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Размисли на главния редактор

„Îíèÿ òàì, ãîðå!”

На стр. 4

интрига
Мина времето, когато Борисов разполагаше с 

цялата власт и можеше да говори каквото иска 
за когото си ще. Президентът Радев с високия си 
рейтинг и мажоритарния вот на над 2 млн. бълга-
ри безспорно е голям залък за него. Забравил тази 
подробност, премиерът доста лекомислено го об-
вини, че чете, без да се замисля за написаното от 
началника на кабинета Иво Христов, „бивш служи-
тел на Делян Пеевски”!!! 

Последва мълниеносен отговор на летеца ас, 
известен и като човек на честта. Той зададе ня-
колко неудобни въпроса, отдавна вълнуващи об-
ществеността, на възприемащия се едва ли не 
за Бог министър-председател. Борисов от своя 
страна, разярен, отвърна: „Ако има каквито и да 
било обвинения, да ги дава на разследващите ор-
гани!” Номерът обаче не минава след споделената 
от бившия градски прокурор Кокинов „тайна”, че 
Бойко е назначил Цацаров на високия пост. В край-
на сметка Пеевски официално заяви, че не познава 
Иво Христов и никога не е бил негов работодател. 
В случая някой пак лъже, създава интриги и пред-
поставки за конфликт между институциите. Кой 
– отговорете си сами… „П“
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На стр. 2

На стр. 12

Деспот Слав 
се влюбва в 

императорска 
щерка

Êоøмар çа „áоãатите“ 
пеíñиоíери! 

По-евтина вода за бедните

На стр. 3

Да направим света 
по-добър

Актьорът Васил ВАСИЛЕВ – ЗУЕКА:
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За хората с увреждания

Нови промени в закона могат на 
практика да намалят пенсиите на 
хората, участвали във втори пен-
сионен фонд. През декември м. г. 
трябваше отново да се прави про-
ект за нова схема, по която да се 
изплащат парите. Основната при-
чина е, че според сега разписаните 
правила жени, родени след 31 де-
кември 1959 г., вече могат да поис-
кат задействане на плащанията по 
втория стълб. На стр. 6На стр. 2

На стр. 11

Месечни количества от 
1,5 куб. м вода на човек на 
цена от 1 лв. и монтиране-
то на безплатни водомери 
за социално слабите пред-
вижда Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. раз-
ликата ще се поема от дър-
жавния бюджет. 

изчисленията на екс-

пертите показват, че 50 
литра вода на човек днев-
но са минималното коли-
чество за ползване. Това 
прави 1,5 куб. м месеч-
но. Бедните българи, ко-
ито ще бъдат определяни 
от агенцията за социално 
подпомагане, ще плащат 
по 1 лев за един кубик. 

Баба Пена Пашова от село Дра-
гомир навърши 103 г. Тя е родена в 
далечната 1915 г. и е най-възрастна-
та жителка на община Съединение . 

Поради грипната епидемия и на-
предналата възраст на столетнич-
ката семейството отбеляза празни-
ка в тесен кръг - баба Пена получи 
подаръци от кметството на селото.

На стр. 2

Гарантиране права-
та на хората с уврежда-
ния е един от основни-
те приоритети на пра-
вителството и на бъл-
гарското председател-
ство на Съвета на Евро-
пейския съюз. Това зая-
ви заместник-министъ-
рът на труда и социал-
ната политика Росица 
Димитрова. 

През 2018 г. със сред-
ства от държавния бю-
джет общините ще про-

На стр. 3На стр. 22

дължат предоставянето 
на социалните услуги в 
домашна среда  „личен 
асистент“, „социален 
асистент“ и „домашен 
помощник“. Ресурсът е 
в размер на 68 млн.лв., 
като с него ще бъде оси-
гурена подкрепа на над 
26 000 лица с уврежда-
ния и възрастни хора, в 
това число и хора с раз-
лични форми на демен-
ция, уточни Росица Ди-
митрова.

- как решихте, че 
сцената ще ви е при-
оритет, г-н василев?

- Ооо, цял живот 
съм живял с тая ми-
съл. В трети клас ве-
че бях наясно, че ще 
ставам актьор. Разби-
ра се, не знаех как. 
Допреди Ники Апри-
лов да дойде в Сли-
вен и да направи дет-
ската студия и да ме 
приеме в нея. 

Кой облича българките в края 
на ХIХ и началото на ХХ век? 
След Освобождението Бълга-
рия с бързи темпове върви на-
пред. По-изискан става и свет-
ският живот. Балове и танцови 
забави са вече нещо обичайно 
сред гражданите. 

конете винаги са били неизменна 
част от българската история и бит. в 
миналото нашата конница е играла 
рещаваща роля в спечелването на 
славни битки.

През 1207 г. новият импе-
ратор на Латинската империя 
(след смъртта на брат му Балду-
ин) Анри Фландърски предпри-
ема поход с цел разширяване на 
територията. На стр. 13

Празнуваме 
Конски Великден

Тези, които не успяха да се класират в бит-
ката за власт и не вкараха свои хора в парла-
мента, вдигат пушилка с приказки за извън-
редни избори. Гладна кокошка просо сънува, 
ще каже някой. Защото най-малко от провали-
лите се бивши седесари зависи кога ще реши 
Б. Борисов да разиграе за пореден път карти-
те по начин, от който ще има полза при евен-
туално гласуване. 

24 фЕвруари
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прехвърляне на недвижим 
имот на наследници

È Ìарãарита Õраíоâа -
ñ миçерíа пеíñиÿ

симеон спасов игна-
тов от с. овчеполци, об-
щина Пазарджик, се об-
ръща отново към редак-
цията и  пита: Кой е най-
добрият вариант за 
прехвърляне на недвижим 
имот на преките наслед-
ници? Бихме желали да го 
прехвърлим на децата си 
– син и дъщеря, така че 
след нашата смърт да ня-
ма проблеми със съд, но-
тариус и всички остана-
ли институции, както и 
да няма проблеми между 
самите тях. 

