Грипен“ е 
на въоръжение в две на-
товски държави. 

Симеон игнатов 
от с. овчеполци, Па-
зарджишко, ни моли 
да се обърнем към Ми-
нистерството на зе-
меделието и храни-
те за информация как 
се формира цената на 
хляба, тъй като според 
него тя е нереално ви-
сока. 

Редакцията е поста-
вяла този въпрос на 
страниците на вест-
ника, но ще направим 
проучване и ще го опо-
вестим, когато бъдем 
готови. 

Читателката н. 
Донева поздравява еки-
па на вестника  и ни бла-
годари за прекрасните 
материали в него. „Ко-
гато чета вестника се 
чувствам сред прияте-
ли”, приключва писмо-
то си тя.
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Денят на родилната помощ в с. Церово

6 Съюзен живот Читалища

В Брестник 
се маскираха 
за карнавал

Силата на 
новия живот

помогнала й да дойде 
то на бял свят. Както 
се пресъздава обича-
ят  днес, пред очите на 
много хора, поканени 
да отпразнуват Бабин-
ден. Въпреки че  още са 
живи раните от тежка-
та катастрофа 
с хора от това 
село преди го-
дина, в която 
край Своге за-
гинаха 17 въз-
растни мъже и 
жени. Такива 
празници ка-
то днешния са 
израз на побе-
дата на  живо-
та над смъртта. 
Бабите  преда-
ват своя опит 
на младите с 
надеждата да 
се раждат по-
вече деца на село. 

Младата акушерка 
умива ръцете си, водата 
ще измие всичко нечис-
то. После пръска  нався-
къде с пожелание кол-
кото са пръските, толко-
ва още деца да се родят. 
Разчупват питка над ро-
дилката, за да е пълен 
животът й, да отгледа в 
радост и здраве своите 

деца. После следва ве-
селата част. Построяват 
се младите хороводци 
от местната фолклорна 
група за народни танци 
„Мойто либе“, възпро-
извеждат старо мест-
но хоро, показано от 

най-възрастните жени. 
За научаването на това 
хоро разказва ръково-
дителката анета въл-
канова: „От доста вре-
ме във фолклорния клуб 
искаха да разучим ед-
но много красиво мест-
но хоро, което са игра-
ли още техните праба-
би. Дойдоха баба Елка, 
на 80 години, баба Над-

ехо от Бабинден

Ритуалът по въз-
произвеждане 
на обреда Ба-

бинден се пази и 
съхранява като от-
колешна традиция. 
Местните 
баби рев-
ностно го 
пазят и го 
п р е д а в а т 
на свои-
те внуци 
и правну-
ци. Така е 
тук, в со-
фийското 
село све-
т о в р а ч а -
не, къде-
то бабата 
-  виоле-
та стано-
ева, е об-
лякла в на-
родна но-
сия себе 
си, дъще-
ря си Ме-
лиса, млада родилка, 
малкия Марио, мла-
денеца, централен 
участник в събити-
ето, двегодишната 
внучка Алисън, коя-
то преди две години 
като бебе е участва-
ла в ритуала. Ражда-
нето на Марио дошло 
тъкмо навреме, за да 
участва в празника, 
облечен в мъничка 
народна носия, пък 
и с калпаче! Този 
участник в празника 

ка, на 76 и още някол-
ко други. Те едва прис-
тъпваха, но успяха да 
изиграят Кукуньешко-
то, така както го знаят 
от младини. Провоки-
ра ме това, че все още 
има хора, които помнят 
и носят традицията в 
себе си. Научихме  Ку-
куньешкото, по начина, 
по който са го играли. 
То има много варианти, 
но този, който се играе 

в селото, е 
автентич-
ният. Сега 
ние изне-
н а д а х м е 
бабите, че 
сме го на-
п р а в и л и 
с техни-
те внуци. 
То е с по-
вече тан-
цови еле-
менти и 
от повече 
части, но 
те толко-
ва много 

обикнаха това хоро, че 
всички го играят с ог-

ромно удоволствие и 
радост. Носи  ни много 
сантимент от детство-
то, от някогашната ат-
мосфера и не е слож-
но. И най-хубавото е, че 
хората имат жажда към 
това, което е било. Жи-
веем в други времена, 
но те искат да възста-
новят и запазят хорàта, 
да ги играят и днес. Ня-
кои от тях са обрабо-
тени със съвременни 
елементи. Надгражда-
ме, но и запазваме ав-
тентичния фолклор.”

Празникът събра 
много хора и донесе 
радост в селото. 

 И в близките се-
ла пресъздават риту-
ала Бабинден, местни-
те  обичат този праз-
ник и всяка година го 
отбелязват. 

Люшват се хората, 
малкият Марио кротко 
спи и минава от ръце 
на ръце, за да съпрежи-
вее всяка жена радост-
та от това да подържи 
малкия живот.   

Дарина  нЕнова

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

НЧ ”Светлина -1883”, с. Раданово, общ. Пол-
ски Тръмбеш, обл. В. Търново, спази и този път 
българските традиции и отпразнува Бабинден и 
Антоновден в библиотеката. Почетохме и ува-
жихме лекарите, медицинските лица в нашия 
здравен дом,  където по стар обичай къпахме 
бебето и дарихме лекарите с пита, вино, напра-
вихме им гердан от пуканки за берекет - пове-
че бебета. Нашият лекар Емил Енчев и медицин-
ската сестра Иванка Александрова ни посрещ-
наха  мило и топло.

В библиотеката в читалището направихме  
инсценировка по темата на празника Антонов-
ден. Библиотекарката Мария Стефанова при-
помни традициите за  Антоновден.

  Бабинден се празнува от читалището от го-
дини наред. В по-старите  времена в Раданово 
е имало две баби - баба Андрейца и баба Вай-
гина.Те са помагали на жените да раждат. Ходе-
ли по къщите да къпят бебетата, да учат майки-
те им как да гледат малките същества. Ходели, 
докато децата станат на 1 месец. Както читали-
щата ги няма в никоя страна, така и Бабинден 
го няма никъде по света. Този празник е една 
благодарност към  акушерките днес. В село Ра-
даново се празнува на 21 януари.

В миналите години бабата обикаляла къщи-
те, където е израждала жените. Хората по обяд 
отивали при нея да й благодарят. Домакините 
подготвяли различни ястия, пита, с които чер-
пели бабата и давали подаръци. Следобед се 
събират сред селото. Най-напред вземат две 
по-яки жени да носят бабата на ръце, казва се 

на „столче”. Отиват на нашата река Янтра, която е 
съвсем близо до центъра. Там има един камък - каз-
ва се „камъкът на река Янтра”, където къпят бабата 
и честитят празника.  Пожелават й дълъг живот и 
здраве. После се връщат на центъра на хорото. Ако 
по пътя срещнат някой мъж, той трябва да се отку-
пи с пари на жените, иначе му събуват панталона. 

По-късно вечерта  вземат бабата и я носят вкъ-
щи. Така се празнувало едно време Бабинден в 
село Раданово. Жените носят със себе си кърпа, 

сапун, поли-
ват на бабата 
и като й дават 
сапуна, й каз-
ват „Както се 
хлъзга сапу-
нът, така да 
се раждат бе-
бенцата”. Ба-
бата сяда на-
чело на тра-
пезата. Жени-
те я даряват.

Така про-
дължава и до 
наши дни тра-

дицията в селото.
антония ХайДарова, 
нч ”светлина - 1883”,  

с. раданово”, общ. Полски Тръмбеш

Два празника в с. Раданово

Пищно карнавално шествие с маскирани ба-
би събра млади и стари навръх Бабинден в пло-
вдивското село Брестник. Празникът започна 
преди обед с ритуално обхождане на улиците с 
каруца, а в ролята на бабата  се превъплъти Ва-
силка Анева. Младата булка, която „роди“ мом-
ченце насред площада пред очите на всички, бе 
Мирела Рашкова. Женското хоро около белока-
менната чешма се изви с музикантите от оркес-
тър „Феникс“ на Христо Коритаров. През мина-
лата година в селото са родени 20 деца, като 
между тях има и близнаци, похвали се д-р Жи-
лова, която бе почетен гост на празника. 73-го-
дишната Карамфила Тушева почерпи всички с 
домашна пита и брестнишки сарми с благослов 
тази година да се родят двойно повече деца. 

николай чаПански

 По традиция жените от с. Це-
рово, Пазарджишко, отпразну-
ваха деня на родилната помощ. 
Първо посетиха здравната служ-
ба и честитиха празника на д-р 
Точков и медицинската сестра 
Райна Лалина. Почерпиха ги с пи-
та и греяна ракия. След това в 
пенсионерския клуб ,,Надежда“ 
се проведе мило тържество, на 
което присъстваха майки и ба-
би. Всяка бе донесла пита и ба-

ници за почерпка.  Гости на тър-
жеството бяха народната пред-
ставителка от ,,Коалиция за Бъл-
гария“ Надя Клисурска, зам.-кме-
тът на общинския съвет – Леси-
чово, Кирил Гелеменов и предсе-
дателят на клуба на пенсионера 
в с. Лесичово Димитрия Тошкина 
и Райна Мантарова. Акушерката 
Пенка Гъркова приветства жени-
те със слово и отчет, че през го-

дината са се родили 6 деца. Тя 
поднесе на новородените пода-
ръци. Поздравления поднесоха 
г-жа Клисурска и Кирил Гелеме-
нов. На акушерката поляха ръце-
те с вода и я закичиха със здра-
вец, поднесоха й подаръци. 

 Тържеството продължи с до-
бро настроение. 

  николина сЕрДарова, 
с. Церово

Баба Виолета, дъщерята мелиса, 
внучката алисън и малкият марио

кротко спи през цялото 
време въпреки силна-
та музика, възгласите и 
ролята си в ритуалните 
дейности. Самата баба 
Виолета е много щаст-
лива, че двете й внуче-
та са действащи лица в 
един от най-красиви-
те български празни-
ци. Тя си спомня като 
дете първите празни-
ци, когато след израж-
дането на бебето май-
ката измива ритуално 
ръцете на акушерката, 

ритуално измиване ръцете на акушерката



6.II. - 12.II.2019 г.
6

Български 7Обреди Обичаи

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Страшни кукери с 
тежки чанове, тъпани 
и гайди се разходиха 
в Перник за Сурва. Та-
зи година фестивалът 
имаше рекорден брой 
участници. Посетители-
те достигнаха 250 000 
души – от близо и да-
леч. Студеното време 
не изплаши маскирани-
те от цяла България, а и 
от Италия, Португалия, 
Гърция, Македония, 
Сърбия, Словения, Ру-
мъния, Хърватия да се 
полюбуват на тази съх-
ранена и продължава-

ща да се развива тра-
диция. 

Над 7500 участници 
от България и Европа 
участваха в тазгодиш-
ното 28-мо поред изда-
ние на фестивала. Ня-
кои от групите бяха до-
несли и черешови топ-
чета, други гърмяха с 
пищови, палеха сено и 
се боричкаха на пло-
щада.

Историята
Фестивалът се ор-

г а н и з и -
ра от Об-
щина Пер-
ник от 1966 
г. От 1985 г. 
има статут 
на междуна-
роден. През 
1995 г. Пер-
ник е при-
ет за член 
на Федера-
цията на ев-
р о п е й с к и -
те карна-
вални гра-
дове. А ней-
ният прези-
дент обявя-
ва Перник 
за европей-
ска столица на сурва-
карските и кукерски-
те традиции. От 2008 г. 
се провежда ежегодно 
в последните събота и 
неделя на януари. Най-
атрактивният му акцент  
е двудневното състеза-
телно дефиле на маска-
радни групи от страната 
и чужбина. Участници-
те идват на състезание, 
заради емоцията, за ве-
селбата, за признание-
то. Зрителите и гостите 
от чужбина пък са тук, 

за да споделят магията 
на играта, да видят и пи-
пнат маските, да се по-
чувстват обновени, да 
си пожелаят здраве и 
късмет.

Маскарадната об-
редност идва от древ-
ни езически времена и 
е съхранена до днес ка-
то част от българската 
фолклорна традиция. 

Зимните и предпро-
летните ергенски иг-
ри с маски се свързват 
със смяната на старата 
с новата година, с на-
ближаващото събужда-

не на природата. Те но-
сят пожелания за богата 
реколта, здраве и пло-
дородие по хора и жи-
вотни. Символиката им 
е насочена към про-
гонване на злите сили 
и подготвяне за новото 
начало. 

Играта на маскира-
ните мъже е мистично 
единство на ритъм, звук 
и багри. Те се движат 
със специфична стъпка, 
носят внушителни мас-
ки и самобитни костю-

ми и огласят  със сто-
тици звънци, примесе-
ни с наричания и бла-
гословии. 

Маските в народни-
те вярвания защитават 
от влиянието на “не-
чистите сили“. Българ-
ската обредна маска е 
източник на богата ин-
формация за различни-
те етнографски райони. 

Звукът на звънците, 
окачени около кръста, 
подсилва предпазно-
то им действие. Група-

та включва разнообраз-
ни персонажи. По тра-
диция всички обредни 
роли се изпълняват от 
мъже, облечени в раз-
лични маскарадни кос-
тюми. 

Маскарадността в 
България е жива тра-
диция, която се проме-
ня и надгражда. Адап-
тира към себе си нови 
символи и образи, от-
слабват ограниченията 
за участниците по пол и 
възраст. Политическите 
промени и социалните 
проблеми пък раждат 

п а р о -
дии на 
п р е д -
стави-
т е л и 
на раз-
лични 
с о ц и -
а л н и 
групи. 
Ж е л а -
н и е -
то за 
у ч а с -
тие во-
ди до 
промя-
на гру-
пите - 
в тях 

се представят както ве-
терани над 70 години, 
така и деца, маскират се 
жени и момичета, които 
се чувстват съпричаст-
ни към традицията.

Днес маскарадните 
обичаи имат двойствен 
живот – от една страна, 
съгласно традицията те 
се изпълняват ежегод-
но на определения ден 
по места, от друга стра-
на - придобиват показ-
ност и състезателен ха-
рактер.

Игрите
 в  Пернишко

На фестивала в Пер-
ник се представят мас-
ки от всички етнограф-
ски области на страната. 
Всеки зрител, докоснал 
се до игрите и маските 
на участниците, усеща 
живителното им вли-
яние и се потапя в ат-
мосферата на една ве-
ковна традиция.

Почти всяко село в 
региона има своя мас-

карадна група, често 
участниците в нея са по-
вече от 50 души. 

Автентичният мас-
карад включва различ-
ни персонажи. Основно 
обредно лице е много-
бройната група мъже с 
маски и звънци, прид-
вижваща се със специ-
фична ритмична стъпка. 
Особено характерно за 
сурвакарите е разигра-
ването на ритуала „сват-
ба”, за разлика от куке-
рите, за които е харак-
терно ритуалното за-
ораване. Основни мо-
менти са обхождането 
на селището и посеще-
нието на всяка къща по-
отделно, както и колек-
тивната игра на селския 
площад. 

Костюмите са 
главно 2 типа – 

само от кожи или от 
нарязани парцали 

Маските са  оформе-
ни като глави на причу-
дливи същества и жи-
вотни с плашещи ли-
ца и стърчащи зъби, с 
рога, опашки, трака-
щи клюнове  или ка-
то сложно изработени 
конструкции от пера на 
домашни птици върху 
дървен скелет. Поняко-
га маската е само на-
чернено лице, върху 
което могат да бъдат 
прикрепени мустаци и 
брада от вълна, конци 
или коноп. 

В Пернишко маски-
те са изработени от ко-
жи на овце и кози, кри-
ле и пера от домашни 
птици, рога, ца-
ревична шума, 
коноп. Другаде – 
от сукно, вълнена 
прежда, мъниста, 
сухи растения, 
хартиени цветя. 
Участниците из-
работват маските 
си сами или с по-
мощта на утвър-
дени майстори. 
Процесът е сло-
жен и е обгърнат 
в тайнственост.

Международ-
ният фестивал 
Сурва беше за-
крит с пищна за-
ря. Бяха обявени и го-
лемите победители, ко-
ито взимат златна, сре-
бърна и бронзова маска. 

Сурва – живителният полъх на традицията

Ето някои от наградите 
на фестивала сурва, 

Перник, за 2019 година.
Награда за поддър-

жане и предаване на 
местната традиция: 

сурвакари 
Златен медал:  с. 

Джерман, обл. Кюстен-
дил; сребърен медал: 
с. Светля, обл. Перник; 
бронзов медал: с. Ме-
щица, обл. Перник.

кукЕри 
Златен медал: с. 

Бояново, обл. Ямбол; 
сребърен медал: гр. 
Стралджа, област Ям-
бол;  бронзов медал: 
с. Вресово, община Ру-
ен, област Бургас

Награда за маски и 
костюми

сурвакари
Златен медал - с. Сте-

фаново, община Радо-
мир; с. Селищен дол, 
община Перник; сребъ-

рен медал:с. Елов дол, 
община Земен; с. Копа-
ница, община Радомир; 
бронзов медал с. Зи-
дарци, община Перник.

кукЕри 
З л а -

тен ме-
дал: с. 
В а с и л 
Левски, 
о б щ и -
на Кар-
л о в о ; 
с р е б ъ -
рен ме-
дал: с. 
Весели-
н о в о , 
община 
С м я д о -
во; брон-
зов ме-

дал: с. Чарган, област 
Ямбол.

награДа За 
инДивиДуална 

Маска 
Златен медал: Пла-

мен Велинов, с. Бозве-
лийско, Варна; Велин 
Костадинов, Джерман; 
сребърен медал Ки-
рил Щрапулин и Юли-
ян Душков, с. Друган; 
бронзов медал Краси-
мир Живков, Благоев-
град. 
Голяма награда – маска

кукЕри
Златна маска: кв. 

Долно Езерово, област 
Бургас; сребърна мас-

ка: с. Сто-
летово, об-
щина Кар-
лово; брон-
зова маска 
с. Айдемир, 
община Си-
листра.
сурвака-

ри
З л а т -

на маска: с. 
Кралев дол, 
община Пер-
ник; сребър-
на маска: с. 
Брежани, об-
щина Сими-

тли; бронзова маска: 
с. Черна гора, община 
Перник.
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като солистка и глас от хора „мистерията на българските гласове” на-
родната певица калинка Згурова отдавна е спечелила любовта на публи-
ката у нас и по света. огромният репертоар на винаги одухотворената и 
с огромна усмивка певица изобилства с над 350 солови странджански пес-
ни, част от богатия фонд на Бнр. родом е от китното бургаско селце Де-
белт. тя е единствената българска народна певица, удостоена с престиж-
ната наградата „Грами“ на американската академия за звукозапис. един 
от нейните откриватели е несравнимият и легендарен народен певец Сава 
Попсавов, по-късно получава признание и от самия маестро Филип кутев. 
През 1993-а създава фондация „кънев-Згурова“, чрез която подпомага мла-
ди народни певци, има своя школа и възпитаници за българско народно пе-
ене. Създателка е на фолклорното трио „Зорница”. 

От стр. 1
- г-жо Згурова, спом-

няте ли си кога  осъзна-
хте, че именно народ-
ната песен е вашето 
призвание, че музика-
та ще е ваш неизменен 
другар в живота?

- Разбира се! Още в 
детската градина в род-
ното ми село лелички-
те са забелязали, че  съм 
музикална. Съседките 
ни пък често казваxа на 
майка ми: „Станке, да зна-
еш, това дете голяма пе-
вица ще стане, постоян-
но пее“. От 1-ви до 4-ти 
клас учиx в местното учи-
лище „Антон Страшими-
ров“, където първата ми 
учителка, г-жа Василка 
Ковчезлиева, ръководе-
ше училищния xор. Аз пе-
еx в него. После продъл-
жих да уча в Бургас в учи-
лище „Братя Миладино-
ви“. Директорът г-н Въл-
ков свиреше на цигулка, 
а аз пееx в директорска-
та стая. И всичко живо в 
училището слушаше „Бо-
яне, либе Бояне“ и още 
много други песни. В то-
зи период от живота ми 
ме откри и големият пе-
вец Сава Попсавов - един 
изключително високоин-
телигентен и благороден 
човек, който милееше за 
България. Благодарение 
на него и на всички xо-
ра преди това аз успяx 
да стана това, което съм. 
Лично странджанският 
певец ми даде кураж да 
се явя на Първия нацио-
нален събор „Странджа 
пее” в село Граматико-
во през далечната 1960 
г., където бях отличена с 
първа награда - това бе-
ше и моето кръщение. 
Именно там сензацията 
беше 100-годишната ба-
ба Урга и най-малката, 
моя милост - тогавашно-
то 14-годишно момичен-
це Калинка Згурова.

- Този момент ли е 
вашият  професиона-
лен старт?

- Да, оттук тръгнах 
към певческите върхо-
ве. Между другото 5 го-

дини след Граматиково 
стана надпяването в Коп-
ривщица, на Рожен, в Пи-
рин, в Тервел... Благода-
рение на Дико Фучеджи-
ев, светла му памет, кой-
то е странджанец, и по 
негово предложение 
първият фолклорен съ-
бор е в сърцето на Стран-
джа, където е и началото 
на творческата кариера 
на цяла плеяда от имена 
като Янка Рупкина, Геор-
ги Павлов...

- всеки път подна-
сяте репертоара си с 
взискателност към де-
тайлите на старинния 
странджански стил и 
характерните за род-
ния ви край т. нар. „за-
горски” песни, одухо-
творени от красивия 
ви тембрист глас.

- Благодаря ви! Това 
трябва да се поддържа и 
предава. С грижа за мла-
дите фолклорни таланти 
основах школа за народ-
но пеене, създадох хор 
и фондация на името на 
съпруга ми - композито-
ра Стефан Кънев, развих 
родолюбива дейност в 
читалища и училища. Но 

преди да постигна всич-
ко това, имах щастливо 
детство. То премина сред 
песни - семейството ми 
е с музикални традиции. 
Родителите ми, а по-къс-
но и учителите ми насър-
чиха моите изяви още в 
ранна възраст. Щастлива 
съм, че моето призвание 
е да бъда народна певи-
ца, да създавам радост и 

удоволствие на хората. От 
1960 г. насам следвам сво-
ята любов и призвание. Но 
не е достатъчно да имаш 
само глас и талант, трябва 
и много труд, работа, анга-
жименти. Всички мои пес-
ни минават не само през 
гърлото и мисълта ми, а 
преди всичко през сър-
цето ми. С „Мистерията на 
българските гласове” има-
хме много концертни изя-
ви, почитатели ни очаква-
ха навсякъде по света. 

- Ценят ли се подоба-
ващо народните изпъл-
нители според вас днес, 
в XXI век? какви са ваши-
те мечти в тази насока за 
подрастващите?

- Ценят се, но този дъ-
лъг преxод на демокра-
ция разводни някак си не-
щата. Няма високи запла-
ти и пенсии. Младите xо-
ра обаче проявяват инте-
рес към народната музика, 
още от детските градини 
има деца, които се занима-
ват с фолклор. Това е мно-
го xубаво и обнадеждава-
що. Мечтая да имам много 
талантливи ученици, които 
да прославят България. Да 
има добри вокални педа-
гози, които да подxванат 
подрастващите таланти и 
да им покажат азбуката на 
звукоизвличане. Както ве-
че споменах,  в нашето пе-
ене красивият звук трябва 
да излиза от гърлото.

- Заради това (и не са-
мо) българските народ-
ни песни са неповтори-
ми, нали?

- Да, разбира се, зато-
ва са и извор на  красота. 
Философия и мъдрост има 
в нашите песни. За радост 
хората днес отново пола-
гат грижи за младите та-
ланти. Има музикални па-
ралелки в Бургас, Плевен, 
Варна и специализирани-
те училища за народна му-
зика в Котел, Широка лъка. 
Аз например винаги на 1 

април журирам кандидати 
за училището в Котел. Ид-
ват даровити деца от ця-
лата страна. Възхищавам 
се на младото поколение 
таланти, само трябва да 
се забележи, да се насо-
чи детето.

От 15 години съм поче-
тен гражданин на Бургас, 
а преди 3 години станах 
и почетен гражданин на 

Средец, също в моя край. 
Там повече от 20 годи-
ни се провежда съборът 
„Фолклорен венец - Божу-
ра”, който събира талант-
ливите деца на България 
и в който са получавали 
награди моите ученици. 
През последните години 
дейността ми е посветена 
на младите хора и на по-
читателите на българска-
та народна музика.

- Записа-
ли сте сто-
тици песни 
за мистич-
ната стран-
джа плани-
на, но има 
ли все пак 
такава, коя-
то най да ви 
е легнала на 
сърце?

- Моят ба-
ща беше шо-
фьор на ка-
мион. Ние 
със сестра 

ми чакаxме с нетърпение 
да пътуваме с него в каби-
ната, защото все ни пееше. 
Водеше ни из необятната 
красота на Странджа, но-
сеше трупи. Песента, коя-
то той често пееше, беше 
„Заял се Стоян, запил се“. 
Иначе една от най-люби-
мите ми песни е „Янко ма-
ми дума“. Тя се е xаресвала 
много и на моя дядо.

си, и то на ниво. Не е лесно, 
но с желание, труд и лю-
бов нещата се подреждат. 
При мен няма не знам и не 
мога! Вярата в Бог и  бъл-
гарската народна музика 
е моят живот. Благодарна 
съм от цялото ми сърце на 
всички, обичали ме, оби-
чащи ме и тези, които аз 
обичам! 

- За изпълнението на 
коя песен получихте на-
града „грами”?

- „Грами” е като все ед-
но да получиш „Оскар”. 
Наградата стои на хубаво 
място у дома, на пиано-
то. Беше ми връчена лич-
но през 1990 г. Всъщност 
имам „Грами” за две пес-
ни в обработка на моя съ-
пруг Стефан Кънев, кой-
то почина през 1991-ва: 
„Защо си, горо, кахърна” 
и „Тих вятър вее, джанъм 

Койно льо”. Втората песен 
изпълнявам като солист-
ка на хор „Мистерията на 
българските гласове”. И 
като трио „Зорница” има-
ме „Грами” с Руска Недял-
кова и Василка Дамянова.

- Благодаря ви, за нас 
беше чест да ни гостува-
те! какво ще пожелаете 
на читателите на „Пенси-
онери”, които много ви 
обичат?

- И аз ги обичам! Ми-
ли читатели на вестник 
„Пенсионери”, обичайте 
българската народна му-
зика и знайте, ще е  чу-
десно редовно да си та-
наникате по някоя народ-
на песен и да знаете поне 
едно или две от нашите 
хубави хора. Нека се рад-
ваме на живота, да устоя-
ваме на всички предизви-
кателства, с които той из-
обилства. Нашият свят се 
крепи на добрите, талант-
ливите хора, а страната 
ни - на истинските бълга-
ри, които ценят и обичат 
старинната ни култура. 
Нека всички бъдем здра-
ви, да има мир по света и 
да обичаме българската 
народна музика. Казано 
е: Човек е щастлив, кога-
то прави нещо хубаво за 
другите хора. 

- Може ли да ми каже-
те колко мистични всъщ-
ност са те, нашите автен-
тични български гласо-
ве?

- Специалистите по 
света са абсолютно кате-
горични  в това отноше-
ние.  Нашето пеене наис-
тина е гърлено пеене, то 
е уникално само по себе 
си, защото не е с поста-

новка. И точно този нео-
писуемо красив букет от 
удивителни гласове обра-
зува „Мистерията на бъл-
гарските гласове”. Мар-
сел Селие, Бог да го прос-
ти, швейцарският етнолог, 
музикант и продуцент, из-
дател на български фолк-
лор, имащ изключителни 
заслуги за  популяризира-
нето на българския фолк-
лор по света (днес негово-
то дело и любов към бъл-
гарския фолклор продъл-
жават съпругата му и не-
говият син), навремето до-
шъл у нас да търси зла-
то и сребро като минен 
инженер. Виждайки мно-
гобройните естради на 
Копривщица, той на мига 
се влюбва в автентичния 
фолклор от всички краи-
ща на България. Не минава 
много и се връща в Швей-
цария и прави свое преда-
ване под наслов „Мисте-
рия на българските гласо-
ве”. Дефакто именно той е 
кръстник на нашата фор-
мация, след което се наро-
иха „Космически гласове”, 
„Ангелски гласове”.

- Днес каква сте по-
вече, г-жо Згурова - пе-
вица, общественичка, 
журираща в музикални 
конкурси или благоде-
тел?

- Мисля, че с всичките 
вкупом се справям някак 

въпросите зададе 
 иво ангЕлов

Песните минават през сърцето ми
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Не изõвърлÿéте чаените пакетчета! 

кожата на клепачите и под очи-
те е много чувствителна, дели-
катна и по-лошо се възстановя-
ва. Първо се покрива с бръчки и 
пигментни петна. и после идват 
тъмните кръгове и подупухване-
то, които могат да съсипят дори 
професионалния грим.  За щастие 
има и алтернативно средство. то 
е евтино, ефективно и се намира 
в… хладилника.  използвайте си-
лата на изварата, за да подмлади-
те кожата на клепачите и около 
очите. Подготвили сме 4 рецепти, 
които изпълняват няколко функ-
ции едновременно: те отстраня-
ват торбичките под очите, оме-
котяват и подхранват кожата с 
витамини, изглаждат бръчките и 
имат лифтинг ефект .

За под очите
 1. За процедурата е по-добре да се 

вземе истинска извара - това е мно-
го по-полезно, отколкото купешката.

 2. В деня преди процедурата на-
несете капка извара на китката, за да 
проверите реакцията на кожата. Ако 
се появи зачервяване или обрив, не 
употребявайте маската.

 3. Преди нанасяне на изварата 
почистете кожата с тоник или мице-
ларна вода.

 4. За да не повредите деликатна-
та кожа около очите, нанесете ком-
преси с извара през марля или пре-
връзка.

 5. Измийте сместа с вода със стай-
на температура или билкови отвари 
от магданоз, лайм или лайка. 

 Обикновена маска за зоната око-
ло очите.  Премахва черните кръго-
ве , прави погледа свеж и отпочинал. 
Прилагайте го 2-3 пъти седмично, за 
да подсилите ефекта.

 1. Вземете една чаена лъжичка 
мед и извара и направете на паста. 
Разделете сместа на 2 части, всяка 
обвивайте в тензух. Легнете и поста-
вете компреса на очите за 20 минути.

 2. Премахнете компресите и из-
плакнете очите с вода или билко-
ва отвара.

 За клепачите 
Това средство премахва подпу-

хналостта, нежно избелва кожата, 
подсилва тонуса и оказва леко за-
тягащо действие.

 1. Смесете 1 супена лъжица изва-
ра, 1 чаена лъжичка мед, 2-3 наря-
зани клончета магданоз и 50 грама 
настъргани сурови картофи.

 2. Поставете сместа в тензух и я 
натиснете върху клепачите. Задръ-
жте за 15 минути и изплакнете.

 Срещу пигментни петна 
 1. Вземете чаена лъжичка изва-

ра, зехтин и сметана. Разбъркайте.
 2. Добавете щипка картофено ни-

шесте и брашно към сместа. Масата 
трябва да е гъста. Нанесете маската 
с дебел слой около очите за 15 ми-
нути. След това изплакнете обилно.

 За бръчките около очите 
 1. Смесете 2 супени лъжици изва-

ра, 1 супена лъжица предварително 
загрято мляко, 1 чаена лъжичка мед 
и 10 капки зехтин.

 2. Нанесете сместа под очите и 
върху клепачите. Изчакайте 15-20 
минути и изплакнете.

 Извара за подмладяване
краСиВи на ВСЯка ВЪЗраСт

 Чаят със сигурност е полезен и 
се препоръчва от доста специали-
сти по хранене и здраве. но не само 
самата напитка, а и пакетчето из-
ползван чай може да ви донесе мно-
го полза!  не изхвърляйте чаените 
пакетчета след употреба – те са 
полезни за следните медицински и 
битови цели:

Нов живот за стария гевгир
обичате да намира-

те нови предназначе-
ния на старите вещи? 
Предлагаме ви някол-
ко лесни идеи, с кои-
то стария гевгир ще ви 
бъде отново полезен в 
домакинството.

1. За да се предпа-
зите от мазни пръски 
по време на пържене.

Знаете колко е не-
приятно, когато пър-
жите картофи, олио-
то да пръска на всич-
ки страни.

     решението на то-
зи проблем може да е 
много просто. За цел-
та просто обърнете 

стария метален гевгир 
върху съда, в кой-
то пържите. 
Д у п к и т е 
по него 
ще про-
пуснат 
т о п -
л а т а 
п а р а , 
но не 
и маз-
н и н а -
та. 

2. За 
да съхра-
ните крехки-
те хранителни проду-
кти. Плодовете като 
гроздето и малините и 

други крехки продукти 
като гъбите са чувстви-

телни към влага. 
За да ги предпа-

зите от разва-
ляне, съхра-
нявайте ги 
в гевгир в 
хладилни-
ка.

3. 3а да 
о с в е ж и т е 

интериора 
с нов абажур.

о ц в е т е т е 
стария гевгир, 

монтирайте нова 
крушка и готово – ве-
че имате оригинален 
абажур.

върху съда, в кой-
то пържите. 
Д у п к и т е 
по него 

като гъбите са чувстви-
телни към влага. 

За да ги предпа-
зите от разва-

ляне, съхра-
нявайте ги 
в гевгир в 
хладилни-
ка.

о с в е ж и т е 

ще про-
пуснат 
т о п -
л а т а 
п а р а , 
но не 
и маз-
н и н а -

2. За 
да съхра-
ните крехки-

с нов абажур.
о ц в е т е т е 

стария гевгир, 
монтирайте нова 

ляне, съхра-

Те са смели и дръз-
ки, въртят безу-
пречно меча, мя-

тат копия, поразяват с 
лъковете си коне, дра-
кони и мъже. Така гла-
сят митовете. 

Н а и м е н о в а н и е т о 
„амазонки” е толкова 
древно, че в античните 
времена в Гърция да-
же спорели какво озна-
чава. Първенство взел 
най-екстравагантният 
вариант - „безгръди”. 
Твърдяло се, че амазон-
ките режели лявата си 
гърда, защото им прече-
ла да стрелят с лъка или 
да разсичат вражеските 
тела с меча си. Крити-
ците коментирали, че по 
тази логика кастрацията 
би помогнала на пехо-
тинците да се превър-
нат в най-добрите бега-
чи. Но по всичко изглеж-
да, че мъжете предпочи-
тат да възприемат ама-
зонките като увредени 
жени. Не им понася ми-
сълта да са смели и не-
зависими.

Имат ли все пак те ре-
ален първообраз? Ис-
торията свидетелства, 
че амазонките действи-
телно са съществували. 
Не са били чак толко-

ве със смайваща бързи-
на, а бойните им брадви 
са били в състояние да 
пробият и метален шлем. 
Най-големия шок, разби-
ра се, е бил фактът, че 
гордите елини са побе-
дени от жени.

Плутарх пише, че ама-
зонките носели къси до 
коленете одежди, щит и 
шлем, който се закрепвал 
с ремък под брадичката.

В раждането не вла-
гали никаква романти-
ка, това си било чист 
прагматизъм. Подобно 
на предците си те по-
хищавали своите брач-
ни партньори от враж-
дебни племена и ги из-
ползвали по предназ-
начение. А след това ги 
убивали, защото повече 
не им трябвали.

Римският историк 
Квинт Курций Руф споме-
нава царицата на амазон-
ките Талестрида. С откри-
та гръд тя отишла право 
при Александър Велики 
и му заявила: „Дойдох, за 
да те даря със син, а ако 
се роди момиче, ще си я 
взема, защото няма дру-
га равна на мен по сила 

Àмазонêите – мит иëи реаëност? и храброст жена и няма 
мъж, който да е по-сла-
вен от теб.”

Това, че амазонките 
са принадлежали към  
старите балкански на-
роди, се потвърждава от 
тяхното участие в Тро-
янската война, а и в бит-
ката в Атика, състояла се 
през XIII век преди Хри-
ста. Освен това амазон-
ските благороднички 
Пентесилея и Антиопа 
са определени недву-
смислено като тракий-
ки по произход. Древ-
ните скулптури на ама-
зонки показват жени с 
тракийски дрехи и въо-
ръжение.

Досега мнозина чуж-
ди изследователи са 
опитали да си присвоят 
мита за жените-воини, 
но амазонките сармат-
ки са свързани с българ-
ското минало. Българ-
ските жени са най-кра-
сивите и най-силните, в 
края на краищата в тех-
ните вени тече кръвта 
на амазонската царица 
Пентесилея, на велика-
та Томира, на обожава-
ната Антиопа. 

Докато има българки, 
ще я има и България!

ва много, разпростира-
ли са се до размера на 
племена. За възниква-
нето им са били необхо-
дими две условия: изчез-
ване на мъжете и готов-
ност представителките 
на слабия пол да при-
емат мъжките задълже-
ния като свои.

Първото условие се 
изпълнявало по време на 
великото преселение на 
народите толкова често, 
че се е смятало за зако-
номерност. Останали без 
защита, жените и децата 
или загивали, или се при-
съединявали към други 
племена. Или ставали 
амазонки, тоест грабва-
ли оръжието на мъжете 
и сами се защитавали. Те 
нямало накъде да отстъп-
ват и какво да губят. Зато-
ва и се сражавали толко-
ва самоотвержено.

Животът на амазонки-
те не се ограничавал са-
мо до битките. Те тряб-
вало да осигуряват пре-
питанието на племето, 
да възпитават децата си, 
да организират бита. Мо-
мичетата отрано се обу-
чавали на тънкостите на 

военното изкуство. Поот-
расналите девойки със-
тавлявали действаща ар-
мия и „продоволствени 
отряди”. Достигналите 
зрелост раждали. А след 

известно време преми-
навали към „обслужва-
щия персонал”. Тези ета-
пи не били задължител-
ни. Във всеки от тях съ-
ществувал рискът ама-
зонката да загине. 40-го-

дишната жена се смята-
ла за старица. Амазонки-
те рядко доживявали до 
тази възраст.