Този въпрос много 
често възниква, кога-
то родителите имат по-
вече от едно дете. Оче-
видно вие искате при-
живе да поделите имоти-
те между децата си, като 
имате желание имотът да 
остане цял и след смъртта 
ви и да се ползва от сина 
и дъщеря ви и техните на-
следници, а не да се про-
даде от някой от тях. То-
ва е правилен подход, с 
който ще премахнете вся-
какви предпоставки след 
смъртта ви отношенията 
между наследниците да се 
влошат.

За да направите това, 
трябва  компетентен чо-
век да проучи дали по-
строената сграда в имо-
та е обособена техниче-
ски и правно цялата, като 
един жилищен имот, или 
в нея има обособени два 
жилищни имота (трябва да 
се види документацията). 
Една сграда, за да е жи-
лище, трябва да има ба-
ня, тоалетна, кухня, таван 
или мазе и стаи. Обособя-
ване на два отделни жи-
лищни имота може да ста-
не и  след като сградата 
е построена. Ако имотът 

ви е обособен в две жили-
ща, делбата може лесно да 
стане, като вие прецените 
на кого  кой имот (етаж) ще 
завещаете, дарите, прода-
дете и т.н. Подчертавам, че 
вие не можете по свое ус-
мотрение да формира-
те два отделни 
и м о т а . 
Т о -

ва е 
т е х н и -
чески и правен 
проблем. Само при нота-
риуси се изповядват сдел-
ките с недвижими имоти. 
Ако вие със съпругата си 
направите завещание на 
идеални части, тогава си-
нът и дъщеря ви ще по-
лучат имота след вашата 
смърт, но ще възникнат 
отново тези въпроси: ре-
ално делим ли е имотът, 
което, както посочих, зна-
чи обособени ли са два от-
делни жилищни имота и 
какво точно влиза като по-
мещения в единия имот и 
какво в другия. Ако със 
завещанието сте им заве-
щали по ½ идеална част 
от имота, ще оставите на 
тях те да направят реал-
ната подялба, ако такава 
е възможна, и не е изклю-
чено тогава да започнат 
разправии и  да им стру-
ва по-скъпо. Ако имотът е 

неделим, има възможност 
единият да изкупи дела на 
другия. 

Тъй като вие сте реши-
ли да направите завеща-
ние, ще обясня на крат-
ко този правен способ за 
прехвърляне на имоти. 

Завещанието бива 
нотариално 

и само-
ръч-

н о . 
И при 

двата вида 
завещания соб-

ствеността на имота оста-
ва в прехвърлителя и той 
разполага с него до смър-
тта си. Това значи, че той 
след завещанието може да 
го продаде,  да го завещае 
на друг, да го заложи. Об-
разно казано, завещателят 
сяда и пише саморъчно за-
вещание на единия от си-
новете си. Но той ако проя-
вява явно неуважение към 
родителите си, те реша-
ват след месец, след два 
да завещаят имота на дру-
гия син. Сядат и пишат но-
во завещание. След смър-
тта на родителя (завеща-
теля) сила има последното 
по дата преди смъртта за-
вещание. Няма ограниче-
ние колко пъти ще го за-
вещаваш и на кого. Зако-
нът изисква саморъчното 
завещание да е написано 
лично от завещателя и да 

отговаря  и на другите из-
исквания на закона. Нота-
риалното завещание се из-
вършва от нотариус. 

Вие твърдите, че има-
те желание да направите 
завещанието си под ус-
ловие и тежест. Този въ-
прос е уреден в чл. 17, ал. 
1 от Закона за наследство-
то (ЗН). Там е казано: ”За-
вещателните разпореж-
дания могат да бъдат на-
правени под условия и 
тежест.” В чл. 21, ал. 2 от 
ЗН обаче се пояснява: ”Но 
той (завещателят) не мо-
же да задължи наследни-
ка да запази и предаде 
след своята смърт изця-
ло или отчасти получено-
то от него наследство на 
трето лице.” Това означа-
ва, че ограничителни раз-
поредби в завещанието 
в посока например про-
дажба на завещания имот 
след смъртта на завеща-
теля са недействителни. 
Така че следва добре да 
обмислите тези ограниче-
ния, за да не създадат след 
вас напрежение между си-
на и дъщеря ви. И пак ще 
препоръчам да потърсите 
конкретна правна помощ 
от местен адвокат, който 
да ви помогне да решите 
правилно въпроса си. 

Ако нямате средства 
за това, се  обърнете към 
НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА 
ПРАВНА ПОМОЩ, со-
фия, ул. „развигор” №1, 
п.к.1421, тел. 02 /8193200, 
fax: 02/8654812, e-mail: 
nbpp@nbpp.government.
bg www.nbpp.government.  
Оттам ще ви назначат слу-
жебен защитник, който 
ще ви предпази от греш-
ни стъпки и излишни раз-
ходи. Не решавайте такива 
сложни въпроси без кон-
кретна правна помощ, за-
щото последиците от това 
са доста скъпи и ще ги пла-
щат наследниците ви.  
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– син и дъщеря, така че 
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По-МалКо нови 
Пенсионери

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

От стр. 1
За възрастната жена се грижи синът й Велко 

Пашов, който е дългогодишен учител в Драгомир 
и Пловдив. Баба Пена има сестра в Драгомир, ко-
ято също гони стоте. Жената е на 90 г.

За рождения ден на столетничката  цял ден на 
сайта на кметството пристигаха поздравления 
от нейните съселяни. След баба Пена най-въз-
растната жена е Цонка Йочкова, която на 16 май 
ще отбележи 102-ия си рожден ден. А на 8 март 
100-годишен юбилей ще празнува и баба Зланка 
Илиева - и двете от град Съединение. 
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делени случаи. На практи-
ка хората, които редовно 
са се осигурявали върху 
високи суми, няма да мо-
гат свободно да се разпо-
реждат с парите си, които 
няма да се наследяват. Бо-
гатите пенсионери са най-
ощетени. При вариант за 
пожизнена пенсия пари-
те ще отидат в общ пул и 

няма да са наследяеми. В 
концепцията е описано, че 
изплащането ще бъде от 
фонд (пул) във всеки час-
тен фонд, като при дефи-
цит ще се ползват пари от 
специален резервен фонд. 
Ще има гарантиран раз-
мер на пожизнената пен-
сия, който ще се записва 
в договора на всеки пен-
сионер. Пенсията ще се 
актуализира веднъж го-
дишно в посока повише-
ние или понижение, но 
тя няма да може да пада 
под гарантирания размер. 
Пожизнени пенсии ще мо-
гат да получават осигуре-

ни, чиято втора пенсия би 
била не по-малка от 20% 
от минималната, тоест не 
под 40 лв. на месец спо-
ред сегашното законода-
телство. Така този вари-
ант е приложим за хора, 
чиито доходи са само над 
минималните. Активира-
нето на плащанията може 
да стане една година пре-

ди навършването на зако-
новата възраст. Лимитира-
ни програмни тегления са 
възможни само до опре-
делена възраст. Хората, 
чиято месечна пенсия би 
била между 20% и 50% (т. е. 
между 40 лв. и 100 лв. към 
днешна дата) от минимал-
ната, ще могат да изберат 
и варианта „програмира-
ни тегления“. Според тек-
стовете тези с най-ниски 
пенсии няма да могат да се 
възползват и от този вари-
ант. Тегленето на парите 
по план ще става веднъж 

годишно. Само в този слу-
чай пенсията ще е насле-
дяема. 

Въпросната срочна 
пенсия ще се плаща само 
за броя години, отговарящ 
на средната очаквана про-
дължителност на живота. 
Така при очаквана сред-
на продължителност от 85 
години например пенсио-
нер на 86 спира да получа-
ва втора пенсия. 

Третият вариант е за 
хората с най-малки на-
трупвания, които не дос-
тигат за пенсия в размер 
на дори 20% от минимал-
ната пенсия, тоест 40 лв. 
Те ще получат сумата си 
от частния фонд едно-
кратно или разсрочено, 
за да не плащат излиш-
ни такси на частните фон-
дове. Подобни плащания 
ще са допустими при оп-
ределени обстоятелства, 
като покупка на жилище, 
тежки заболявания, трай-
но намалена работоспо-
собност и др.

63 988 души са излезли в пенсия 
от началото на миналата година до 
края на септември. Те обаче са с 5863 
по-малко спрямо същия период на 
2016 г., показват данни на НОИ.

Основната причина за по-малкия 
брой новоотпуснати пенсии е ръс-
тът на изискуемата възраст и оси-
гурителен стаж с по 2 месеца. За да 
се пенсионират, мъжете трябва да 
имат навършени 64 г. при натрупан 
38,4 г. трудов стаж. Жените трябва 
да работят до 61 г. и да имат 35,4 г. 
трудов стаж.

Четири пъти по-малко са излезли-
те в пенсия военни, полицаи и слу-
жители на ДАНС. За първите 9 месе-
ца на годината те са едва 1526 души, 
докато през същия период на по-
миналата са били 6294. Причината 
е, че през 2016-а бяха въведени но-
ви правила за служителите под па-
гон. Сега те трябва да имат не само 
27 г.  осигурителен стаж, 18 г. от ко-
ито в системата, но и да са навърши-
ли поне 53 г.

 легендата 
в родната ес-
трада Марги 
хранова ня-
ма да има по-
различна съд-
ба от колегите 
си, които се 
оплакват от 
мизерните си 
пенсии.  Дама-
та, която ста-
на любимка и на младите зрители след участието си 
във виП „Брадър”, навърши 65 години и както си му 
е редът, е подала документи за пенсиониране. Но и тя 
като колегите си не може да докаже трудов стаж, тъй 
като бившият й работодател „концертна дирекция“ 
е проявил престъпна небрежност към изпълнители-
те си. архивът на бившето държавно предприятие е 
запазен, но само частично. в него липсват данни за 
годините от 1970 до 1980, точно когато са най-силни-
те концертни дейности на Маргарита хранова. Това 
е време, в което тя изнася концерти буквално всеки 
ден, и то пред препълнени зали. Звездата е провери-
ла каква ще бъде пенсията й. „Ще бъда бедна пенсио-
нерка“, обяснява тя. Затова и се е съгласила да участ-
ва във виП „Брадър”, за да подсигури старините си. 
„като навърша 66, ще започна да получавам пенсия. 
и моята ще е 400 лв. като на колегите, но се надявам 
някой да реши, че заслужавам повече. обидно е то-
ва отношение към мен и колегите ми, защото сме до-
несли толкова пари на държавата. Знам, че се дават 
пожизнени пенсии на някои изпълнители, но не знам 
дали ще получа такава“, откровена е легендата. след 
излизането си от виП „Брадър” Марги се надява да 
поднови концертната си дейност.

От стр. 1
Конкретни правила как 

да се случи това обаче ня-
ма. Tекстовете с промени-
те са събрани в концеп-
туалния модел на социал-
ното министерство, който 
ще бъде в основата на за-
коновото регламентиране 
на изплащането на допъл-
нителна пенсия от профе-
сионалните и универсал-
ните пенсионни фондове. 
Моделът е изпратен за 
становища до социални-
те партньори. Според до-
кумента пожизнената вто-
ра пенсия вече няма да се 
наследява, както е пред-
видено в момента в Коде-
кса за социално осигуря-
ване. Родените след 1959 
г. ще имат избор между 
три варианта за изпла-
щане на втора пенсия, но 
всички те не зависят из-
цяло от волята на осигу-
рения, а от размера на на-
трупаното. Правото на на-
следяване на парите в ин-
дивидуалните партиди ще 
съществува само в опре-

Êîøìàð... 
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Всеки месец изчезва 
по едно село

Хората в българските 
села са най-застрашени 
в цяла Европа от соци-
ално изключване, заяви 
вицепрезидентът Или-
ана Йотова.