Принадлежали най-
вече към номадски-
те племена - траки, ски-
ти и сармати. За послед-
ните се знае със сигур-
ност, че са имали жени-
войни. При археологи-
ческите разкопки в Юж-
на Русия (курганите око-
ло Покровка) бяха наме-
рени над петдесет гроба 
на индивиди от женски 
пол. Като дарове са били 
положени лъкове, стре-
ли, мечове, копия. Всич-
ки артефакти са от сар-
матски произход. Това е 
в съгласие с твърдение-
то на Херодот, че сарма-
тите са потомци на скити 
и амазонки. 

Тръпки са побива-
ли противниците, кога-
то са правели опити да 
завладеят сарматско се-
лище. Имало е за как-
во. Обхватът на гръцкия 
лък е бил около100 ме-
тра, а на сарматския 300. 
С ужас гърците устано-
вявали, че сарматските 
жени въртят дълги мечо-

 Поставете пакетчето в 
градината и нивото на рН в 
почвата ще се намали благо-
дарение на таниновата кисе-
лина в чая.
 Пакетчето от черен чай 

може да ви помогне да се спра-
вите със слънчевото изгаряне 
благодарение на съдържание-
то на танинова киселина.
 Пакетчетата зелен чай са 

много полезни за унищожава-
нето на брадавици по тялото.
 Чаените пакетчета са чу-

десни за освежаване на обув-
ките и премахване на непри-
ятните миризми.

 Почистете огледалата и огледал-
ните повърхности с помощта на пакет-
че от чай и парцал.
 Чаят може да ви помогне да се 

отървете от силния аромат на лук по 
ръцете.
 Пакетчето чай помага да намали-

те болката, подуването и дискомфорта 
след челюстна хирургия. Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА
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Славата на цитрусовите плодове  се носи още от 
най-дълбока древност. Легендарни красавици от ис-
торията и от по-близки времена са признавали, че 
хубавият цвят на лицето и копринената кожа на 
тялото се дължат на тези екзотични плодове, ре-
довно присъствали в ежедневното им меню. най-

често ги консумираме сурови, но днес сме подбра-
ли за вас освежаващи и вкусни рецепти за десерти 
с тях. опитайте – няма да съжалявате!

Öитрóси за здраве и ìладост

 Продукти: нишесте - 120 г ца-
ревично, натурално, вода - 360-370 
мл, портокалов сок - 170 мл, пряс-
но изцеден, лимонов сок - 2 - 3 с. 
л., лимонена киселина - 1/2 к. л., 
сладкарска боя - зелена, жълта или 
оранжева, захар - 270 г, пудра за-
хар - около 250 г за овалване, олио 
- 1 с. л. за намазване на тавичката.

 Приготвяне: Смесете в ку-
па 250 мл от водата с нишестето, 
лимонената киселина и портока-
ловия сок (прецеден, за да няма 
частички от цитруса в него и да 
е идеално бистър). Разбийте до-
бре, за да няма бучки. Поставете 
на котлона останалата вода с ли-
моновия сок и захарта и варете 3 

минути на умерен огън при пери-
одично разбъркване. 

Налейте към захарния сироп 
нишестето и варете 5 минути, без 
да спирате да бъркате и разбивате 
с телена бъркалка. Добавете слад-
карска боя и придайте цвят с ин-
тензитет, какъвто ви харесва. 

Щом сместа се сгъсти, излейте в 
намазнена с олио тавичка на пласт 
(може и в две отделни форми, как-
то ви е удобно). Бързо заравнете, 
защото се стяга на мига. 

 Когато локумът изстине, прибе-
рете в хладилника за 4 часа, покри-
вайки тавичката със стреч фолио. 

Отделете от формата и обърне-
те върху дъска за рязане. Нареже-

Продукти: лимони, портокали, за-
хар. 

Приготвяне: Лимоните и порто-
калите се нарязват на тънки резен-
чета заедно с кората. Премахват се 
семките. В голяма чиния се изсип-
ва захар и всяко резенче се топва 
от двете страни. Всички резенчета 
се нареждат в тава и се пекат на 160 
градуса. След като се затоплят и пое-
мат захарта, се слагат върху решетка 
и се сушат на 150 градуса, без да се 
отваря вратичката на фурната.

Като поизсъхнат малко, се вадят 
и се редят върху хартия за печене в 
един слой. Махат се от хартията, пре-
ди да са изсъхнали съвсем, защото 
тогава стават много твърди.

та част се доба-
вят настърга-
ната кора и со-
кът на лимони-
те, а в друга - на 
портокалите. В 
третата част 
се сипва изце-
ден сок от чер-
вен грейпфрут, 
ягоди или кака-
ото - в зависи-
мост от ваше-
то предпочита-
ние. Трите кре-
ма се сипват 
един по един в 

голям пластмасов съд и се оставят във фри-
зера за няколко часа. 

Преди сервиране съдът се потапя за мал-
ко в гореща вода и парфето се обръща вър-
ху чиния за сервиране. По желание може да 
се украси допълнително.

 Êреì с áял øоколад
 За крема: портокали - 2 бр., 

големи, лимон - 1 бр., яйца - 2 
бр., захар – 100 г, царевично ни-
шесте - 2 с.л.

За муса: животинска смета-
на - 150 мл, бял шоколад - 100 
г, прясно мляко - 50 мл, жела-
тин - 1/2 ч. л.

 За украса: шоколад – настър-
ган, бял, млечен или натурален.

Приготвяне: Изстискваме 
лимона в купа и разтваряме в 
сока му нишестето. Настъргва-
ме кората на портокалите и из-
стискваме сока. Добавяме и тях 
в купата и разбъркваме. 

След това идва ред да сложим 
2-те яйца и захарта. Разбърква-
ме до получаване на хомоген-
на смес, която прехвърляме в 
тенджера. Слагаме на тих огън 
на котлона, като бъркаме през 
цялото време, докато се сгъсти. 
След като стане (кремът се сгъс-

тява за около 15 мин.), го сне-
маме от котлона и го разпре-
деляме на дъното на 4 купички 
или чашки. Започваме с пригот-
вянето на муса: Накисваме же-
латина в малко от млякото и 
след като набъбне, го разтопя-
ваме на водна баня. Останалото 
мляко се загрява и към него се 
прибавя натрошеният бял шо-
колад, като бъркаме, докато се 
разтопи. След това изсипваме 
разтопения желатин при тях и 
разбъркваме. Оставяме настра-
ни да се охлади. Накрая разби-
ваме сметаната и към нея при-
бавяме на части охладения шо-
колад при непрекъснато разби-
ване с миксера. След това раз-
пределяме муса в купичките с 
крем. Оставяме за около час в 
хладилника, след което поръс-
ваме с шоколадови стърготини 
по избор.

 Продукти: яйца - 3 бр., разделени на белтъци и 
жълтъци, захар - 175 г, лимони - кора и сок от 2 бр., же-
латин - 1 с. л., разтворен в 4 с.л. вода, сметана - 175 мл.

 Декорация: сметана - 150 мл, лимонова кора, ба-
деми или шамфъстък

 Приготвяне: Разбийте белтъците в дълбока ку-
па и постепенно 
добавете захарта, 
лимоновата кора 
и лимоновия сок. 
Сложете купата в 
съд с гореща вода 
на котлона и раз-
бърквайте, дока-
то сместа се сгъс-
ти. Махнете от 
огъня и разбийте 
още няколко ми-
нути.  Разтворете 
желатина във водата и го изсипете в горната смес. 
Сложете купата в друга, пълна с лед, и разбърквай-
те.  Разбийте жълтъците и прибавете към лимонова-
та смес заедно със сметаната.  Сипете суфлето във 
специална форма за суфле и сложете да се охлади в 
хладилник.  Поднесете със сметаната, поръсете с яд-
ките и украсете с лимонова кора.

 Про-
д у к т и : 
и з в а -
ра - 1/2 
кг, кисе-
ло мля-
ко - 250 
г цеде-
но, пуд-
ра захар 
- 1 ч. ч., 
ванилия - 1 пакетче, желатин - 3 пакетчета, пор-
токали - 2 бр. + настъргана кора на единия, лимо-
ни - 2 бр. + настъргана кора на единия.

 Приготвяне: Смесете изварата, захарта и ва-
нилията и разбийте много добре с миксер на 
ниска скорост. Добавете настърганите цитрусо-
ви кори и и млякото и доразбийте. Предвари-
телно сложете желатина да набъбне в посоче-
ното количество вода. Разтопете го след това, 
докато се втечни, но без да завира. Добавете 
поизстиналия желатин в сместа с чийзкейка и 
пак разбийте добре.  Сипете сместа във форма 
с отлепващи се стени. Отгоре украсете с кръг-
чета цитруси.  Сложете чийзкейка за през но-
щта в хладилника. На следващата сутрин е го-
тов за поднасяне.

те на кубчета локумите и оваляйте в пуд-
ра захар. 

Приберете в хладилник в добре затво-
рен съд, докато дойде моментът да под-
несете. В случай че пудрата захар се на-
влажни, напудрете локумите отново пре-
ди поднасяне. След това се насладете на 
тази класическа рецепта от турската кухня! 

СóôлеÏúлнена тиква
 Продукти: тиква - 

1 бр. (около 1,5 кг), ба-
нани - 4 бр., портокали 
- 4 бр., ябълки - 4 бр., 
круши - 2 бр., кокосо-
ви стърготини - 150 г, 
канела - 
1 / 2 

п а -
к е т ч е , 
масло - 100 г, порто-
калов ликьор - 100 мл, 
мед - 4 с. л.

 Приготвяне: Тик-
вата се измива и се 
отрязва капакът. По-
чиства се от семките 

и се поставя в тава за 
печене. Плодовете се 
обелват, почистват се 
от семките и се наряз-
ват на парчета. Смес-
ват се в купа, добавят 
се ликьорът и медът 

и се разбъркват. По-
лучената смес се 

добавя в тиква-
та.  Кокосовите 
стърготини се 
разбъркват с 
канелата и се 
разпръскват 

върху плодо-
вете. Кравето 

масло се нарязва 
на филийки и се на-

режда най-отгоре. От-
горе се слага капакът, 
увит с алуминиево фо-
лио. Тиквата се пече в 
предварително загря-
та фурна на 170 гра-
дуса за 2 часа и 30 ми-
нути. Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

 Продукти: 
сметана - 1.5 кг, 
яйца - 16 бр. (са-
мо жълтъците), 
захар - 250 г, ли-
мони - 2 бр., пор-
токали - 2 бр., ва-
нилия - 3 пакет-
чета

 По избор: ка-
као - 40 г, червен 
грейпфрут - 1 бр., 
ягоди - 200 г.

Приготвяне : 
Жълтъците се 
смесват с поло-
вината захар и се 
слагат на слаб огън. Бъркат се, докато 
захарта се стопи. Свалят се от котлона 
и се разбъркват, докато се сгъсти сме-
ста. Добавя се разбитата с останалата 
захар сметана и се разбърква добре. 
Кремът се разделя на 3 части. В една-

Ëиìонови и 
портокалови 
резанки

канела - 
1 / 2 

се ликьорът и медът 
и се разбъркват. По-

лучената смес се 
добавя в тиква-

п а -
к е т ч е , 

та.  Кокосовите 
стърготини се 
разбъркват с 
канелата и се 
разпръскват 

върху плодо-
вете. Кравето 

масло се нарязва 
на филийки и се на-

режда най-отгоре. От-
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В градината сред цветята

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Това непременно 
трябва да се провери 
през зимата! Проверка-
та за кълняемостта на се-
мената е задължителна, 
когато се касае за отби-
рани в собствената гра-

дина, както и за съхраня-
вани от минали години, 
макар и да са купени с 
гарантирана висока къл-
няемост. Случва се не-
рядко любителят да от-
бира недозрели семена 

и тогава повечето от 
тях, ако не всички, не 
поникват. 

Освен това при не-
правилно съхране-
ние семената губят 
качеството си да по-
кълват. Винаги може 
да се убедите в тях-
ната жизненост чрез 
еддно лесно изслед-
ване, за което не ви 
трябва никаква лабо-
ратория.

вземете няка-
къв съд, например 
пластмасова тарел-

ка или порцеланова 
чинийка, на дъното на 
която поставяте памук 
или няколко пласта во-
дозадържаща хартия 
(салфетки). отброява-

те 50 семена и ги по-
сявате върху така при-
готвеното легло). 

Покрийте ги с 1-2 
пласта от същия вид 
хартия. остава ви да 
навлажните проба-
та и да я поддържате 
влажна. За да не про-
съхне тя лесно и бър-
зо, покрийте съда с 
обикновена хартия. 

Покълването про-
тича при стайна тем-
пература. когато по-
кълнат всичките го-
дни семена, остава да 
ги умножите по две, за 
да установите какъв е 
процентът на кълня-
емост. 

ако са покълнали 48 
семена, умножени по 
две ще направи 96% 
кълняемост. разбира 
се, по-точни ще сте, 
ако вместо една про-
ба заложите четири и 
пресметнете средната 
им стойност.

Подготовката на култивационни-
те съоръжения за 
отглеждане на раз-
сад за ранни пол-
ски домати, пипер 
и патладжан тряб-
ва да започне още 
при първия благо-
приятен за работа 
на открито ден. 

С л ъ н ч е в и т е 
оранжерии се по-
криват с пластма-
сово фолио и в тях се подготвя раз-
садната леха. Ако за целта ще се из-
ползват парници, покривани с остъ-

клени рамки или полиетиленови ту-
нели, край тях тряб-
ва да се изградят вет-
розащитни прегра-
ди от рогозки или 
друг подходящ мате-
риал. Трябва да бъ-
дат приведени в на-
личност и в пълна го-
товност всички мате-
риали и инструмен-
ти, които ще се из-
ползват за сеитбата 

на разсадите.

Под това име се крие не зеленчук, а стайно 
растение, и то много популярно -  аспарагусът 
(Asparagus). Лесен за отглеждане, много ефек-
тен, аспарагусът е предпочитан за домашна-
та стайна градинка, защото бързо се приспо-
собява към всякакви условия. Цветарите пък 
често използват неговите фини клонки в сво-
ите композиции.

В диворастящ вид това изящно растение, 
което принадлежи към семейство Лилиеви 
(Liliaaceae), се среща във влажните райони на 
Източна и Южна Африка. Над 300 вида от същия 
вид са широко разпространени и в умерените, 
субтропични и тропични области на континен-
тите Европа и Азия. Най-разпространените са:

 Asparagus setaceus. Представлява разклонено 
растение с тънки перести клонки.

 Asparagus sprengeri. Той е полухраст, с падащи 
надолу филизи, достигащи до 130 - 180 см дължина.

 Asparagus Meyeri.  Растението е с прави фили-
зи и „листа", с дължина до 50 см.

 Asparagus falcatus. Отличава се от повече-
то видове с дългите си клони до 1 м, на кои-
то са разположени големи сърповидни листа.

къде да го поставим
Аспарагусът  лесно се адаптира както към до-

бре осветени, така и към по-тъмни помещения, 
но въпреки това негово качество най-хубаво е 
да го отглеждате на полусянка. 

В никакъв случай не го оставяйте на пряка 
слънчева светлина, защото тя е пагубна за него-
вите листа иглички, които може да окапят.

През зимата температурата не бива да бъде 
по-ниска от 12-15 градуса. Ако през студените 
дни отглеждате растението при по-високи от 
гореспоменатите температури в жилището си, 
стъблата му може да се оголят или да изсъхнат. 
В този случай отрежете сухите стъбла и разре-
дете поливането.

Поливане
От пролетта до есента можете да поливате 

по-обилно. По правило през зимата е добре да 
редуцирате количеството на поливната вода, 
но когато започне да се появява типичното за 
аспарагуса озеленяване по стъблата, увеличете 
поливането.

Размножаване 
Аспарагусът се размножава чрез семена или 

чрез разделяне. Ако се спрете на първия вариант, 
посейте семената през пролетта в лека почвена 
смес в сандъчета. През лятото, когото на повърх-
ността на почвата се е появило новото растение, 
го посадете в саксия с диаметър 10-12 см. Добре 
е да го направите в почвена смес, състояща се от 
равни количества хумус, листовка, торф и пясък. 

той е вечнозелено дърво, дос-
тигащо до 80-120 сантиметра. 
Листата му са мъхести и пъст-
ри или кленовидно зелени. 
има крехко стъбло, 
расте бързо. Дру-
гото име на абу-
тилона е ста-
ен клен. осо-
бено очаро-
вателни са 
н е г о в и т е 
топли цве-
тове: бели, 
жълти, ро-
зови и черве-
ни. абутило-
нът подкупва 
с прекрасно оф-
ормените цветни 
камбанки, съчетани 
от жълти и пурпурни чаш-
ки. растението почва да цъфти 
през пролетта, та чак до късно-
то лято. 

Място:
Това е тропическо растение и се 

нуждае от много слънце. Предпочита 
да стои на балкона или терасата. Раз-
вива се добре и в топла стая, но зиму-
ва при температура 12-15 градусуа, 
иначе през следващата година няма 
да цъфти. Растенията, които са прези-
мували на топло, могат да бъдат на-

паднати от акари или въшки. Изна-
сяйте абутилона през лятото навън, 

а през зи-
мата 

го 
п р и -

бирайте на 
закрито. През летните месеци гле-
дайте температурата да е около 22-
26 градуса. 

Светлина:
Абутилонът обожава светлината. 

Гледайте обаче да не го парят ди-
ректно слънчевите лъчи. Това може 
да доведе до изсъхване на листата. 
Добре е да го поставите на шарена 
сянка. Предпочита места с източно 
изложение.

Поливане:
По време на летните месеци поли-

вайте растението обилно. Избягвай-
те преполиването. През зимните ме-
сеци поливайте малко, като гледате 
пръстта да е засъхнала преди след-

ващото поливане. И преполиване-
то, и липсата на поливане може 

да са фатални. 
Торене:

По време на растежа е не-
обходимо да се тори на 9-11 
дни. Използвайте торове (орга-
нични) за цъфтящи растения с 
добавени минерали. Не внасяй-

те органични торове повече от 
един път през лятото. През зимни-

те месеци, след като приберете рас-
тението, прекратете торенето.

Пресаждане:
Пресаждайте абутилона всяка 

пролет. Използвайте нова, богата и 
пропусклива почва. Саксията да е 
малко по-голяма от старата, тъй ка-
то хубав и обилен цъфтеж се постига 
само когато корените на растението 
са обхванали плътно почвата.

Размножаване:
Можете да размножавате абути-

лона посредством семена или резни-
ци. При размножаване почвата тряб-
ва да e с температура около 22-25 
градуса и влажността на въздуха да 
е висока. 

Цветята през зимата не се торят. 
Тъй като през кратките зимни дни свет-
лината е по-слаба, растежът на стайните 
растения се забавя и те не се нуждаят от 
много храна за фотосинтеза. 

През зимата цветята не се поливат 
често и по-много, тъй като излишната 
вода изпълва въздуха в почвата, като 
лишава корените от кислорода, от кой-
то имат нужда, за да се развиват добре. 
Така корените лесно загниват. Затова е 
добре да ги поливаме по-рядко, и то не 
по график, а когато имат нужда. 

Пръскайте листата с вода. Тъй като 
през зимните месеци в повечето жили-
ща въздухът е изключително сух, вла-
гата от растенията бързо се изпарява. 

 Температурата на въздуха в стая-
та е добре да бъде между 7 и 15 граду-
са. Поставете цветята максимално близ-
ко до светлината. Подходящо място са 
южни или източни прозорци. Внимавай-
те с остъклените балкони, защото кога-
то температурите паднат под 0 градуса 

навън, температурата в помещенията, 
които не са уплътнени достатъчно ще 
падне драстично и това може да убие 
цветята ви. 

 Дръжте растенията далече от тече-
ние и отоплителни уреди. В противен 
случай листата ще започнат да пожъл-
тяват и да падат. 
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Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Социалистите настояват за 
преизчисляване на пенсиите

нът  даде възможност 
да се издават неогра-
ничен брой учебници 
по всяка учебна дис-
циплина.   Т.е. уреде-
ни бяха редица част-

ни интереси. Поради тези при-
чини ПГ на „БСП за България” 
внесе през април 2017 г. жалба 
в Конституционния съд, в ко-
ято атакувахме  над 30 члена 
от закона. За съжаление КС от-
хвърли жалбата ни.

- на каква възраст се пен-
сионират учителите и как 
биха се включили в учеб-
ния процес, тъй като  липс-
ват кадри на пазара за пре-
подаватели? 

- Няма промяна в условията 
за пенсиониране на учители. В 
чл. 69в от Кодекса за социал-
но осигуряване (КСО) е уреде-
но придобиването на право на 
пенсия от учителите. През 2018 
г. те придобиват право на пен-
сия за осигурителен стаж и въз-
раст при навършване на въз-
раст 58 години и 2 месеца от 
жените и 61 години и 1 месец 
от мъжете и учителски осигури-
телен стаж 25 години и 8 месеца 
за жените и 30 години и 8 ме-
сеца за мъжете. На учителите, 
възползвали се от ранно пен-
сиониране от Учителския пен-
сионен фонд (УПФ), се изплаща 
срочна пенсия в размер, опре-
делен по реда на чл. 70 от КСО 
и намален с 0,1 на сто за всеки 
месец, недостигащ на лицето до 
навършване на възрастта му за 
придобиване право на пенсия 
по чл. 68, ал. 1 от КСО.

На учителите, които са при-
добили право на ранна пенсия 
от УПФ, но които се пенсиони-
рат при условията на чл. 68, 
ал. 1 и 2 от КСО, се изплащат 
пенсии за осигурителен стаж 
и възраст от фонд „Пенсии“ на 
ДОО и добавка от Учителския 
пенсионен фонд в размер 0,33 
на сто от пенсията за всеки 
месец, за който има осигури-
телна вноска във фонда след 
придобиване право на ранна 
учителска пенсия.

На учителите, които имат из-
искуемия учителски осигури-
телен стаж и се пенсионират 
след навършване на възраст-
та по чл. 68, ал. 1 от КСО, се 
изплаща пенсия в пълен раз-
мер от Учителския пенсионен 
фонд до навършване на въз-
растта по чл. 68, ал. 3 от КСО. 
След навършване на възрастта 
по чл. 68, ал. 3 от КСО пенси-
ята се изплаща за сметка от 
фонд „Пенсии“.

Мисля, че в създалата се си-

туация с все по-увеличаващ се 
недостиг на учители в страна-
та учителите пенсионери ще 
са единственият качествен ре-
сурс за решаване на проблема. 
Другите мерки, които се лан-
сират в публичното простран-
ство от МОН, са несериозни. 

- Бихте ли коментирали  
законодателните промени 
за пенсионерите. има ли 
държавна политика по от-
ношение на хората от тре-
тата възраст?

- Нашата парламентарна 
група счита, че такава полити-
ка няма или по-точно – демон-
стрираната политика от трите 
поредни правителства на ГЕРБ 
по отношение на пенсионери-
те в страната е пренебрегва-
не на проблемите им. Ние от 
години настояваме за преиз-
числяване на пенсиите, защо-
то последното такова преиз-
числение беше по време на 
наше управление през 2008 г. 
Тогава пенсиите нарастваха 
почти двойно. Оттогава досе-
га – нищо! 

Днес имаме абсурди, при 
които хора с еднакъв трудов 
стаж на еднаква длъжност по-
лучават пенсии с разлики от 
100 до 200 лева. Това искаме 
да променим. Поради това и 
миналата, и тази година с об-
съждането на бюджета на стра-
ната предлагаме преизчисля-
ване на пенсиите към средния 
осигурителен доход за 2013 г. 
Пресмятахме и преизчислява-
не към средния осигурителен 
доход за 2017 г., но финансо-
вият ресурс за такова преиз-
числяване е огромен. Затова 
решихме, че отнякъде трябва 
да се започне и това е поне 
от 2013 г. За целта ще са не-
обходими около 800 млн. ле-
ва. Смятаме, че държавата мо-
же да си го позволи. След като 
в края на годината от кабине-
та се разпредели излишък от 
близо 2 млрд. лева, можеше 
тези пари да отидат за хората, 
а не за поредните магистрали, 
ремонтирани със съмнително 
качество. Защо правителство-
то предпочете там да отидат 
парите, а не за пенсионерите 
– всеки може да си отговори, 
защото това е задача без осо-
бена трудност.

В нашата Визия за Бълга-
рия са залегнали всички тези 
промени, които касаят живота 
на възрастните хора. Смятам, 
че това е правилният път, по 
който трябва да върви стра-
ната ни.

интервюто взе  
Миглена киТанова

ирена анастасова е народен представител в  
44-ото нС, член на комисията по образованието и 
науката и на комисията по взаимодействието  с 
неправителствените организации и жалбите на 
гражданите.

За кратко е била  депутат и в 42-ото нС и общин-
ски съветник в СоС до март 2017 г.

Завършила е в философия в Софийския универси-
тет със специализация по социология.  27 години ра-
боти в 125-о СУ ”Боян Пенев” като учител, а от 13 
години е директор на престижното столично учи-
лище. омъжена, има дъщеря и внуци.

- госпожо анастасова, как-
во се случи след влизането 
в сила на Закона за преду-
чилищното и училищното  
образование и въведените 
промени? свидетели сме на 
недоволство и възникнали 
проблеми в училищата и об-
ществото.

- През август 2016 г. влезе в 
сила новият Закон за предучи-
лищното и училищното  обра-
зование, много чакан и разра-
ботван от няколко  правител-
ства. Надявахме се  той  да по-
могне на системата,  защото за 
всички е видно, че качеството 
на образованието у нас пада с 
всяка година благодарение на 
съзнателни или несъзнателни 
действия през годините назад. 
Стигнахме до проблеми с гра-
мотността на децата, с учите-
лите, защото около 50 на сто 
са над 55 години, а това озна-
чава, че до 7 години повече от 
половината от тях ще бъдат   в 
пенсионна възраст. Учителска-
та професия  е  непрестижна, 
непривлекателна за младите. И 
проблемът не са само унизи-
телно ниските в годините на-
зад  заплати. Основният про-
блем е друг. От доста години 
насам  учителите са оставени 
сами, без подкрепа от обще-
ството по който и да било въ-
прос, без подкрепа от институ-
ции, овластени да правят това. 
Ежедневният стрес, огромна-
та отговорност за здравето и 
живота на децата, ежечасните 
усилия по обучението и възпи-
танието им,  от една страна, и 
от друга – устойчивото разби-
ране в обществото, че учите-
лят има само задължения, но 
не и права, доведоха до отлив 
от нашата професия. 

За жалост  този  закон  не 
реши трите основни пробле-
ма в системата - отпадане-
то на учениците от училище, 
качеството на образование-
то, застаряващото учителство 
и тежките учебни програми, 
несъобразени  с възрастта на 
учениците като учебно съдър-
жание. За сметка на това пък 
беше решено финансиране-
то на частните училища,  да-
де се право на всякакви обу-
чителни организации извън  
висшите училища и научните 
организации да поемат квали-
фикацията на учителите. Зако-

От стр. 1
Разследващият  журналист Елена Йончева 

след проучване на съответните материали 
оповестява обществото за поредната шаш-
ма. Върху нея се нахвърлят хлевоусти гер-
баджии, обвиняват я в какви ли не грехове. 

Господата забравят, че тя осъди лидера 
им Б. Борисов за подобни клевети и хора-
та вярват по-скоро на нея, отколкото на тях. 

Открехнатата завеса в чиновническа посо-
ка показва причините, поради които, откак-
то управлява десницата, все сме на последно 
място по доходи в ЕС. Добрали се до високи 
постове люде се превръщат от слуги на на-
рода, както са обещали предизборно, в ор-
таци на тесен кръг изпълнители на общест-
вени поръчки, умеещи да се отблагодаряват. 

Ситуацията в културното ведомство е на-
прегната. Обясненията на г-н Банов, раз-
простра-
нявани от 
т е л е в и -
з и о н н и я 
е к р а н , 
са хао-
т и ч н и , 
нервни и 
о б ъ р к а -
ни. Гла-
сът от 
видеоза-
писа бил 
негов. Но 
може и да 
е манипу-
лиран! Този филм, г-н режисьор, вече сме го 
гледали. Стремежът е да се прехвърли те-
жестта от съдържанието към техническа на-
меса. И с Мишо Бирата, вече покойник, и с 
градския прокурор Кокинов, изхвърлен от 
системата, се започваше така.

Съветът на Борисов към хванатия по „бели 
гащи” член на кабинета му е да не се предава. 
Той се старае със сетни сили, но се изпусна 
и нарече Елена Йончева „разведената Цола 
Драгойчева”!!! Репликата уж е случайна, но е 
грозна, отблъскваща и показва страх. Банов 
не разяснява как така хем има заведен иск 
към варненската фирма – интересно на ко-
го е тя, ремонтирала неособено добре сто-
личното археологическо Ларго, хем докумен-
тално при нея всичко е нормално (дали пък 
не след неговия съвет)?! Още: след като ня-
кой четири години го е рекетирал, как набе-
деният за „доносник” експерт преминава на 
отговорна длъжност от едно министерство в 
друго, вместо да е зад решетките?

Ясно е едно: нашите пари отиват къде ли 
не, но заобикалят мизерните пенсии. Леви-
цата диша във врата на управниците, което 
е причина кълбото да започне да се размо-
тава и законът на мълчанието да се наруша-
ва. Не е виновна Елена Йончева нито за че-
тири пъти по-скъпата от подобна в Гърция 
ограда на границата с Турция, нито за дала-
верите на Делян Добрев в избирателния ра-
йон, които цяло Хасково знае, а некадърна-
та и алчна власт. Мисленето на основни ней-
ни представители е увредено. Те твърдят, че 
класирането от международни наблюдатели 
на страната ни на 77-о място по усещане за 
корупция не е следствие от ширещото се яв-
ление. А чувство, породено от „медийно въз-
действие”, тоест ние сме заедно с Тунис, То-
баго, Суринам, Буркина Фасо не заради руш-
ветчийство, а някак си виртуално!!!

Поредният скандал ще отмине – всяко чу-
до – за три дни! Прокурорските проверки, 
когато е „наложително”, се бавят колкото е 
необходимо. Съдебните дела – още по-дъл-
го. Така ще е, докато най-после електоратът 
не разбере,че всеки отклонен или откраднат 
лев е от нашия джоб, и не изхвърли на бок-
лука на историята причинителите на посло-
вичната и срамна за Европа бедност заедно 
с несъвместимия с демокрацията техен за-
кон „омерта”.

Петьо ДаФинкичЕв

„Омерта”
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ПЕТък, 8 ФЕвруари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс
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 Беър Грилс
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 Симфони  - джаз
1:05 Харакири: Смъртта на 

самурая
3:10 Култура.БГ
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 9 ФЕвруари 

6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
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 Оркестърът на София
16:20 Национални съкро-

вища на Чехия: Чешки 
Крумлов

16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс 
18:00 Извън играта
18:45 120 минути голям смях с 

Татяна Лолова 
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Първи годишни награди  

“БНР топ 20”
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Червеният 

телефон - шах и мат
0:20 Американа
2:00 Сент Амур
3:45 Извън играта
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Инуяша
6:30 Динотряд “Кунг-Фу”
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 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Тържествен концерт “140 

години Български парла-
мент” 

14:00 Библиотеката
15:00 Да спазиш обещанието
16:30 Кралско вариететно шоу 

2015г.
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 120 минути голям смях с 

Татяна Лолова  
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър

21:15 Бартер  /по случай юби-
лея на Татяна Лолова/

23:00 По света и у нас
23:15 Призраците на Исмаел
0:50 Да спазиш обещанието
2:20 Студио “Х”: Червеният 

телефон - шах и мат
4:00 Национални съкро-

вища на Чехия: Чешки 
Крумлов

4:15 Джинс 
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс
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 Стройковци
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 Беър Грилс
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 1993

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 1993
3:20 Малки истории
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня

вТорник, 12 ФЕвруари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс
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 Стройковци
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 Беър Грилс
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 1993
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 1993
3:20 История.bg
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня

срЯДа, 13 ФЕвруари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс
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 Стройковци
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 Беър Грилс
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
20:55 Франк Синатра “Винтидж”
21:55 1993
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 1993

3:20 Библиотеката
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс
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 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Беър Грилс
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 Слово за ползата от че-

тенето. Една нощ
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: “Малмьо”/Шве-

ция/ - “Челси”/Англия/, 
среща от турнира на 
Лига Европа

0:10 Улови момента 
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Призраците на Исмаел
4:30 Отблизо с Мира

ПЕТък, 8 ФЕвруари
6:00 Енциклопедия България
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 Срещи на първия ред: 

„Теодора Димова с братя 
Миладинови“

15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Зад кулисите на „Марс“
19:10 10 000 крачки                 
19:20 Дамите в лилаво
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Дива мишена
1:00 Натисни F1
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план
2:20 Дамите в лилаво
4:00 Откакто свят светува    
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБоТа, 9 ФЕвруари
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите  
7:00 Буки и Дядо Коледа
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата            
9:30 Вяра и общество 
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 Туристически маршрути
15:30 Аз съм ти
17:30 На опера с БНТ 2: „Пепе-

ляшка“ от Сергей Проко-
фиев

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Годеник за празниците
22:00 Днес и утре
22:30 По света и у нас
22:45 Добър ден с БНТ 2
23:45 Обич в песните на Краси-

мир Гюлмезов
1:15 Годеник за празниците
2:45 Време за губене
3:15 Още ли бродиш, Делчев 

войвода 
4:00 Туристически маршрути
4:30 Рецепта за култура 
5:30 Домът на вярата            

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Влюбването на Буки
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия

10:30 Домът на вярата            
10:45 Вкаменяване
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Танго без граници
13:30 Знаци по пътя: Татяна 

Лолова  
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 №1 Туризмът
16:00 Сиромашко лято
17:20 Златни ръце
17:30 Опера на открито
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува     
20:00 Зад кулисите на „Марс“
20:50 “Тоска” от Джакомо Пу-

чини 
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Афиш
0:30 Изкуството на 21 век
1:00 Пътешествия
1:30 Музика, музика...
2:00 Сингапур - градът на 

лъва
2:50 Многоликата Япония: 

Земята е само една
3:10 Световно наследство
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори       
4:30 Арт стрийм                       
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Пчеларят

8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
11:45 Олтарите на България
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
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
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 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:25 Тържествен концерт “140 

години Български парла-
мент” 

0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ 
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Младите иноватори 
3:10 Часът на зрителите
3:40 Разказвачът. Атанас Лип-

чев - познатият непознат
4:25 Библиотеката
5:25 Пътувай с БНТ 2
5:55 Енциклопедия България

вТорник, 12 ФЕвруари 
6:25 Култура.БГ
7:25 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

7:55 Стефан Стамболов - дър-
жавникът /165 години от 
рождението му/

8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
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 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
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 Алтамира
20:50 Европейски маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Аз съм Дина
1:25 Натисни F1
1:40 Знание.БГ 
2:10 60 минути за култура
3:00 Алтамира
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

срЯДа, 13 ФЕвруари 
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Зора над Русчук
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 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 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
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 Любовта наранява
20:55 Европейски маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Червеният телефон: Пре-

следване
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура
2:35 Любовта наранява
4:05 Зора над Русчук
4:35 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари 
6:05 Енциклопедия България
6:35 Култура.БГ
7:35 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Зарязване в Брестовица
10:15 Натисни F1
10:30 1150 години от Успение-

то на св.Кирил
11:00 Знание.БГ 
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
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 Баща под наем
20:55 Многоликата Япония: 

Земята е само една
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 Днес и утре
23:25 Червеният телефон: Шах 

и мат
1:00 Знание.БГ 
1:30 60 минути за култура
2:25 Баща под наем
4:00 Вечната музика
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ПЕТък, 8 ФЕвруари 
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 В кадър
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика
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 На опера с БНТ 2: „Пепе-

ляшка“ от Сергей Проко-
фиев

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
„22:00 В близък план
22:30 Джинс
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
3:15 История.bg

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

съБоТа, 9 ФЕвруари 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Бащи и синове
14:00 Умно село  /по случай 

юбилея на актрисата 
Татяна Лолова/

14:45 Олтарите на България
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 Месец с филмите на Татя-

на Лолова: „Последният 
ерген“

22:10 Ленти и документи: 
„Строителите на Българ-
ското книжовно друже-
ство“ 

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 В кадър
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 6
нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари 

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 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Английският съсед
14:40 Знаете ли...
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 Месец с филмите на 

Татяна Лолова: „Летете с 
Росинант“ 

22:15 Нощни птици
23:15 Ретро спорт: Симеон 

Щерев – треньор на 
шампиони 

0:00 По света и у нас
0:15 Тържествен концерт “140 

години Български парла-
мент” 

1:15 Опера на открито
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:45 Денят започва с Георги 
Любенов

5:45 Афиш
ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари 

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 с Георги 

Любенов
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
5:45 Афиш

вТорник, 12 ФЕвруари 
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 До Европа и напред
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, 13 ФЕвруари 
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 6
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
20:55 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, 14 ФЕвруари 
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 
13:45 Афиш
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
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 Часът на моето убийство 

/165 години от рождени-
ето на Стефан Стамбо-
лов/

0:05 Спортисимо
0:35 100% будни
1:35 Още от деня
1:50 Извън играта
2:35 Бразди 
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Български14 Най-гледаните тв програми

bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 8 ФЕвруари
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”  
13:30  Премиера: „Любов от 

втори опит”еп. 25
15:00  Премиера: „Шест сес-

три” с.4, еп. 42
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” с.3, 
еп.26

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. 67
19:00  bTV Новините 
20:00  „Майка” еп.8
21:30  Премиера: „Горчива 

любов“ еп.28
22:30  „Шоуто на Слави”  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости”с.11, еп.13
01:00  „Вечно твоя” еп.13,14
01:50  „Преди обед”
 03:50  „Папараци“ 
04:50  „Опасни улици” еп. 43

съБоТа, 9 ФЕвруари
06:00  „Джи Ай Джо: Ренегати” 
07:00  „Двама мъже и полови-

на” с.11
08:00  „Тази събота и неделя” 
11:00  „Cool…T”  
12:00  bTV Новините  

12:30  „Мутра по заместване“ 
с.4

13:00  „Кръстопът на желания-
та” - драма, романтичен 
(Германия, 2017), режи-
сьор - Щефан Бартман, 
актьори - Фредрик От, 
Бен Бласковиц, Юрген 
Хайнирх и др.