Полицаите 
с по-високи заплати

От 1 март ще бъдат 
увеличени заплатите на 
полицаите средно с 15%.
Поскъпва „Гражданска 

отговорност”

Застраховка „Граж-
данска отговорност” 
поскъпна. От 1 февруа-
ри тя се увеличи с око-
ло 12 лева.
Грипът отминава

Пикът на грипа от-
мина и вече се наблю-
дава намаляване на за-
болелите.
Закон вади на светло 
парите на медиите

Народните предста-
вители от ДПС Делян Пе-
евски, Йордан Цонев, Ха-
мид Хамид и Велислава 
Кръстева внесоха за об-
съждане  в парламента 
законопроект за измене-
ние и допълнение на За-
кона за задължителното 
депозиране на печатни 
и други произведения.
Нов шеф на НИМ

Големият български 
археолог доц. Бони Пе-
трунова вече е постоя-
нен директор на НИМ.

Третият мандат е компро-
мисно коалиционен, но зрял 
и даже презрял. клиентелата 
е нахранена, възникват спо-
радични бунтове, но не от 
глад, а от преяждане.
Д-р Николай Михайлов

Придобивка  
за възрастните 

бургазлии

Частни гардове ще 
Пазят села и ниви

вятърната мелница Кевр

По-евтина вода за бедните

За хората с 
увреждания

От стр. 1 
Разликата до реална-

та цена ще се покрива 
от бюджета чрез специ-

ален фонд. В някои об-
ласти на страната в мо-
мента цената на водата 
надхвърля 3 лева на ку-
бик. Фондът ще се пъл-
ни от нова такса "соли-
дарност" в размер на 
10 ст. за всеки кубик во-
да, която ще се плаща 
от всички потребители.

Тя трябва да влезе в 
новия тарифен модел, 
който ще бъде разпи-
сан в стратегията за во-
дния сектор. Натрупа-
ните пари във фонда 
ще се използват не са-
мо за подпомагане на 
бедните, но и за инвес-
тиции във ВиК мрежа-
та на региони като До-
брич и Разград.

Предложенията на 
регионалното минис-
терство предвиждат 
още социално слаби-
те, които нямат водо-
мери, да получат без-
платни измервателни 
уреди, за да може да 

се засича точното по-
требление. Уредите ще 
се монтират от съответ-
ните водни оператори, 
а парите за тях също ще 
идват от новия фонд. 
Проверката за техни-
ческата им изправност 
ще се плаща от фонда. 
Проблемът с липсата на 
водомери е огромен, 
особено в част от ром-
ските квартали. В ром-
ската част от столичния 
кв. "Филиповци" напри-
мер едва 3% от жители-
те разполагат с измер-
вателни уреди.

От енергийния регу-
латор признават, че на 
фона на изсипаните до-
сега пари във водния 
сектор ситуацията про-
дължава да е трагична. 
България остава лидер 
в ЕС по загуби на вода. 
Над 60% от нея се губи 
по мрежата, а авариите 
във ВиК не са намалели 
кой знае колко.

Кметовете ще могат да наемат 
частни охранители за опазване на 
реда в малките населени места или 
за ниви. Това решиха депутатите, ка-
то приеха на второ четене проме-
ни в Закона за частната охранител-
на дейност.

За охраната на населени места ще 
бъдат издавани специални лицензи.

Частните охранители, които се 
грижат за цяло населено място оба-
че, няма да имат полицейски функ-
ции – да арестуват и разследват 
престъпления.

За да работи в голям град, охра-
нителят вече трябва да е завършил 
поне гимназия, предвиждат проме-
ните. Гардовете в малките градове, 
селата и по нивите обаче могат да 

са и с по-ниско образование, но ня-
ма да имат право да носят оръжие. 
Новите правила не важат за вече ра-
ботещите като охранители.

Промените в закона въвеждат и 
минимални изисквания за осъщест-
вяване на частноохранителната дей-
ност в зависимост от това каква ох-
рана извършват фирмите и каква 
степен на защита осигуряват.

Фирмите вече няма да имат право 
да създават звена за самоохрана. Ре-
гламентират се изискванията за лич-
на охрана – какви хора могат да я 
извършват и как ще се легитимират.

Законът въвежда и правила, по 
които трябва да реагират охраните-
лите, ако има терористичен акт или 
бедствие.

Върховната административна проку-
ратура продължава на втора инстанция 
битката с вятърната мелница КЕВР. 

Като истински Дон Кихот прокуро-
рите настояват, че държавната коми-
сия регулатор не е спазила изисквани-
ята на разпоредбата за регулиране на 
цените на природния газ. Че от това ни-
що няма да произтече, е повече от ясно. 

Няма такъв случай прокуратурата да 
атакува цени, определени от КЕВР, и да 
успее да ги събори. Въпросът е защо то-
гава го прави? Ясно е, че чиновниците в 
регулатора са си опекли работата, спа-
зили са формалните изисквания и са да-
ли цена, която са искали. Това прокуро-
рите не го ли знаят? И ако пак нищо не 
стане, кой ще плати разходите по без-
смислените дела - данъкоплатците или 
взелият решение прокурор?

Цените си вървят нагоре, вдигат се 
навсякъде и по всички линии. 

За последните 1-2 години поскъпна 
почти всичко, което е свързано с взе-
мане на решения на някои инстанции: 
поскъпваха винетките с над 30%, пос-
къпна билетчето за транспорта в Со-
фия с 60%, вдигнаха се осигуровките, 
поскъпна, и то със 70%, водата в Со-
фия, както и в някои други региони 
на страната.

За цените на тока и природния газ е 
излишно да говорим - те си поскъпват 
на всеки период за определяне на це-
ните. Има и едно-две изключения при 
природния газ заради международната 
конюнктура, но веднага след това поев-
тиняването се наваксва с лихвите. Това 
е положението. Затова такива акции на 
прокуратурата явно не са нищо друго 
освен балони - вижте ни колко сме за 
справедливост. Хубаво като замисъл, 
слабо като краен резултат. 