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: „Мексикане-

цът“
22:30  Мегахит: „Призраци на 

бивши гаджета” – роман-
тичен, комедия (САЩ, 
2009), режисьор - Марк 
Уотърс, актьори - Лейси 
Чабърт, Робърт Форстър, 
Ан Арчър, Брекин Ме-
йър, Даниел Сунджата, 
Матю Макконъхи, 
Дженифър Гарнър, Ема 
Стоун, Кристина Милиан, 
Майкъл Дъглас и др.

00:30 „Хората, на които дър-
жиш” - драма, трилър 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Робърт Редфорд, ак-
тьори - Робърт Редфорд, 
Шая Лебьоф, Джули 
Кристи, Сюзан Сарандън, 
Стенли Тучи, Ник Нолти, 
Крис Купър, Стивън Рут, 
Ричард Дженкинс и др. 

02:30  „Карбовски: Втори план“ 
/п./– документална поре-
дица

03:30  „Мармалад” /п./ – ток-
шоу 

05:10  „Cool…T” /п./– 
лайфстайл предаване 

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
06:00  „Джи Ай Джо: Ренегати” 
07:00  „Двама мъже и полови-

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

водещи Меги и Нели
12:00  bTV Новините  
12:30  „НепознатиТЕ“ – доку-

ментална поредица
13:00  „Болни от любов“ 
15:00  „Мастилено сърце” 
17:00  „120 минути” 
19:00  bTV Новините 
19:30  bTV Репортерите 
20:00  „Безкрайният годеж“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, Япония, 2012), 
режисьор - Никълъс 
Столър

22:30  „Папараци“ 
23:30  „Жената на пътешест-

веника във времето” 
– драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор 
– Робърт Швентке, ак-
тьори – Арлис Хауърд, 
Рейчъл Макадамс, Ерик 
Бана, Рон Ливингстън, 
Стивън Тоболовски, 
Алекс Ферис, Мишел 
Нолдън, Джейн Маклийн, 
Бруклин Прулкс и др.

01:40  „Опасна изневяра“ – 
трилър (Канада, 2017), 
режисьор - Дейвид 
Уининг, актьори - Сара 
Бътлър, Маркъс Роснър, 
Питър Бенсън и др.

03:20  „Двама мъже и полови-
на” /п./– сериал 

03:50  „120 минути” /п./ – пуб-
лицистично предаване

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

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия” 
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.26
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.4, еп.43
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.27

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.68
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Майка” - сериал, еп.9
21.30 Премиера: „Горчива лю-

бов“ - сериал, еп.29
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Кости” - сериал, с.11, 
еп.14

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.15, 16

01.50 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу

03.50 „Cool…T” /п./ - лайфстайл 
предаване 

04.50 „Опасни улици” - сериал, 
с.12, еп.44

05.40 „Лице в лице” /п./ - пуб-
лицистично предаване

вТорник, 12 ФЕвруари
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия”
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” - сериал, с.2, 
еп.27

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.4, еп.44

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.3, еп.28

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.12, еп.69

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 „Майка” - сериал, еп.10
21.30 Премиера: „Горчива лю-

бов“ - сериал, еп.30
22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.11, 

еп.15
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.17, 18
01.50 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
03.50 „Търси се“ /п./ - токшоу 
04.50 „Опасни улици” - сериал, 

с.12, еп.45
05.40 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

срЯДа, 13 ФЕвруари
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия” - анима-
ция

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

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.28
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с. 4, еп.44
16.00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с. 3, еп.29

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.12, еп.70

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 „Майка” - сериал, еп.11
21.30 Премиера: „Горчива лю-

бов“ - сериал, еп.31
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Кости” - сериал, с.11, 
еп.16

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.19, 20

01.50 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу 

03.50 „Карбовски. Втори план“ 
/п./ - документална поре-

дица 
04.50 „Опасни улици” - сериал, 

с.12, еп.46
05.40 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване
чЕТвърТък, 14 ФЕвруари

06.00 „Малкото Пони: Приятел-
ството е магия” 

06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” - сериал, с.2, 
еп.29

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с. 4, еп.45

16.00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с. 3, еп.30

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.12, еп.71

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 „Майка” - сериал, еп.12
21.30 Премиера: „Горчива лю-

бов“ - сериал, еп.32
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.11, 

еп.17
01.00 „Вечно твоя”еп.21, 22
01.50 „Преди обед” /п./ 
03.50 „Бригада Нов дом“ /п./ - 

социален проект

ПЕТък, 8 ФЕвруари 
06:00  „Ривърдейл“ с.2
08:00 „Странният случай с 

Бенджамин Бътън“ 
11:30  Премиера: „Ривърдейл“ 

с.2
13:45  „Двойна самоличност” 
15:45  „Влюбеният Шекспир“
18:30  „Анна Каренина“ - драма 

(САЩ, 2012), режисьор 
- Джо Райт, актьори - Ма-
тю Макфейдън, Кийра 
Найтли, Джуд Лоу, Арън 
Тейлър-Джонсън, Алисия 
Викандер, Кара Делевин, 
Кели Макдоналд, Емили 
Уотсън и др.

21:00  Месец на Оскарите: „Гла-
диатор“ - екшън, драма 
(Великобритания, САЩ, 
2000), режисьор - Ридли 
Скот, актьори - Ръсел 
Кроу, Хоакин Финикс, 
Оливър Рийд, Ричард Ха-
рис, Кони Нилсен, Томас 
Арана, Джимон Хонсу и 
др.

00:00  „Петдесет нюанса сиво“ 
- драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор - 
Сам Тейлър-Джонсън, ак-
тьори - Дакота Джонсън, 
Джейми Дорнан, Джени-
фър Ел, Люк Граймс, Макс 
Мартини, Рита Ора и др.

02:30 „Съседското момче“ 
– драма, ужаси, роман-
тичен (САЩ, 2015), режи-
сьор - Роб Коен, актьори 
- Дженифър Лопес, Ра-
йън Гузман, Иън Нелсън, 
Хил Харпър, Бейли Чейс, 
Джон Корбет, Кристин 
Ченоует и др.

04:15  „Убийствено влечение“ 
- трилър (Канада, 2015), 
режисьор – Антъни Ле-
фресне, актьори – Давей 
Чейс, Рик Робъртс

съБоТа, 9 ФЕвруари
06:00 „Знам къде е Лизи“ – три-

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

07:45 „Пази си гърба“ – трилър 
(САЩ, 2015), режисьор - 
Джейсън Фурукава, ак-
тьори - Анн Лин Макорд, 
Марк Ганиме, Дарла 
Тейлър, Брент Стейт и др.

09:45  „Анна Каренина“ - драма 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Джо Райт, актьори - Ма-
тю Макфейдън, Кийра 
Найтли, Джуд Лоу, Арън 
Тейлър-Джонсън, Алисия 
Викандер, Кара Делевин, 
Кели Макдоналд, Емили 
Уотсън и др.

12:30  „Като на кино“ 
13:30  „О, братко, къде си?“ – 

комедия, приключенски, 
криминален (Велико-
британия, Франция, 
САЩ, 2000), режисьори – 
Джоел Коен, Итън Коен, 
актьори - Джордж Клуни, 
Джон Туртуро, Тим Блейк 
Нелсън, Джон Гудман, 
Холи Хънтър и др.

15:45 „Хвани ме, ако можеш” 
18:45 „Ex Machina: Бог от ма-

шината“ 
21:00  Месец на Оскарите: „Топ 

гън”
01:30 „Като на кино“ 
02:30 „Петдесет нюанса сиво“ 

- драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор - 
Сам Тейлър-Джонсън, ак-
тьори - Дакота Джонсън, 
Джейми Дорнан, Джени-
фър Ел, Люк Граймс, Макс 
Мартини, Рита Ора и др.

05:00  „Ривърдейл“ с.2

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
06:00 „Любов сред лозята“ – 

романтичен 
07:45 „Влюбеният Шекспир“
10:30  „Кутийковците“ 
12:45  „Странният случай с 

Бенджамин Бътън“ 
16:00 „Топ гън” - екшън, драма, 

романтичен (САЩ,1986), 
режисьор - Тони Скот, 
актьори – Том Круз, Тим 
Робинс, Кели Макгилис, 
Вал Килмър, Антъни Еду-
ардс и др.

18:15 „Кутийковците“ - прик-
люченски, семеен, 
анимация (САЩ, 2014), 
сценаристи - Ирена 
Бригнъл, Адам Пава, 
Алан Сноу, Антъни Стачи, 
Фил Дейл, Вера Брозгъл, 
режисьори - Антъни 
Стачи, Греам Енейбъл

21:00  Месец на Оскарите: „12 
години в робство” - дра-
ма, исторически (САЩ, 
2013 г.), режисьор - Стийв 
Маккуин, актьори - Рут 
Нега, Майкъл Кенет 
Уилямс, Гарет Дилахант, 
Сара Полсън, Кувенжане 
Уолис, Таран Килам, Пол 
Джамати, Пол Дано, Май-
къл Фасбендер, Брад Пит 
и др.

23:45  „Гладиатор“ - екшън, 
драма (Великобритания, 
САЩ, 2000), режисьор - 
Ридли Скот, актьори - Ръ-
сел Кроу, Хоакин Финикс, 
Оливър Рийд, Ричард 
Харис, Кони Нилсен, 
Томас Арана, Джимон 
Хонсу и др.

02:45 „Дървото на живота“ - 
драма, фентъзи (САЩ, 
2011), режисьор - Терънс 
Малик, актьори – Брад 
Пит, Шон Пен, Джесика 
Частейн, Фиона Шоу и 
др.

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари
06.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
08.00 „От руса по-руса“ 
10.15 Премиера. „Ривърдейл“ 
12.30 „Опасен копнеж“ 
14.15 „12 години в робство” 
17.00 „Знам къде е Лизи“ - три-

лър, криминален (САЩ, 
2016), режисьорДариън 
Скот, в ролите: Трейси 
Голд, Надя Борлин, 
Ричард Руколо, Ванеса 
Евиган, Скот Евънс и др.

19.00 „Смъртта й прилича“ 
- фентъзи, комедия 
(САЩ,1992), режисьор 
Робърт Земекис, в роли-
те: Мерил Стрийп, Голди 
Хоун, Изабела Роселини, 
Брус Уилис и др. 

21.00 Премиера в Месец на 
Оскарите: „Теорията на 
всичко“ - биографичен, 
драма, романтичен (Ве-
ликобритания, Япония, 
САЩ 2014), режисьор 
Джеймс Марш, в ролите: 
Еди Редмейн, Фелисити 
Джоунс, Лесли Манвил, 
Хари Лойд, Дейвид Тю-
лис, Емили Уотсън, Геор-
ги Николов, Том Прайър, 
Алис Ор-Юинг и др.

23.30 „Реката“ - драма (САЩ, 
1984), режисьор Марк 
Ридел, в ролите: Мел 
Гибсън, Шейн Бейли, 
Сиси Спейсек и др.

02.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
04.00 „Двете лица на януари” 

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

вТорник, 12 ФЕвруари
06.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
08.00 „Среднощно слънце” 
10.15 Премиера. „Ривърдейл“ - 

сериал, с.2
12.30 „Двете лица на януари”
14.30 „Теорията на всичко“
17.00 „Убийствено влечение“
19.00 „Лъжовна съпруга“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 1992), режисьор 
Франк Оз, в ролите: Стив 
Мартин, Голди Хоун, 
Дана Дилейни, Джули 
Харис, Питър Макkикъл 
и др. 

21.00 Премиера в Месец на 
Оскарите: „Момичето от 
Дания“ - драма, биогра-
фичен (Великобритания, 
Япония, САЩ, Германия, 
Дания, Белгия, 2015), 
режисьор Том Хупър, в 
ролите: Еди Редмейн, 
Алисия Викандер, Ейдри-
ън Шилър, Амбър Хърд и 
др.

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

01.45 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
04.00 „Човекът-вълк“ - трилър, 

ужаси (САЩ, 2010), режи-
сьор Джо Джонстън, в 
ролите: Саймън Мерелс, 
Джема Уелан, Антъни 
Хопкинс, Бенисио Дел 
Торо, Емили Блънт и др.

срЯДа, 13 ФЕвруари
06.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
08.00 „Двете лица на януари” - 

трилър (САЩ, 2014)
10.15 Премиера. „Ривърдейл“ - 

сериал, с.2
12.30 „Реката“ - драма
15.00 „Знам къде е Лизи“ 
16.45 „Пази си гърба“ - трилър 

(САЩ, 2015), режисьор 
Джейсън Фурукава, в 
ролите: Анн Лин Макорд, 
Марк Ганиме, Дарла Тей-
лър, Брент Стейт и др.

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

21.00 Месец на Оскарите: 
„LEGO: Филмът“ - семеен, 
екшън, комедия, анима-
ция (Австралия, САЩ, 
Дания, 2014), режисьори 
- Фил Лорд, Кристофър 
Милър

23.00 „Невидима зона“ - драма, 
спортен (САЩ, 2009), 
режисьор Джон Лий 
Ханкок, в ролите: Сандра 
Бълок, Тим Макгроу, Кати 
Бейтс, Рода Грифитс, Кий-
тън Арън, Лили Колинс и 
др.

01.30 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
02.30 „Бютифул“ - драма (Мек-

сико, Испания, 2010), 
режисьор Алехандро 
Гонзалес Иняриту, в 
ролите: Хавиер Бардем, 
Едуард Фернандес, Ма-
рисел Алварес и др.

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари
06.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
08.00 „LEGO: Филмът“ 
10.15 Премиера. „Ривърдейл“ - 

сериал, с.2
12.30 „Смъртта й прилича“ 

- фентъзи, комедия 
(САЩ,1992), режисьор 
Робърт Земекис, в роли-
те: Мерил Стрийп, Голди 
Хоун, Изабела Роселини, 
Брус Уилис и др. 

14.30 „Малка принцеса“ - дра-
ма, фентъзи, семеен 
(САЩ, 1995), режисьор 
Алфонсо Куарон, в роли-
те: Елинор Брон, Лизъл 
Матюс, Лиъм Кънингам и 
др.

16.30 „Опасен копнеж“ 
18.30 „Невидима зона“ - драма, 

спортен (САЩ, 2009), 
режисьор Джон Лий 
Ханкок, в ролите: Сандра 
Бълок, Тим Макгроу, Кати 
Бейтс, Рода Грифитс, Кий-
тън Арън, Лили Колинс и 
др.

21.00 Месец на Оскарите: 
„Войната на Чарли Уил-
сън“ - драма, комедия, 
биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2007), режисьор 
Майк Никълс, в ролите: 
Том Ханкс, Джулия Ро-
бъртс, Ейми Адамс, Еми-
ли Блънт, Филип Сиймор 
Хофман и др.

23.15 „Вроден порок“ - крими-
нален

02.15 „Гладиатор“ - екшън, 
драма (Великобритания, 
САЩ, 2000), режисьор 
Ридли Скот, в ролите: Ръ-
сел Кроу, Хоакин Финикс, 
Оливър Рийд, Ричард 
Харис, Кони Нилсен, 
Томас Арана, Джаймън 
Хаунсу и др.

ПЕТък, 8 ФЕвруари 
06:00  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
07:00  „Кое е това момиче” – 

сериал
08:00  „Модерно семейство“ – 

сериал 
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00  „Големият Стан“ – ко-

медия (САЩ, 2007), ре-
жисьор – Роб Шнайдер, 
актьори – Роб Шнайдер, 
Ранди Котур, Дженифър 
Морисън, Дейвид Кара-
дайн, Хенри Гибсан, Скот 
Уилсън и др. 

12:00 „На по-добро място“ – 
сериал

13:00  „Приятели“ – сериал
14:00  „Ало, ало“ – сериал
15:00  „Новите съседи“ 
17:00  „Комиците и приятели” 
18:00 „На по-добро място“ 
19:00  „Кое е това момиче“ – 

сериал 
20:00  „Новите съседи“ 
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.7
23:00  „Приятели” – сериал, с. 9
00:00  „Големият Стан“ – ко-

медия (САЩ, 2007), ре-
жисьор – Роб Шнайдер, 
актьори – Роб Шнайдер, 
Ранди Котур, Дженифър 
Морисън, Дейвид Кара-
дайн, Хенри Гибсан, Скот 
Уилсън 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 

съБоТа, 9 ФЕвруари 
06:00  „Теория за големия 

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

риал 
08:00  „Кухня“ – сериал
10:00  „Сам вкъщи 3” – ко-

медия, семеен (САЩ, 
1997), режисьор - Раджа 
Госнел, актьори - Алекс 
Линц, Олек Крупа, Риа 
Килстед, Лени фон 
Долен, Мариан Зелдес, 
Скарлет Йохансон и др.

12:00  „Който оцелее, ще 
разказва“ - комедия, 
уестърн (САЩ, 2014), 
режисьор - Сет Макфар-
лан, актьори - Сет Мак-
фарлан, Лиъм Нийсън, 
Чарлийз Терон, Евън 
Джоунс, Уес Стъди, Сара 
Силверман, Нийл Патрик 
Харис, Аманда Сайфред 
и др.

14:00  „Ало, ало“ - сериал
16:00  „Приятели” – сериал 
17:30  „По-добре късно, откол-

кото никога“ – сериал 
18:30  „Новите съседи“
20:30  „Шантава седмица“ - ко-

медия (САЩ, 2014), режи-
сьор - Шон Леви, актьо-
ри - Джейсън Бейтман, 
Тина Фей, Джейн Фонда, 
Бен Шуарц, Дебра Монк, 
Дакс Шепард, Тимоти 
Олифант, Кони Бритън, 
Кори Стол, Роуз Бърни, 
Адам Драйвър и др.

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

00:30  „Стъпка по стъпка“ 
01:30  „Теория за големия 

взрив“ – сериал 
02:00  „Кухня“ – сериал 

04:00 „Двама мъже и полови-
на” – сериал 

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари 
06:00  „Теория за големия 

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

риал 
08:00  „Кухня“ – сериал
10:00  „Шантава седмица“ - ко-

медия (САЩ, 2014), режи-
сьор - Шон Леви, актьо-
ри - Джейсън Бейтман, 
Тина Фей, Джейн Фонда, 
Бен Шуарц, Дебра Монк, 
Дакс Шепард, Тимоти 
Олифант, Кони Бритън, 
Кори Стол, Роуз Бърни, 
Адам Драйвър и др.

12:00  „Големият Стан“ – ко-
медия (САЩ, 2007), ре-
жисьор – Роб Шнайдер, 
актьори – Роб Шнайдер, 
Ранди Котур, Дженифър 
Морисън, Дейвид Кара-
дайн, Хенри Гибсан, Скот 
Уилсън и др.

14:00  „Ало, ало“ - сериал
16:00  „Приятели” – сериал 
17:30  „По-добре късно, откол-

кото никога“ – сериал 
18:30  „Новите съседи“ – сери-

ал
20:30  „Сам вкъщи 3” – ко-

медия, семеен (САЩ, 
1997), режисьор - Раджа 
Госнел, актьори - Алекс 
Линц, Олек Крупа, Риа 
Килстед, Лени фон 
Долен, Мариан Зелдес, 
Скарлет Йохансон и др.

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

00:30  „Стъпка по стъпка“ – се-
риал 

01:30  „Теория за големия 
взрив“ – сериал 

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

на” – сериал
ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари

06.00 „Теория за големия 
взрив“ - сериал 

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал

08.00 „Модерно семейство“ - 
сериал 

09.00 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

10.00 „Чужденецът” - комедия, 
романтичен (България, 
2012), режисьор Ники 
Илиев, в ролите: Георги 
Кадурин, Любомир Кова-
чев, Саня Борисова, Ни-
ки Илиев, Катрин Готие, 
Елен Колева, Валентин 
Гошев, Асен Блатечки, 
Кристоф Ламбер и др.

12.00 „Страхотни новини“ - се-
риал

13.00 „Приятели“ - сериал
14.00 „Ало, ало“ - сериал
15.00 „Новите съседи“ - сериал
17.00 „Домашен арест“ - сери-

ал, с.3
18.00 „На по-добро място“ - 

сериал 
19.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал 
20.00 „Новите съседи“ - сериал 
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.6
23.00 „Приятели” - сериал, с. 9
00.00 „Чужденецът” - комедия, 

романтичен (България, 
2012), режисьор Ники 
Илиев, в ролите: Георги 
Кадурин, Любомир Кова-
чев, Саня Борисова, Ни-
ки Илиев, Катрин Готие, 
Елен Колева, Валентин 
Гошев, Асен Блатечки, 
Кристоф Ламбер 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 
вТорник, 12 ФЕвруари 

06.00 „Теория за големия 
взрив“ - сериал 

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал

08.00 „Модерно семейство“ - 
сериал 

09.00 „Домашен арест“ - сери-
ал

10.00 „Американско момиче. 
Грейс постига успех” - 
смесен (САЩ, 2015), ре-
жисьор Винс Марсело, в 
ролите: Вирджиния Мад-
сън, Кейтлин Кармайкъл, 
Оливия Родриго и др.

12.00 „На по-добро място“ - 
сериал

13.00 „Приятели“ - сериал
14.00 „Ало, ало“ - сериал
15.00 „Новите съседи“ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно ток шоу
18.00 „На по-добро място“ - 

сериал 
19.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал 
20.00 „Новите съседи“ - сериал 
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.6
23.00 „Приятели” - сериал, с. 9
00.00 „Американско момиче. 

Грейс постига успех” - 
смесен (САЩ, 2015), ре-
жисьор Винс Марсело, в 
ролите: Вирджиния Мад-
сън, Кейтлин Кармайкъл, 
Оливия Родриго 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, 13 ФЕвруари 

06.00 „Теория за големия 
взрив“ - сериал 

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал

08.00 „Модерно семейство“ - 
сериал 

09.00 „Шоуто на Слави“ - ве-
черно ток шоу

10.00 „Болни от любов“ - коме-
дия, романтичен (САЩ, 
1997), режисьор Грифин 
Дън, в ролите:Мег Райън, 
Матю Бродърик, Чеки 
Карио, Морийн Стейпъл-
тън, Кели Престън и др.

12.00 „На по-добро място“ - 
сериал

13.00 „Приятели“ - сериал
14.00 „Ало, ало“ - сериал
15.00 „Новите съседи“ - сериал
17.00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
18.00 „На по-добро място“ - 

сериал 
19.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал 
20.00 „Новите съседи“ - сериал 
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.7
23.00 „Приятели” - сериал, с. 9
00.00 „Петдесет нюанса чер-

но” - комедия (САЩ, 
2016), режисьор Майкъл 
Тидс, в ролите: Марлон 
Уейънс, Кали Хоук, Фред 
Уилард, Майк Епс, Джейн 
Сиймор, Андрю Бачлър 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 
чЕТвърТък, 14 ФЕвруари

06.00 „Теория за големия 
взрив“ - сериал 

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал

08.00 „Модерно семейство“ - 
сериал 

09.00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

10.00 „Предколедни тревоги“ 
- комедия (Канада, 2012), 
режисьор Джон Брад-
шоу, в ролите: Дейвид 
Хаселхоф, Карълайн Риа, 
Баркли Хоуп и др.

12.00 „На по-добро място“ - 
сериал

13.00 „Приятели“ - сериал
14.00 „Ало, ало“ - сериал
15.00 „Новите съседи“ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
18.00 „На по-добро място“ - 

сериал 
19.00 „Кое е това момиче“ - се-

риал 
20.00 „Новите съседи“ - сериал 
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.7
23.00 „Приятели” - сериал, с. 9
00.00 „Предколедни тревоги“ 

- комедия (Канада, 2012), 
режисьор Джон Брад-
шоу, в ролите: Дейвид 
Хаселхоф, Карълайн Риа, 
Баркли Хоуп 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 
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Тв европа

ПЕТък, 8 ФЕвруари
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” 
13.00  Централни обедни 

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 
19.15  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, 9 ФЕвруари
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, 10 ФЕвруари 
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   Прогноза за време-

то
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 – публ. 

предаване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция – публ. 

предаване
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, 11 ФЕвруари
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
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
15.35   Спорт
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
19.15   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 ин-

формационен блок
вТорник, 12 ФЕвруари

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

15.30   новини
15.35   Спорт
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 
19.15   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, 13 ФЕвруари
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
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, 14 ФЕвруари
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, 8 ФЕвруари
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” (пре-
миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” – 
ТВ шоу, нов сезон

21.00 „Туристът” – с уч. на Джо-
ни Деп, Анджелина Джо-
ли, Пол Бетани, Тимъти 
Далтън, Руфъс Сюъл, 
Раул Бова и др.

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 16 се-
зон 

00.30 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 3 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

съБоТа, 9 ФЕвруари   
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Бетовен 2”  – с уч. на 

Чарлз Гродин, Деби 
Мазар, Крис Пен, Никол 
Том, Бони Хънт, Мори 
Чейкин и др.

14.50  „Шаферът“ –  с уч. на 
Патрик Демпси, Мишел 
Монахан, Кевин Маккид, 
Сидни Полак, Бю Гарет и 
др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „G.I. Joe: Ответен удар” – 

с уч. на Дуейн Джонсън, 
Чанинг Тейтъм, Ейдриан 
Палики, Джонатан Прайс, 
Брус Уилис, Арнолд Во-
слу, Рей Стивънсън и др.

22.10 „Извън контрол” – с 
уч. на Джордж Клуни, 
Дженифър Лопес, Денис 
Фарина, Луис Гусман, 
Катрин Кийнър, Дон Чий-
дъл, Винг Реймс, Албърт 
Брукс и др.

00.40 „Любовна магия“ – с уч. 
на Ники Дилоуч, Раян 
Макпартлин, Брияна 
Лейн, Каролин Хенеси, 
Джонатан Патрик Мур и 
др.

04.45 „Бетовен 2”  – с уч. на 
Чарлз Гродин

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любов като по книга”  

– с уч. на Чарлз Дътън, 
Ейми Екър, Дилън Брус и 
др.

14.10 „Невинна разходка” 
(премиера) – с уч. на  
Дженифър Финигън, Сам 
Пейдж, Лини Евънс и 
др.  

16.00 „Нора Робъртс: Полунощ 
в стаята на сенките” – с 
уч. на Джери О’Конъл, 
Лорън Стамил, Фей Дъ-
науей, Изабела Хофман и 
др. 

18.00 „Мис Пепеляшка” – тв 
риалити

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Макс” – с уч. на Томас 

Хейдън Чърч, Джош 
Уигинс, Люк Клайнтанк, 
Лорън Греъм, Роби Амел 
и др.

22.10 „Смъртоносен против-
ник” – с уч. на Джейми 
Фокс, Джерард Бътлър, 
Колм Мийни, Брус Мак-
гил, Лесли Биб, Реджина 
Хол и др.

00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.50 „Нора Робъртс: Полунощ 
в стаята на сенките” – с 
уч. на Джери О’Конъл, 
Лорън Стамил, Фей Дъ-
науей, Изабела Хофман и 
др. /п/

03.40 „Любов като по книга”  

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари 
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” (преми-
ера) – телевизионна 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 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 16 се-
зон 

00.30 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Нощна смяна” 

вТорник, 12 ФЕвруари
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” (преми-
ера) – телевизионна 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 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 16 се-
зон 

00.30 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Нощна смяна” 

срЯДа, 13 ФЕвруари
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” (преми-
ера) – телевизионна 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 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 16 се-
зон 

00.30 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Нощна смяна” 

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари 
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” (преми-
ера) – телевизионна 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 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, 17 се-
зон 

00.30 „Нощна смяна” – сериен 
филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

05.20 „Нощна смяна” 

ПЕТък, 8 ФЕвруари
06:15 „Денят ”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът  
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът 
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 ”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят ”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

съБоТа, 9 ФЕвруари
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Звездни срещи – Кан 

2019” 
09:15 Телемаркет
09:30 „Интервю” 
10:00 „Денят ” /п/
11:00  „Спорт в обектива” 
11:45 „Букмейкър 
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
14:45 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” 
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, 10 ФЕвруари
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Парламентът на фокус” 
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” /п/
08:30 „Икономика и бизнес” 
09:15  Телемаркет 
09:30 „Холивуд” 
10:00 „Офанзива” 
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 

-/п/
12:30 „Интервю” с Наделина  

Анева -/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
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, 11 ФЕвруари
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 Повторения

вТорник, 12 ФЕвруари
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” 
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 
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, 13 ФЕвруари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ 
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 
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, 14 ФЕвруари
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 
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/ 
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ПЕТък, 8 ФЕвруари
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 Кто против?
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 Юморина
22:00 Выход в люди
23:05 Китайский Новый 

год. Х/ф
00:40 Белая студия. Вик-

тор Пивоваров

01:25 Разные судьбы. Х/ф
03:10 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

съБоТа, 9 ФЕвруари

05:00 Утро России. Суббо-
та

08:40 Местное время. 
Суббота

09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное вре-

мя
10:45 Пятеро на одного
11:25 Пешком... Москва. 

1970-е
11:55 Брачные игры. Х/ф
15:30 Пригласите на сва-

дьбу!
16:50 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Моя чужая жизнь. 

Х/ф
23:00 Романтика романса
00:05 Карнавал. Х/ф
02:30 Однажды и навсе-

гда. Х/ф
04:00 Пешком... Москва. 

1970-е

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
04:30 Моя чужая жизнь
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
08:40 Местное время. 

Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Утренняя почта
10:55 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
11:45 Юмор! Юмор!! 

Юмор!!!
14:15 Далекие близкие
15:45 Вера. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

23:30 Корона под моло-
том. Фильм Аркадия 
Мамонтова

00:40 Романовы. Венце-
носная Семья. Х/ф

03:00 Мой папа - идеа-
лист. Х/ф

ПЕТък, 8 ФЕвруари
08:00  Новости
08:30  «Сегодня 8 февраля. День 

начинается» (6+)
09:00  «Модный приговор» (6+)
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
13:00  Премьера. «Наши люди» с 

Юлией Меньшовой (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. Павел Трубинер, 

Евгения Симонова, Полина 
Агуреева в многосерийном 
фильме «Ланцет» (12+)

22:20  «Вечерний Ургант» (16+)
23:10  Дмитрий Аверин, Ксения 

Раппопорт, Нина Лощинина 
в комедии «Мама дарагая!» 
(16+)

00:40  Наталия Медведева, Полина 
Максимова, Константин 

Крюков, Людмила Артемьева, 
Анна Ардова, Александр 
Демидов в фильме «Помню 
— не помню!» (12+)

01:55  Георгий Бурков, Татьяна Ва-
сильева, Владимир Зельдин в 
фильме «Добряки» (12+)

03:15  «Ланцет». Многосерийный 
фильм (12+)

05:00  Новости
05:10  Екатерина Климова, Иван 

Оганесян в фильме «Я люблю 
своего мужа» (12+)

съБоТа, 9 ФЕвруари
06:55  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:35  «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:15  К юбилею Ирины Мура-

вьёвой. Премьера. «Больше 
солнца, меньше грусти» (12+)

10:15  Ирина Муравьёва в комедии 
«Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
12:00  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
14:35  Ирина Муравьёва в фильме 

«Артистка из Грибова» (12+)
17:00  «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
18:35  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Ирина Муравьёва в комедии 

«Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

23:20  Премьера. Степан Девонин, 
Дмитрий Поднозов, Яна 
Сексте в фильме «Сердце 
мира» (18+)

01:25  Ирина Муравьёва, Влади-
мир Меньшов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт в 
фильме «Год телёнка» (12+)

02:45  Вячеслав Тихонов в фильме 
«Сердце бьётся вновь... » 
(12+)

04:15  «Давай поженимся!» (16+)
05:00  Новости
05:10  Екатерина Климова, Иван 

Оганесян в фильме «Я люблю 
своего мужа» (12+)

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
06:50  «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:00  «Часовой» (12+)
07:30  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  «О чём молчал Вячеслав Ти-

хонов» (12+)
10:10  «Наедине со всеми» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Наедине со всеми» (16+)
12:30  «Жаркие. Зимние. Твои». К 

5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады (12+)

13:45  «Три аккорда» (16+)
15:30  «Александр Михайлов. То-

лько главные роли» (16+)
16:25  Александр Михайлов в фи-

льме «Мужики!.. » (12+)
18:10  Премьера. «Главная роль» 

(12+)
20:00  «Толстой. Воскресенье»
21:30  «Что? Где? Когда?». Дети XXI 

века (12+)
22:45  Данила Козловский, Клавдия 

Коршунова, Игорь Гордин в 
фильме «Дубровский» (16+)

01:00  Евгений Миронов, Чулпан 
Хаматова в фильме «Синдром 
Петрушки» (16+)

02:40  Армен Джигарханян, Нико-
лай Караченцов, Леонид Яр-
мольник, Наталья Гундарева 
в фильме «Две стрелы. Детек-
тив каменного века» (16+)

04:10  «Мужское / Женское» (16+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

 ПЕТък, 8 ФЕвруари
10:30 Истинският Родриго - 68 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 99 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 - 44 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 - 44 еп. - Се-

риал 
03:00 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
03:30 Истинският Родриго - 68 

еп. - Сериал 
04:15 Сладка тайна - 99 еп. - 

Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБоТа, 9 ФЕвруари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

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 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура 

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
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 Лъжливи рими - сериал 
14:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Лъки и неговата команда 

- 12 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 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари
10:30 Истинският Родриго - 69 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 100 еп.
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 
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 - 69 

еп. - Сериал 
05:45 Сладка тайна - 100 еп. - 

Сериал 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

вТорник, 12 ФЕвруари
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 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
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- 

Документален филм 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
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, 13 ФЕвруари
10:30 Истинският Родриго - 70 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 101 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 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева
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 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева
03:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
05:00 Истинският Родриго - 70 

еп. - Сериал 
05:45 Сладка тайна - 101 еп. - 

Сериал 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари
10:30 Истинският Родриго - 71 

еп. - Сериал 
11:15 Сладка тайна - 102 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 

- с Рени Анастасова 
04:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
05:00 Истинският Родриго - 71 

еп. - Сериал 
05:45 Сладка тайна - 102 еп. - 

Сериал 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ПЕТък, 8 ФЕвруари
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

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

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти повто-

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

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

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

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение  

02.00  „Прокудени от бащин 
край“ повторение

03.00  “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захари-
ев повторение

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

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение  

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

съБоТа, 9 ФЕвруари
07.45  Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ  
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо

12.45 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева на живо

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо

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

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо

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

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков  
повторение

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

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

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение

05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
повторение

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ  
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  на 
живо

14.00  Разбулване - повторе-
ние

15.00  „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ 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“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално”  повторе-
ние

01.30  Новини.Прогноза за 
времетоповторение

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение

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

06.45 „Дискусионно студио” 
повторение 

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Алтернативи – повторе-

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

ние  
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение

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

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00 Дискусионно 
студио”повторение

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение  

03.00 Телевизионен форум  
повторение 

05.00 Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45 Дискусионно 
студио”повторение

вТорник, 12 ФЕвруари
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 Христо 

Деянов повторение 
14.00 Дискусионно студио” 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ повторе-

ние 
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 Христо 
Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна 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 Христо 
Деянов повторение

03.30 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние
06.00- „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
повторение 

06.45 Дискусионно 
студио”повторение

срЯДа, 13 ФЕвруари
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 Христо 

Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио” 

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо   

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00 Новини. Прогноза за 

времетоповторение
00.30 Дискусионно студио” 

повторение
01.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов  повторение 
02.30 “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30 Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение 

06.45 Дискусионно 
студио”повторение

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари
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 Христо 

Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика 
15.30 Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30 Новини. Прогноза за 
времетоповторение

01.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00 “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00 “Край Босфора“ повторе-
ние

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45 Дискусионно 
студио”повторение
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Бронхо клийнър можете да 
поръчате директно на телефон 

0877 72 10 40, https://biotica.bg  
или в повечето аптеки в страната.

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

ЦЕна: 
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

Възможно ли е 
тютюнопушене и здраве за 
белия дроб едновременно

Всички ние знаем 
каква вреда нанася 
тютюнопушенето и 
въпреки това не мо-
жем да се откажем от 
цигарите. Пречиства-
нето на белия дроб 
е от първостепен-
но значение, особе-
но при пушачи и при 
хора, които живеят в 
среда със замърсен 
въздух.

Но дори човек ни-
кога да не е пушил, 
цигареният дим око-
ло него, промишлено-
то замърсяване, изго-
релите газове допри-
насят за увреждане-
то на белите дробо-
ве. Поради тази при-
чина дали сте отказа-
ли цигарите или нико-
га не сте пушили, де-
токсикацията на бе-
лия дроб е полезна 
за всеки един човек.

Ф и т о т е р а п и я т а 
предлага най-инова-
тивната формула за 
пълно очистване на 
белия дроб от натру-
пани с години отрови 
по него. Това е лиде-

рът в своя клас про-
дукти Бронхо клий-
нър – с  екстракти от 
Живовляк, Евкалипт, 
Джинджифил и Вит.С

Данните показват 
какво се случва във 
времето след прием 
на Бронхо клийнър:

След 8 часа се из-
вежда въглеродни-
ят окис – нивото на 
кислород в кръвта се 
нормализира.

След 2 дни се из-
вежда никотинът, 
връщат се вкусовите 
усещания, обоняние-
то. След 3 дни в дро-
бовете се възстановя-
ва ресничестият епи-
тел.

След седмица се по-
нижава кръвното на-
лягане. Намалява се 
рискът от инсулт, сър-
дечносъдови заболя-
вания, сърдечна и бъ-
бречна недостатъч-
ност, стенокардия.

След 2 седмици от-
слабва кашлицата. Тя 
не изчезва веднага, 
тъй като на дробо-
вете ви е необходи-

мо време за извеж-
дане на натрупалите 
се в тях вредни веще-
ства. Щом започнете 
приема на BRONCHO 
CLEANER, тялото ви 
започва да се възста-
новява и прочиства. 
Подобрява се качест-
вото на половия жи-
вот.

След 3 месеца се 
променя тенът на ко-
жата. Никотинът огра-
ничава постъпването 
на кръв в горните сло-
еве на кожата, което я 
прави по-бледа, суха и 
допринася за нейното 
набръчкване. Никоти-
нът стимулира поява-
та на бръчки, тъй ка-
то блокира изработва-
нето на колаген. Сис-
темното пречистване 
от никотина в белия 
дроб позволява пра-
вилното "хранене" на 
кожата и видимото й 
възстановяване.