красимир ТоДоров 

От стр. 1
От 2019 г. е предви-

дено посочените услуги 
да се предоставят изця-
ло със средства от дър-
жавния бюджет като де-
легирани от държава-
та дейности, допълни тя. 
Изключително важно е 
да се развиват услуги за 
дългосрочна грижа, ко-
ито да подкрепят въз-
растните хора и хората с увреждания да жи-
веят в домашна среда и същевременно да са 
самостоятелни, заяви зам.-министърът. Това са 
основните акценти в Националната стратегия 
за дългосрочна грижа. Според плана за изпъл-
нение на Националната стратегия е предвиде-
но изграждането на 100 нови социални услу-
ги за над 2000 потребители, от които 6 дневни 
центъра за подкрепа на лица с различни фор-
ми на деменция и техните семейства, 16 дневни 
центъра за лица с увреждания, включително с 
тежки множествени увреждания, 10 центъра за 
социална рехабилитация и интеграция за лица 
с психични разстройства и за лица с умствена 
изостаналост, 68 центъра за грижа за хора с ув-
реждания и възрастни хора, зависими от грижа. 

 Без лимит за броя на 
пътуванията в градския 
транспорт в Бургас за 
възрастните хора, заку-
пили електронна карта 
- това предлага в писмо 
до председателя на об-
щинския съвет омбуд-
сманът Тодор Стамбо-
лиев. В момента карта-
та струва 19 лева - за на-
вършилите 70 години и 
23 лева – за 65-годиш-
ните. Тя обаче обхва-
ща точно 50 пътувания. 
„Пенсионерите не след-
ва да бъдат ограничава-
ни в  броя на пътувани-
ята за месец. Мисля, че 
това е справедливо ре-
шение за най-ощетената 
част от нашите съграж-
дани - пенсионерите”, 

подчертава обществе-
ният посредник и до-
пълва: „Поставянето на 
ограничение в броя на 
пътуванията е обида и 
дискриминация спрямо 
пенсионерите.” Стамбо-
лиев е приложил и пис-
мо, адресирано до него 
от възрастна жена, коя-
то заявява: „Аз съм чо-
век и искам да ходя на 
разходка, на концерт, на 
театър, да се виждам с 
приятели…Не толкова 
цената, а ограниченият 
брой пътувания е оби-
да за нас.“

Омбудсманът посоч-
ва и примери от други 
водещи градове в стра-
ната, където вече има 
подобна практика. Във 

Варна за 2 лв. на ме-
сец пенсионерите  
пътуват по 1 линия, 
като единственото 
условие е да заку-
пят карта за 3 месе-
ца. И няма ограни-
чения в броя на пъ-
туванията. В Плов-
див за 16 лв. на ме-
сец възрастните хора 
се движат неограниче-
но по всички линии.

 „Поздравявам наме-
рението на община Бур-
гас да поеме част от уве-
личението на цените на 
билетите за определена 
категория лица - пенси-
онери, студенти, хора с 
определена група на ин-
валидност и др. За тези 
категории лица, очевид-

но в затруднено матери-
ално положение и със 
сериозни здравословни 
проблеми, може да бъ-
де направен и още един 
компромис, без това да 
доведе до финансови 
загуби за общинския 
превозвач „Бургасбус”, 
посочва Тодор Стамбо-
лиев. 

Той се обръща с мол-
ба до общинските вла-

сти да разгледат пред-
ложението и да се под-
ложи на гласуване още 
на следващата сесия 
на местния парламент. 
„Ако времето за реак-
ция е малко, моля да 
имате предвид пред-
ложението ми за пос-
ледващо изменение в 
ценовите тарифи на 
градския превозвач”, 
казва той.

Зам.-министър  
Росица Димитрова
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италия очаква 
65-ото си правителство

След като в края на 
миналата година прези-
дентът на Италия Сер-
джо Матарела подпи-
са указа за разпускане 
на Сената и на Камара-
та на депутатите, пра-
вителството на Паоло 
Джентилони насрочи 
парламентарни избо-
ри на 4 март. т.г. Дясна-
та коалиция на бившия 
премиер Силвио Берлу-
скони, състояща се от 
три партии - неговата  
„Форца Италия”, антии-
мигрантската „Северна 
лига” на Матео Салвини 
и националистическата 
„Италиански братя” на 
Джорджа Мелони, пре-
ди решителния вот во-
ди в социологическите 
проучвания и се очаква 
да получи между 35 и 
37 процента от гласове-
те, което няма да е дос-
татъчно, за да състави 
правителство. Други-
те две големи полити-
чески формирования 
– лявоцентристката на 
бившия премиер Матео 
Ренци и 
п о л у -
листко-
то дви-
ж е н и е 
„ П е т 
звезди” 
с лидер 
Луиджи 
ди Ма-
йо, съ-
що ве-
р о я т -
но няма да вземат дос-
татъчно гласове, за 
да сформират каби-
нет. Това кара полити-
ческите наблюдатели 
да прогнозират дълъг 
период на преговори 
след вота за съставяне 
на правителство и до-
ри не изключват нови 
избори по-късно тази 
година.

Италианците са свик-
нали с политическата 
несигурност. Но има 
няколко причини тя да 
буди тревога. Италиан-
ската икономика е тре-
тата най-голяма в евро-
зоната. Тя обаче също 
така е една от най-бав-
но растящите и най-за-
длъжнелите във валут-
ния съюз. С държавен 
дълг от 130% от брут-
ния вътрешен продукт 
Италия е на второ място 
- след Гърция със 180%. 
Друг сериозен проблем 
са мигрантите (181 000 
през 2016 г., и 120 000 
през 2017 г.).

Социологическите 
проучвания не изглеж-
дат добри за поддръж-
ниците на Европейския 
съюз. Очаква се „Пет 
звезди”, с 27% пред-
почитание, която при-

зовава за референдум 
за оставане на Италия 
в еврозоната, да бъде 
отделната партия, спе-
челила най-много гла-
сове, и може да получи 
мандат за съставяне на 
кабинет. 

Какъвто и да е резул-
татът от изборите, Мос-
ква вероятно ще бъде 
доволна. За разлика от 
френските избори ми-
налата година, когато 
Еманюел Макрон за-
емаше открита анти-
кремълска позиция, в 
Италия всяка по-голя-
ма политическа пар-
тия е благосклонна към 
Русия. През декември 
2015 г. тогавашният 
премиер Матео Ренци 
заплаши да блокира ев-
ропейските икономи-
чески санкции срещу 
Русия. Берлускони пък 
е в близко приятелство 
с Владимир Путин. Сал-
вини никога не е крил 
възхищението си от по-
литиката на Кремъл. А 
„Пет звезди” имат съв-

сем яс-
ни на-
м е р е -
ния – 
т я х н а -
та про-
г р а м а 
п р и з о -
вава за 
намаля-
ване на 
ролята 
на Ита-

лия в НАТО и незабав-
но премахване на санк-
циите срещу Русия.

Какви обаче са очак-
ваните сценарии след 
изборите? Възможно е 
президентът да склю-
чи сделка с партиите 
за съставяне на прави-
телство с определена 
политическа програма 
начело с технократ, или 
да се формира голяма 
коалиция на водещите 
дясноцентристка и ля-
воцентристка партия 
по подобие на Герма-
ния, въпреки че за мо-
мента и Ренци, и Берлу-
скони изключват подо-
бен съюз.

Ако не се състави 
работещ кабинет, ля-
воцентристкото прави-
телство на Паоло Джен-
тилони - третия преми-
ер, избран от досегаш-
ния парламент след 
Енрико Лета и Матео 
Ренци, може да остане 
на власт, докато се про-
ведат нови избори, как-
то се случи в Испания 
през 2016 г.

Ако пък се състави 
кабинет, той ще бъде 
65-ият за последните 
70 години. 

КоМЕНТИРАМЕ

Цветан илиЕв Петьо ДафиНкиЧЕв

Джорджа Мелони, 
кандидат за премиер 

„Îíèÿ òàì, ãîðå!”

От стр. 1
Той прекрасно знае, че 

подкрепата за клиенте-
листката му партия се кре-
пи главно на нейните чле-
нове, на семействата им и 
административния каби-
нет от чиновници, полу-
чили постове, без да отго-
варят с образование и ка-
чества за тях. Изключител-
но силна е и позицията на 
кметската кохорта. Цв. Цве-
танов натамъни нещата и 
2/3 от населените пункто-
ве с почти всички големи 
градове се управляват от 
негови кадри. Как се слу-
чи победата - не е тайна. 
Наши читатели се оправда-
ваха, че за да решат мест-
ните си проблеми, без да 
са във възторг от Бойко-
вата дружина, осъзнато са 
пуснали бюлетина за кан-
дидата на ГЕРБ. Иначе не 
идват никакви пари от цен-
търа, улиците са с асфалт 
на дупки от соцвремето, 
водопроводите и канали-
зацията са прогнили, то-
кът е слаб… Агитатори-
те на вездесъщия избор-
джия Цецо най-безцере-
монно втълпяват: ако не 
сте с нас, сърдете се на се-
бе си! Иначе и болница-
та ви ще е в ред, и учили-
щето, и по разни програ-
ми ще санираме панелки-
те ви. Подобно изнудване 
не е забранено от закона. 
Кабинетът на славния по-
жарникар разпредели око-
ло Коледа 2 млрд. „излишъ-
ци” главно сред свои гра-
доначалници. Медиите се 
разшумяха, но нали всяко 
чудо е за три дни, млъкна-
ха. Румен Гечев от БСП екс-
пертно доказа, че става ду-
ма за далавера, че въпрос-
ните пари се раздават не-
законно, но кой го слуша. 
Хората желаят да живеят 
в привлекателна среда, да 
се чувстват поне малко ев-
ропейци. Затваря се поро-
чен кръг – правителството 
помага на г-н „Х” да кме-
тува, той се отблагодарява 
на парламентарните избо-
ри, за които отговаря пря-
ко. В такъв двоен аршин се 
прие обяснението за Севе-
розападналия край на Бъл-
гария. Помежду си десните 
го наричат „червен” и ес-
тествено, докато там ня-
мат „правилно мислене” и 
„правилно” гласуване, той 
ще е все такъв!

Ако се предизвикат из-
вънредни избори,

стратегията
на управниците ще е да 
държат коалицията с ком-
промиси и стискайки зъби, 
да стигнат до формулата 
„2 в 1”. Същинската исти-
на е, че ще може отново 
да яхнат властта само при 
провеждане на парламен-
тарните и местните избо-
ри заедно. „Феодалите” от 
регионите, страхуващи се, 
че падне ли политически-
ят Бойков чадър, започват 
ревизии, търсене на отго-
ворност за нарушения с об-
ществени поръчки, открад-
нати пари, самоотвержено 
ще бранят барикадата. Ха-
сковската история и кме-
тът на Септември, качил 

на хранилката роднини и 
14 бивши свои фирми, са 
нищо в сравнение с пре-
мълчаваните от страх, но 
добре известни шуробад-
жанашки истории по сел-
ца и градчета. Още повече 
че прокуратурата и адми-
нистративният съд прота-
кат нещата. Дето се вика, за 
кон няма закон, за кокошка 
няма прошка.

Може ли патерицата на 
Борисов – „Обединените 
патриоти”, да му дръпнат 
килимчето? Малко вероят-
но е. Карат се помежду си, 
говорят си чрез медиите, 
но няма нищо по-мило и 
сладко да си вицепреми-
ер и прочее големец. Как-
ви ти принципи, щом се пъ-
чиш и даваш акъл от теле-
визионния екран! Едва ли 
има много страни в света, 
в които патриотите да се 
делят на три. Нали уж оп-
ределящото е любовта към 
родината. Различна ли е тя 
за Валери Симеонов, Краси 
Каракачанов и Волен Сиде-

ров? С какво точно се из-
мерва? 