Препоръчителен 
прием за пълни ре-
зултати: 3 месеца. 
Без лекарско предпи-
сание.

Çа контакти: Âита Õерб, 
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Д-р а. Генова, специалист гастро-
ентеролог и вътрешни болести, 

мБаЛ „Люлин“, София

Черният дроб е важен орган, участ-
ващ в храносмилането и очистването 
на организма от вредни токсични веще-
ства. Той играе ролята на филтър в ор-
ганизма, обработвайки и разграждай-
ки хранителните вещества, които при-
емаме. Именно затова профилактиката 
и предпазването му са важни фактори 
за здравето на човека. Злоупотребата с 
алкохол, тютюнопушене и приемът на 
медикаменти предизвикват сериозни 
увреждания на черния дроб. 

„ХЕПаТоФЕлин“ е  натурален про-
дукт, поддържащ функциите на черния 
дроб, който съдържа оптимална доза 
екстракт от бял трън (силимарин), ар-
тишок, глухарче, соево и ленено масло.

Активните съставки в „ХЕПаТо-

ката се отразяват върху цялостния 
метаболизъм на организма, както 
и върху нормалното функционира-
не на храносмилателната система.

Прилагам „ХЕПаТоФЕлин“ при 
лечение на пациенти с чернодроб-
на стеатоза и  чернодробна циро-
за „Чайлд-А” като монотерапия. При 
всички болни бе установена добра 
поносимост и не бяха наблюдава-
ни странични ефекти. Контролни-
те изследвания, направени 2 месе-
ца след лечението, показват норма-
лизиране на трансаминазните нива 
при 80% от пациентите със стеато-
за и при 65% от пациентите с чер-
нодробна цироза.

Ето защо „ХЕПаТоФЕлин“ може 
да бъде препоръчан като ефективен 
и добре поносим продукт при лече-
нието на чернодробни увреждания.

„ХЕПаТоФЕлин“ благоприят-
но повлиява възстановителните 
процеси на черния дроб, спомага 
за пречистването на организма от 
токсини и вредни вещества, уско-
рява регенеративните функции на 
чернодробните клетки, оказва по-
зитивно влияние върху цялостно-
то функциониране на храносмила-
телната система, засилва жлъчната 
секреция и стимулира обмяната на 
веществата.

Влагането на течни растителни 
екстракти в капсулите „ХЕПаТо-
ФЕлин“ гарантира отлична поно-
симост, по-бърза разтворимост и ус-
воимост от организма.

ÑÈËÍÀ ÃÐÈÆÀ 
ÇÀ ×ÅÐÍÈß ÄÐÎÁ

ФЕлин“ ук-
репват чер-
н о д р о б н а т а 
функция и хе-
п а т о ц и т и т е , 
спомагат за 
р е д у ц и р а н е 
на нежелани-
те ефекти при 
употребата на 
медикаменти, 
злоупотреба-
та с алкохол 
и цигари, как-
то и ускоря-
ват бързото 
нормализира-
не на черно-
дробните ен-
зимни нива. 
Въздействи-
ето на актив-
ните съставки 
върху черния 
дроб и жлъч-
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Хранителните добавки  
ТракЕиЯ са взаимвствани от хра-
ните на древните траки, съчетани 
с българските космически храни-
телни технологии. Те са създадени 
от Българската академия на науки-
те съвместно с Института по кри-
обиология и хранителни добавки.

Този продукт е отличен с пър-
во място в конкурс за нови българ-
ски продукти на Международния 
панаир в Пловдив.

Подходяща е за пенсионери, 
защото е на достъпна цена и дейст-
ва безотказно. 

Продуктът е 100% натурален 
и снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезен е 
за всички възрасти, няма проти-
вопоказания и странични ефек-
ти. Представлява водноразтво-
рим прах от 
билки, гор-
ски плодове 
и лимец. 

видове 
 Тракеия:

1.сърце 
и кръвонос-
на система – възстановява функ-
циите на сърцето, черния дроб и 
далака, нормализира кръвна за-
хар, кръвно налягане и холесте-
рол. Изчиства и отпушва кръво-
носните съдове, премахва разши-
рени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксартро-
за, гонартроза и дискова херния. 
Увеличава плътността на костите.

3.Храносмилателна система 
– гастрит, колит, рефлукс, премах-
ва проблеми с тънкото и дебело-
то черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхите, 
трахеята, алвеолите. Спомага из-
чистването на синусите.

5.нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-до-
бър сън, бодрост и концентрация. 
Балансира нервната система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава съп-
ротивителните сили на организма 
и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира ме-
таболизма, подпомага контрола 
на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага 
нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, 
мисловна дейност.

Всеки вид действа най-силно 
за посочения проблем като подо-
брява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сър-

це и ста-
ви, от скъ-
пи по-скъ-
пи, и няма-
ше ефект. 
П о л з в а х 
Т р а к е и я 
почти без 

пари и веднага започнах да се по-
добрявам. След няколко месеца, 
правейки редовните изследвания, 
лекарите не повярваха какво се е 
случило с мен. Тичам, работя, жи-
вея нов живот. Използвайте го и 
сами се уверете в силата на то-
зи продукт.“ 

Мария иванова, Благоев-
град, 0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо мо-
же да ми помогне. Няколко човека 
от пенсионерския клуб го ползва-
хме, защото можехме да си го поз-
волим. След няколко месеца всички 
започнахме да споделяме, че неве-
роятното се случва. На един се по-
добри сърцето, на друг ставите, 
на трети белият  дроб, ходим два 
пъти повече без умора. Чувства-
ме се много по-жизнени и нашите 
приятели последваха нашия при-
мер. Досега няма недоволни.

ТРАКЕИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092

КРАЙ НА ГЪБИЧКИТЕ, КОжНИТЕ ЕКЗЕМИ И ПСОРИАЗИСА!
СТАТИСТИКИТЕ ПОКАЗВАТ 
В България 700 000 хиляди души стра-

дат от кожни екземи, гъбички и псори-
азис. Тенденцията е това число да се по-
качва поради невъзможността на голяма 
част от населението да си набави от необ-
ходимите вещества, които да поддържат 
ноктите и кожата здрави. “често среща-
ните медикаменти 
и мазила само да-
ват краткотраен 
ефект, а реално не 
отстраняват при-
чината” - споделят 
пациенти. 

В момента сред 
нашите български 
дерматолози силно 
се говори за откритието на великобри-
тански експерти и специалисти от здрав-
ния проект “Proskin”, работещи в  сфера-
та на дерматологията и подологията. Те 
предоставят възможност на  страдащите 
от псориазис и  гъбички по ноктите отно-
во да се върнат към нормалното си само-
чувствие благодарение на биомолекуляр-
на формула, която дава надежда на всеки 
страдащ  да се избави от неудобството и 
срама, без да се налагат вредни и болез-
нени лечения.

ДЕРМАТОЛОЗИТЕ 
НЕ МОЖАХА ДА ПОВЯРВАТ
“край на постоянния дискомфорт, 

който създават гъбичките и псориази-
са. няма значение дали са засегнати 
ноктите, лакътят, колената или друга 
част от тялото - всички те изчезват на-
пълно.” - уверено потвърждават открива-

телите на метода. (Погледнете 
снимките, направени преди и 
след терапията.) 

“Дерматолозите бяха шо-
кирани, след като видяха  ре-
зултатите... не можаха да по-
вярват, че без лекарска на-
меса може да се постигне по-
добен ефект” - казват от екипа 

на здравния проект “Proskin”. 
“организмът  се стреми към само-

възстановяване и е достатъчно да се 
подпомогне с вещества, които прите-
жават съответните характеристики, за 
да се стимулира процесът за производ-
ство на колаген за  регенерация на но-
кътя и епидермиса на кожата. в момен-
та това е най-успешното оръжие, кое-
то природата ни е дала срещу всяка-
къв вид кожни заболявания” - споделят 
дерматолозите, виждайки ефективността 
от препарата.

“Препоръчваме 
двумесечен пери-
од на приемане на 
формулата ни. Така 
ще си гарантирате 
да възвърнете от-
ново вашето само-
чувствие и приятен 
външен вид на но-
ктите и кожата“ -  убедено казва главният 
експерт и дерматолог в проекта “Proskin”.

 САМО ЗА ПЪРВИТЕ
 120 ДУШИ - СПЕЦИАЛНО 

ДОФИНАНСИРАНЕ
Технологията за обработка на ценните 

съставки не е евтина и за да е финансово 
достъпен препаратът за българските граж-
дани, са избегнати всякакви посредници и 
дистрибутори. В момента  консултацията  и  
покупката  на препарата стават чрез теле-
фонно обаждане към оторизирания 
представител за България и се доста-
вя безплатно до дома Ви. Само пър-
вите обадили се ще имат дофинанси-
ране и правото да се снабдят с пре-
парата вместо  189 лв.  само за 55 лв. 
- опаковка, достатъчна за едномесеч-
но ползване.

Промоционалната отстъпка е ва-

лидна до 28.2.2019 г.

ДОВОЛНИ ХОРА, 
ПРЕМИНАЛИ  ТЕРАПИЯТА

“Само след два месеца полз-
ване 5-годишният ми псори-
азис изчезна и вече нямам ни-
какви проблеми с кожата.“

“Единствено благодарение на препарата 
“Proskin” се избавих трайно от гъбички по но-
ктите.”

“След няколкогодишна борба с псори-
азиса и следвайки препоръките на експер-
тите, кожата на проблемната зона ми 
се възстанови!”

„Не мога да ги търпя. Винаги ми създа-
ваха дискомфорт. Не се поколебах да опи-
там и този препарат. Наистина действа 
и ноктите ми вече са нормални.“

маргарита и., 43 г. , Бургас

вЕчЕ 8900 ДуШи в БългариЯ сЕ иЗБавиХа оТ нЕПриЯТниЯ ДискоМФорТ  
БлагоДарЕниЕ на английска БиоМолЕкулЯрна ФорМула  

иван н., 67 г.,  София

мартин П., 64 г., Варна

наталия м., 53 г., Пловдив
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

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.

Ново откритие връща зрението само за месец

Сваляне на температура 
с естествени средства

Всички знаем, че с напред-
ване на възрастта зрението се 
влушава. Особено забележим 
е този процес, когато навър-
шим 40-годишна възраст. До 
сега лекарите мълчаха и вди-
гаха рамене, безсилни пред 
влиянието на времето върху 
здравето на очите ни.

Миналата година на здрав-
ния форум във Варшава беше 
представена първата по рода 
си формула, разработена съв-
местно от лекари офталмоло-
зи и биотехнолози, които от-
криват каква е причината да 
се разваля зрението с напред-
ването на възрастта. Оказва 
се, че основният виновник за 
това е системната липса на ня-
кои микроелементи в тялото 
ни. Учените извличат тези еле-
менти от концентрирани из-
влеци на няколко растения: 
очанка, резене и рутин, и ги 
комбинират с достатъчно ко-
личество витамин С. Оказва 
се, че така създадената фор-
мула насища тялото с необхо-
димите вещества и възстано-
вява липсите, с което започва 
възстановяване на зрението. 

съсТав:
очанка Екстракт 100 mg

Очанката представлява 
прекрасно средство за про-
филактика на очни болести с 
различен произход, а също 
така за повишаване остро-
тата на зрението. Тя широко 

се прилага в офталмологията 
при лечение на дегенератив-
но-дистрофични процеси на 
очната мембрана. Подобрява 
зрението при хора над 70 го-
дини. Богата е на витамини А, 
С и група В и съдържа много 
силиций и желязо.

Очанката има адстрин-
гентно и противовъзпали-
телно въздействие. Прилага 
се при: конюнктивити, бле-
фарити, възпаление на слъз-
ните канали, повишена умо-
ряемост на очите, петна по ро-
говицата, катаракти и хордео-
лум (ечемик на миглите).

резене (див копър) 
 Екстракт 100 mg

Малко познатата билка ре-
зене има вид на копър и аро-
мат на анасон, богата е на по-
лезни вещества и има отлич-
ни лечебни свойства. В на-
родната медицина се използ-
ват семената от билката ре-
зене. Поради елементи като 
магнезий, калий, калций, же-
лязо и други растението има 
различни полезни свойства. 
Листата и стъблата му съдър-
жат каротин, витамини от гру-
па В, аскорбинова киселина. 
Те са много богати на антиок-
сидантни съставки – кверце-
тин, рутин, флавоноиди и дру-
ги вещества, които възстано-
вяват сърцето и кръвоносни-
те съдове и са полезни за пре-
дотвратяване развитието на 

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./

ЦЕна: 

хора над 70 години. Проду-
ктът има адстрингентно и 
противовъзпалително въз-
действие. Прилага се при: 
конюнктивити, блефарити, 
възпаление на слъзните ка-
нали, повишена уморяемост 
на очите, петна по роговица-
та, катаракти и хордеолум 
(ечемик на миглите).

Препоръчителен е при-
емът в продължение на 
3 месеца 2 пъти в година-
та. вю Протект има дъл-
готрайно действие, като за-
пазва своята ефективност в 
тялото дори след периода 
на употреба. Без лекарско 
предписание.

Продукта Вю Протект 
можете да поръчате 
директно на телефон 

0877 72 10 40, както и на 
интернет страницата: 

https://biotica.bg  или 
в повечето аптеки в 

страната.

злокачествени тумори и за ук-
репване на имунната система.

Резенето действа добре 
при газове в стомаха, по вре-
ме на менструална болка, въз-
палителни процеси на окото, 
за лечение на черния дроб и 
заболявания на жлъчните пъ-
тища, има силно антиспастич-
но свойство.

рутин (добит от японска 
акация) Екстракт 100 mg

Рутинът представлява мо-
щен биофлавоноид с широ-
коспектърни ползи за здраве-
то. Основното му предимство 
е, че има силно изразени ан-
тиоксидантни свойства. Рути-

нът е утвърдено лекарствено 
средство срещу хеморагии от 
различен произход – за нама-
ляване пропускливостта и чуп-
ливостта на капилярите. Пред-
лага се също и за лечение и 
профилактика на кръвоизливи,  
при хипертония, бъбречни за-
болявания, хеморагична диа-
теза, ревматизъм, а и при ка-
пилярни кръвоизливи от ток-
сичен произход – във всички 
случаи заедно с витамин С.

витамин с 100 mg
Нуждата на човешкия ор-

ганизъм от витамин С (аскор-
бинова киселина) е безспор-
на. Той представлява водно-

разтворим витамин, който из-
пълнява множество важни 
функции в човешкия органи-
зъм. Увеличава значително ус-
вояването на желязо (Fe), участ-
ва в образуването на костите, 
зъбите и тъканите. Витамин С 
подпомага заздравяването на 
рани, поддържа еластичността 
на кожата, подобрява устойчи-
востта към инфекции, помага 
при високо кръвно налягане, 
атеросклероза и рак.

Продуктът е наречен вю 
Протект и е лицензиран за па-
тент за цяла Европа. След три-
месечен прием хората споде-
лят подобряване на зрение-
то, намаляване на умората в 
очите, забавяне прогресията 
на катарактата. вю Протект 
се препоръчва на хора с ви-
сокостепенно късогледство, 
като профилактика от разви-
тие на катаракта и макулна де-
генерация, свързани с възрас-
тта. Изключително подходящ 
е за хора, работещи на ком-
пютър, и такива, които пре-
карват дълго време в шофи-
ране. вю Протект представля-
ва прекрасно средство за про-
филактика на очни болести с 
различен произход, а също та-
ка за повишаване остротата на 
зрението. Широко се прилага в 
офталмологията при лечение 
на дегенеративно-дистрофич-
ни процеси на очната мембра-
на. Подобрява зрението при 

Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула.

Едно е сигурно: колкото по-малко лекарства при-
емате, толкова по-добре. Особено в случаите, кога-
то може да се мине и без тях. Високата температура 
(39-40 градуса)   е драматично състояние и обикно-
вено се дават антипиретици (лекарства за сваляне на 
температурата). Но има състояния, при които тяхната 
употреба е рискована – алергии, повръщане, болки 
в корема, предозиране с лекарства. Тогава е по-до-
бре да свалите температурата без лекарства, особе-
но ако тя не е много висока. Или да подпомогнете 
антипиретиците да си свършат работата по-бързо и 
в по-малки дози.  Най-важното при температура е да 
се приемат много течности, особено вода. В проти-
вен случай се обезводнявате и поддържате темпе-
ратурата. Особено подходящи са чайовете от липа, 
брезова кора, трицветна теменуга и малинови листа, 
както и малинов сироп, те смъкват температурата, 
като предизвикват изпотяване. Залейте една супена 
лъжица от изброените билки с чаша гореща вода и 
оставете десетина минути да се запари.

След като изпиете топлата напитка, завийте се с 
одеяло, за да се изпотите. Ефикасна е и напитката 
със сминдух - чаена лъжичка от него се вари в 250 
мл вода пет минути. Прецежда се и се взема по ед-
на супена лъжица на 15 минути до спадане на тем-
пературата. Втората стъпка са студените компреси. 
На топлите части на тялото сложете кърпи, напоени 
с равни количества оцет и вода, а на краката - мокри 
чорапи.  Алкохолът и спиртът вършат добра работа, 
външно приложени, защото бързо се изпаряват и ох-
лаждат, такава е ролята и на оцета.   Не прилагайте 
старата практика с обвиване със студени чаршафи, 
контрастът между високата температура на кожата 
и ниската на чаршафа е прекалено голям, може да 
се изпадне в шок. Най-добре ползвайте вана с топла 
вода. След това постепенно доливайте студена во-
да, така че водата да стане по-хладка. Същото може 
да се направи и с душ.

Много добре се понасят компресите на прасци-
те. Намокрете кърпа със студена вода, изстискайте 
я и обвийте прасците от глезена до коляното, отго-
ре завийте с хавлиена кърпа и оставете 30 минути. 
Не завивайте отгоре с одеяло. Стъпалата може да се 
намажат с разбит суров белтък или на тях да се сло-
жат   няколко тънки резенчета лимон. 
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Ниските температури, като 
че ли се изострят всичките ни 
сетива и цялото ни тяло тър-
си синхрон с природата. Ор-
ганизмът ни има способнос-
тта да реагира на всяка малка 
промяна около нас. Въпреки 
факта, че се намираме в една 
непрекъсната цикличност и 
тялото ни има памет, все пак 
всяка смяна на сезона тър-
пи определени физиологич-
ни трансформации в органи-
зма.  За съжаление най-често 
ставите са тези, които пър-
ви реагират на климатични-
те условия. Зимата носи със 
себе си по-чести болки и оп-
лаквания. Освен това ходене-
то по заледените улици мно-
го често е съпроводено с хлъ-
згане, падане, което може да 
доведе до други травми. 

Студеното време засилва 
спазъма на мускулите и ско-
ваността на ставите. Кости-
те и мускулите имат различ-
на плътност в различните си 
области, не реагират еднак-
во на промените, което води 
до нееднакви контракции и 
усещане за болка при про-
мяна на налягането, която се 
усеща в ставите и мускулите. 
Студът може да влоши и съ-
ществуващо хронично став-
но заболяване или, когато 
излагането на студ провоки-

ра инфекциозно заболяване 
(вирусно или бактериално), 
чието развитие може да се 
развие в болки по ставите. 

За щастие, има редица 
натурални продукти, които 
значително могат да облек-
чат и да предотвратят тези 
неразположения. Най-под-
ходящи са тези, съдържащи 
глюкозамин, тъй като той е 
естествена съставка на ста-
вите. Глюкозаминът възпи-
ра действието на ензимите, 
разграждащи хрущялната 
тъкан. По принцип, глюкоза-
минът се извлича от черуп-
ки на морски животни. Той, 
обаче, не може да бъде упо-
требяван от хора, алергични 
към морски продукти, както 
и от вегетарианци и посте-
щи. Но след направения ус-
пешен опит в САЩ за извли-
чане на глюкозамин от зър-
на на житни растения, ста-
ва възможна употребата му 
от повече хора. Растителен 
глюкозамин се съдържа в 
продукта Flexen! 

Друга подходяща бил-
ка, пряко влияеща върху 
артрозното възпаление е 
Босвелията или така нарече-
ният Индийски тамян. Още 
през 1970 г. немски учени от-
криват, че тя има терапевти-
чен ефект, близък до този на 

нестероидните противовъз-
палителни средства, съдър-
жащи ибупрофен и ацетил-
салицилова киселина. 

Произхождащ от Азия, 
Джинджифилът има дълга 
история като традиционно 
противовъзпалително сред-
ство. Съвременни изследва-
ния показват, че Джинджи-
филът има противовъзпа-
лителен, съдоразширяващ и 
антитромботичен ефект. Екс-
трактът от Джинджифила по-
добрява кръвообращението 
и подвижността. Действа и 
болкоуспокоително. 

Продуктът ForFlex, от се-
рията Botanic, съчетава три-
те  съставки (Растителен глю-
козамин, Босвелия Серата и 
Джинджифил), предоставя-
щи на организма от една 
страна основен градивен 
елемент за ставите, а от дру-
га – мощни противовъзпали-
телни и болкоуспокоителни 
средства, които са лишени 
при действието си от неже-
ланите странични ефекти на 
повечето нестероидни про-
тивовъзпалителени медика-
менти. Продуктът не съдър-
жа животински продукти, оц-
ветители и консерванти! 

можете да намерите  
в аптеките и онлайн  

на www.botanic.cc.

Студът повишава 
болките в ставите

Павел Златанов

облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб,  
ставите, 

подобрява 
кръвообра-
щението, 
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 „Кузнецова“. 
Разпространен е в цял 
свят в различна форма 
– възглавнички, стелки, 
валячета и др. Уникал-
ното на българския ап-
ликатор е, че пуловете 
са капсуловани върху 
кожа, а не върху плат, 
което го прави по-лесен 
за почистване, а и ко-
жата по-добре задър-
жа топлината. Пуло-
вете имат въртеливо 
движение, което подо-
брява масажния ефект.

ПомАгАм 
нА хорАтА 

дА Се 
оСвободят 
от болкАтА

Магарешкият бодил – растение, произхождащо от 
Европа, е широко използван в традиционната меди-
цина, която му приписва различни лечебни свойства.

В билкознанието магарешкият бодил е преди всич-
ко разглеждан като отлично средство за очистване 
на кръвта от несвойствени и вредни субстанции, ка-
то диуретик и потогон (усилва отделянето на пот). 
Диуретичните и потогонните му свойства го правят 
особено полезен за хората с бъбречни заболявания. 

Високото съдържание на сложни полизахариди 
и слузни вещества придават на отварата от коре-
ни на магарешки бодил отлични противокашлични 
свойства. Покривайки лигавицата на носоглътката, 
слузните веще-
ства образуват 
върху нея тъ-
нък, но устой-
чив филм, кой-
то я предпазва 
от дразнещо-
то въздейст-
вие на студе-
ния въздух, 
прахта и дру-
ги иританти от 
външната сре-
да. Дразнеща-
та кашлица при 
фарингит или тонзилит може да бъде успокоена с 
чай или отвара от магарешки бодил. Прилагането 
му при настинки е препоръчително и поради пото-
гонното му действие.

Маслото, извлечено от корените му, се прилага 
върху скалпа при пърхот и косопад. То придава на 
косата здравина и възвръща блясъка й. Химични из-
следвания показват, че маслото е богато на фитос-
тероли и мастни киселини, които усилват растежа 
на косата.

Екстрактът от корени на магарешки бодил е има 
антибактериални и жлъчегонни свойства.

Той е противопоказeн и при страдащите от дехид-
ратация поради диуретичните му свойства, които мо-
гат да я засилят. Документирани са случаи на алер-
гични реакции към магарешки бодил. Преди приема-
нето му е добре да се потърси съвет от специалист 
за потенциални взаимодействия с лекарства, храни 
и други билки.  

Магарешки бодил -
при кашлица и за детоксикация
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Стресът води не само до психич-
на, а и до мускулна слабост, защото 
изчерпва глюкозата от мускулите. А 
тя е основен източник на енергия. 
Изчерпват се също важни витамини 
и микроелементи.  Освен това при 
стреса в него се отделят по-големи 
количества от хормоните кортизол 
и адреналин, които пряко изтощават 
мускулните влакна. Ето някои прави-
ла за подсилване след стрес:
Храната трябва да дава на муску-

лите достатъчно белтъци, за да се под-
силят мускулните влакна. Освен то-
ва ще се нормализира хормоналният 
фон, който ще тонизира целия органи-
зъм, ще отзвучи усещането за посто-
янна умора. Яжте три пъти седмично 
риба или пилешко и поне още веднъж 
варива: фасул, леща, грах. В тях, осо-
бено в граха, има растителни белтъ-
ци, които не натоварват черния дроб.
Яжте повече ядки: орехи, лешни-

ци, бадеми.
Правете си поне 2 пъти седмич-

но сокове от зеленчуци според сезо-
на. През лятото – от моркови, спанак, 
зеле, домати. Те отстраняват от тъка-
ните млечната киселина, която „умо-

рява” мускула.
Пийте повече минерална вода, 

поне 1 литър дневно – тя изчиства 
токсините и „веществата на умората”.
Яжте дневно поне по 2-3 супени 

лъжици мед.
Намалете значително цигарите и 

алкохола, ако не можете да ги спре-
те напълно.

вниМаниЕ – За въЗрасТниТЕ!
Вземайте леки лекарства и храни-

телни добавки:
1. Бирена мая в таблетки или 

гранули. Дозиране според указани-
ето върху опаковката. Бирената мая 
е богата с витамини от групата В, ко-
ито подобряват работата на нервите 
в мускулите.

2. калциев глюконат – по 1 раз-
творима таблетка дневно. Дава енер-
гия на мускулите.

3. натриев фосфат и калиев би-
карбонат таблетки според указание-
то на опаковката. Отстраняват млеч-
ната киселина в мускулните влакна.

4. агапурин таблетки. Да се взема 
по 1 таблетка 2 пъти дневно след яде-
не. Подпомага оросяването с кръв на 
мускулите.

Подсилване след стрес 
с повече белтък
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Връх Свети Никола или Шипка?

Творби от 
бактерии

Софийски квартал впечатлява
с огромните графити

Български студент 
създаде първата по ро-
да си единна онлайн 
система, която обеди-
нява процесите в бъл-
гарското образование.

Младият програмист 
виден Даскалов разра-
ботва платформата през 
последните две години, 
като тя предоставя ле-
сен, единен и бърз об-
мен на информация 
между директори, учи-
тели, ученици и роди-
тели.

Всички те имат въз-
можност да споделят и 
получават в реално вре-
ме информация за ця-
лостния образователен 
процес – оценки, усво-

ен материал, предстоя-
щи събития, включител-
но дали детето е в час 
или не.

В момента младият 
програмист е студент в 

Марсилия, Франция, 
но прекарва много 
време и в България 
за разработката на 
INTSS и развитие на  
„Ведесофт” - компани-
ята, която управлява 
и чрез която финан-
сира този проект.

“За голяма радост 
успях да събера стра-
хотен екип, с който да 
реализираме проек-
тa. Разбира се, пре-
минахме през много 
трудности. Една от тях 
беше финансирането. 

Инвестирах много лич-
ни средства, но бе нуж-
но да потърся и друго 
финансиране“, разказ-
ва Виден.

За щастие системата 
се приема много добре 
и от учителите, и от ди-
ректорите, и от родите-
лите. 

И трите страни осъз-
нават, че използване-
то на единна уеб плат-
форма, каквато е INTSS, 
реално ще оптимизира 
много голяма част от ра-
ботата им, а и ще напра-
ви връзката помежду им 
в реално време много 
по-лесна. „За още по-го-
лямо улеснение сме я 
направили да наподо-
бява хартиените днев-
ници“, посочва студен-
тът, който се занимава с 
програмиране от 16-го-
дишен.

Студент създаде полезна система

Едва около 30 години 
след началото на фото-
графията във Франция 
и първата снимка, дело 
на луи Дагер, във варна 
се появяват и първите 
фотографски ателиета. 
Това сочат проучвания-
та на георги генчев, фо-
тограф и дългогодишен 
кореспондент на БТа 
във варна. Монографи-
ята му, която е с работ-
но заглавие „Фотогра-
фията във варна от то-
гава до сега", предстои 
да бъде издадена, но по 
отколешната си мечта да 
разкаже за културния жи-
вот на варна и в частност 
за фотографията генчев 
работи от години. 

57 са фотографите, 
които работят във ва-

рна от края на 19 век до 
1947 г., когато настъп-
ва национализацията. 
всеки един от тях жи-

вее и работи тук на мяс-
то. онори Маркулеску 

и карл албрехт са пър-
вите хроникьори на ва-
рна. Маркулеску запе-
чатва строителството 

на пристанището и на 
вълнолома. 

не само във варна, 
но и в Евксиноград. ос-
вен онори Маркулеску, 
Панайот кенков, карл 
албрехт и ото либих 
сред любопитните лич-
ности фотографи са и 
имената на първата же-
на фотограф във варна 
– Шарлоте Маркулеску, 
която, вече омъжена за 
приемника на баща си – 
карл курциус, е рабо-
тела в ателието на вик-
тор рембранд, а 10 го-
дини след като напус-

ка варна, създават фото-
графско ателие в софия 
със същото име – „рем-
бранд”.

Старши лаборантът в 
Микробиологичната ла-
боратория в УМБАЛ „Ка-
нев“ в Русе Маргарита 
Балканова е сред учас-
тниците в конкурса на 
списание „Българска 
наука“ за създаване на 
творби от бактерии.

Когато стане въпрос 
за изкуство, микро-
бите и бактерии-
те не са първо-
то нещо, за ко-
ето се сеща-
ме, но уче-
ни показват 
художестве-
ната страна 
на една нео-
собено при-
влекателна те-
ма. В България 
началото на тази 
необичайна форма на 
изкуство с участието на 
микроби и бактерии е 
поставено през 2016 г., 
когато списание орга-
низира първия в стра-
ната конкурс „Агар Арт“ 
по аналог на Американ-
ското общество по мик-
робиология. „В сп. „Бъл-
гарска наука“ започна 
този конкурс и вече тре-
та година чрез микро-

организмите и техните 
оцветки ние можем да 
направим картини, кои-
то стават интересни ка-
то цвят, изображение и 
идеи. Картините имат 3 
до 4 дни срок на годност. 
След това се размиват и 

микроорганиз-
мите по-

раст-

ват и 
се раз-

растват в сре-
дата и вече си губят за-
мисъла, с който сме ги 
направили”, споделя 
Балканова.  

Първият познат агар 
арт художник е Луи Пас-
тьор, на когото дължим 
откритието на ваксини-
те, пастьоризацията и 
бактериалната фермен-
тация.

александър Маслянков от велико Търново е 
само на три години, но вече може сам да си проче-
те приказка за лека нощ. Не е проблем да си напра-
ви и план-график за любимите телевизионни пре-
давания и филми за вечерта, изписвайки заглави-
ята им върху бяла дъска, както и да подготви спи-
сък с покупките. Обожава математиката и за секун-
ди пресмята задачи, каквито решават второкласни-
ци в училище. Може да брои до 100 и обратно на 
български и английски език, знае посоките – ляво 
и дясно, и още куп други неща, които са присъщи 
за много по-големи деца.

При разговор със Санди, както го наричат ро-
дителите му, човек тотално забравя, че мъникът 
всъщност е на такава крехка възраст. Момченце-
то отговаря впечатляващо интелигентно на всич-
ки въпроси, говори на „Вие“ при запознанство и не 
се притеснява да пита за всичко, което му се стори 
интересно. Александър обожава математиката и с 
лекота събира и изважда. Майка му купила първа-
та книжка за смятане с двуцифрени и трицифрени 
числа през септември 2017 г.

 Още на 2 години пък започнал да ходи на англий-
ски език. Бил най-малкият в групата и се налагало 
да седи в скута на майка си, за да бъде изправен на 
чина. Мъникът е ходил и на уроци по руски език, 
където научил и руската азбука. Освен всичко ос-
танало той има и музикален талант, който развива 
по време на занятия по цигулка.

чуждестранни туристи 
идват в софия специално 
за да разгледат огромните 
графити по стените на па-
нелните блокове в квартал 
"Хаджи Димитър" в район 
Подуяне. в последните го-
дини софийският квартал  
се превърна в център на 
този вид изкуство у нас.

част от тях са се появи-
ли в рамките на фестива-

лa Urban Creatures. По вре-
ме на събитието графити 
артисти от цял свят идват 
в България, въоръжени с 
боя и много идеи, и прео-
бразяват градските фаса-
ди.

най-известна сред ри-
сунките в квартала е тази 
на дядо Добри.

графитът, който изобра-
зява добрия старец от Бай-

Историци от Великотърновския 
университет настояват за връщане 
на старото име Св. Никола на ста-
ропланинския връх Шипка. Според 
тях възпетият от Вазов исторически 
връх никога не е променял името 
си. Той обаче се намира само на 1 
километър от другия хълм Шипка, 
на който днес е изграден монумен-
тът, увековечаващ епопеята. Повече 
от 100 години върхът е носил името 
Свети Никола, след което през 50-те 
е прекръстен на Столетов, за да се 
стигне до 1977 г., когато го преиме-
нуват на Шипка. Така се стига до па-
радокса днес два исторически вър-
ха да носят името Шипка.

„Тогава никой не е мислел как ще 
се справим с това неудобство, че два 
съседни върха, обвеяни със слава, 

имат едно и също име. И се случва 
това, което може да си представи 
всеки здравомислещ човек. С го-
дините става така, че вторият връх 
Шипка, по-старият и по-ниският, 
където е бил командният пункт на 

ген. Столетов, е заб-
равен, малко се по-
сещава, а всичкият 
интерес отива към 
върха, бившия Све-
ти Никола“, смята ис-
торикът проф. Петко 
Петков.

Той е един от хо-
рата, които най-мно-
го държат за възста-
новяване на истори-
ческата справедли-
вост. Издал е „Кни-

га за върховете Св. Никола и Шип-
ка“, която беше представена в мно-
го градове от страната. Благодаре-
ние на нея идеята събра много под-
дръжници, които превърнаха кам-
панията в национална.

творби от бактерии.
Когато стане въпрос 

за изкуство, микро-
бите и бактерии-
те не са първо-
то нещо, за ко-
ето се сеща-
ме, но уче-
ни показват 
художестве-
ната страна 

микроорганиз-
мите по-

раст-

влекателна те-
ма. В България 
началото на тази 
необичайна форма на 

ват и 
се раз-

лово, е дело на насимо - един от осно-
вателите на Street Art и Urban Art сце-
ната у нас. Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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оцветете рисунката

***
Днес е радост за 

мнозина –
със  калпак ни е 

комина!
Все вали, вали, вали –
дълги нощи, цели дни.
много преспи вън 

натрупа,
жито крие под кожуха.

весела МиХайлова

Високо в небето на север живяла
красива и нежна феичка бяла.
Живяла сред зима, живяла сред мрак,
сред бели кристали, отрупани в сняг.
Дори тишината от бяло скриптяла
в просторите сънни на феята бяла.
тъжало самотно горкото момиче
и стихове бели за зимата сричало.
и както мълвяла поредния стих,
пред нея явил се прекрасен жених.
Докарал женихът невиждани дари –
каляска, препълнена с нежни воали:
зелен - като горския мекичък мъх,
и син - като леден космически дъх,
червен – усмивката на зората,
и жълт - като весела есен в гората.
ах, как се зарадвала феята бяла,
така затанцувала, тъй заиграла,
размятала своите цветни воали,
покрила със тях всички бели кристали.
и светнало тъмното тъжно небе
в невероятни безброй цветове.

когато достигнем Полярния кръг
или посетим град Санкт Петербург,
в небето ще свети неземно създание -
вълшебството Северното сияние.

уляна иванова

Па-
лаво 
мишле 
такова,
пакост 
сторило 
си нова –
в шкафа 
тайничко си 
влизало,
орехите си 
нагризало!
И от 
острите 
ти зъбки
всички стана-
ли на дупки!
Можеше да се 
покажеш –
просто „моля” да ми 
кажеш!

Мама се ядосва: Боже!
В тиквеника що да сложа?
Нищо, ще си купим нови,
има чистени, готови. 
Орехчета ще ядем
и на тебе ще дадем!
Много са полезни те –
и за стар, и за дете.
Ставаме от тях по-умни
и добри, и сладкодумни.
И Мишана поумнява –
от котака се спасява!

уляна ПЕТкова

В сняг белее планината,
глухи вече са полята.
Духа вятър. Иде зима,
всеки търси дом да има.
Само плахото врабченце
още няма си местенце.
Где е то, това не знае
и затуй се само кае.
Но едно момче добричко
му реши набързо всичко:
скромна къщичка за птици
то направи от дъсчици
и с чевръстите ръчички
хвърли зърно и трохички.
А врабчето отдалече
долетя в студена вечер
и във къщичката топла
влезе бързо, без да хлопа.
Там врабчето се нахрани
със храната насъбрана
и набързо стана сито,
бодро, весело, честито!
С песни всеки ден врабчето
поздравява все момчето.
То ще помни добрината,
щом навсякъде в страната -
и в селата, и в градчета,
имаме добри момчета.

сава ПЕЕв

Мрачно, тъжно е 
небето,
сняг се сипе 
над поле-
то!
Ме-
тър 

на-
ва-
ля-
ло,
вре-
дом 
всич-
ко побе-
ляло!

Люта зима вън 
върлува,
от баира вой се чува.
Вятър клоните превива,
с лед реката се покрива.

Къщите във сняг се крият,
кучетата страшно вият!...
Някъде мъждука светлина,
вън е мрак и тишина!

А стопаните 
грижовни

гледат 
със очи 

тре-
вож-
ни.
Ще 
опа-
зят 
ли 
ста-

дата
и ще 

стигне 
ли храна-

та?

И снегът вали, не спира,
с ледена игла бродира!
Той рисува по стъклата
и прогонва светлината.

Тежка и сурова зима,
край кога ли тя ще има?

карамфила 
Маринова

Северното сияние

Мишле

Мрачно, тъжно е 
небето,
сняг се сипе 
над поле-

А стопаните 
грижовни

гледат 
със очи 

ко побе-

Люта зима вън 
върлува,

тре-тре-
вож-вож-
ни.
Ще 
опа-
зят 
ли 
ста-

датадатадата
и ще 

стигне 
ли храна-

та?та?та?