С остра риторика първи-
ят воевода на ВМРО се кла-
сира трети на президент-
ските избори и стана от по-
пулярен по-популярен. Да-
ли от ревност, но бургазли-
ята, сътворил през 2011 г. 
НФСБ, открито нарича ня-
кои негови предложения 
„глупотевини”. Няма значе-
ние, че позицията на Кара-
качанов за референдум от-
носно еднополовите бра-
кове се възприема от по-
голямата част от общество-
то. Волен пък направо за-
плашва: ако мине през На-
родното събрание Истанб-
улската конвенция, ще на-
пусне поста председател 
на парламентарната група 
и ще оттегли подкрепата си 
за правителството. Хитрич-
ко добавя, че вината ще е на 
Цветанов, а не на Борисов. 

БСП се спотайва и се гот-
ви за скок. Докога бе, дру-
гари? Нито една реформа 
не е в ход. Скандали кол-
кото щеш, недоволни – съ-
що. Не ни се вярва да сте 
обещали на Бойко спокой-
ни дни, "за да не се изло-
жим пред чужденците"! Ед-
ва ли сте взели насериоз-
но заплахите от ПЕС за из-
ключване. Наследници сте 
на партия, членувала в ор-
гани на световния пролета-
риат значително преди да 
се пръкне Съюзът на евро-
пейските социалисти. В не-
го либералните идеи май 
си пробиват път. Намирис-
ва и на партокрация. Ви-
соките брюкселски запла-
ти мотивират водачите на 
левите от континента да 
не си развалят рахатлъка. 
Двадесет и осем държави 
вече са признали бракосъ-
четанието на мъж с мъж и 
жена с жена! В подобни 

„сеМейства”
се осиновяват деца и се 
възпитават по начин, пре-
връщащ ги в бъдещи гейо-
ве и лесбийки! Ще понесе 

ли човечеството този по-
зор? Кметът на Берлин е 
обратен, 96 хил. са закон-
но сключилите еднополов 
брак двойки и още 45 хил. 
се готвят да го сторят в Гер-
мания. Модерно било да се 
отнасяме с разбиране към 
подобни „странности” и 
според Сергей Станишев. 
Хайде стига! Той явно меч-
тае за втори мандат на вър-
ха на ПЕС, нашите социали-
сти след седемчасови раз-
горещени спорове във вис-
шия си орган и демокра-
тично гласуване с разгро-
мяващо мнозинство – око-
ло 70 на 20, възроптаха. 
Убедени сме, че ако това е 
причината да ги изгонят от 
редовете на европейските 
им събратя, те със сигур-
ност ще спечелят доста от 
предстоящите избори. 

Възможно ли е Борисов 
да изкара целия си трети 
мандат? Като се имат пред-
вид шопският му корен и 
класическият герой от ня-
когашните читанки Ан-

дрешко, категорично да. 
Защото е „хитър и лукав”, 
както би се изразил оста-
налият в блатото бирник 
според Елин Пелин. Пое-
тият от него ангажимент 
пред Брюксел, че Конвен-
цията ще бъде ратифици-
рана, отстъпи под натиска 
на несъгласните. Поред-
ната крачка назад е по-
знат маньовър за оцеля-
ване от арсенала на обиг-
рания властелин. Ще изча-
ка удобен момент и щом 
бдителността на „комши-
ите”, както той пренебре-
жително нарича екипа на 
държавния глава и на Кор-
нелия, се пренасочи към 
друг проблем, ще прока-
ра  „джендър идеологията” 
тихомълком. В пространно 
интервю по популярна те-
левизия премиерът умело 
заобиколи неудобните въ-
проси. Не се разбра нищо 
за разногласията с коали-
ционните партньори. Оби-
ди президента, че едва ли 
не е манипулиран от пи-
шещия изказванията Иво 
Христов. Завоалирана бе и 
 опорната точка, че коруп-
цията е по-скоро усещане, 
а не реална практика. Да, 
но последното изследване 
на агенция „Апис” е катего-
рично – 40 на сто от бълга-
рите определят настоящия 
момент за върхов в руш-
ветчийството. Щом след 
28 години „демократич-
но развитие” сме стигнали 
до подобен резултат, как-
во „усещане”, какви 5 лева? 

Огромен е проблемът 
и с
деФицита на доверие
към държавата и всички 
нейни структури. Прави-
телството се ползва със 
симпатии на пряко свърза-
ните с него. Половината от 
гласувалите за „Обедине-
ни патриоти” са разочаро-
вани. Приказките на Бори-
сов за икономически прос-
перитет са неверни и не-
точни. Проф. Димитър Ива-
нов, безспорен капацитет 
и анализатор на трудното 
изграждане на капиталис-
тическото ни общество, е 
конкретен – външните ин-
вестиции през последните 
седем години са незначи-
телни, промишлеността е 
в застой, от всички бивши 
соц страни сме на опашка-
та. Румънският ръст за 2017 
г. е двойно по-голям от на-
шия – 7 на сто. Изкустве-
ното увеличение на някои 
възнаграждения и поскъп-
ването на енергоресурси-

те създават впечатление 
за подобряване на си-
туацията. Истината е, че 
буксуваме без реформи. 
Перспективата да вле-

зем в Шенген при добро 
домакинство на Европей-
ския съюз е по-скоро по-
литическа, отколкото ико-
номическа. Продължаваме 
да сме с най-ниските дохо-
ди в ЕС. При северната ни 
съседка те са от 20 до 30% 
по-високи…