И снегът вали, не спира,И снегът вали, не спира,И снегът вали, не спира,

ЛЮТА ЗИМА

рис. али мЛаДеноВа, 7 г.

рис. али 
мЛаДеноВа
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Берлин ги помни ...

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Áèòêàòà ïðè Îíãúëà
Една от най-великите по-

беди в нашата история е та-
зи на хан Аспарух през 680 г. 
при Онгъла. Тя поставя нача-
лото на Отсамдунавска Бъл-
гария и задълго изтласква 
ромеите на юг. Прабългари-
те начело с хан Аспарух, по-
селили се в Дунавската дел-
та и на север от нея, безпо-
коели с непрекъснати напа-
дения византийската област 
Малка Скития (дн. Добруджа) 
и пречели на империята да 
установи трайно властта си 

над славяните. Създала се 
реална възможност за тяхно-
то съюзяване със северите и 
седемте славянски племена. 

Хан Аспарух установил 
лагера си в Онгъла - блатис-
та местност в Северна Доб-
руджа, където било постро-
ено укрепление. Император 
Константин IV Погонат бил 
силно обезпокоен от новия 
враг на империята и евен-
туалното му съюзяване със 
славяните. Въпреки това им-
перията не предприемала 
никакви военни походи сре-
щу тях заради войната с ара-
бите (669-678). Веднага щом 
се справил с арабите, визан-
тийският император решил 
да унищожи самонастанили-
те се прабългари. Той орга-
низирал мащабен поход по 

море и суша срещу прабъл-
гарите, които застрашавали 
балканските провинции на 
империята. Една армия през 
Тракия и старопланинските 
проходи се отправила сре-
щу северите и седемте сла-
вянски племена, а друга на-
чело с императора на кора-
би отплавала към дунавска-
та делта.  Огромната вой-
ска, която императорът по-
вел, предопределила такти-
ката на Аспарух. Прабълга-
рите изчакали византийци-

те в Онгъла и ги отблъснали 
на няколко пъти, като меж-
дувременно вземали мерки 
за продължителна отбрана. 
След тези неуспешни атаки 
ромеите организирали об-
сада. В продължение на ня-
колко дни по неизвестни 
причини византийците не 
посмели да предприемат 
настъпление. 

Вероятно още докато са 
доближавали Онгъла пра-
българската конница им е 
нанесла загуби и те не са 
посмели да се придвижат 
напред. Константин ІV оба-
че бил болен от подагра и 
решил, вместо да води бит-
ка, да се оттегли на почивка 
в Месемврия (дн. Несебър). 
Вестта за внезапното му от-
плаване се разпространила 

сред армията и окончателно 
сломила бойния дух на ро-
меите и те започнали пани-
чески да отстъпват. Аспарух 
се възползвал от така стек-
лите се обстоятелства. Кон-
ницата му излязла от укре-
плението и връхлетяла вър-
ху отстъпващите ромеи. Пе-
хотата им била пометена и 
оцелелите потърсили спа-
сение по корабите. Бягащи-
те ромейски конници също 
били настигнати от прабъл-
гарите и били подложени на 

сеч. В преследването на 
бягащата византийска 
армия прабългарската 
конница преминала р. 
Дунав, навлязла в Доб-
руджа и достигнала до 
Одесос (дн. Варна). 

Победата над визан-
тийците в битката при 
Онгъла и настаняване-
то на прабългарите в 
непосредствено съсед-
ство със славянските 
племена белязали на-
чалото на българската 
държава на Долни Ду-

нав. Хан Аспарух сключил 
договор със славянските 
князе на седемте славянски 
племена, които поели защи-
тата на западните и южните 
граници.   Върховен владе-
тел и главнокомандващ ця-
лата войска станал хан Ас-
парух, като това негово пра-
во започнало да се предава 
по наследство. За да узакони 
статута си, хан Аспарух имал 
нужда от договор, чрез кой-
то Византия да признае по-
бедата му и на север от Ста-
ра планина. Затова прабъл-
гари и славяни продължили 
нападенията си на юг в Тра-
кия, което принудило импе-
ратора да подпише договор, 
който признал българската 
власт между Дунав и Стара 
планина.

съветска репу-
блика в Герма-
ния. През 1915 
г.  Люксембург 
и  Либкнехт  са 
основали анти-
военния съюз 
„Спартак“, пре-
върнал се впо-
следствие в Ко-
мунистическа-
та партия на 
Германия.

През януари 
1919 г. в Бер-
лин избухва въстание, ръково-
дено от левите сили, при кое-
то канцлерът социалдемократ 
Фридрих Еберт  нарежда да се 
унищожи революцията на ле-
вицата. 

Като важна част от това без-
пощадно унищожение Роза Люк-
сембург и Карл Либкнехт са за-
ловени в Берлин на 15 януари 
1919 г.  Те са подложени на раз-
пити и мъчения, след което още  
същия ден са  убити без съд и 
присъда. Години по-късно офи-

церът, който ръководи инквизи-
циите и екзекуциите на двамата, 
твърди в интервю за  списание 
„Шпигел“ през 1962 г. и  в своите 
мемоари, че е действал  с одо-
брението на канцлера Фридрих 
Еберт,  но  парламентът и съдът 
на Западна Германия  игнорират 
това твърдение и не го подла-
гат на разследване. 

Тялото на Роза Люксембург  е 
хвърлено в Ландверския канал 
в Берлин, а на Карл Либкнехт 
без обозначено име е закарано 

1375 години от рождението на хан аспарух

Първият български ек-
зарх антим Първи е със 
светско име атанас Ми-
хайлов чалъков. Роден е 
в Лозенград през 1816 г.

Получава висше бого-
словско образование в 
Московската духовна ака-
демия през 1856 г. и ста-
ва ректор на семинария-
та в Халки. През 1868 г. е 
избран за Варненско-Пре-
славски митрополит, а се-
дем години по-късно – за 
Видински митрополит.

След основаването на 
Българската екзархия през 
1872 г. е избран за пръв 
български екзарх. След 
придобиването на този 
най-висок духовнически 
сан в църковната ни йе-
рархия продължава да ра-
боти и живее със страда-
нията и въжделенията на 
своя поробен народ. В пис-
мо до руския монарх Алек-
сандър Втори ярко описва 
зверствата на турските по-
робители по време на Ап-
рилското въстание и при 
потушаването му, тежкото 
положение на българите 
и моли царя да се застъ-
пи за България. Писмото 
му е толкова трогателно 
написано, че Александър 
Втори, прочитайки го, се 
просълзява и поставя вър-
ху него резолюция: „Да се 
освободи България!”

След неуспеха на Април-
ското въстание по насто-
яване на османското пра-
вителство той е заточен в 
Мала Азия.

След освобождението 
ни от османско иго през 

1878 г. първият български 
екзарх участва най-актив-
но в обществено-полити-
ческия живот, във възста-
новяването на държавата 
и държавността, в изграж-
дането и стабилизиране-
то на нова България. Не-
гови дългогодишни при-
ятели и съратници в де-
лото са либералите Сте-
фан Стамболов и Петко 
Каравелов, твърдо отсто-
яващи българския нацио-
нален интерес.

През 1879 г. Антим Пър-
ви е избран за председател 
на Учредителното народ-
но събрание и на първото 
Велико народно събрание, 
избрало германския принц 
Александър Батенберг за 
български княз.

Преживял много и ра-
достни и нерадостни мо-
менти, Антим Първи се от-
тегля от бурния обществе-
но-политически и парла-
ментарен живот и се връ-
ща към първоначалното 
си духовническо поприще. 
Той се връща в любимия си 
град Видин и поема ръко-
водството на Видинската 
митрополия.

Проф. любен ДЕсЕв

 100   г. от смъртта на роза Люксембург и карл Либкнехт

На 15 януари 1919 г. в Бер-
лин злодейски са уби-
ти двамата най-известни 

представители на  германското 
революционно движение – карл 
либкнехт и роза люксембург. 
Смъртта им се превръща в  сим-
вол на жестоката разправа на 
буржоазната държава с рево-
люционния подем  в  Германия 
в епохата след победоносната 
Октомврийска социалистическа 
революция в Русия. 

Карл Либкнехт  открито  се 
обявява против участието на 
Германия в Първата световна 
война. И макар че е депутат в 
Райхстага (парламента) от Соци-
алдемократическата партия, той 
е осъден на няколко години  за-
твор. Освободен  от затвора, в 
Берлин Либкнехт провъзглася-
ва   по време на Ноемврийската 
революция  създаването на Сво-
бодна социалистическа републи-
ка Германия. 

роза люксембург е  видна  со-
циалистка и  теоретик на марк-
сизма. Тя също е арестувана по 
време на войната и е хвърлена 
в затвора, от който е освободе-
на  през Ноемврийската револю-
ция. На страниците  на вестник 
„Роте фане“ („Червено знаме“) 
тя се обявява за създаване на 

в моргата. 
По същото време правителство-

то на социалдемократа Еберт раз-
гръща безпощадна разправа с ре-
волюционните сили. За кратко вре-
ме   няколко хиляди души са из-
бити от  реакционните  параво-
енни групировки, които впослед-
ствие стават основа за щурмови-
те  орди на нацисткото движение 
в   Германия. Така че жестокото 
убийство  на Карл Либкнехт и Ро-
за Люксембург преди 100 годи-
ни съвпада с раждането на гер-
манския фашизъм. Убийството на 
двамата комунисти  е последният 
триумф на кайзеровата държава и 
първият триумф на бъдещата на-
цистка Германия.

Карл Либкнехт и Роза Люксем-
бург се превръщат в знаме за меж-
дународното  революционно дви-
жение. Малко преди ранната си 
смърт младият и талантлив бъл-
гарски поет Христо Смирненски  
им посвещава прочувствени сти-
хове на преклонение пред техния 
героизъм и трагична съдба. 

И виждаш: цялата земя не стига
едно сърце да погребеш.
Така завършва стихотворението, 

посветено на Роза Люксембург, от 
нашия забележителен поет.

национаëно 
еäинство

Първият български ек-
е със 

атанас Ми-
. Роден е 

Получава висше бого-
словско образование в 
Московската духовна ака-
демия през 1856 г. и ста-
ва ректор на семинария-
та в Халки. През 1868 г. е 
избран за Варненско-Пре-

1878 г. първият български 

национаëно 
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диема

срЯДа, 6 ФЕвруари
06:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 14
07:35 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
08:30 Конспирация, еп. 6
09:20 Смъртносно разузнаване
11:00 Децата на кралица Виктория, 

еп. 3
12:05 Проект “Нацизъм”, еп. 2
13:00 Прокълнати династии, еп. 5
13:25 Прокълнати династии, еп. 6
13:50 Времето, което промени све-

та, еп. 7
14:15 Времето, което промени све-

та, еп. 8
14:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
15:35 Страхотни изобретения, еп. 3
16:05 Страхотни изобретения, еп. 18
16:35 Смъртносно разузнаване
18:10 Децата на кралица Виктория, 

еп. 3
19:15 Проект “Нацизъм”, еп. 2
20:10 Прокълнати династии, еп. 7
20:35 Прокълнати династии, еп. 8
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
21:55 Машините на войната, еп. 3
22:50 Смъртносно разузнаване, еп. 

1
23:40 История на оръжията, еп. 2
00:35 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
01:30 Забранена история, еп. 5
02:20 Загадки в музея, еп. 11
03:10 Загадки в музея, еп. 4
04:00 Страхотни изобретения, еп. 23
04:30 Страхотни изобретения, еп. 23
05:00 Смъртносно разузнаване, еп. 

1
05:50 Смъртносно разузнаване, еп. 

2
чЕТвърТък, 7 ФЕвруари

06:35 Страхотни изобретения, еп. 9
07:00 Загадки в музея, еп. 9
07:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
08:45 Конспирация, еп. 7
09:35 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
10:25 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
11:15 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

12:10 Проект “Нацизъм”, еп. 3
13:05 Прокълнати династии, еп. 7
13:30 Прокълнати династии, еп. 8
13:55 Времето, което промени све-

та, еп. 2
14:20 Времето, което промени све-

та, еп. 9
14:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
15:40 Страхотни изобретения, еп. 4
16:10 Страхотни изобретения, еп. 19
16:40 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
17:30 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
18:20 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

19:15 Проект “Нацизъм”, еп. 3
20:10 Прокълнати династии, еп. 9
20:35 Прокълнати династии, еп. 10
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
21:55 Машините на войната, еп. 4
22:50 Историята на Европа, еп. 6
23:45 История на оръжията, еп. 3
00:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
01:35 Забранена история, еп. 6
02:25 Загадки в музея, еп. 12
03:15 Загадки в музея, еп. 5
04:05 Страхотни изобретения, еп. 24
04:35 Страхотни изобретения, еп. 24
05:05 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
05:50 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
ПЕТък, 8 ФЕвруари

06:35 Страхотни изобретения, еп. 10
07:00 Втората световн а война в 

цветове, еп. 4
07:55 Конспирация, еп. 8
08:45 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 1
09:45 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 2
10:45 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

11:40 Проект “Нацизъм”, еп. 4
12:35 Прокълнати династии, еп. 9
13:00 Прокълнати династии, еп. 10
13:25 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 1
14:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
15:15 Страхотни изобретения, еп. 5
15:45 Страхотни изобретения, еп. 20
16:15 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 1
17:20 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 2
18:20 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

19:15 Проект “Нацизъм”, еп. 4
20:10 Прокълнати династии, еп. 11
20:35 Прокълнати династии, еп. 12
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
21:55 Машините на войната, еп. 5
22:50 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 1
23:45 История на оръжията, еп. 4
00:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
01:35 Забранена история, еп. 1
02:25 Загадки в музея, еп. 13
03:15 Загадки в музея, еп. 6
04:05 Страхотни изобретения, еп. 25
04:35 Страхотни изобретения, еп. 25
05:00 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 1
съБоТа, 9 ФЕвруари

06:00 Господари на тихоокеанския 
бряг, еп. 2

07:00 Страхотни изобретения, еп. 6
07:30 Страхотни изобретения, еп. 7
08:00 Страхотни изобретения, еп. 8
08:30 Страхотни изобретения, еп. 9
09:00 Прокълнати династии, еп. 5
09:25 Прокълнати династии, еп. 6
09:55 Прокълнати династии, еп. 7
10:20 Прокълнати династии, еп. 8
10:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 1
11:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
12:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
13:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 4

14:35 Машините на войната
17:20 Страхотни изобретения
18:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 1
19:15 Свирепа Земя, еп. 2
20:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
21:00 По следите на трансилванско-

то злато
22:00 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 2
23:00 Истинската война на тронове, 

еп. 2
23:50 Изтребление - унищожението 

на евреите в Европа, еп. 2
00:50 Смъртносно разузнаване
01:40 Забранена история, еп. 3
02:30 Загадки в музея, еп. 9
03:20 Загадки в музея, еп. 3
04:10 Страхотни изобретения

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
06:05 Страхотни изобретения, еп. 21
06:35 Страхотни изобретения, еп. 22
07:05 Загадки в музея, еп. 2
07:55 Загадки в музея, еп. 1
08:45 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 1
09:40 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
10:30 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
11:20 Свирепа Земя, еп. 1
12:10 Свирепа Земя, еп. 2
13:00 Прокълнати династии
13:55 Смъртносно разузнаване
15:35 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
16:30 Забранена история
18:10 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
19:05 Мощта на вулканите, еп. 1
20:05 Истинската война на тронове, 

еп. 2
20:50 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
21:45 Близо до врага, еп. 7
22:50 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли

23:55 Елизабет и нейните врагове
00:45 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 1
01:40 Забранена история, еп. 4
02:30 Загадки в музея, еп. 10
03:20 Загадки в музея, еп. 4
04:10 Страхотни изобретения, еп. 10
04:40 Страхотни изобретения, еп. 4
05:10 Вулканични одисеи, еп. 3

ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари
06:00 Свирепа Земя, еп. 2
07:00 Страхотни изобретения, еп. 15
07:30 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
08:25 Конспирация, еп. 9
09:15 Шестте съпруги на Хенри VIII, 

еп. 4
10:05 Историята на Европа, еп. 5
11:00 Историята на Европа, еп. 6
11:55 Проект “Нацизъм”, еп. 5
12:55 Прокълнати династии, еп. 11
13:20 Прокълнати династии, еп. 12
13:45 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 2
14:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
15:35 Страхотни изобретения, еп. 6
16:05 Страхотни изобретения, еп. 21
16:35 Шестте съпруги на Хенри VIII, 

еп. 4
17:25 Историята на Европа, еп. 5

18:20 Историята на Европа, еп. 6
19:15 Проект “Нацизъм”, еп. 5
20:10 Прокълнати династии, еп. 13
20:35 Прокълнати династии, еп. 1
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
21:55 Машините на войната, еп. 6
22:50 Свидетели на клането: Нанкин 

1937, еп. 1
23:50 История на оръжията, еп. 5
00:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
01:40 Забранена история, еп. 2
02:30 Загадки в музея, еп. 1
03:20 Загадки в музея, еп. 7
04:10 Страхотни изобретения
05:10 Шестте съпруги на Хенри VIII, 

еп. 4
вТорник, 12 ФЕвруари

06:00 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 4

07:10 Загадки в музея, еп. 10
08:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
08:55 Конспирация, еп. 10
09:45 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 1
10:35 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
11:25 Личният живот на кралските 

особи, еп. 1
12:15 Проект “Нацизъм”, еп. 6
13:10 Прокълнати династии, еп. 1
13:35 Прокълнати династии, еп. 13
14:00 Опасна Земя, еп. 1
14:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
15:45 Страхотни изобретения, еп. 7
16:15 Страхотни изобретения, еп. 22
16:45 Рим: Първата световна супер-

сила
18:25 Личният живот на кралските 

особи, еп. 1
19:15 Проект “Нацизъм”, еп. 6
20:10 Прокълнати династии
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
21:55 Машините на войната, еп. 1
22:50 Историята на Египет, еп. 2
23:55 История на оръжията, еп. 6
00:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея, еп. 2
03:25 Загадки в музея, еп. 8
04:10 Страхотни изобретения, еп. 27
04:40 Страхотни изобретения, еп. 27
05:10 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 1
срЯДа, 13 ФЕвруари

06:00 Рим: Първата световна супер-
сила, еп. 2

07:00 Страхотни изобретения, еп. 16
07:25 Загадки в музея, еп. 11
08:10 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
09:05 Конспирация, еп. 11
09:55 Смъртносно разузнаване, еп. 

3
10:45 Смъртносно разузнаване, еп. 

4
11:30 Личният живот на кралските 

особи, еп. 2
12:20 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 1
13:15 Прокълнати династии, еп. 2
13:40 Прокълнати династии, еп. 3
14:05 Опасна Земя, еп. 2
14:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 7

15:50 Страхотни изобретения, еп. 8
16:20 Страхотни изобретения, еп. 23
16:50 Смъртносно разузнаване
18:25 Личният живот на кралските 

особи, еп. 2
19:15 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 1
20:10 Прокълнати династии
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
21:55 Машините на войната, еп. 2
22:50 Смъртносно разузнаване
23:40 История на оръжията, еп. 7
00:35 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
01:30 Забранена история, еп. 4
02:20 Загадки в музея, еп. 3
03:10 Загадки в музея, еп. 9
04:00 Страхотни изобретения
05:00 Смъртносно разузнаване

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари
06:35 Страхотни изобретения, еп. 23
07:00 Страхотни изобретения, еп. 17
07:25 Загадки в музея, еп. 12
08:10 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
09:05 Конспирация, еп. 12
09:55 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
10:45 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
11:30 Личният живот на кралските 

особи, еп. 3
12:20 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 2
13:15 Прокълнати династии
14:05 Опасна Земя, еп. 3
14:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
15:50 Страхотни изобретения
16:50 Мистериите на нацистките 

убийства
18:25 Личният живот на кралските 

особи, еп. 3
19:15 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 2
20:10 Прокълнати династии
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
21:55 Машините на войната, еп. 3
22:50 Помпей: нови разкрити тайни
23:55 История на оръжията, еп. 8
00:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
01:50 Забранена история, еп. 5
02:40 Загадки в музея, еп. 4
03:30 Загадки в музея, еп. 10
04:20 Страхотни изобретения
05:20 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
ПЕТък, 15 ФЕвруари

06:10 Мистериите на нацистките 
убийства, еп. 2

07:00 Втората световна война в 
цветове, еп. 9

07:55 Конспирация, еп. 1
08:45 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
09:50 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
10:55 Личният живот на кралските 

особи, еп. 4
11:45 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 3
12:40 Прокълнати династии, еп. 6
13:05 Прокълнати династии, еп. 7
13:30 Свирепа Земя, еп. 1
14:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
15:15 Страхотни изобретения, еп. 10

15:45 Страхотни изобретения, еп. 25
16:15 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
17:20 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
18:25 Личният живот на кралските 

особи, еп. 4
19:15 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 3
20:10 Прокълнати династии, еп. 7
20:35 Прокълнати династии, еп. 8
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
21:55 Машините на войната, еп. 4
22:50 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 2
23:50 История на оръжията, еп. 9
00:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
01:40 Забранена история, еп. 6
02:30 Загадки в музея, еп. 5
03:20 Загадки в музея, еп. 11
04:05 Страхотни изобретения, еп. 30
04:35 Страхотни изобретения, еп. 30
05:00 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
съБоТа, 16 ФЕвруари

06:00 Инките: Господари на небеса-
та, еп. 2

07:15 Страхотни изобретения
08:45 Прокълнати династии
10:30 Втората световна война в 

цветове
14:20 Машините на войната
17:05 Страхотни изобретения
18:05 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
19:00 Мощта на вулканите, еп. 2
20:00 Последното пътуване на Ро-

манови
21:00 Последните крале-воини на 

Европа, еп. 1
22:00 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 3
23:05 Истинската война на тронове, 

еп. 3
23:55 Изтребление - унищожението 

на евреите в Европа, еп. 3
00:55 Смъртносно разузнаване
01:45 Забранена история, еп. 5
02:35 Загадки в музея
04:15 Страхотни изобретения

нЕДЕлЯ, 17 ФЕвруари
06:10 Страхотни изобретения
07:40 Загадки в музея, еп. 3
08:30 Невидимите градове на Ита-

лия
11:15 Вулканични одисеи
13:00 Прокълнати династии
14:50 Смъртносно разузнаване
15:40 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
16:35 Лов на вещици в Салем
17:30 Забранена история, еп. 2
18:20 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
19:15 Вулканични одисеи, еп. 1
20:10 Истинската война на тронове
21:00 Краят на империята, еп. 1
22:05 37 дни - пътят към Първата 

световна война, еп. 1
23:05 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли

00:10 Децата на кралица Виктория
 01:15 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 2
02:15 Забранена история, еп. 6
03:05 Загадки в музея, еп. 12
03:55 Загадки в музея, еп. 6

04:45 Страхотни изобретения, еп. 2
05:15 Страхотни изобретения, еп. 6
05:45 Вулканични одисеи, еп. 4

ПонЕДЕлник, 18 ФЕвруари
06:35 Времето, което промени све-

та, еп. 1
07:05 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
08:00 Конспирация, еп. 2
08:50 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 1
09:50 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
10:50 Истинският доктор Живаго
11:50 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 4
12:45 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
13:35 Свирепа Земя, еп. 2
14:25 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
15:20 Страхотни изобретения
16:20 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 1
17:20 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
18:15 Истинският доктор Живаго
19:15 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 4
20:10 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 11
21:55 Машините на войната, еп. 5
22:50 Свидетели на клането: Нанкин 

1937, еп. 2
23:50 История на оръжията, еп. 10
00:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 11
01:40 Забранена история, еп. 1
02:30 Загадки в музея
04:10 Страхотни изобретения
05:10 Мистерията на римските 

черепи
вТорник, 19 ФЕвруари

06:00 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 5

07:00 Загадки в музея, еп. 1
07:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 11
08:40 Конспирация, еп. 3
09:30 Рим: Първата световна супер-

сила
11:10 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата
12:05 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 5
13:00 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
13:50 Мощта на вулканите, еп. 1
14:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 11
15:40 Страхотни изобретения
16:40 Рим: Първата световна супер-

сила
18:20 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата
19:15 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 5
20:10 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
21:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 12
21:55 Машините на войната, еп. 6
22:50 Историята на Египет, еп. 3
23:55 История на оръжията, еп. 1
00:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 12
01:45 Забранена история, еп. 2
02:35 Загадки в музея, еп. 7

виасат Хистори

срЯДа, 6 ФЕвруари
05:50 „Женени с деца”  1, 2 

епизода 
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 6
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5 
08:45 „В.И.П.”   
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Специален отряд“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода
17:00 „Пазителите на съкро-

вището” приключенски 
филм с уч. на Раул Бова, 
Ана Фрийл, Фолкер Брух,  
Флорентине Ламе и др. 

19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач” 
21:00 „Специален отряд“  
22:00 „Перфектното оръжие” 

– екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Саша Джаксън, 
Върнън Уелс, Ричард 
Тайсън, Джони Меснър, 
Емилиен Де Фалко и др.

00:00 „Среднощен ездач”  
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чЕТвърТък, 7 ФЕвруари
05:50 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода 
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 6
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5 
08:45 „В.И.П.”   
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Специален отряд“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
15:50 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода
16:50 „Терминатор” – екшън с 

уч. на Арнолд Шварце-
негер, Линда Хамилтън, 
Майкъл Бийн, Пол Уин-
фийлд,  Ланс Хенриксен 
и др  

19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач” 
21:00 „Специален отряд“  

22:00 „Невероятният Спайдър-
мен” – приключенски 
екшън с уч. на Андрю 
Гарфийлд, Ема Стоун, Рис 
Айфънс, Денис Лиъри, 
Мартин Шийн, Сали Фий-
лд и др.

00:50 „Среднощен ездач”  
01:50 Еротичен телепазар

ПЕТък, 8 ФЕвруари
05:50 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода 
06:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 6
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5 
08:45 „В.И.П.”   
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Специален отряд“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода
17:00 „Конан Разрушителя” – 

приключенски екшън 
с уч. на Арнолд Швар-
ценегер, Грейс Джоунс, 
Уилт Чембърлейн, Мако 
Ивамацу, Трейси Уолтър, 
Сара Дъглас, Оливия 
д’Або, Пат Роуч, Джеф 
Кори и др. 

19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач” 
21:00 „Специален отряд“  
22:00 „Хелбой” – екшън-

фантастика с уч. на Рон 
Пърлман, Джон Хърт, 
Селма Блеър, Рупърт 
Еванс, Карел Роден, Дже-
фри Тамбор и др.

00:30 „Среднощен ездач”  
01:30 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
03:45 Еротичен телепазар

съБоТа, 9 ФЕвруари
06:00 „Гаражът на Джей Лено” 

– риалити, 
07:00 „Топ Гиър – 41 велики 

случки” – предаване за 
автомобили

09:50 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 6

10:50 „Джеси Стоун: Пре-
зумпция за невинност” 
–  криминален филм с уч. 
на Том Селек, Кол Суддут, 
Кати Бейкър, Стивън 

Макхати, Глория Рубен, 
Уилям Садлър, Робърт 
Карадайн и др.

12:50 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” 
15:00 „Следващото карате 

хлапe” – екшън с уч. Пат 
Морита, Хилари Суонк, 
Майкъл Айрънсайд, 
Констанс Тоуърс,  Крис 
Конрад и др. 

17:10 „Невероятният Спайдър-
мен” – приключенски 
екшън с уч. на Андрю 
Гарфийлд, Ема Стоун, Рис 
Айфънс, Денис Лиъри, 
Мартин Шийн, Сали Фий-
лд и др.,  

20:00 „Миротворецът“ 
–  екшън с уч. на Никол 
Кидман, Джордж Клуни, 
Марсел Юрес, Алексан-
дър Балуев, Рене Медве-
зек, Гейвин Грийнауей, 
Деян Акимович и др.

22:30 „Мачете убива” – екшън 
с уч. на Дани Трехо, Мел 
Гибсън, Антонио Банде-
рас, Амбър Хърд, Мишел 
Родригес, София Верга-
ра, Чарли Шийн, Лейди 
Гага, Демиан Бичир и др.

00:45 Еротичен телепазар
нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари

05:45 „Гаражът на Джей Лено” 
– риалити, 

06:40 „Топ Гиър: Патагония” – 
предаване за автомоби-
ли, 2 епизода

10:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 6

11:00 „Джеси Стоун: Изгубени 
в рая” – криминален 
филм с уч. на Том Селек, 
Глория Рубен, Лесли 
Хоуп, Уилям Садлър, 
Амелия Роуз Блеър, Ма-
кензи Фой, Алекс Картър 
и др.

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Щурите съседи” 
15:00 „Миротворецът“ 

–  екшън с уч. на Никол 
Кидман, Джордж Клуни, 
Марсел Юрес, Алексан-
дър Балуев, Рене Медве-
зек, Гейвин Грийнауей, 
Деян Акимович и др. 

17:30 „Хелбой” – екшън-
фантастика с уч. на Рон 
Пърлман, Джон Хърт, 

Селма Блеър, Рупърт 
Еванс, Карел Роден, Дже-
фри Тамбор и др. 

20:00 „Кралят на скорпиони-
те: Походът на силата” 
–  приключенски екшън 
с уч. на Виктор Уебстър, 
Елън Холман, Уил Кемп, 
Бари Бостуик, Рутгер 
Хауър, М.Емет Уолш и др.

22:10 „Детонатор” – екшън 
с уч. на Уесли Снайпс, 
Уилям Хоуп, Тим Дътън, 
Силвия Колока и др.

00:10 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

02:30 Еротичен телепазар
ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари

05:50 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 6

06:50 „Уокър - тексаският 
рейнджър“  сезон 5 

07:50 „В.И.П.”   
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Специален отряд“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  
14:50 „Полицаите от Чикаго” 
15:50 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода
16:50 „Следващото карате 

хлапe” – екшън с уч. Пат 
Морита, Хилари Суонк, 
Майкъл Айрънсайд, 
Констанс  Тоуърс, Крис 
Конрад и др. 

19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач” 
21:00 „Скорпион“  
22:00 „Терминатор: Страшният 

съд” – екшън-фантастика 
с уч. на Арнолд Шварце-
негер, Линда Хамилтън, 
Едуард Фърлонг, Робърт 
Патрик, Джо Мортън и 
др.

01:00 „Среднощен ездач”  
02:00 Еротичен телепазар
04:15 „Национална лотария” 

вТорник, 12 ФЕвруари
05:50 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 7
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5 
07:50 „В.И.П.”   
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  

10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Скорпион“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
15:50 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода
16:50 „Кралят на скорпионите: 

Походът на силата” – 
приключенски екшън с 
уч. на Виктор Уебстър, 
Елън  Холман, Уил Кемп, 
Бари Бостуик, Рутгер 
Хауър, М.Емет Уолш и др. 

19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач”  
21:00 „Скорпион“  
22:00 „Бойка: Фаворитът” 
00:00 „Среднощен ездач”  
01:00 Еротичен телепазар

срЯДа, 13 ФЕвруари
05:50 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 7
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5 
07:50 „В.И.П.”   
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Скорпион“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода
17:00 „Отряд на честта” 
19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач” 
21:00 „Скорпион“  
22:00 „Взривна вълна” 
00:00 „Среднощен ездач”  
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари
05:50 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 7
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5 
07:50 „В.И.П.”   
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Скорпион“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  

15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Терминатор: Страшният 

съд” – екшън-фантастика 
с уч. на Арнолд Шварце-
негер, Линда Хамилтън, 
Едуард Фърлонг, Робърт 
Патрик, Джо Мортън и 
др. 

19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач”  
21:00 „Скорпион“  
22:00 „Невероятният Спайдър-

мен 2” – приключенски 
екшън с уч. на Андрю 
Гарфийлд, Ема Стоун, 
Джейми Фокс, Дейн 
Дехаан, Кълм Фиор, 
Фелисити Джоунс, Пол 
Джиамати, Сали Фийлд, 
Ембет Дейвиц и др.

01:00 „Среднощен ездач”  
02:00 Еротичен телепазар

ПЕТък, 15 ФЕвруари
05:50 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 7
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5 
07:50 „В.И.П.”   
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Викингите”   
12:00 „Скорпион“   
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“  сезон 5
14:00 „В.И.П.”  
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”  , 2 епизода
17:00 „Взривна вълна” 
19:00 „Викингите”  
20:00 „Среднощен ездач”  
21:00 „Скорпион“  
22:00 „Кръв и пот” 
00:30 „Среднощен ездач”  
01:30 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
04:00 Еротичен телепазар

съБоТа, 16 ФЕвруари
06:00 „Гаражът на Джей Лено” 

– риалити, 
07:00 „Топ Гиър: Най-лошата 

кола в историята” 
11:00 „Отряд на честта” – вое-

нен филм с уч. Люк Глос, 
Долф Лундгрен, Мики 
Рурк, Стивън Люк, Чък 
Лидъл,  Ноа Сеган, Райън 
Кел и др. 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” 

18:00 „Кунгфу тупалки” – ек-
шън-комедия с уч. на 
Стивън Чоу, Юен Ва, Юен 
Ки, Жи Хуа Донг, Квок-
Куен Чан и др.

20:00 „Изгубеният свят: Джура-
сик парк” – приключен-
ски екшън с уч. на Джеф 
Голдблум, Джулиан Мур, 
Пийт Постълуейт, Ричард 
Атънбъроу, Винс Вон, 
Питър Стормеър и др.

22:40 „Джакузи – машина на 
времето 2” – комедия с 
уч. на Роб Кордри, Крейг 
Робинсън, Кларк Дюк, 
Адам Скот, Джилиън 
Джакобс, Чеви Чейс и др.

00:45 Еротичен телепазар
нЕДЕлЯ, 17 ФЕвруари

06:30 „Гаражът на Джей Лено” 
– риалити, 

07:30 „Топ Гиър: Експедиция 
„Северният полюс” – 
предаване за автомоби-
ли

09:00 „Топ Гиър: Топ провали” 
– предаване за автомо-
били

10:15 „Изгубеният свят: Джура-
сик парк” – приключен-
ски екшън с уч. на Джеф 
Голдблум, Джулиан Мур, 
Пийт Постълуейт, Ричард 
Атънбъроу, Винс Вон, 
Питър Стормеър и др.

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Щурите съседи” 
15:00 „Гузен негонен” – ко-

медия с уч. на Барбара 
Стрейзънд, Сет Роугън, 
Кати Наджими, Мириам 
Маргулис и др.

17:00 „Невероятният Спайдър-
мен 2” 

20:00 „Аз, Франкенщайн” 
22:00 „Мост на дракони” – 

екшън с уч.на  Долф 
Лундгрен, Кери Хироюки 
Тагава, Валъри Чоу, Гари 
Хъдсън, Башар Рахал, 
Велизар Бинев, Боян Ми-
лушев, Николай Бинев и 
др.

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар
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6 ФЕвруари, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Пътуване до Червената 

планета – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо  
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:00 Виктория 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Операция: История  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1  

7 ФЕвруари, чЕТвърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Царството на Сатурн – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Виктория 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Видимо и невидимо  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 
8 ФЕвруари, ПЕТък

06:30 България сутрин 
09:30 Началото на времето – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта

14:30 Операция: История  
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Виктория 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR     
05:30 Новините ON AIR 

9 ФЕвруари, съБоТа
06:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

07:00 Видимо и невидимо  
08:00 Операция: История  
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма 
14:15 Азия: Вкусове и гледки - 

филм
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1  
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:30 Живот в лъжа – сериал, 
политическа драма

21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, полити-

чески трилър
23:00 Полицейски войни: Епилог 

– кримнален, Русия, 2008 г.; 
режисьор: Егор Абросимов; 
в ролите: Александър Устю-
гов; Анатоли Узденски, Алек-
сандър Лисицин, Алексей 
Завялов, Марина Игнатова, 
Евгения Игумнова и др.

00:30 Новините ON AIR  
01:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 
04:30 Видимо и невидимо  
05:30 Новините ON AIR 

10 ФЕвруари, нЕДЕлЯ
06:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

07:00 Брюксел 1  
08:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов 
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма 
14:15 Азия: Вкусове и гледки - 

филм
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: История 
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Боец – предаване за бойни 

спортове
19:30 Криза - поредна – сериал, 

комедия
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Похитени – сериал, полити-

чески трилър
23:00 Един по-добър живот – дра-

ма, Франция, 2011 г.; режи-
сьор: Седрик Кан; в ролите: 
Гийом Кане, Лайла Бехти

00:50 DW Кино - филм
01:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо  
04:30 VIB 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 
11 ФЕвруари, ПонЕДЕлник

06:30 България сутрин 
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето - поредица

10:00 Автентични храни – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Брюксел 1  
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Виктория 
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Касабов 
и Томислав Русев

23:15 Боец – предаване за бойни 
спортове 

23:45 Авиошоу с Александър Бого-
явленски 

00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR  
05:30 Видимо и невидимо  

12 ФЕвруари, вТорник
06:30 България сутрин 
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето – поредица
10:00 Автентични храни – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Виктория 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Брюксел 1  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

13 ФЕвруари, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето – поредица
10:00 Автентични храни – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо  
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Виктория 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Операция: История  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

14 ФЕвруари, чЕТвърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето – поредица
10:00 Автентични храни – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Виктория 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Видимо и невидимо  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1  

15 ФЕвруари, ПЕТък
06:30 България сутрин 
09:30 Най-добрият приятел на 

кучето – поредица
10:00 Автентични храни – филм
10:30 Последният еничар

11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Операция: История  
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно  
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Виктория 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно   
01:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR     
05:30 Новините ON AIR 

16 ФЕвруари, съБоТа
06:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

07:00 Видимо и невидимо  
08:00 Операция: История  
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма 
14:15 Азия: Вкусове и гледки - 

филм
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1  
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:30 Полдарк – сериал, историче-
ска драма

21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, полити-

чески трилър
23:00 Робиня на любовта – драма, 

комедия, Русия, 1976, ре-
жисьор: Никита Михалков; 
в ролите: Елена Соловей, 
Александър Калягин, Роди-
он Нахапетов, Олег Баси-
лашвили

00:45 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR 
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 
04:30 Видимо и невидимо  
05:30 Новините ON AIR 

17 ФЕвруари, нЕДЕлЯ
06:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

07:00 Брюксел 1  
08:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов 
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма 
14:15 Азия: Вкусове и гледки - 

филм
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: История 
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Боец – предаване за бойни 

спортове
19:30 Криза - поредна – сериал, 

комедия
20:30 Полдарк – сериал, историче-

ска драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Похитени – сериал, полити-

чески трилър
23:00 Казанова вариации – био-

графична музикална драма, 
Португалия, 2014 г; режи-
сьор: Михаел Щурмингер; 
в ролите: Джон Малкович, 
Фани Ардан, Вероника Фе-
рес и др.

01:00 Новините ON AIR 
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо  
04:30 Колела 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 

он еър

Фокс

срЯДа, 6 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

чЕТвърТък, 7 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

ПЕТък, 8 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол

07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Царе на самоубийството
00:05 От местопрестъпление-

то: Маями
01:00 Завинаги
01:55 Престъпления от класа
02:40 Американците
03:25 Американски татко
03:45 Заразата
04:30 Куантико
05:15 Пришиване

съБоТа, 9 ФЕвруари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на 

Земята
08:50 Последният човек на 

Земята
09:20 Последният мъж на све-

та
09:40 Последният мъж на све-

та
10:10 Хавай 5-0
11:10 911
12:05 911
13:00 911
13:55 Всичко е под контрол
14:30 12 Рунда 3
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Последният човек на 

Земята
17:10 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният мъж на све-

та
18:05 Последният мъж на све-

та
18:35 Орвил
19:30 Да откриеш Форестър
22:15 Необикновените
23:10 Пазители на времето
00:05 Преводачката
02:40 Екзорсистът
03:25 Екзорсистът
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята
05:00 Последният човек на 

Земята
05:20 Последният мъж на све-

та
05:40 Последният мъж на све-

та

нЕДЕлЯ, 10 ФЕвруари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на 

Земята
08:50 Последният човек на 

Земята
09:20 Последният мъж на све-

та
09:40 Последният мъж на све-

та
10:10 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 911
13:00 911
13:55 Всичко е под контрол
14:25 Да откриеш Форестър
17:10 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният мъж на све-

та
18:05 Последният мъж на све-

та
18:35 Орвил
19:30 Доведени братя
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Орвил
23:55 Царе на самоубийството
02:00 Легион
02:50 Екзорсистът
03:35 Екзорсистът
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята
05:00 Последният човек на 

Земята
05:20 Последният мъж на све-

та
05:40 Последният мъж на све-

та
ПонЕДЕлник, 11 ФЕвруари

06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Седем души
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 Куантико
05:10 Пришиване

вТорник, 12 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 Куантико
05:10 Пришиване

срЯДа, 13 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 Куантико
05:10 Пришиване

чЕТвърТък, 14 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол

07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване

ПЕТък, 15 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Хитман
23:55 Живите мъртви
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване

съБоТа, 16 ФЕвруари
06:00 Кости
06:45 Кости
08:25 Последният човек на 

Земята
08:50 Последният човек на 

Земята

09:20 Последният мъж на све-
та

09:40 Последният мъж на све-
та

10:10 Хавай 5-0
11:10 911
12:05 911
13:00 911
13:55 Всичко е под контрол
14:30 Доведени братя
16:40 Последният човек на 

Земята
17:10 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният мъж на све-

та
18:05 Последният мъж на све-

та
18:35 Орвил
19:30 “Кралят на рибарите”
22:15 Необикновените
23:10 Пазители на времето
00:05 Проходът
01:00 Живите мъртви
01:45 Легион
02:40 Екзорсистът
03:25 Екзорсистът
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята
05:00 Последният човек на 

Земята
05:15 Последният мъж на све-

та
05:40 Последният мъж на све-

та
нЕДЕлЯ, 17 ФЕвруари

06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на 

Земята
08:50 Последният човек на 

Земята
09:20 Последният мъж на све-

та
09:40 Последният мъж на све-

та
10:10 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 911
13:00 911
13:55 Всичко е под контрол
14:25 “Кралят на рибарите”
17:10 Последният човек на 

Земята
17:40 Последният мъж на све-

та
18:05 Последният мъж на све-

та
18:35 Орвил
19:30 Двойна печалба
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Проходът
23:55 Хитман
01:50 Легион
02:40 Екзорсистът
03:25 Екзорсистът
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на 

Земята
05:00 Последният човек на 

Земята

05:20 Последният мъж на све-
та

05:40 Последният мъж на све-
та

ПонЕДЕлник, 18 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Да откриеш Форестър
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване

вТорник, 19 ФЕвруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Хавай 5-0
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване



6.II. - 12.II.2019 г.
6

Български 27Забавни минути

Îòãîâîðè îò áð. 5
ÑÚÑÒÀÂÈËÀ: ÑÈËÂÈß ÉÎ×ÅÂÀ

ÕÅÊÑÀÌÈÍÎÌÀÃÈ×ÅÑÊÀ ÔÈÃÓÐÀ

ÃËÀÂÎÁËÚÑÊÀÍÈÖÀ

ÂÎÄÎÐÀÂÍÈ ÄÓÌÈ: 10 ÎÒÂÅÑÍÈ ÄÓÌÈ: 8
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ÓÏÚÒÂÀÍÅ:
Ðàçïîëîæåòå çàäàäåíèòå åëåìåíòè â
ïðàçíàòà ìðåæà ïî òàêúâ íà÷èí, ÷å äà
ñå ñú÷åòàÿò òî÷íî. Ïðè ïðàâèëíîòî èì

ïîäðåæäàíå, ùå ïîëó÷èòå äóìè, êîèòî ñå
êðúñòîñâàò âîäîðàâíî è îòâåñíî. Óñïåõ!
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Ïîïúëíåòå ðåøåòêàòà îò êâàäðàò÷åòàта ñ
“+” èëè “-”. Öèôðèòå, íàìèðàùè ñå îòëÿâî

ïîêàçâàò êîëêî ïëþñà èìà âúâ âñåêè
âîäîðàâåí ðåä, à òåçè îòãîðå, ïîêàçâàò

êîëêî ñà ïëþñîâåòå âúâ âñÿêà îòâåñíà êîëîíà. 
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îðúæèå.
3. Äðåâíè
ïëåìåíà;

èòàëèèéöè.
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Ñòð. 31
воДоравно: Мавруд. Реклама. Славена. Салам. 

АТЕ. Оливи. Тара. Акад. Шинда. Граф. Академици. „Вам”. 
Стирол. Атака. Алат. Ироним. Ева. Осака. НИСА. Алт. 
Илири. Лат. Триод. Спанак. Оа. Влакно. „Атлетик”. Ак-
ра. „Рамона”. Ива. Крит. Пор. Инс. Етимон. Си. Еникар. 
Вана. Старина. Араб. Лак. „Дано”. Уна. Есе. Сорс. Наниз. 
АНТ. Димитров. Яка. Зала. Амвон.

оТвЕсно: Ластар. Товар. Левират. Сак. Влекачи. 
Алиса. Ани. Алена. Ура. Афера. Топка. Сфера. Увод. Со-
ло. Данко. Оникс. Адел. Атласи. Нор. Енин. Ода. Нишки. 
Талпа. Акт. Кадрил. „Травиата”. Кирка. Риза. Асма. Инд. 
Тиара. Тримаран. Екс. Декар. Изолатор. Ронта. „Латам”. 
Кон. Наем. Нева. Арм. Лала. Иванили. Топ. Забунов. Ма-
рица. Исак. Иносан.Ниво. Кама. Имамат. Окарина. Аз.  

Ñòð. 27Ñòð. 24
воДоравно: Стерилитет. Лавина. АПОЛО. Онети (Хуан). Аком. Сноби. 

Акола (Емил). Алена. Илитон. Татул. БАН. Еме (Анук). Емине. Ашока. Итури. 
Екери. Онат (Илхан). Осика. Арати. АТАРИ. Отони. Анати. Жанр. Пенал. Ба-
ланс. Наивитет. Рамон. Миг. АТО. Опака. Име. Рис. Ламар. Накат. Клавир. Си-
мид. База. “Идалидо”. Етика. Планета. Стена. АРО. Оверат (Волфганг). Таран. 
Отов (Любен). Ронин. Регата. КАТ. Волан. Танин. СПА. Елен. Салам. Орало. 
Акима. Епос. Прилепи. АПЕТИНА. Они. Елит. Сан. Пол. Окалина. Ака. Арама. 

оТвЕсно: “Стани ми, стани”. Лилит. Порок. Еполети. Награда. Окари-
на. Проби. Укори. Иванова (Лили). Алил. Илитерат. Василев (Милчо). Теле. 
ЕЛО. Оми. Опит. Ритер. (Карл). Лопен. Ани. Анетол. Дарове. “Ила”. Оток. Не-
рине. Асо. Анона. Енотека. Атоми. Стил. Ката. Стела. Етал. Памет. Насип. Та-
тарин. Раритет. Намеса. Юли. Уши. Абак. Динар. Лата. Ало. Атаман. Карета. 
“Ина”. Овал. Котило. Аба. Агамен. Икебана. Аника. Анан (Кофи). Папа. Юно-
на. Арон. Мазер. ТИКО. Ом. Аманати. Суета. Оран. Сила.   
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страницата подготви Цветан илиЕв

Изумителната Шифрин 
с 13-а победа

Добро 
представяне на 
Алберт Попов

Ненадминатата 
Линдзи Вон ще се 
сбогува със ските 

Носи-
телката 
на Све-
товната 
купа за 
послед-
ните два 
с е з о н а 
Микаела 
Шифрин 
( С А Щ ) 
с п е ч е -
ли слалома от Светов-
ната купа по ски-алпий-
ски дисциплини за жени 
в Марибор (Словения). 
23-годишната Шифрин 

успеха с общо време 
1:42.60 минути. За аме-
риканката това е 13-а 
победа за сезона и 56-а 
в кариерата за Светов-
ната купа. 

С 13-те си успеха 
Шифрин се доближи до 
рекорда за всички вре-
мена от 14 успеха в ед-
на кампания на швей-
царската легенда Фре-
ни Шнайдер от сезон 
1988/89. За Шифрин то-
ва е втори пореден ус-
пех в Марибор, след ка-
то тя раздели първото 
място в гигантския сла-
лом с Петра Влъхова 
(Словакия).

Българинът Алберт Попов 
продължава да впечатлява с 
представянето си в стартове-
те за Световната купа по ски. 
21-годишният талант за поре-
ден път през сезона подобри 
най-доброто си представяне, 
завършвайки  на 6-ото място 
на слалома в Шладминг, Ав-
стрия. Дни преди това той бе 
9-и на слалома в Кицбюел. По-
пов се спусна по-предпазливо 
в първия манш и записа време 
54.58 секунди, като зае 13-ата 
позиция. Във втория манш на-
прави отлично спускане, като 
общото му време на финала бе 
1:47.78 минути, което му отре-
ди 6-о място в крайното класи-
ране на 2.97 секунди зад побе-
дителя Марсел Хиршер.

Кралицата на алпийски-
те ски Линдзи Вон с тъга 
обяви в социалните мре-
жи, че предстоящото све-
товно първенство в швед-
ския зимен център Оре ще 
бъде последно в кариера-
та й и тя след него ще пре-
крати невероятния си със-
тезателен път.

Линдзи Вон е най-ус-
пешната състезателка в 
историята на Световната 
купа с рекордните 82 по-
беди (само легендарният 
Ингемар Стенмарк може 
да се похвали с повече - 86). Тя има три олим-
пийски медала, един от които златен - през 2010-
а в спускането във Ванкувър, както и две светов-
ни титли, плюс още три сребърни и два бронзови 
медала от планетарни шампионати.

Страхотна победа по-
стигна Александър Ла-
заров в първия кръг на 
квалификациите на тур-
нира от категорията ATP 
250 Sofia Open в зала 
“Арена Армеец”. Участ-
ващият с “уайлд кард” 
Лазаров се наложи със 
7:6 (5), 6:2 над поставе-
ния под №3 в схемата 
на пресявките и №127 в 
ранглистата на ATP сло-
вак Лукаш Лацко. За мяс-
то в основната схема Ла-
заров ще спори с побе-
дителя о 

В първия сет Лацко 
поведе с 3:1 след про-
бив в третия гейм. 21-го-
дишният Лазаров върна 
пробива в осмия гейм, а 
след това поведе с 5:4. 
Повече пробиви до края 
на сета нямаше и се стиг-
на до тайбрек, в който 
резултатът се движеше 
точка за точка без ми-
нибрейкове до 3:3. Бъл-
гаринът реализира пър-
вия минипробив за 4:3, 
а после взе следващите 
две точки на свой сер-
вис - 6:3. 31-годишният 

словак взе следващите 
две. 

Във втория сет наше-
то момче поведе с 4:0 
след два пробива. След 
това резултатът стана 
5:1, а Лацко взе седмия 
гейм и принуди съпер-
ника си да сервира за 
победата. Последният 
гейм в мача се оказа ис-
тински маратон. В него 
Лазаров отрази 5 брей-
кпойнта и успя да сложи 
точка на спора със сед-

мия си мачбол.
Държавният шампи-

он в зала Габриел До-
нев отпадна в първия 
кръг на квалификации-
те на турнира по тенис 
от сериите АТР 250 в Со-
фия с награден фонд 524 
340 евро. 

Донев, който дебюти-
ра на ниво АТР, загуби 
от поставения под но-
мер 4 в пресевките Сер-
хий Стаховски (Украйна) 
с 1:6, 2:6 за 47 минути. 

Успешно начало за Лазаров

Венелина Ве-
н е в а - М а т е е в а 
(СК Ник-Нап) за 
пореден път по-
каза какво озна-
чава истинско 
дълголетие в 
спорта. Навърш-
ващата 45 годи-
ни през юни ат-
летка спечели 
деветата си шам-
пионска титла в 
скока на височи-
на в зала и тре-
та поредна, след 
като триумфира 
на националния 
шампионат за мъже и 
жени в столичната зала 
“Асикс Арена”. 

Русенката, която има 
2.04 метра в дългого-
дишната си кариера, 

Неостаряващата Венелина 
със злато на висок скок

нева-Матеева направи 
добър трети опит, но в 
крайна сметка не успя 
да се справи с тази ви-
сочина. Русенката бе бу-
рно аплодирана от зри-
телите в залата по време 
на своите опити и наг-
раждаването. 

Сребърния медал с 
1.70 метра заслужи под-
готвящата се при Хрис-
то Стоянов кипърка Сте-
ла Саранти (Академик-
София), която седмица 
преди това стана шам-
пионка и при девойки-
те под 20 години със 
същия резултат, който 
е личен за нея.

Елеонора Драгиева 
(Берое – Ст. Загора) се 
окичи с бронзовото от-
личие също с 1.70 метра.

Най-добрата българска джудистка 
в момента - Ивелина Илиева, спече-
ли единственото отличие за Бълга-
рия на Европейската отворена купа за 
жени в София. Състезателката на Сви-
лен Скерлев се пребори за бронзовия 
медал в категория до 57 килограма.

В първото си излизане на татами-
то в столичната зала “Универсиада” 
Илиева постигна трудна победа след 
“златна точка” над португалката Уилса 
Гомеш. Последва нов много труден ус-
пех над французойката Вероник Ман-
денг отново след равенство в редов-
ното време и “златна точка”. 

Илиева допусна първото си пора-

жение за деня едва в полуфиналите, 
където допусна да бъде победена от 
украинката Мария Скоро с ипон. В 
спора за бронзовото отличие българ-
ката се справи  с ипон с представител-
ката на Турция Мелтем Диндар. 

Другата представителка на Бълга-
рия в категория до 57 килограма Йо-
ана Манова спечели първата си сре-
ща с Изадора Фридландер с вадзари. 

Останалите българки – Цветелина 
Цветанова и Габриела Димитрова (48 
кг), Людмила Крумова и Благослава 
Благоева (52 кг), Лидия Брамчева и 
Анна Мария Манушева (63 кг), отпад-
наха в първия кръг. 

Джудистката Илиева с бронзов медал

Христо Стоичков представи автобиографична-
та си книга "Историята" и в Лондон. Стотици бъл-
гари се събраха в една от най-големите зали в бри-
танската столица, за да се срещнат с футболната 
легенда. Часове наред желаещите да се докоснат 
до Камата чакаха на опашка пред зала "Тroxy". В 
нея се влизаше срещу билет от 20 и 40 паунда. Все-
ки закупен пропуск беше със специален подарък - 
книгата "Христо Стоичков. Историята" с автограф 
от легендата. Както е известно, автобиографията 
на великия българин е написана в съавторство с 
известния журналист Владимир Памуков. 

На 1 февруари залата в Лондон се изпълни до 
краен предел за очакваното с голям интерес съ-
битие. Стоичков обра овациите на стотиците, кои-
то го уважиха. Камата раздаде автографи на всич-

ки желаещи. За доброто настроение пък се погри-
жиха две от звездите на българския шоубизнес - 
Димитър Туджаров-Шкумбата, и гласът на „Дарик 
радио“ Иво Райчев. 

Талантите от школата на ЦСКА в Лондон също 
присъстваха на събитието. За малчуганите беше 
невероятно преживяване да видят на живо фут-
болната легенда, който се снима за спомен с тях.

За няколко часа Стоичков разписа близо две хи-
ляди книги. Пред присъстващите Камата каза, че 
Лондон е късметлийското място за него. В англий-
ската столица през 1992 г. Ицо и съотборниците 
му от Барселона спечелиха КЕШ, побеждавайки с 
1:0 Сампдория с гол на Роналд Куман.

Следващите спирки за Стоичков са Барсело-
на и Чикаго. 

В Лондон луднаха по Камата 

беше най-бърза в пър-
вия манш с 50.05 секун-
ди и направи стабилно 
второ спускане за 52.55 
секунди, за да стигне до 

спечели златния медал 
с постижение от 1.75 ме-
тра. Тя преодоля всич-
ки височини от 1.60 м 
до 1.75 м от първи оп-
ит. На 1.80 метра Ве-
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Веселин маринов е роден в Полски тръмбеш на 4.8.1961 г. Занимава 
се с музика от седми клас. Бил е и вокалист в рок група „импулс“. През 
1983  г. завършва естрадния отдел на консерваторията в класа на Пе-
тър Димитров. В този курс са още Диана Дафова, нели рангелова, Ва-
ня костова, Георги Христов и Богдан томов.    

Публиката ми дава всичко!

От стр. 1
През есента на ми-

налата година  успях-
ме да направим едно 
турне из страната, а в 
края й и голям коле-
ден концерт в зала 1 
на НДК. В момента съм 
в работен процес, под-
готвям нов албум, 29-
ия в творчеството ми! 
Развълнуван съм, но и 
притеснен, защото оч-
акванията са големи. 
Две години вече не съм 
издавал нов, а почита-
телите ми постоянно 
звънят, питат, пишат. 
Интелектуалният про-
дукт не е лесна задача. 
Музиката е онова не-
що, което не можеш да 
поръчаш, за да бъде то 
качествено и красиво. 
Трябва да го създадеш, 
да мине то и през ду-
шата, и през сърцето. В 
този ред на мисли об-
себен съм от създава-
нето на новия ми про-
ект, който ще от-
неме цялата зима. 
Надявам се в края 
на март да излезе 
на пазара. Плани-
рани са 10 концер-
та, а именно голя-
мо лятно турне, да-
тите вече са ясни. 
През ноември пък, 
живот и здраве, ще 
е и големият, отно-
во в зала 1 на НДК. 
Обсебен съм и от 
надеждите и же-
ланието ми моите 
близки да са здра-
ви.

- Дай Боже! във 
ваши открове-
ния сте споделя-
ли, че Тончо е ка-
то ваш втори баща…

- Да, наричах го тат-
ко (Т. Русев е написал 
над 100 песни за В. Ма-
ринов, бел. ред.). 25 го-
дини бяхме нераздел-
ни с него, както и с дру-
гия мой голям приятел 
и съратник - поета Ев-
тим Евтимов. Живяхме 
чудесни години, съз-

дадохме незабравими 
песни и те до днес се 
пеят и знаят наизуст. 
Вълнуващи за мен ще 
останат миговете на 
онези 4 години, в ко-
ито ги канех да пъту-
ват с мен по концер-
тите ми, представях ги 
на хората, за да ги ви-
дят. Да, имената са го-
леми, но лицата на то-
зи тип хора като че ли 
остават някак си неиз-
вестни. И най-важното 
- не толкова концерти-
те, колкото онези къс-
ни вечери на чаша ви-
но в искрени разгово-
ри, в които те отваряха 
пред мен сърцата си за 
работа, предателства, 
любови и неща, които 
никога няма да бъдат 
зачеркнати от моето 
съзнание. Това всъщ-
ност са и едни от най-
големите уроци, които 
съм взел в живота си. 

Ако трябва да опиша 

близките ми хора с три 
думи, не бих могъл да 
го направя. Има неща, 
за които думите прос-
то не стигат. Това са лю-
бов и приятелство, не-
ща, които са ясни. Тук 
става въпрос за онези 
най-близки хора в жи-
вота ни, които си оти-
ват, тръгват си от то-

зи път. На мен ми оста-
на възрастна майка, за 
която се старая макси-
мално да се грижа. Са-
мо преди година мно-
зина бяха покрай мен 
- татко, Тончо, Евтим, 
те бяха неделима част 
от моя ден. Много ми 
липсват.  Мой близък 
ми казваше: „След ка-
то си отидат майка ти и 
баща ти, следващият си 
ти.” Когато нещата дой-
дат със страшната сила 
на реалността, разби-
р а ш , 
че жи-
вотът 
в с е 
п а к 
и м а 
свър-
ш е к , 
че то-
ва е 
к р ъ -
г о -
в р а -
тът на 
света. 
Н а -
в л и -
зам в 
годи-
ни, в 
които 
т е з и 
неща ме притесняват, 
водят ме до размисли 
за хората, които са ос-
танали и които обичам. 

Няма как да съм си-
гурен и убеден, че има 
друг свят. Понякога об-
щувам с баща ми, на-
пример когато съм до 
гроба му, но не очак-
вам да знам, че има дру-
го място. Говори се за 
душата, за праведните 

и грешните хора, как-
ви, кои, как, кога и къ-
де отиват. По-важното 
според мен е човек да 
е живял достойно жи-
вота си, да е имал и ос-
тавил неопетнено име. 
Насъбраните отминали 
моменти с близките хо-
ра топлят човек, знаей-
ки, че е имало живот, за 

който никой не би мо-
гъл да му отнеме спо-
мените.

-  р а з в ъ л н у в а х т е 
се, развълнувахте и 
мен... всяка година 
по няколко пъти вие 
пълните огромни за-
ли у нас и по света с 
хора, които ви оби-
чат. 

- Това е обратната 
връзка. Концертите, до-
пирът с публиката но-
сят чувството за реали-
зирания труд. Едва ли 

някой би могъл да раз-
бере какво всъщност 
значи да носиш вър-
ху пле-
щ и т е 
си бъл-
г а р -
с к и я , 
л и т е -
ратур-
ния ни 
е з и к , 
изкон-
н и т е 
тради-
ции на 
п о п у -
лярна-
та ни 
м у з и -
ка, да 
не бъдеш пускан по ра-
диа, чуждопоклонниче-
ството и разпродаване-
то на духовността ни да 
бъдат приоритет във 
водещите медии. Да 
виждаш как искрицата, 
мъждукащото пламъче 
на културата и морала 
гасне с всеки изминал 
ден. Моралът се измени 
като ценност. Смятам, 
че когато се говори за 
истинско, то не е оно-
ва, което ни залива от 
ефира - вулгаризмите, 
псувните, простотията, 
повърхностното пове-
дение... Те сякаш са ка-
то нов стандарт за нор-
ма. Животът е това, кое-
то е сега, и успяват оне-
зи, които се нагодят на 
този свят, а такива ка-
то мен си остават с вре-

мето. Хубавото е, че все 
пак има хора, които ми-
слят като мен, и именно 
те пълнят салоните. Там 
те са не заради друго, а 
защото искат да наме-
рят сродната душа. На-
мират в музиката, която 
правя, своите въжделе-
ния за хубавото, което 
все по-често изчезва. На 
моите концерти хората, 
без да се търсят, нами-
рат приятелства, срод-
ни сърца. Не се уморя-
вам, защото това, кое-

то правя, е любовта! Ко-
гато човек обича това, 
което прави, тогава то 

не му тежи. Аз съм от 
онези, които от дете са 
мечтали да правят то-
ва, което правят днес. 
И от онези, които са сво-
бодни. 

Независимост - това 
е една от думите, които 

в живота ми съм след-
вал като пътеводител. 
Да съм свободен в на-
чина си на мисъл, във 
взимането на решения. 
За съжаление това не е 
в изобилие около нас. 
Всеки един е зависим 
от редица неща, които 
определено му пре-
чат да осъществи сво-
ите блянове, копне-
жи и мечти. Аз със си-
гурност имам късмета, 
разбира се, благодаре-
ние на огромен труд и 
много лишения. Почти 
нямам личен живот, 
за да имам тази неза-
висимост, извоювайки 
свободата на решения-
та в професионалното 
поприще. Не се уморя-
вам, напротив - когато 
отида на концерт, съм 
щастлив. Знам с каква 
умора започват кон-
цертите ми, но знам и с 
каква емоция завърш-
ват, сякаш някой ми 
влива енергия краси-
ва, силна. Когато оти-
да в хотела в дадено-
то градче, пренебрег-
вайки обажданията на 
мои приятели и колеги, 
които ме канят на рес-
торант, за да се видим, 
да вечеряме и погово-
рим, аз често отказвам, 
защото на следващия 
ден отново трябва да 
поемем на път по но-
щите, за да отидем до 
друг град, да зарадва-
ме тамошната публи-
ка. Когато все пак оти-
да, за да хапнем, пре-

ди това оставам сам за 
около 15 минути. Това 
спокойствие ми стига, 
за да си кажа: „Ето, и 
тази вечер успя!” Пуб-
ликата ми дава всичко! 

интервюто взе  
иво ангЕлов

С тончо русев и евтим евтимов

С дъщеря си
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Koнcтaнтин cпиpa c пeeнeтo, иcкa cпoкoeн живoт!

Ивaнa e имала тeжък пepиoд, нo вeчe e дoбpe

Eлeн Koлeвa нямa дa ce oмъжи cкopo

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Имeтo Илия пpecлeдвa 
Дapинa Пaвлoвa

Лили Ивaнoвa зaплaшвa дa cъди БСП!
Грaндиозен cкaндaл 

избухнaл  между Лили 
Ивaновa и БCΠ. B дъ-
ното нa интригaтa cто-
ял бившият cъпруг нa 
еcтрaднaтa примa Янчо 
Taков, който cе явявa 
cъветник нa червенaтa 
Бългaрcкa cвободнa те-
левизия (БCBT). 

 Πaртийнaтa медия 
получи лиценз от CЕM 
и в поcледните дни нa 
декември бе кaченa нa 
caтелит и имa cигнaл. 
Нa нейния кaнaл cе 
върти логото нa черве-
нaтa телевизия зaедно 
c клип, в който минaвaт 
кaдри от новинaрcкия 
поток, придружени c 

е м б л е м a -
тични лицa 
нa роднaтa 
културa кaто 
Емил Дими-
тров и Ли-
ли Ивaновa 
и кaдри от 
cтaри бъл-
гaрcки фил-
ми – „Дa-
ми кaнят” 
cъc Cтефaн 
Д a н a и л о в 
и „Kозият 
рог” c Aн-
тон Горчев. 
Денонощно cе въртя-
ла и емблемaтичнaтa 
пеcен нa Емил Дими-
тров „Mоя cтрaнa, моя 

Bдовицата на мафиотския бос илия Πавлов – Да-
рина, залюби 35-годишен младок. любовникът й 
е бивш спортист и по ирония на съдбата се казва 
илия. Bсъщност именно името му било първото не-
що, което грабнало Дарина Πавлова. Bпоследствие 
Mадам Mулти с изумление установила, че момчето 
си прилича с покойния й съпруг и по някои черти 
от характера. Mладият илия бил доста избухлив, 
но в същото време – изключително благороден.

Засега обаче връзката им е напълно неанга-
жираща, 
у в е р я -
ват при-
ятели на 
Дарина. 
Б и з н е с 
д а м а -
та имала 
интимни 
отноше-
ния с още 
няколко 
мъже от 
р а з л и ч -
ни кътче-
та по све-
та.

B е с е -
лата вдо-
вица ни-
кога не е 
била по 
сериозните връзки. Дори навремето, когато се 
омъжи за илия Πавлов, бракът й бе изненада за 
нейните близки. „Дарина е бохем, купонджийка 
и трудно се задържа при един мъж. илия обаче я 
спечели“, спомнят си семейни приятели.

Днес 55-годишната Πавлова е с една идея по-
улегнала, но това не се дължи на годините й, а на 
здравословните проблеми, които имаше миналата 
година. През лятото мафиотската вдовица се опе-
рира в рим от миома и доста се изплаши за здра-
вето си. Дори хирургичната интервенция обаче не 
успя да притъпи апетита й към „агнешкото“.

Πoчитaтeл нa фoлк 
пeвeцa Koнcтaнтин ce 
oплaкa, чe иcкa дa oтидe 
нa нeгoвo yчacтиe, нo нямa 
кaк, зaщoтo изпълнитeлят 
вeчe нe пoeмa кaквитo и 
дa билo aнгaжимeнти. Toй 
вeчe e излязъл в пeнcия 
и пoчти нe ce изявявa в 
зaвeдeниятa. Фoлкaджиятa 
ce зaнимaвa c нoщния клyб, 
кoйтo дъpжи в cтoлицaтa, 
и плaнyвa нoви бизнec нa-
чинaния. Myзикaтa e нaпъл-
нo зaгъpбeнa.

„Koцeтo дocтaтъчнo гoдини e нa 
cцeнaтa и пpибpa xoнopapи нe oт 
eдин или двa pиaлити фopмaтa. 
Moжe дa cи пoзвoли дa нe пee, из-

Eлeн Kолeвa ce нaдя-
вaшe, чe щe ce cгоди, но 
вcичко pyxнa!

кapaл e дocтaтъчнo пapи. Mнoгo 
pядкo пoeмa yчacтия – тъpcят 
гo пoнe зa 7-8 aнгaжимeнтa в 
мeceцa, нo тoй пpиeмa eдвa пo 
eдин-двa”, кoмeнтиpaxa нeгoви 

кoлeги.
Πpoвepкaтa ни пoкaзa, 

чe напоследък e извил глac 
caмo пo вeднъж в Πepник и 
Πлoвдив. Cлeд кaтo cбъднa 
гoлямaтa cи мeчтa и cи 
пocтpoи пaлaт в Бaнкя, 
Koнcтaнтин ce ycпoкoи, чe 
имa дoм и вeчe мoжe дa 
ce oтдaдe нa пoчивкa. Ши-
кoзният мy имoт ce oцe-
нявa нa нaд 1,5 млн. лeвa. 
Oщe в нaчaлoтo нa 2018 
г. фoлк идoлът oбяви, чe 

щe нaмaли yчacтиятa cи, тъй 
кaтo бизнec нaчинaниятa мy 
пoглъщaт гoлямa чacт oт eнep-
гиятa мy, a иcкa и вpeмe зa 
ceмeйcтвoтo cи. 

дявaлa, чe нaвpъx Hо-
вa годинa любимият й 
щe й подapи годeжeн 
пpъcтeн, но вмecто то-
вa полyчилa мapков 
чacовник. Tовa paзби-
ло тотaлно мeчтaтa й.

Eлeн и любимият й 
ca зaeдно от близо го-
динa, a пpeди някол-
ко мeceцa aктpиcaтa 
ce пpeмecти пpи нeго в 
Kипъp. Aндpeac нямaл 
нищо пpотив двaмaтa 
дa живeят нa ceмeйни 
нaчaлa, cтигa Kолeвa дa 
нe нacтоявa зa фaмили-
ятa Cтилиaнy.

H e o т -
д a в н a 
Ивaнa ce 
п o д л o -
жилa нa 
oпepaция 
нa щитo-
в и д н a т a 
жлeзa, a 
пpичинaтa 
билa възeл 
c дocтa 
г o л e м и 
p a з м e p и . 
И м e н н o 
зapaди тoвa в пocлeд-
нo вpeмe пeвицaтa нa 
нapoдa пepиoдичнo 
бe пoдпyxнaлa, ĸoeтo 
вce пpeдпoлaгaлa, чe e 

Aлeкc Cъpчaджиeвa 
c пореден yдap oт бaщa cиГaджe-

то нa aк-
т p и c a т a  
нe иcкa 
дa ce жe-
ни. Aн-
д p e a c 
Cтилиaнy 
бил твъp-
до пpо-
тив бpaкa 
и мaкap 
чe Eлeн 
о т д a в н a 
м e ч т a e 

дa e бyлкa, бизнecмeнът 
попapил мepaцитe й.

Kолeвa тaйно ce нa-

блем c прaвaтa върху 
вечнaтa мелодия, то 
не тaкa cтоят нещaтa 
c обрaзa нa Лили Ивa-
новa, твърдят медий-
ни cпецове. Hикой 
обaче не cи нaпрaвил 
трудa дa попитa при-
мaтa дaли е cъглacнa 
обрaзът й дa cе acоци-
ирa c новaтa пaртийнa 
медия. 

Mълвaтa из коридо-
рите нa „Πозитaно” 20 
глacи, че еcтрaднaтa 
примa поиcкaлa от ли-
дерa Kорнелия Hино-
вa обезщетение от 20 
000 левa зa нaкърнен 
aвторитет. 

Бългaрия”, която е нео-
фициaлен химн нa БCΠ. 
Hо докaто БСП нямa про-

aлepгичнa peaĸция. 
Кaĸтo caмaтa тя 

cпoдeли, ce yceщaлa 
тeжĸa, зaдъpжaлa вoдa, 
a и чyвcтвaлa няĸaĸвo 

бeзпpичиннo нaпpeжe-
ниe.

Иcтинcĸият пpoблeм 
бил ycтaнoвeн нa нeплa-
ниpaн пpeглeд, нa ĸoйтo 
xитoвaтa пaйнepĸa ce 
peшилa, дoĸaтo чaĸaлa 
в бoлницaтa peзyлтaти-
тe oт изcлeдвaниятa нa 
мaйĸa си. 

He cлeд дългo ce 
cъcтoялa и интepвeн-
циятa, пpи ĸoятo билa 
oтнeтa чacт oт възeлa, 
ĸaтo билa зaпaзeнa 
нopмaлнaтa фyнĸция 
нa щитoвиднaтa жлeзa. 
Днec Ивaнa ce чyвcтвa 
дoбpe, нo бopбaтa й нe 
пpиĸлючилa c ycпeш-

нaтa oпepaция.
И з п ъ л н и т e л ĸ a т a 

нa „Шaмпaнcĸo и 
cълзи”, ĸoятo нa 31 
янyapи oтбeлязa 
50-ия cи юбилeй, 
зaпoчнaлa дa тъpcи 
п c и x o л o г и ч e c ĸ a т a 
пpичинa зa cлyчи-
лoтo ce и ycтaнoви-
лa, чe тя e cъвĸyпнocт 
oт cтpaxoвe. Дaли ca 
ocъзнaти или нe, дaли 
ca „изĸoпиpaнo чyждo 
пoвeдeниe”, Ивaнa нe 
знae cъc cигypнocт, тъй 
ĸaтo нe ce зaдълбoчи-
лa в тaзи пocoĸa, a пpe-
минaлa ĸъм пpeoдoля-
вaнeтo им.

Eлeн Kолeвa cи пpо-
пиля нaй-xyбaвитe го-
дини от млaдоcттa c 
нeподxодящи пapт-
ньоpи, c които бeшe яc-
но, чe нямa дa cъздaдe 
ceмeйcтво. Πpичинaтa 
e, чe и Aлeкcaндъp Haй-
дeнов, и Kaлин Tep-
зийcки ca доcтa по-
възpacтни от нeя.

Щом yзнaлa, чe Cти-
лиaнy нe иcкa бpaк, 
кpacaвицaтa cи пpeоc-
миcлилa пpиоpитeти-
тe и ce нacочилa към 
дpyгa цeл – дa имa дeтe. 
Дaли щe я поcтигнe, 
щe cтaнe яcно cъвceм 
cкоpо.

Bpaждaтa мeждy Aлeĸc Cъpчaджиeвa и бaщa й – 
гoлeмия aĸтьop Йocиф Cъpчaджиeв, cтигнa въpxa 
или пo-cĸopo дънoтo cи cлeд ĸoнчинaтa нa Ивaн 
Лacĸин. Еĸpaнният eничapин Kapaибpaxим дopи 

нe cи e нaпpaвил тpyдa дa вдигнe тeлeфoнa, зa 
дa изĸaжe cъбoлeзнoвaния нa дъщepя cи, ĸoятo 
ocтaнa вдoвицa нa 35 гoдини c нeвpъcтнo дeтe нa 
pъцe. Mлaдaтa aĸтpиca тaĸa и нe мoжa дa пpocти 
нa биoлoгичния cи бaщa тoвa, чe нaвpeмeтo ce e 
oтpeĸъл oт нeя и oт мaйĸa си. Πo иpoния нa cъдбaтa 
нaй-гoлямaтa обида Caшĸa получава от тaтĸo си 
пo пoвoд дpyгo пoгpeбeниe – тoвa нa caмaтa Πeпa 
Hиĸoлoвa. Toгaвa Cъpчaджиeв пpaти нa ocиpoтя-
лoтo мoмичe ЅМЅ: „Бoлĸaтa ти e гoлямa, Бoг щe бъ-
дe c тeб. Йocиф“. Близĸи дo Aлeĸcaндpa paзĸaзвaт, 
чe пoтpeceнaтa и нaтъпĸaнa c ycпoĸoитeлни вдoви-
цa нe oбъpнaлa ocoбeнo внимaниe нa липcaтa нa 
бaщинa пoдĸpeпa в тoзи тeжъĸ мoмeнт, тъй ĸaтo e 
cвиĸнaлa в живoтa й дa нe пpиcъcтвa тaĸaвa фигypa. 

И зa Йocĸo, и зa Aлeĸc e яcнo, чe вeчe e твъpдe 
ĸъcнo мeждy тяx дa ce ycтaнoвят нopмaлни oтнoшe-
ния poдитeл - дeтe, нo мълчaливoтo мижитypcтвo 
нa блecтящия aĸтьop бyди иcтинcĸo нeдoyмeниe. 
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Студено, по-студено, най-студено! Шест неща, които не 
бива да казвате на гръкпрез 1933 

г.), което 
го прави 
най-студе-
ното насе-
лено мяс-
то на све-
та. По не-
официал-
ни дан-
ни темпе-
р а т у р а т а 
в селото 
е падала 
до -82 °C 
през 1916 
г. И въпре-
ки това тук 

живеят над 500 души. 
Въпреки че в Оймя-

кон официално са реги-
стрирани най- ниските 
температури на земята 
от -71.2°С , той има цели 
два съперника: единият 
е съседното село Том-
тор, а другият е град Вер-
хоянск в Якутия. И две-

107-годишен бръснар работи 40 часа 
седмично

1. „Може ли едно турско кафе?“
не, не може. Наистина не трябва да задава-

те този въпрос в дома на грък или в кафене. По 
две причини. Първо, това е „гръцко кафе“ и ще 
ви бъде изнесена цяла лекция по темата. И, вто-
ро, вие сте в Гърция - значи кафето е гръцко!

2. „накъде е океанът?“
гърция не се намира на брега на океана. 

Намира се в Средиземно море, което пък е раз-
делено на други морета – Йонийско, Егейско и 

Критско. Ако сте били на остров в океана, зна-
ете, че там има огромни вълни. Гърците са мно-
го горди със своите красиви, спокойни сини 
морета, които са прекрасни за плуване и во-
дни спортове.

3. „къде е Пантеонът?“
сбъркали сте страната. Имате предвит Пар-

тенона. За гърците историята и историческите 
места са неделима част от културата и обще-
ството. Така че преди да отидете в Гърция да 
търсите Пантеона – древноримска сграда, на-
мираща се в рим.

4. „Можете ли да ме научите да казвам не-
що на гръцки?“

Това е наистина много лош въпрос, който ка-
ра гърците да казват на чужденците да пробват 
трудни и почти невъзможни за произнасяне ду-
ми – означаващи вероятно древногръцко ястие, 
измислено от Аристофан. Пробвайте да видите 
как ще се справите!

5. „Ето адреса ми, потърсете ме, ако идва-
те в моята страна“

не казвайте това, ако не го мислите наисти-
на. Ако дадете адреса си на грък, почти сигурно 
е, че ако той някога дойде във вашата страна, 
ще ви потърси. Гърците са известни със своето 
гостоприемство и след като са ви посрещнали, 
ще очакват вие да направите същото.

6. „истанбул“
гърците все още наричат града констан-

тинопол.  Всъщност, ако си купите самолетен 
билет от Гърция до Истанбул, на него ще пише 
Константинопол на гръцки. 

от 2014 г. насам нивото 
на океаните се покач-
ва с два пъти по-висока 

скорост, отколкото през 1993 
г. смята се, че топенето на ле-
дената шапка на гренландия 
представлява 25% от това по-
качване, и то при положение 
че преди 20 години този дял е 
бил само 5%, сочи изследване. 
след 2014 г. нивото на океани-
те е започнало да се покачва с 
около 3.3 мм на година сре-
щу 2.2 мм на година през 
1993-а, уточняват учените 
от списание „нейчър кли-
мат чейндж“.Тези заклю-
чения вероятно ще засилят 
тревогата на учените, които 
се опасяват, че нивото на оке-
аните се повишава по-бързо 
от предвиденото преди някол-
ко години. Последиците от то-
ва може да са катастрофални, 
тъй като стотици милиони хо-
ра живеят в зони, разположе-
ни под морското равнище. го-
леми крайбрежни градове са 
застрашени, а малки острови 
могат изцяло да изчезнат. „Те-

зи заключения са важни, тъй 
като меж-

д у п -
равителствената г р у -
па експерти по промени в кли-
мата прави много предпазли-
ва прогноза за повишаване на 
нивото на морето до края на 
века между 60 и 90 см, алар-
мира професорът по физика 
на океаните в университета в 

оксфорд Питър уодъмс. спо-
ред него тази оценка предпо-

лага постоянна скорост 
на повишаване на 

нивото на оке-
аните. „има 

обаче и убе-
дителни до-
казателства, 
че тази ско-
рост се уве-

личава и това 
увеличение е 

експоненциално“, 
подчертава той. грен-

ландия сама по себе си има 
достатъчно замръзнала вода, 
която може при топенето си да 
повиши нивото на океаните с 
около 7 метра. Повечето учени 
вече очакват общото повиша-
ване на нивото на океаните в 
края на века да надвиши зна-
чително 1 метър.

Нивото на океаните 
стремително се покачва

те населени места твър-
дят, че при тях са имали 
и по-ниски температури, 
но това не е било ре-
гистрирано от метеоро-
логичните служби. Ой-
мякон е разположен в 
невероятно живописна 
долина. Районът, в кой-
то се намира, прилича 
на гигантска чаша с дъ-
но от лед, заобиколено 
от планини. Всичко све-
ти, проблясва, наоколо 
тичат елени и хъскита, 
а самите якутци са ус-
михнат народ. Едва ли 
пътешественикът може 
да пренебрегне такава 
романтика. Да се зани-
маваш със селско сто-
панство в най-студено-
то място в света, е само 
по себе си геройство. Но 
местните жители проя-
вяват изобретателност в 
борбата с температур-
ния режим. Те напри-

мер изобретили специ-
ален сутиен за крави, за 
да не замръзва млякото 
във виметата. Водката не 
помага. Ако решите да се 
стоплите с класическото 
руско средство срещу 
студа – водката, в Оймя-
кон, по-добре се обадете 
предварително в болни-
цата. От студа течността 
ще замръзне в гърлото 
ви. Има явление, кое-
то местните са нарекли 
„шумът на звездите“. То-
ва е феномен, който се 
случва, когато въглерод-
ният диоксид, изпуснат с 
дъха на човека, момен-
тално замръзва в студа, 
издавайки леко шумоле-
не. В Оймякон прекарват 
цяла зима, без да гасят 
двигателите на автомо-
билите. Един път изга-
снал, двигателят замръз-
ва и повече не може да 
бъде запален.

Цивилизацията на маите е из-
вестна с красивите си храмове, 
сложната си писмена систе-
ма и високоразвитите ма-
тематически и астроно-
мически познания, но 
произходът й и до 
днес си остава 
мистерия.

Ново из-
следване 
посоч-
ва свидетелства, които опровергават 
и двете най-популярни теории, за ко-
ито спорят съвременните антрополо-
зи. Според първата цивилизацията на 
маите е възникнала напълно незави-
симо сред джунглите на Гватемала и 
Южно Мексико. Втората смята, че ма-
ите са наследници на по-старата ци-
вилизация на олмеките с център Ла 
Вента. Разкопките, които учените от 
университета на Аризона направи-
ли в Сейбал, древен център на ма-
ите в Гватемала, разкрили, че той е 
по-стар от Ла Вента с близо 200 го-
дини, а архитектурните образци са 

сходни с тези в олмекския център. 
Следователно не възможно ма-

ите да са наследили този тип 
храмове от цивилизация-

та в Ла Вента. Но това 
не доказва, че циви-

лизацията на маи-
те е по-стара от 

тази на олме-
ките - тъй 

като те 
са има-

ли по-друг център преди Ла Вента - 
нито доказва, че маите са се разви-
ли самостоятелно, обяснява един от 
участниците в изследването, д-р Та-
кеши Иномата. При разкопките били 
открити 11 архитектурни слоя. Учени-
те смятат, че строителството на пира-
мидите е започнало около 700 г. пр. 
н. е. Радиовъглеродният анализ пока-
зал, че слоевете са разделени от про-
междутъци от 70-200 години, което 
означава, че процесът по формиране 
на архитектурния ансамбъл в Сейбал 
е продължил три века.

Нови факти за произхода на маите
Най-старият работещ 

бръснар в света се гри-
жи клиентите му да из-
глеждат и да се чувст-
ват по най-добрия на-
чин през празничните 
дни. Той работи в мал-
кия град Уин-
дзор, в се-
верната част 
на щата Ню 
Йорк, и е най-
старият жи-
тел на града, 
който все още 
р а б о т и . " Н а 
колко години 
съм? -  На 107!“, 
заявява гордо 
антъни Ман-
чинели. Той е 
част от Книгата на ре-
кордите на Гинес като 
най-стария бръснар в 
света. Антъни все още 
работи на пълен рабо-
тен ден, по 40 часа сед-
мично. Неговият съвет 

за толкова дълъг живот 
е хората да не спират 
да работят. "Бъдете за-
ети. Някои се пенсиони-

рат твърде рано и та-
ка се състаряват", смя-
та Манчинели. Столет-
никът започва да под-
стригва коси и офор-
мя бради на 11-годиш-
на възраст. Прави го ве-

че 96 години. "Исках да 
помогна на семейство-
то си", обяснява той. Ан-
тъни бил женен цели 69 
години. "Тя ми липсва. 
Ходя на гробището все-
ки ден, преди да отида 

на работа”, каз-
ва той. Неговият 
син Боб е на 85 
години. Пенси-
онирал се, когато 
бил на 81. За ба-
ща си споделя, че 
е в по-добра фор-
ма от него. Антъ-
ни Манчинели 
няма планове да 
забавя темпото, 
възнамерявайки 
да държи "под 

око" младото поколе-
ние. През март той ще 
навърши 108 години. Ги-
нес рекордьорът живее 
сам и всеки ден шофира 
самостоятелно до рабо-
тата си.

Студено ли в е през 
зимата? А можете ли 
да си представите, че  
всъщност не знаете как-
во е истински студ. 

В село Оймякон, Ру-
сия, температурите са 
падали до -71°С (изме-
рена от метеорологич-
ната станция Томтор 
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ПОЛАРИС - поляризационен диск

 „Стар си толкова, колкото са 
стари кръвоносните ти съдове."  - 
изречение, което преминава през ме-
дицинските кръгове от години и без-
спорно илюстрира значението на до-
брото кръвообращение и снабдяване-
то на органите със свежа кръв, богата 
на кислород и хранителни вещества. 
За съжаление с течение на времето се 
наблюдава поява на кръвоносни съдо-
ве с намалена еластичност, забавяне на 
кръвния поток и съсирване на кръвта, 
което води до хронично страдание и 
влошаване на всички органи и колапс 
на здравето. Изучавайки дългогодиш-
ните резултати на потребителите на 
диск Поларис, стигнахме до извода, 
че той е един от основните механизми, 
който води до бързо нормализиране 
на състоянието, а  именно драстично-
то подобрение на кръвообращението 
в лекуваните области.  

Ако вземем за пример мигрента  
(главоболие). Известно е, че една от 
основните причини за продължител-
но главоболие е липсата на кислород и 
глюкоза поради вазоспазъм на кръво-
носните съдове на мозъка. След кратко 
лечение с Поларис  имаме подобре-
на проводимост  на кръвоносните съ-
дове и осигурен  нормален приток на 
кръв към мозъка. Резултатът е много 
бързо намаляване или пълно спиране 

на болката. Много хора са благодар-
ни, че след дългогодишни страдания 
най-накрая са намерили такова просто 
решение на техния про-
блем. Можете да прове-
рите ефекта на вазоди-
латацията (разширява-
не и отпускане на кръво-
носните съдове), като из-
мервайте кръвното си на-
лягане сутрин, докато все 
още сте в леглото.

Поставете диска По-
ларис на 3-та чакра (слънчевия сплит) 
в легнало положение. След 10 мин. от-
ново измерете кръвното, което трябва 
да е по-ниско с 15-20 единици. При по-
дълъг период на използване на диска 
съгласно горните инструкции се хар-
монизира  енергийният поток, а оттам 
се  стабилизира и кръвното. 

Една от най-сериозните болести е 
тази на Алцхаймер, която засяга над 
50 млн. души по света. Ло-
шата циркулация заедно с 
други причини  са сред ос-
новните за това заболява-
не. Не е трудно да заклю-
чим какво е значението на 
ежедневната употреба на 
диска за подобряване на 
притока на кръв към мо-
зъка за предотвратяване 
на тази болест. 

За да потвърдим ефекта от  употре-

бата на Поларис диск за подобрява-
не на кръвообращението, направихме 
ултразвуков цветен доплер на кръво-

носен съд преди и след използването 
на Поларис. 

На фиг. 1 и фиг. 2  може да се види с  
невъоръжено око, както и в цифрово-
то изражение, че  след 10 мин. използ-
ване на диска увеличаването на кръв-
ния поток през каротидния сплит се е 
увеличил с 30%. Да се отделят 10 мин. 
за лечение не е голям залог за 10 или 
повече години качествен живот на чо-

века независимо от възрастта.
Подобряването на кръвообращението 

с помощта на диск Поларис обяс-
нява и по-бързото течение на рани по 
краката, които в продължение на годи-

ни с различни  лечения не успя-
ват да се излекуват. На фиг.3 и 
фиг.4 е показано, че само след 
три седмици използване на ди-
ска резултатите наистина за-
служават внимание .

За какво помага  
дискът Поларис

На практика дискът пома-
га при всички видове болка и 

здравословни проблеми. Поларис 
действа доказано ефективно при ги-
некологични и урологични пробле-
ми, кръвно наляга-
не, болки в гръбна-
ка и ставите, нару-
шено либидо, стери-
литет, хемороиди, 
запек, проблеми с 
червата, белодроб-

ни и сърдеч-
ни проблеми, 
проблеми с щитовидната жлеза, 
главоболие, безсъние, дори зат-
лъстяване и лошо настроение, 
както и при редица други забо-
лявания. Ускорява зарастването 
на постоперативните рани и счу-
пените кости. 

С оглед на това, че става въ-
прос за естествена биоенергия 

  Поларис може да бъде използван 

и от хора с инпланти и пейсмейкър.
Поставен в помещение, Поларис 

изчиститва пространството от вредни 
електромагнитни излъчвания и отри-
цателната енергия на други хора. По-
требители от много страни по света 
твърдят, че наблюдават положителна-
та промяна в настроението  на близ-
ките си.  
 Д-р Дино Томич, специалист по гине-
кология и родилна помощ, повече от 20 
години се занимава в търсене на въз-
можности за лечение извън ограниче-
ните рамки на класическата медицина. 
Създава диск Поларис след дългого-
дишни проучвания и анализ на  схеми 

на Тесла и Лаховски.  

За поръчка и инфор-
мация:

тел. 0886  777  126  
и на сайта на Поларис Бг 
www.polarisdisc.bg

Цена на диск Поларис  
1 бр.  -  70,00 лв. + дос-

тавка
2 бр. -  140,00 лв. + безплатна дос-

тавка
3 бр.  - 10% отстъпка /189,00 лв./ 

+ безплатна доставка
• Куриерски услуги доставка в гр. 

софия – 3,60 лв. 
• Куриерски  услуги  доставка  до 

други населени места – 5,00 лв.
в опаковката има подробно опи-

сание за приложението му.

Подобряване на кръвообращението като предпоставка за изцелението 

1. преди

 3. преди     4. след 

 2. след

Eстествената морска сол е най-полезна за човека. 
Нейният състав е най-близък до кръвната плазма. 
Морската сол съдържа всички необходими химиче-
ски елементи (64 на брой) - мед, калий, натрий, кал-
ций, магнезий, фосфор, желязо, манган, цинк, хром, 
селен, сяра, силиций, бром, йод и още, и още... Тя 
подобрява функцията на щитовидната жлеза, ак-
тивира храносмилателните ензими, нормализира 
кръвното налягане, регулира водния баланс, ук-
репва имунната система. Действително причини-
те да заменим готварската сол с морска са много. 
Неслучайно французи, шведи, немци, норвежци, 
холандци използват само морска сол, а ние, бъл-
гарите, приготвяме с нея единствено кисело зеле.

За лечение на хрема. При хрема и всички ви-
дове синузит, както и при начални симптоми на 
настинка (сухота и дращене в носа и носоглътка-
та), промивайте носа си с разтвор на морска сол с 
концентрация 1 чаена лъжичка на чаша вода. Про-
цедурата може да се направи, когато и двата си-
нуса са свободни. Вземете спринцовка или чайни-
че с тесен улей, запушете едната ноздра и налейте 
течността във втората. Главата трябва да бъде ле-
ко наклонена. Ако направите всичко както трябва, 
водата попада в носоглътката и започва да тече от 
втората ноздра.

срещу настинки и болки в гърлото. Подсолена 
вода се използва за гаргара при настинка - болки, 
възпаление, затруднено преглъщане. Вземете две 
чаши топла преварена вода, прибавете 2 супени 
лъжици ситна морска сол и хубаво разбъркайте. С 
големи глътки правете гаргара на гърлото и после 
изплюйте разтвора

срещу токсините. Морската сол перфектно от-
пуска мускулите и успокоява нервната система. Взе-
мете 500 г едра морска сол, добавете я в затоплена 
до температурата на тялото вана и полежете в нея в 
течение на 15-20 минути. Може да добавите някол-
ко капки успокояващи етерични масла - лавандула, 
маточина, лайка, жасмин. По време на процедурата 
минералите активно проникват в кожата, възстано-
вявайки водното, белтъчното, витаминното и ми-
нерално равновесие в организма. Освен това ос-
вобождават токсините от човешкия организъм на 
ниво потни и мастни жлези. Обикновено се правят 
10-12 процедури през ден.

срещу целулита. Ситна морска сол смесете с 
душ-гел и с масажиращи движения втривайте във 
влажното тяло. Може да добавите масло от здра-
вец или грейпфрут. Изплакнете с топла вода, след 
това облечете топъл халат и се завийте в леглото.

За кожата и ставите. Вани с едра морска сол 
се назначават при лечение на кожни заболявания 
- псориазис, витилиго, различни видове диатеза, 
невродермит, екзема и др. 

Лечение с морска сол
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Чичо Милко живее-
ше в предпослед-
ната къща в се-

лото на малката ули-
ца „Люляк”. Около се-
демдесетгодишен, но 
изправен и енер-
гичен, с бяла, гъ-
ста коса и очи си-
ни като планин-
ски езера, той от 
сутрин до вечер 
нещо вършеше 
в двора, косеше 
тревата, режеше 
клоните на овощ-
ните дръвчета, по-
ливаше доматите. 

До къщата на 
чичо Милко беше 
къщата на брат му 
Динко, но той и же-
на му бяха почина-
ли преди пет го-
дини и сега къща-
та стоеше празна и 
запустяла. 

Рано една не-
делна сутрин чи-
чо Милко забеля-
за през оградата човек 
в двора на брат си. Кой 
ли ще е, запита се той. 
Мъжът стоеше на пло-
щадката пред вратата 
и чичо Милко се запъ-
ти към него. Като набли-
жи, видя, че е Евтим, си-
нът на брат му. 

- Евтиме, ти ли си? – за-
радва се чичо Милко, - А 
аз си помислих, че кра-
дец е влязъл. 

- Аз съм, чичо, аз съм 
– отговори Евтим. 

- Е, как си, как се нака-
ни да дойдеш? Толкова 
време не си идвал. Май 
минаха повече от пет го-
дини.

- Решил съм да вди-
гна тук една вила и дой-
дох да огледам къщата 
и двора. 

Евтим, четиридесет-
годишен, висок, здрав, 
русокос и синеок като 
чичо си, беше облечен с 
дънки и зелена тениска. 

- Хубаво си решил, 

момчето ми. Това ти е 
бащин имот и трябва да 
го поддържаш. 

Чичо и племенник 
поприказваха малко и 
Евтим си тръгна. Зарад-

ва се чичо Милко, че Ев-
тим ще строи вила. „Ня-
ма да съм вече сам, каза 
си, ще си имам пак съсе-
ди, мое момче”. Гордее-
ше се чичо Милко с пле-
менника си. Евтим живе-
еше в столицата и беше 
станал голям човек, ди-
ректор на някакъв ин-
ститут. 

Не се мина много вре-
ме и  Евтим започна да 
строи вилата. Най-на-
пред бутна старата ба-
щина къща, разчисти 
мястото и двора и го-
лям строеж подхвана. 
То не бяха багери, не 
бяха булдозери. Строе-
жът продължи цели две 
години. 

Един ден Евтим дойде 
при чичо си и му каза:

- Чичо, ще трябва да 
взема част от твоя двор, 
такъв е планът на вила-
та. 

Не му стана хубаво на 
чичо Милко, но се съгла-
си, нали е племенник, да 

не го огорчава и да не 
се карат. Така Евтим раз-
шири двора на вилата 
си. А тя не беше вила – 
приказка, същински ал-
пийски хотел, с цветя, с 

гаражи, с басейн. Тако-
ва чудо чичо Милко не 
беше виждал. Не стига, 
че Евтим разшири дво-
ра, вземайки от двора 
на чичо си, но започна 
да загражда и част от 
улица „Люляк”. Това ве-
че сериозно разтрево-
жи чичо Милко.

- Какво правиш, Евти-
ме? – попита го той. – За-
що заграждаш улицата?

- Някога мястото на 
татко е било дотук – 
обясни Евтим. – Вилата 
ми е последна на ули-
цата и за какво е тази 
улица. 

- Как за какво? По нея 
се минава, за да се оти-
де в гората – посочи чи-
чо Милко.

- Който иска да ходи 
в гората, да заобиколи 
оттатък къщите – каза 
Евтим. 

И макар че чичо Мил-
ко се опита да убеди Ев-
тим да не прегражда 
улицата, той не го пос-
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луша. Направи голяма 
желязна ограда около 
луксозната си вила. 

Това лято се случи 
сухо. Два месеца, юли 
и август, не падна кап-

ка дъжд. Всичко 
изсъхна. Хората 
напразно се оп-
итваха да поли-
ват, но не успя-
ха да спасят зе-
ленчуците. Една 
нощ викове събу-
диха чичо Мил-
ко. Той скочи от 
леглото, поглед-
на през прозоре-
ца и видя, че го-
рата, която беше 
на стотина метра 
от вилата на Ев-
тим, гори. Съсе-
дите бяха излез-
ли и се опитва-
ха да ограничат 
огъня. Някой се 
беше обадил на 
пожарната. Не 
мина много вре-

ме и колите на пожар-
ната пристигнаха, но 
не можаха да отидат 
до горящата гора, за-
щото оградата на Ев-
тим преграждаше ули-
цата. Трябваше да зао-
биколят и се забавиха. 
Буйните езици на пла-
мъците се приближа-
ваха и поглъщаха всич-
ко. Стигнаха до ограда-
та на Евтим, провряха 
се през нея и  сухата 
трева в двора на вила-
та пламна за секунди. 
Пожарът се разрасна. 
Пламъците обхванаха 
вилата. Добре че вътре 
нямаше никого. Вила-
та гореше. Нищо не ос-
тана от нея, само голи 
обгорени стени. Чичо 
Милко гледаше и тихо 
си шепнеше:

- Ех, Евтиме, Евтиме, 
казах ти да не заграж-
даш улицата, но ти не ме 
послуша. 

георги МиХалков

от радост параходите тръбят,
набраздили залива чудесен!
Фарът ги посреща в утринта –
Варна, моя, синя морска песен!

Блестят аркади в приказния град,
чинари се прегръщат в небесата!
 Сребристи чайки с вятъра трептят -
 Варна, родна стряха на моряка...

избелени от сол платна и ризи
отплуват и се губят до отвъд.
непокорен дъх разлива бриза –
Варна, светлина и морски път...

Въздишат самолети в мараня,
идещи без дъх – нетърпеливи,
да сетят райска свежа хладина!
Варна, приключение щастливо!

катедралните камбани – чисти,
възвестяват благослов вековен.
Щракат с апарати курортисти –
Варна, ароматен морски спомен...

Вълните ще притихнат вечерта,
брегът е в лунно злато омагьосан!
неони плисват щедра красота –
Варна, хубавице полунощна...

Д-р Петър МиХайлов, германия
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Божидар ДиМиТров

успехът ми може да се дължи 
на факта, че съм търсил в ката-
лозите книга с автор Петър Бог-
дан. А има вероятност наследни-
кът му да е присвоил труда му. 
Това е често явление в епохата. 
Пострадал е и Паисий. Първото 
печатно издание на историята 
му е излязло в 1844 г. под името 
„Царственик” с друг автор на ко-
рицата. Може би днешните мла-
ди учени трябва да търсят „Ис-
торията на България” под име-
ната Стефан Кнежев(ич), Никола 
Станиславов, Георги Пеячевич и 
други живи след 1874 г. ръково-
дители на българската католи-
ческа общност.

Иначе в България кой знае 
защо се смяташе за най-голя-
мото ми откритие една късно-
средновековна хроника за Мо-
равската мисия на Кирил и Ме-
тодий. Там Методий бе наречен 
с българското име Страхота. То-
ва бе сметнато дори от акаде-
мичните кръгове за сигурното 
доказателство за българския 

произход на Кирил и Методий. 
Според мен такова доказател-
ство дори не ни е нужно. Явно 
е, че Кирил и Методий няма от-
къде да знаят така добре бъл-
гарски език, че да му съставят 
азбука, още повече думи за но-
ви абстрактни понятия за пре-
водите на сложната материя на 
богослужебните книги. В Магна-
урската школа не е имало факул-

тет по славянобъл-
гарска филология, а 
език не се учи, как-
то се мъчат да ни 
убедят учени гърко-
фили – при детските 
игри на солунския 
пазар от български 
търговци на зелен-
чуци. Първо, деца-
та на висши ари-
стократи не играят 
в прахоляка на па-
зара на Солун и, вто-
ро, там могат да на-
учат максимум 100-
200 думи от бита. С 

такъв „речник” не се превежда 
богослужебна литература. Бъл-
гарчета са си били братята и ка-
то малки, и като големи. И от 
гледна точка на съвременните 
критерии – висши офицери от 
разузнаването на цар Борис I, 
такива са били и учениците им 
– св. Климент, св. Наум, св. Ан-
геларий, св. Горазд и св. Сава.

Останалите открития може 

да бъдат обособени по групи. 
Една от тях са документи за дей-
ността на българите католици 
през ХVII в. Много от тях са свър-
зани с Петър Богдан – създател 
не само на първата българска 
история, но и на още няколко 
исторически студии, една от ко-
ито е „История на Охрид – столи-
ца на България”. Петър Богдан 
е първият българин, започнал 
битката за Македония. Естестве-
но не срещу македонизма, а сре-
щу сърбизма. Имало е хора във 
Ватикана, които са смятали, че 
Охрид и Македония са в Сърбия, 
и Петър Богдан ги е разубедил. 
Той е създател на първия бъл-
гарски герб, който успях да от-
крия (разярен лъв с корона, тъп-
чещ полумесец), създател на ре-
волюционния комитет, вдигнал 
Чипровското въстание. Събрах 
всички морски карти и лоции и 
ги публикувах в една огромна по 
размери книга – ако не бяха ог-
ромни страниците й, нямаше да 
може да се четат ситните надпи-

си. В нея бяха всички български 
пристанищни градове (някои 
от тях днес изчезнали) с изо-
бражения на крепостните им 
стени, днес достоверна осно-
ва за реставрацията им.

Това са в кратце моите при-
ключения на разузнавач. Като 
изворовед знам, че мемоари-
те са най-ненадеждният извор 
за историята. Защото пишещи-
ят ги дори неволно гледа да 
се представи в добра светли-
на. Затова публикувам и доку-
ментите от служебното си до-
сие – ако някой намери нещо 
укоримо от морална, нацио-
нална и всякаква друга глед-
на точка, нека да напише или 
каже нещо против. Накрая ис-
кам да благодаря на две лица, 
на които дължа много – на во-
дещия си офицер – професор. 
Такъв учен и държавник Бълга-
рия скоро няма да роди. И на 
монсеньор Жозе Руискар, ви-
цепрефект на Ватикана, който 
ме оправяше  дебрите му. И 
двамата вече са покойници. Ве-
чна им памет.

Продължение от бр. 5
Боян Пенев бе писал, че из-
чезването му е страшна за-
губа за историята на Българ-
ското възраждане. Имах щас-
тието още в първите си дни 
на изследовател във Ватика-
на да открия фрагмент от то-
зи труд, съдържащ предгово-
ра и първите 4 глави. От пре-
писка в началото на ръкопи-
са става ясно, че той е даден 
за редакция на един хърват-
ски духовник (Иван Пастрич – 
Джовани Пастрицио) и откри-
тият фрагмент всъщност е пре-
писваната от него редактира-
на част на ръкописа на Богдан. 
След това Иван Пастрич оста-
вил работата си поради дру-
ги задължения, наследниците 
на Петър Богдан след смър-
тта му (+1674) го отпечатали 
„кози коме става” (така, как-
то си беше), т.е. без редакция. 
Това направили във Венеция. 
Това увеличаваше шансовете 
да намерим пълен екземпляр, 
но аз не го открих в сбирките 
от старопечатни книги в Ита-
лия. Сега седя и си мисля: не-
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имоти

важно!
въЗПоМинаниЯ, скръБни вЕсТи, ПоЗДравлЕ-

ниЯ, чЕсТиТки иЗПращайТЕ на аДрЕс: 1421 соФиЯ, 
кв. „лоЗЕнЕЦ“, ул. „криволак“ №48, вХ. „в“, За в. 
„ПЕнсионЕри“, и на e-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.

ТАРИФАмаЛки оБЯВи

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.

02/8508784 – „Селско де-
камеронче” – забавно-поз-
навателна книга за село Гъ-
лъбник, Радомирско, 1941-
1944 г.

0888/829543 – прода-
ва лека кола “Smart”, 2004 г., 
регистриран дизел, разход 
4/100 км, автоматик, клима-
тик, нови летни гуми. За ло-
зето – партер, джипче

0896/321902 – продава 
черничево буре 30 литра – 50 
лв., стъклени черни бутилки с 
коркови тапи – 100 бр.

02/8566830, 0887/585240 
– продава пружина за легло, 
панелна дограма, електромер 
и водомер

0725/66476 – продава пе-
ралня „Тандор” – нова, запа-
зена

0896/712667 – търся жена 
помощник у дома, от София

0888/606053 – купувам за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

0725/66476 – подарявам 
малки хубави черни котета

02/8566830, 0887/585240 
– продавам грамофонни пло-
чи, видео и касети

0878/438599 – продава 
инвалидна количка, тоалетен 
инвалиден стол на колела, но-
во родопско одеяло, котлен-
ски 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 бен-
зин и газ Спешно!

0888/245413 – продава 
метална туба 20 л – 65 лв., 2 
пластмасови туби х 10 и 20 лв. 
– 45 лв., 2 родопски одеяла – 
х 60 лв./бр., персийски килим 
– 120 лв.

0889/993415 – продава 
бойлер 200 л неръждаем, 150 
лв., бойлер 200 л обикновен, 
нов – 100 лв., врати за гараж 
метални

0898/483353 – продава 
джип „Мицубиши-Паджеро 
спорт”, дългата база, дизел, 
кожен салон с нови зимни гу-
ми. Производство 2001 г., с 
малкия данък

0899/707947 – купува лам. 
усилватели, музикални ин-
струменти, български елек-
трически китари, синтезато-
ри, ехолани, драм машина и 
др. музикални инструменти

Петко Тонев, видин, к-с 
"Химик", бл. 10, вх. Б, ап. 52 
- продава шахматни игри, гео-
графски карти, значки, речни-
ци, медицинска и фармацев-
тична литература

0899/845628 - продава 
симсон, 3 скорости, и шевна 
машина "Лучник" - нова

0877/882177 - яке ново, ев-
ропейско, модерно, от естест-

0899/560816 – 
спешно търси квар-
тира за пенсионери

08133/2567 – продава къ-
ща гредоред, двор 1,5 дка, га-
раж, баня, на 30 км от Русе

0878/181538 – продава къ-
ща с 5 стаи, декар двор, сгради 
за животни, с. Ставерци. Цена 
по договаряне

0988/233247 - про-
дава 1 дка двор с къща + 
кухня+навес+гараж. Къщата е 
с 4 мазета, 6 стаи + 2 бани, тре-
ти етаж + стая + балкон! Кухня-
та е: стая+баня+тоалетна. Га-
ражът е железен, до къщата. 
В с. Телиш има хранителен ма-
газин, асфалт, аптеки, жп гара, 
връзка с цяла България. Евти-

На 12.2.2019 г.
се навършват
16 гоДини

от смъртта на
МИТКА КОСТАДИНОВА 

ВОЙНОВА

Възпоминание

от гр. Белослав
Липсвате ни. Помним прекрасните дни, когато 

бяхме заедно. Поклон, дълбок поклон пред 
паметта ви!

Почивайте в мир!
от семейството

На 3.2.2019 г.
се навършиха
38 гоДини

от смъртта на
АТАНАС ДИМИТРОВ 

ВОЙНОВ

Възпоминание

Тъжен помен

На 12 февруари 2019 г.  
се навършват 

9 гоДини 
от смъртта на 

големия човек и лекар,
нашата скъпа майка и баба

 доц. д-р 
ЦВЕТАНА АСЕНОВА 

ДАМЯНОВА
1924-2010

Ти си в сърцата ни с безкрайния си оптими-
зъм, трудолюбие, човечност, професионализъм.

Ти си нашата опора в мислите и делата ни! 
Дълбок поклон пред светлата ти памет!

от семейството

На 12 февруари 2019 г.  
се навършват
14 гоДини

от смъртта на нашата 
 скъпа дъщеря, майка и баба

ЛюБОВ ГЕОРГИЕВА 
ПАТРИКОВА

6.6.1956-12.2.2005
Живеем с добрите спомени за 

теб, за твоята майчина грижа и доброта. 
Ти беше всеотдайна 

 към всички страдащи хора. 
Поклон пред светлата ти памет! 

Почивай в мир!
от семейството и приятели

Възпоминание

Тъжна ВесТ

но! 60 хил. лв.
0988/339388 – продава/за-

меня двор с къща, гараж, кла-
денец – с. Пъдарско, Плодив-
ско – 6000 лв.

0894/297967 – продава ви-
ла 3 ет. – Момин проход, на 60 
км от София. Цена 50-60 хил. 
евро, напълно обзаведена

0897/507266 – купува гар-
сониера в комплекс „Аврен” – 
Ямбол. Без посредник! Спеш-
но!

0877/882177 - продава 
имот 880 кв. м близо до язо-
вир "Искър".  Двустайна дърве-
на къща 18 кв. м, много строи-
телен материал. Облагороден, 
електрификация, инфраструк-
тура много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въздух, 
на 40 км от София. Подходящ 
за туризъм, ски, риболов, за 
лов на водоплаващ дивеч, зай-
ци, сърни, диви прасета.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра на 
Пловдив

0884/411758 – прода-
ва двуетажна къща в с. Нова 
Върбовка, общ. Стражица – 
5000 лв.

0889589675 – замяна
08133/2567 – продава къ-

ща – 4 стаи, гараж, двор 1,5 
дка, Русенско, цена 19 000 лв.

0898/550760 - продава сту-
дио - 32 кв. м, хотел „Бор“ - Ве-
линград

02/4690408, вечер - дава 
самостоятелна стая под наем, 
обзаведена; дава и гараж под 
наем, оборудван, ток и вода, 
санитарен възел. Изгодно!

0988/772744 – купува къ-
ща в Стрелча, централна част. 
Може и срещу гледане на въз-
растни хора

0878/338141 - собственик 
продава 3-стаен апартамент с 
парно и екстри, обзаведен, на 
ул. "Гео Милев" - София

0988/845735 - млад инже-
нер търси жилище

0878/593726 - продава 

дворно място 620 кв. м в с. Ря-
хово, Русенско, на р. Дунав. Це-
на по договаряне!

0877/038063 - търси са-
мостоятелна квартира на се-
ло в Пловдивска или Смолян-
ска област, с добри условия

0897/299174 - продава къ-
ща в гр. Земен, 90 кв., двор 1 
дка, допълнителни постройки

0885/663425 - търси да ку-
пи една стая със собствен са-
нитарен възел на партерен 
етаж - в Бургас

0896/803870 – пенсиони-
ран медицински специалист 
търси срещу приемлив наем 
обзаведена или празна сел-
ска къща с баня, тоалетна и 
допълнителна стабилна сто-
панска постройка в село без 
медицински персонал

0897/042029 – предлага 
къща на село на семейство 
пенсионери или пенсионерки, 
безплатно и безсрочно. Усло-
вия – много добри. Който ня-
ма дом, да заповяда!

02/690408 – след 18 ч. – да-
вам стая под наем в жк „Люлин 
– 3”. Сградата е санирана и то-
пла. Изгодно!

0878/464628 – в полите 
на Рила, село Ресилово, про-
дава къща с голям двор, бу-
нар и други екстри. Цена 40 
000 лв.

0889/027105 – продава 
се едноетажна масивна къща, 
лятна кухня с баня, двор 1300 
кв. м, кладенец, ток, вода пла-
тени – обл. Пловдив, до гр. Съ-
единение

0898/225564 – продава 
идеален селски имот с 2 дка 
двор,  лозе, овошки и две сон-
ди за поливане + масивна къ-
ща в Пловдивско, общ. Пър-
вомай

039/20003 – продава/за-
меня запазена модерна къща, 
двор, градина, бивш рибарник. 
Селото е на 4 км отклонение на 
магистралния път за Кърджа-
ли, преди Горски извор

вена кожа, голям номер - 150 
лв., сако мъжко от естествена 
кожа, модерно, употребявано 
- 50 лв., нагреватели за акуму-
лираща печка - нови, по 5 лв., 
шпилки с диаметър 0,5 до 1 
см и дължина 0,5-0,9 м, с мно-
го гайки - по 1 лв./бр., светов-
на суперенциклопедия - при-
ключения "Бисерните брего-
ве", съставена преди 115 г. - 
Пол Морган, преведена в Бъл-
гария през 1923 г. 1600 стр. 
- 150 лв.

0888/606053 – купува запа-
зени стари книги на руски език, 
печатани преди 1940 г.

0888/812043 – продава 
ръчно плетени дамски и мъж-
ки вълнени чорапи. Качество и 
ниски цени!

0889/378252 – продава 
електрожен „Кракра” – 160А – 
240 лв., ботуши кожени №45 – 
30 лв., бюро от дърво за офис, 
ученици – 160 лв., домашни че-
хли от агнешка кожа №38 и 42 
– 20 лв., мини казан за ракия – 
170 лв., лечебна кализия

На 10 февруари 2019 г.
се навършва

1 скръБна гоДина
без непрежалимата ни 

майка, баба и сестра
ДОНКА ДЕЧЕВА ДЕНЕВА

родена на 23.1.1928 г.  
в с. Русаля,  

Великотърновско
Тя отдава живота си в за-

щита на честните, но онеп-
равдани хора. С пословичното си трудолюбие 
и човечност взема активно участие в изгражда-
нето на детското здравеопазване. Работи като 
инспектор в ХЕИ и в Градския съвет на Плевен. 
По-късно е секретар на ОК за защита на мира. 
Само прекрасните спомени за миговете с теб 
запълват дните ни.

С много обич, болка и благодарност се прек-
ланяме пред светлата ти памет!

ПОЧИВАЙ В МИР! ОБИЧАМЕ ТЕ!
от синовете красимир и румен  

и сестрата русанка

На 29 януари ни напусна 
ЛИЛИ ДАНКОВА

от с. Подем, обл. Плевен, 
 общ. Долна Митрополия

(бивш кухненски работник  
и пощенски служител,  

от 2 години пенсионерка)
Добър, трудолюбив, скромен  

човек и жена беше.
Ще ни липсваш! Бог да те прости!

Почивай в мир!
от семейството, приятели и бивши колеги

0887 66 66 36 -
Пансион за 

възрастни хора  
в Димитровград.
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6 ФЕвруари, 3 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна, луна в 

риБи 
Трябва да поканите на среща 

човек, който ви е симпатичен. Жиз-
неният потенциал ще е висок, са-
мочувствието ви ще бъде добро 
през цялата седмица.

7 ФЕвруари, 4 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна, луна в 

риБи 
Негативните емоции ще из-

бликват и понякога ще им дава-
те воля, но се налага да проявите 
сдържаност. Имайте предвид – да-
деният период е свързан не само 
с реални, но и с мними трудности.

8 ФЕвруари, 5 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна, луна в 

овЕн 
Емоционалният фон ще се ста-

билизира, вашата раздразнител-
ност ще отиде в миналото. Ще 
станете по-жизнерадостни и дру-
желюбни, вашата привлекател-
ност ще се увеличи. Положител-
ните тенденции ще набират сила, 
много неща ще се подредят към 
по-добро.

9 ФЕвруари, 6 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна, луна в 

овЕн
Животът ще стане малко по-

лек, когато разграничите нещата 
и всичко си отиде по местата. Ва-
шите идеи и начинания ще срещ-
нат разбиране, неприятните неща 
ще минат на по-заден план.

10 ФЕвруари, 7 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна, луна в 

овЕн
  Ще се засили вашето умение 

да вземате решения и ще ги след-
вате. Способността за импровиза-
ция, полетът на фантазията и твор-
ческият подход ще се засилят.

11 ФЕвруари, 8 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна, луна в 

ТЕлЕЦ
Призовете на помощ свое-

то търпение и сложете основите 
на бъдещите ви успехи, блестяща 
кариера и финансово благополу-
чие. Напълно възможни са сери-
озни промени.

12 ФЕвруари, 9 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна,

 луна в ТЕлЕЦ
Колкото и да ви увлича рабо-

тата и колкото и важна да е тя, на-
мерете време за отдих със семей-
ството или с любимия човек, ина-
че може да се окажат застрашени 
вашите добри отношения. 
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

 вечерното пре-
даване на радио 
Пловдив „жива зе-
мя“. Всяка вечер от 
19 до 20 ч. Всичко 
за живота в българ-
ското село, актуални 
селскостопански ве-
сти, традиции, бит и 
българска народна 
музика. С микрофон 
на село!
всяка събота от 

20 до 22 часа сед-
мичното фолклор-
но предаване „от 
дума на дума“. Всич-
ко за вашите любими народни изпълнители 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!

ДЖЕСИКА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (6.II.- 12.II.2019 г.)
овЕн - В началото на пе-
риода преценявайте из-
ключително точно докъ-

де можете да прострете възмож-
ностите си от материален харак-
тер. Здравето ви ще покаже ня-
кои изненади.

ТЕлЕЦ -  Постарайте 
се да бъдете стрикт-
ни при изпълнени-

ето на задълженията си, като 
се стремите да не се налагате 
арогантно върху действията и 
решенията на близките от  се-
мейството.

БлиЗнаЦи - До средата 
на седмицата не прека-
лявайте с мнителността 

си, особено ако искате да спече-
лите на своя страна съмишлени-
ци сред близките си. 

рак - Постарайте се да 
откриете удачни вари-

анти за справяне с част от те-
кущите си затруднения от ма-
териален характер. Следвайте 
стриктно съветите на личния си 
лекар. 

лъв - Постарайте се да 
не изоставате със зада-
чите си, които сте се на-

гърбили да спазите. Действай-
те с повишено внимание спрямо 
инициативите, които изискват от 
вас влагането на пари. 

ДЕва - Около средата на 
периода се доверете на 
инстинктите си. Спечеле-

те на своя страна нов приятел 
или благоволението на влиятел-
на особа. Погрижете се за здра-
вето си.

вЕЗни - Не си позволя-
вайте лукса да предпри-
емате инициативи, за ко-

ито не сте подготвени предва-
рително. В края на разглежда-
ната седмица харчете разумно 
парите си.

скорПион - Заложе-
те на търпението, защо-
то именно то ще ви до-

несе непредвидените положи-
телни резултати от делови ха-
рактер. Осланяйте се на стабил-
ността си в това направление. 

сТрЕлЕЦ – Не прене-
брегвайте симптомите 
на отпадналост. През 

почивните дни е добре да про-
явите по-голяма пестеливост в 
парично отношение. 

коЗирог – Заемете се 
със занимания, които са 
свързани с дома или се-

мейството ви. Насладете се на 
заслужена почивка. Осъщест-
вете планирани пътувания.

воДолЕй – Запасете 
се с  позитивна нагла-
са, която ще ви помог-

не да посрещнете по-леко от-
говорностите си в началото на 
периода. Доверете се на ин-
стинктите си и на доброто си 
здраве.
 риБи - Не си позволя-

вайте лукса да пред-
приемате инициативи, за кои-
то не сте подготвени предва-
рително. На ваша страна ще се 
появи на нов приятел или вли-
ятелна особа.

0897/735261 – 67 
г./170 см/70 кг, търси се-
риозна жена за съжи-
телство и взаимопомощ 
– при нея, от Брацигово, 
Стамболийски, Пловдив

0899/930488 – търся 
богата дама, без деца и 
наследници – за сериоз-
на връзка. Аз съм мъж на 
54 г. Възраст та е без зна-

чение. От София
0876/212235 – 70-го-

дишен мъж, неангажиран 
и самотен, мислещ, че с 
богатство не се живее. С 
жена желае обвързване

Емил Тончев, „слив-
ница” 21, русе – Не пия, 
не пуша, с жилище съм. 
Желая запознанство с же-
на от 52 до 56 г.

0876/848708 – непу-
шачка. Моля обаждане 
след 17 ч.

0896/810578 - мъж на 
65 г./177 см/90 кг, сърде-
чен, с чувство за хумор, 
търси своята половинка 

Д-р иван сТоЯнов

Времето

магнитни бури - 7, 8.II. 

В сряда ще бъде дъждовно, но топло, с температу-
ри изцяло в положителния диапазон, но без дневен ход 
– 4-5 градуса. В четвъртък валежите ще се засилят, 
ще е ветровито и температурите ще спаднат до 0 
градуса. В петък ще е облачно и студено, като вале-
жите ще преминават в сняг. В събота не се очакват 
валежи, а температурите ще са между– 1 и 6 граду-
са.  В понеделник не се очаква промяна във времето, а 
във вторник температурите ще достигат вече до 8-9 
градуса, но сутрешните ще останат ниски – 1 градус.

По-сериозни здравословни проблеми през периода 
могат да имат хората, склонни към чести възпале-
ния на дихателните пътища. на тях фитотерапе-
втите препоръчват за пиене запарки от стръкове 
от мащерка, жълт кантарион, риган и босилек, от 
листа от подбел и живовляк, от цветове от лопен, 
липа и лайка и др. За увеличаване на лечебния ефект 
на тези чайове ще допринесе прибавянето към тях 
на лимонов сок и подслаждането им с пчелен мед. оч-
акваните магнитни бури могат да окажат извест-
но неблагоприятно въздействие върху здравето на 
хора с по-напреднали атеросклеротични промени на 
мозъчните артерии и това налага избягването от 
тяхна страна на евентуални по-големи физически и 
психоемоционални натоварвания.

БиоПроГноЗа

на
НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ 

ВУКАДИНОВ
роден в с. Драгомир, 

обл. Пловдивска, 
на 6.2.1939 г.

Мили татко и дя-
до, желаем ти много 
здраве и дълголетие!

от семейството

на
ПЕНЧО ДИМИТРОВ КИРЧЕВ

роден на 4.2.1930 г. 
в с. Маджари, Хасковски 

окръг
С пожелания за 
много радост и 

дълголетие!
от неговите 

близки и роднини: син, дъщеря, 
внуци и правнуци на ИВАНИЧКА

 ФЛОРОВА 
(29. 1. 2019 г.) 

от с. Подем, обл. Плевен, 
общ. Долна Митрополия

Иве, пожелаваме ти 
дълъг живот, изпълнен с 
приключения, приятели и 
всякакви забавления! Все-
ки ти пожелава здраве и 
така трябва да 

бъде, защото без него не можем, но 
ние ти пожелаваме и да може да се 
радваш на своето здраве като полу-
чаваш всичко, което желаеш!

от съпруг калин, деца ники и Марио, сестра 
станислава, майка Маруся и сем. ангелови

на 7.2.2019 г. на 
ВЕСКА УЗУНОВА

 председател на общинска-
та организация на пенсио-

нерите към "СП - 2004", 
гр. Сливо поле 

Г-жо Узунова, 
Пожелава-
ме ти мно-

го  здраве и бодър дух за издига-
не нивото на живот на хората от 
третата възраст! Нека усмивката 

не слиза никога от лицето ти! 
Пенсионерски клуб 2 - гр. сливо поле

- от Пловдивския регион
0896/255929 - 60 г., 

осигурен, с добър харак-
тер, търси своята поло-
винка. Желае сериозно 
запознанство със скром-
на и добра жена

0876/283955 - учи-
тел пенсионер, от Со-
фия, свободен, без анга-
жименти, самостоятелен, 
търси себеподобна дама 
- от 70 г. нагоре, в сво-
боден режим, за сериоз-
но приятелство от стра-
ната и Европа. Живеене 
по споразумение. Да се 
спазват изискванията! 

След 16 ч.
0877/619012 - моля 

да се обади Галя Цвета-
нова от Кюстендил, си-
нът й Ясен или дъщеря 
й Ралица

0887/979530 – неже-
нен, 71 г./165 см/70 кг, 
търси свободна дама 
пенсионерка за сериоз-
на връзка, която да желае 
да живее при него

0876/193203 - 68 г. фи-
лософка, писател, филан-
троп, художествена ли-
тература, театър, желае 
приятелство с подобен 
интелектуалец за смис-

лени, приятни и осъзна-
ти старини.

0896/255929 - 60 
г./170 см/70 кг, самосто-
ятелен, оси гурен, търси 
жена за сериозна връзка. 
Знам, че някъде те има! 
Чакам те!

0889/245711 - г-н ви-
сок 180/80 кг/78 г., инте-
лигентен, осигурен, с до-
бър външен вид, от Со-
фия, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа 
за приятелство и уваже-
ние

0890/137007 - вдови-
ца на 68 г., благородна, 
добра домакиня, зрава, 
търси своята половинка 
- от Пловдив и региона
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Уляна ПЕТКОВА

Издирван от Интерпол намерен в безпомоùно състоÿние

Полицейска акция 
в „Столипиново”

Фалшиви съобщения 
от името на пощите

Крупна измама

"Български по-
щи" ЕАД съоб-
щи, че се разпра-
щат фалшиви съ-
общения от име-
то на дружество-
то. В съобщения-
та фигурира лого-
то на "Български 
пощи", а текстът 
гласи, че дружеството провежда томбола и всяка 
сряда раздава 10 смартфона на печелившите, като 
за участие получателят трябва да предостави лич-
ни данни от дебитна или кредитна карта.

"Български пощи" ЕаД обръща внимание, че 
не провежда томбола, не раздава награди и при 
никакви поводи не изисква лични данни от де-
битна или кредитна карта, заявиха категорич-
но от дружеството.

До момента авторът на електронната измама не 
е установен.

Масирана полицей-
ска операция в "Сто-
липиново" предизви-
ка вълне-
ния в квар-
тала снощи. 
Десетки ро-
ми са излез-
ли по улици-
те "Правда", 
"Ландос" и 
" К р а й р е ч -
на", но до 
ескалация 
на напре-
жението не 
се е стигна-
ло, увериха от Област-
ната дирекция на поли-
цията в Пловдив. Спо-
ред ромите обаче по-

Служители на сектор 
„Измами“, Главна дирек-
ция "Национална полиция" 
и СДВР разкриха телефон-
на измама, осъществявана 
почти цял месец.

Жертвата e 71-годишен 
мъж от столицата, който в 
периода от 8 до 10 януари 
предал на измамници сума-
та от над 100 000 лева, съ-
общиха от пресцентъра на 
МВР. Парите той оставял 
в района на Транспортна 

болница. На 23 януари сце-
нарият продължил - измам-
ниците го убедили да про-
даде недвижим имот и след 
това да им предаде парите 
от продажбата, като сдел-
ката е трябвало да се осъ-
ществи на 30 януари.

При проведена  поли-
цейска операция са задър-
жани двама куриери – кри-
минално проявен 61-годи-
шен мъж и дъщеря му, на 
33 години.

7-8 мъже с телосложение на охрани-
тели, предвождани от адвокат, са иска-
ли да нахлуят 
в стаята на за-
държания за 
72 часа Стай-
ко Стайков в 
МВР болница 
и да го при-
берат вкъщи, 
тъй като бил 
в тежко със-
тояние.

Мъжете са 
били ведна-
га спрени от 
полицаи и съ-
дебни охра-
нители, кои-
то не са ги допуснали до стаята на сина 
на Миню Стайков. 29-годишнит мъж бе 
преместен в МВР болница от "Пирогов", 

където бе настанен преди.
Стайко Стайков бе обявен официално 

за издирване с черве-
на бюлетина от между-
народната полицейска 
организация Интерпол 
в началото на октом-
ври м. г. 

Още след акция-
та срещу баща му Ми-
ню Стайков в началото 
на септември той беше 
обявен за издирване  по 
обвинението, че е член 
на престъпна група за 
данъчни престъпления, 
пране на пари и неле-
гално производство на 
цигари. Стайков бе на-

мерен на паркинг в столицата в безпо-
мощно състояние.

Случаят се изяснява от полицията.

22-годишен мъж, който не притежа-
ва свидетелство за правоуправление 
на МПС, е шофьорът, който блъсна и 
уби на място 42-годишен мъж в град 
Нови Искър.

По първоначални данни той седнал 
зад волана на лек автомобил "БМВ" и 
блъснал пешеходец, който пресичал 
пътното платно. В резултат на удара 
мъжът е починал на място, а водачът 
и спътникът му напуснали местопро-
изшествието и избягали.

Малко по-късно двамата се явили в 
полицейския участък на Нови Искър. 
Установено е, че водачът не притежа-
ва свидетелство за правоуправление 
на МПС. По случая е образувано досъ-
дебно производство. 

Шофьор 
блъсна 

пешеходец 

Проблеми Конфликти

новград и в други сели-
ща. Задържани са чети-
рима души, сред кои-

то е извес-
тен дилър 
от Кричим. 
По неофи-
циални дан-
ни той е за-
ловен с над 
500 грама 
н а р к о т и к . 
Един мъж е 
опитал да 
се укрие в 
заведение в 
квартала, но 

е догонен от спецполи-
цаите. Акцията е при-
ключила около 23 часа и 
ситуацията е спокойна.

68-годишен софиянец е за-
държан за жестокото убийство 
на 85-годишния си баща, съоб-
щиха от пресцентъра на МВР. 
В полицията постъпил сигнал 
за починал мъж в апартамент 
в столичния ж.к. „Овча купел“. 
Изпратените на място полицей-
ски екипи установили самолич-
ността на починалия - 85-годи-
шен мъж, живеещ на адреса. При 
първоначалния оглед по тялото 
на възрастния човек са устано-

вени следи от насилие.
В резултат на предприети-

те оперативно-издирвателни 
действия било установено, че 
извършител на убийството е 
68-годишният син на жертвата. 
Той е задържан. След доклад на 
събраните материали в Софий-
ската градска прокуратура мъ-
жът е привлечен като обвиняем. 
Наложена му е мярка за неоткло-
нение задържане под стража за 
срок до 72 часа. 

Син затри баùа си

лицаите са превишили 
правата си.

Акцията е била насо-

чена срещу наркораз-
пространението както 
в "Столипиново", така и 
в ромската махала в Асе-

Почина 14-годишни-
ят Божидар, който беше 
ударен от волтова дъ-
га при опит да се снима 
върху влак. Лекарите из-
вършиха две операции, 
но въпреки усилията им 
не са успели да го ста-
билизират. 

Това е поредният тра-
гичен случай с дете, ко-
ето се качва на влак, за 
да си направи снимка. За 
две години при подоб-
ни инциденти са постра-
дали шест деца. Божи-

дар бе приет в болница-
та с опасност за живота 
и 56% изгаряния. Инци-
дентът стана на жп гара-
та край село Калитиново.

Детето бе настанено 
в Клиниката по изгаря-
ния на Университетска-
та болница "Св. Георги" 
в Пловдив в шоково със-
тояние.

Свидетели на инци-
дента станали други де-
ца, които подали и сиг-
нала на тел. 112.

Почина момче, поразено от волтова дъга

Турски Тир 
сЕ ЗаБи в къща

Турски тир се 
заби в къща в тър-
новското село са-
моводене. За щас-
тие е разрушена 
само пристройка, 
пригодена за ра-
ботилница. Шо-
фьорът е жив и 
е откаран за пре-
глед в болницата. 

ЗрЕлищно 
ЗаДържанЕ на 

краДЦи
Трима души бя-

ха задържани при 
зрелищна поли-
цейска операция 
на столичния бу-
левард "васил 
левски". акция-
та срещу тях би-
ла след сигнал за 
кражби от коли. 
За да ги задържат, 
у н и ф о р м е н и т е 
се наложило да 
ползват стоппа-
трони. Двама от 
арестуваните са 
криминално про-
явени. Минувачи 
и ученици стана-
ха свидетели на 
акцията.

влак Блъсна 
ДЕТЕ

Тежък инци-
дент е станал край 
гара кумарица. 
влак е блъснал 
дете на 13-годи-
ни, което е преси-
чало релсите. По-
страдалото моми-
че бе настанено 
в "Пирогов" без 
опасност за живо-
та. Детето е било 
близо до релси-
те, а въздушната 
струя да го е по-
влякла.

агрЕсивЕн 
Мъж рани 

служиТЕлка
4 1 - г о д и ш е н 

мъж е задържан, 
след като счупил 
стъкло на гише в 
приемната на Ди-
рекция "Българ-
ски документи за 
самоличност", съ-
общават от Мвр.

вследствие на 
счупването на 
стъклото е по-
страдала служи-
телка, която е би-
ла транспортира-
на за оказване на 
медицинска по-
мощ. агресивни-
ят мъж е чужде-
нец. 

По случая е за-
почнато бързо 
производство за 
хулиганство.
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ÐÅ×ÍÈÊ: ÀÊÎÐ, ÈÁÈ, ËÀÊÀ, ÎÂÀÄÀ, ÐÅÍÀÐ, ÒÎÐÎ. ÑÒÅÔÀÍ ÊÐÚÑÒÅÂ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÒÂ ÑÅÐÈÀË
“ÆÅÍÅÍÈ
Ñ ÄÅÖÀ”

ÂÈÄ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÌÀÐÊÀ
ÍÅÌÑÊÈ ÌÎ-

ÒÎÐÍÈ ÌÀÑËÀ

ËÎÂÖÈ
ÍÀ ÄÈÂÈ

ÆÈÂÎÒÍÈ
Â ÑÅÂÅÐÍÀ

ÀÌÅÐÈÊÀ

ВОДОРАВНО: Пеликани. Литератори. Лиман. Тревира. Арал. Тирол. Креда. 
Апарати. Киви. Ретина. Елит. Ток. Нрави. Омар. Кило. Скат. Нивалин. Ран. 
“Българе”. Овада. Ирини. “Рир”. Арили. “Унита”. Янтар. Кота. До. Пат. Овраг. 
Село. Бои. ЛАЗ. Вана. Рекс. Тас. Ивета. Торо. Оран. Кав. Ров. Клара. Апетит. 
Корида. ИЛ. Сакар. Колода. Инат. “Милан”. Каренина. Галата. Ирак. Вар. Опарин. 
Таке. Аби. Иво. “Там”. Пирони. Аланин. Спомени. Алабак. “Лили”. “Орас”. 
Комари. Ироним.

ОТВЕСНО: Обори. Отс. Велико Търново. “Евелин”. По. Лирик. Лит. Рилке. 
Алагатор. Димов. Сграда. Астор. Тарама. Калинка. Рогоз. Арас. Лимес. Пан. Ра 
ра. Аман. Кратер. Накит. Пик. Митрев. Палати. Ретинол. Пера. Арам. Следи. Иви. 
Никола. Иванова. Лик. Ренар. Ати. Амаду. Тока. Иби. Ера. Алан. Лака. Трапери. 
Акор. Баки. Ал. Нит. Водевил. Старик. Рак. Рана. Ало. Оратори. Оператори. 
Иринин. Арат. Ланитал. “Народен”. Вили. Илитони. Атанасова. Аноним.
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женски тост:
- Масата да се чупи от 

продоволствия, леглото 
от удоволствия, да има 
какво да облечеш и пред 
кого да се съблечеш!


разговор между тъща 

и зет на коледната тра-
пеза:

- Тиквеник... Яде ли?
- Пача... Ядох!!!


- каква е разликата 

между мечката и жената?
- Мечката те изяжда 

наведнъж, а жената те 
яде цял живот.


Да слагам или да не 

слагам винетка в бани-
цата - това е въпросът!


- какво е наглост?
- Служител на 

„Еконт” да ти доста-
ви пратка, а ти да му 
дадеш да ти изхвърли 
боклука.


любовният триъгъл-

ник всъщност е любо-
вен тъпоъгълник - две-
те страни и тъпакът. Лю-
бовен триъгълник има-
ме, когато херцогинята 
спи с херцога, херцогът 
спи с коняря, а конярят 
спи с херцогинята...


ако си ял сарми и си 

се оригнал, не е от кисе-
лото зеле. Това е душа-
та на прасето, която се 
извисява към небесата...


- Мамо, ще ми напра-

виш ли палачинки?
- Петърчо, чакай сега 

да ти обясня. Това, че спя 
с баща ти, не ти дава пра-
во да ми викаш мамо!

- Ами тогава как да ти 
викам?

- Може и на име, чи-
чо Гошо.


из писмо до един 

женски вестник:
„Той много тежко го 

преживяваше и което е 
най-лошо - разочарова 
се от момичетата. Запо-
чна да гледа на тях ка-
то на противоположен 
пол.”


- слушам ви, на ли-

ния сте!
- Алоуу, може ли да ми 

пуснете песента "Докто-
ре, докторе"?

- Може! А направле-
ние имате ли?


Телевизионните ре-

портери като акулите 
са способни да надушат 
кръв от 4 километра!


на празничната ма-

са:
- Вземете си хляб!
- Благодаря, вече си 

взех кюфте!


Французите казват:
- "Търси жената" - а 

ако я намериш, не се оп-
лаквай!


МЕи-то. Изпит по ма-

шинни елементи. Блон-
динка.

Професорът:
- Колежке, каква е 

разликата между винта 
и болта?

- Болта можеш да го 
завиеш, а може и да го 
забиеш...


- Мамо, какво е това 

травестит?
- Амиии иди питай 

вуйна си Тодор!


Японецът:
- Ние в Япония рабо-

тим по ос-
ем часа. 
Два за се-
бе си, два 
за импе-
ратора и 
четири за 
Япония.

Нашене-
цът:

- Ние у 
Б ъ л г а р и я 
бачкаме по 
два часа. 
Щото не-
маме импе-
ратор, па 
ни е през 
оная рабо-
та за Япо-
ния...

с а л а -

та “Мета-
лург”:

- Три су-
пени лъжи-
ци, две ви-
лици и че-
тири чаени 
лъжички!

о, бо-

жеее, ум-
ряла муха в спалнята ми. 
Сигурно е било от скука.


внимавайте на пътя 

тия дни! Пълно е с пияни 

нала склероза и диабет!
- Как разбра бе, док-

торе?
- Ципът ти е отворен, 

а край него летят пчели!


Задължително пазе-
те детските си снимки. 
Може да се наложи да 
доказвате, че сте стана-
ли лайно, а не сте се ро-
дили така!


Между банскалийки:
- Иванке, ти пробвала 

ли си суши?
- Тцъ, само со уста.


- Ало, секс телефонът 

ли сте?
- Да.
- А защо така тихичко 

говорите?
- Внуците спят!


- какво правиш?
- Решила съм да поот-

слабна. Вчера си купих 
дискове с фитнес.

- Е, и как е?
- Сега седя, ям шоко-

лад и гледам...


Тя бе толкова скром-
на, че се притесняваше 
да си поиска чаша, зато-
ва пиеше от бутилката!


наследствеността 

най-добре се предава 
чрез банката!


обичам любящите, 

тактични и отговорни 
мъже. Абе с две думи - 
обичам фантастиката!


жена към мъж: 
- Защо така ме гледа-

те? 
- Не ви гледам вас. 
- А защо не ме гледа-

те?


вкарват един в затво-
ра и адвокатът му казва: 

- След някой ден ще 
те измъкна, а дотогава 
запомни - като те питат 
другите затворници за 
какво си, да им кажеш, 
че си по член 114, али-
нея първа. 

Влязъл той и веднага 
другите го питат за как-
во е, а той: 

- Член 114, алинея 
първа... 

Веднага се поотдръп-
нали от него, дали му 
най-доброто място, из-
пълняват му всички же-
лания. 

След няколко дена, 
както му бил обещал, 
адвокатът го измъкнал. 
И попитал адвоката си: 

- А за какво е член 114? 
- "Изнасилване на 

едър рогат добитък със 
смъртен изход."


- каква е разликата 

между мъжа и прасето? 
- Пияното прасе не се 

държи като мъж.


България обявява 
война на Китай. Китай-
ските военни обсъждат 
ситуацията: 

- Колко са тия бълга-
ри? 

- Седем милиона.
- И в кой хотел са от-

седнали?


журналист взима ин-
тервю от директора на 
лудницата: 

- Как разбирате дали 
пациентът е здрав, за да 
го изпишете? 

- Имаме стандартен 
тест - отговаря директо-
рът. - Пълним една ва-
на с вода и слагаме чае-
на лъжичка и черпак до 
нея. А след това караме 
пациента да излее вода-
та от ваната. 

Журналистът се ус-
михва и казва: 

- И нормалният човек 
взима черпака, нали? 

- Не - отговаря дирек-
торът. - Нормалният чо-
век изважда тапата.


касиерка в банката: 
- Кажете номер на лич-

на карта! 
Клиентка: 
- На моята ли? 
- Ако можете, кажете 

на моята!


- какво ще правиш на 
Св. Валентин? 

- Какъв ден се пада? 
- Петък. 
- Леща!


- Толкова си хубава, 

защо не се омъжиш? 
- Искам да се омъжа по 

любов, но тъкмо се влю-
бя в някого, и се оказва, 
че няма пари.


- Мъжо, гледам, една 

от кокошките е омърлу-
шена, дали да не я зако-
лим?! 

- Ами ако мислиш, че 
това ще я развесели.


градска девойка за 

пръв път от години на 
гости на баба си на село. 

- Бабо, а къде може ту-
ка да се ходи нощно вре-
ме? 

- Е в тая кофа...

мъже, дето жените им ги 
возят...


- Представяш ли си? 

Вървя си тази сутрин по 
улицата и насреща ми 
президентът!

- Айде бе, автограф по-
иска ли?

- Не, за какво му е мой 
автограф!


Промъквам се много 

тихо в ранни зори и ля-
гам под завивките.

Съскащ глас:
- Ти си пиян!
- Е как разбра бе!
- Ти живееш в съсед-

ния апартамент!


разплакана ученичка 
от I клас:

- Вие нароч-
но ни давате 
домашно, за 
да ни скарате 
с родителите!


само баби-

те знаят как да 
ти мушнат в ръ-
ката свита сто-
левка като на 
дилър.


и аз станах 

жертва на те-
лефонните из-
мамници.

Една ми ви-
ка: "Ще ти звънна"... И не 
звънна.


До всички, които ми 

пращат голи снимки: 
- Кълна се, дрехите ви 

не са при мен!


време е да започнат 
да обявяват заплатите ка-
то прогноза за времето:

„Заплата 500 лв., но се 
усеща като 280 лв.”


- Защо спиш със съсед-

ката от първия етаж?
- Защото от нейния 

балкон се скача най-лес-

но.


няма не-
достъпни мъ-
же!!! Има зле 
сготвена му-
сака...


- Докторе, 
слушал съм, 
че при прос-
туда идеал-
но помага се-
ксът.

- Да, само 
не прекаля-
вайте със самолечение-
то!


- Холмс, какъв е този 

тих шепот, който се носи 
от блатото?

- Това са българите, 
сър, протестират!


жената не остарява. 

Тя става с една година 
по-опасна.


жената на работещия 

в спецчастите отдавна ис-
каше разнообразие в сек-
суалния живот, защото 
позата с лице към пода 
вече определено взе да 
й омръзва…


Доскоро считах Худи-

ни за велик факир. Но то-
зи мит рухна, когато га-
джето ми си извади сути-
ена през ръкава!


- скъпи, а какво ще се 

случи, ако ти случайно 
разбереш, че съм ти из-
неверила?

- Надявам се да не раз-
бера!

- И аз се надявам!


- как доживяхте до сто 
години?

- Веднъж в годината 
стресирам 
жестоко ор-
ганизма си.

- Хм... И 
колко алко-
хол изпива-
те?

- Този ден 
не пия и кап-
ка.


М л а д е ж 
на първа 
среща води 
мацето на 
ресторант.

Мацето:
- Аз ще 

взема кар-
пачо, ролца 
с черен хай-
вер, омари и 
мартини със 
сок.

М л а д е -
жът:

- Ма ти 
много си за-
богатяла, аз 
ще взема ед-
но кафе!


в ъ з р а с -
тен пациент 

влиза при доктора:
- Докторе, искам да си 

проверя здравето!
- Влизай, дядо. Вече 

виждам, че имаш напред-
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Български

Доброволни самопризнания

Ситнежи
ДРеБОСЪЦи Съвет

Хвалебствията към тър-
говците трябва  да  спес-
тите, 
да не ви вдигнат за благо-
дарност цените!

Участ народна
Над четвърт век правител-
ства, депутати,  управа,
а  животът ни все по-
труден става!

Защо ли?
От десетки години наши 
политици 
са готови все за вот – с 
ритници!

Докога?
Докога някои ще са добре 
в новото време,
а народът страда и носи 
непосилно бреме?!

ДАРИТЕЛСТВО
Жива е, жива е все още 

българската дарителска 
традиция. Ето например 
пазарджишкият бизнесмен 
Кънчо Пенчев е решил да 
дари чисто нов джип “Па-
джеро” на сина си Пенчо и 
нов мезонет на любовница-
та си Фифи. Хвала на такива 

щедри сърца!

ОБЯВА
Институтът за чуждес-

транни студенти организи-
ра тримесечни ИНТЕНЗИВ-
НИ курсове по БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК за африкански студен-
ти и български журналисти.

Димитър БЕжански

40 Хумор Хумор

Права без право

  за има-няма минута 
броили,
  ала това било работа 
жежка,
  работа тежка, още 
свръхтежка.
   Грабят ме, мамо, от 

тежка банка,
  на пенсия лека са на-
летели,
   че видиш ли, грабят къ-
де що заварят,
   а няма къде да се жа-
лиш, оплачеш.

 Стара песен на нов глас

Много напредна 
в последните годи-
ни криминалистика-
та и здраво навлязоха 
в живота ни специал-
ните разузнавателни 
средства! 

Миналата седми-
ца например антима-
фиоти хванаха поли-
тика Петров с беляза-
ни предизборни обе-
щания! Всичко се слу-
чи така: 

Първо Петров дър-
жа реч на предизборно 
събрание в претъпка-
ния читалищен салон 
в село Долно Цинцаро-
во. Обясни на избира-
телите кое как  ще ста-
не гласуват ли те за не-
говата партийна листа. 
На гадни въпроси ум-
ни отговори даде. Обо-
снова се издълбоко с 
Европейския съюз, це-
ните на петрола и озо-
новите дупки. 

И  когато, горд от 
убедителността си 
и с букет цветя в ръ-
це, връчен му от въз-
торжена съпартийка, 
тръгна да сяда в депу-
татското беемве, за да 
поеме към следващо-
то село, където го ча-
каше друго такова съ-
брание – хоп! – изско-
чиха от околните хра-
сти антимафиоти, на-
обиколиха го мрачни 
полицейски комисари 
и заядлив прокурор с 

розова лепенка лейко-
пласт на челото с хлад-
на официалност попита:

- Може ли да ни пока-
жете предизборните си 
обещания!

- В какъв смисъл? – 
удиви се Петров.

- В смисъл, че се на-
лага да ги проверим по-

средством специални 
разузнавателни сред-
ства!

Извади изуменият 
Петров обещанията от 
куфарчето си, подаде 
ги на органите, освети-
ха ги органите със спе-
циалната си апаратура 
и обещанията внезапно 
за Петров, но очаквано 
за ченгетата се оцвети-
ха в издайническо вио-
летово.

- Обвинявам ви в упо-
треба на стари и вече 
пети мандат неизпълне-
ни предизборни обеща-
ния! – мрачно се изки-
коти  прокурорът, но от 

усмивката раната под 
лейкопласта на челото 
му го заболя и той от-
ново стана зъл и кисел.

Извади човекът на за-
кона от джоба си белез-
ници, надена ги на кит-
ките на Петров, закопча 
го с някакво мрачно за-
доволство и изрече за-

дължителното:
–  П р е д у п р е ж д а -

вам ви, че от този мо-
мент всяка ваша дума и 
действие могат да бъ-
дат използвани срещу 
вас! 

- Защо срещу мен?! 
Откъде накъде сре-
щу мен? – почти изпи-
щя Петров. – Това бе-
ше най-обикновено 
предизборно събра-
ние, на което аз пред-
ставих пред тукашните 
избиратели нашите но-
ви идеи за обновление 
на отечеството!

- Не се опитвайте и на 
мен да пробутвате ста-

рите си ментета за но-
ви идеи! – съвсем се 
разгневи прокуро-
рът. – А що се отна-
ся до думите ви “Защо 
срещу мене? Откъде 
накъде срещу мене?”, 
би трябвало да знае-
те, че според проме-
ните в Наказателния 
кодекс неизпълнени-
те предизборни обе-
щания вече са при-
равнени с фалшифи-
цирането на пари! 

Може би ще попи-
тате защо прокуро-
рът, дето ръководе-
ше операцията, бе-
ше толкова заядлив 
и непроцесуален? Че 
и с лепенка на чело-
то? Ще ви кажа защо - 
него пък съпругата му 
предишната нощ го 
беше пипнала с беля-
зана жена. Прибрал се 
той чак призори и зах-
ванал да й разправя, 
че бил закъснял, що-
то имали важно съ-
вещание във връзка 
с борбата с престъп-
ността, обаче тя го ос-
ветила със същите те-
зи лъчи и той на ми-
га изцяло се оцветил 
във виолетово! Че ка-
то го почнала с кух-
ненския порцелан – 
само на прокурор го 
направила... 

чавдар Шинов

Специални разузнавателни средства

   По „канят ме, мамо…“

   Грабят ме, мамо, от 
тежка банка,
   от тежка банка, с ви-
соки такси,
   с високи такси за ни-
що важно,
   за свръхпечалба на гър-
ба ми крехък.
   Че  ми броили стотин-
ките жълти,
   дето ги кътах с годи-
ни в нея,

   Затуй, мамо моя, в 
буркан ще завия
    и пенсия жалка, и борч 
за съседа,
    пък и дано ми потръг-
не късмета
    и някой крадец да не 
ме затрие…

атанас  жЕлЯЗов 

Зимата и през таз година
много време продължава,
всичко сняг дълбок зарина –
полето, горската дъбрава.
И очаквано се случи -
храната вече да приключи,
птици и животни да студуват
и започнат да гладуват.
Ненадейно във гората днес
глашатаят горски съобщава
неочакваната блага вест,
че храна ще се раздава.
И както всичко бе наред,
някак много бързо стана.
Зайо и Глигана без късмет -
за тях храна изобщо не остана.
Недоволни, те повишиха глас:
- Имахме и ние право
храна да има и за нас! –
шефовете наругаха здраво.
Тогаз умницата Лисана
успокоително захвана:
- Така е, ние сме със вас,
искаме и вие да добрувате,
но щом не сте на власт,
ще трябва да кротувате!

Изводът валиден и за нас -
на книга имаме права,
но щом не сме на власт,
очаква ни безмилостна забрава!

Димитър канДЕв

 в пощенската си кутия намерих следната 
обява: „Близо до морския бряг продавам мяс-
то с двуетажна вила.” Това комплимент ли е или 
подигравка?
 когато се чувствам самотен, заставам пред 

огледалото.
 когато стигнах до тавана на възможности-

те си, някой започна да тропа с крака отгоре.
 когато прощавам на враговете си, записвам 

часа и датата на тази моя неразумна постъпка.
Турхан расиЕв

иван вунчЕв  музикален омлет

сметка за 
електроенергия