Напразни са надеждите 
за скорошна промяна. На 
левицата не й достига ре-
шителност. Колебливостта 
на ръководството е белег 
за разминаване с членска-
та маса, приела и одобрила 
исторически истини, като 
тази например, че „Народ-
ният съд от 1945 г. е едно 
необходимо и неизбежно 
военновременно правосъ-
дие”. Не биваше да се от-
казват от този пасаж в при-
зива им до премиера по по-
вод „Луков марш”. Десни-
цата търси реванш от ГЕРБ, 
настанил се като кукуви-
ца в тяхното гнездо чрез 
природозащитни проте-
сти. Депесарите, след като 
поднесоха коледен пода-
рък на Борисов с изказва-
нето на Доган, че ГЕРБ ня-
ма алтернатива, се оглеж-
дат за келепир при евен-
туално разпадане на коа-
лицията, готови да заемат 
мястото на патриотите… 
А преобладаващата част от 
българите се бори с немо-
тията, живее ден за ден, де-
политизира се и с отвраще-
ние оставя „ония там, горе” 
да правят каквото си искат. 
Тази обреченост е пагубна. 

Дълбоко е заспал „юнакът балкански”. Дреме и пен-
сионерството, примирено, че получава по-малко от 
половината от дължимото за съграденото с труда 
на всеки свой член материално богатство на стра-
ната. Не е нормално депутатът безделник (опреде-
лението е на Б. Борисов) да е с месечно възнагражде-
ние колкото 20 и повече пенсионери! На всичко отго-
ре законотворчеството е калпаво и не е в интерес на 
обикновения човек, щом не подобрява благосъстояни-
ето му. Имаме основание за протести. Без тях нищо 
няма да получим. Премиерът постоянно повтаря, че 
се опитва да не е в конфликт с никого и затова го из-
бират! Длъжни сме да проверим дали този път каз-
ва истината!
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За здраве и 
дълъг живот!

Нашата Любка

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

РАЗКАЖИ ЗА СВоя ПоЩАЛЬоН

Уважаеми читатели,
 Напомняме ви, че вестник „Пен-

сионери” откри рубрика на стра-
ниците си - „Разкажи за своя по-
щальон”. 

Приканваме ви да ни изпраща-
те писма, разкажете за човека, 

носещ ви вестника, за неговите 
качества и добродетели. особе-
но ценни за нас са откровения-
та от малките населени места. 
Писмата ви трябва да бъдат не 
по-дълги от 30-35 реда по 60 зна-
ка на ред.

  Преди   
65  години,  
през  1953   
г.   Калинка  
Лекова  от  
с. Българка,  
Силистрен-
ско,  и  Тодор  
Атанасов от  
с. Бръчма 
сключват  брак. Произлизат   от   многодетни  се-
мейства. Тодор е учил  в    румънско   училище, а  
после  постъпва  в   българската   гимназия. Бил 
е  бригадир в  жп -  с.  Руйно на  линията   Силист-
ра – Самуил, а по-късно граничар  в Берковица. 
Завръщайки  се  през  1949 г., започва  работа  в  
селкопа   в с. Бръчма  като  книговодител, касиер, 
снабдител. Завършва  курсове  за  счетоводител в  
Русе и работи  в  ТКЗС.  Бил е   главен  счетоводи-
тел на АПК - аграрно-промишлен  комплекс. След  
промените е счетоводител  във  фирма ,,Детели-
на” и  там  се  пенсионира.

Калинка  е   магазинерка  в  Бръчма, а  когато  
се преселват в  Силистра, работи  като  домакин  
за   материали  в  кооперация  ,,Добруджанка”.

След  пенсионирането семейството  се   завръ-
ща  в  Бръчма. Живеят в хубава  къща  в  центъра 
на селото  с  градина, където отглеждат   еколо-
гични  продукти  за  двете  семейства на  дъщери-
те  си. Имат  си  лозе  и  оранжерия. 

От  няколко  години студените зимни месеци 
прекарват в   Силистра при  двете   дъщери  и два-
мата внуци. Вече  65  години  живеят  в  мир  и  сго-
вор и  са  за  пример  в  селото.  Градината  им  е  
добре  поддържана, с  много   цветя. Четат  книги   
и  вестници. Гласуват  на   всички   избори.  Ин-
тересуват  се   от   политика. Благословени са  от   
Бога и бодро  крачат  към  90-годишния  си   юби-
лей. Да   им  пожелаем  здраве  и  дълъг  живот!

йорданка жЕкова, силистра                                                    

Искам да раз-
кажа, макар 
и накратко, 

за един всеотда-
ен пощенски слу-
жител, за неговата 
безупречна и до-
бросъвестна рабо-
та с уговорката, че 
този служител не 
беше само поща-
льон, а и началник 
на пощата и като 
обслужващ персо-
нал – прислужник. 
И още нещо - в за-
дълженията му се 
включваше и об-
служването на на-
селението на съ-
седното село Зла-
таре. Трудно е да се 
възприеме съвмес-
тяването на толко-
ва длъжности, но 
такава е повелята 
на деня. Безспорен 
факт!

Като началник на 
пощата в родното 
ми село Гълъбин-
ци, Ямболско, Лю-
бов Стоянова е от 
2009 г. Тя е рускиня, 
има завършено ви-
сше икономическо 

образование. Омъже-
на е за Стоян Стоянов, 
мой съгражданин. Тя 
много за кратко ус-
вои българския език 
и свободно общува-
ше с всеки от нас.                                                                                       

Преди да поеме по-
щата, Любка беше за-
веждащ кравеферма, 
а след това и гла-
вен счетоводител на 
ТКЗС. Реформите в 
селското стопанство 
в ония години нало-
жиха тя за известно 
време да се отдаде 
на отглеждане на де-
цата си. 

Но във всички тези 
заемани длъжности 
влагаше винаги про-
словутата руска упо-
ритост, честност, ком-
петентност и себеот-
рицание и безкрайна 
обич към хората. Нес-
лучайно населението 
ни я нарече нашата 
Любка! Да, Любка е 
буквалният превод на 
руското име Любов и 

всички го произнася-
хме с голямо уваже-
ние и признателност! 

Тя е изключител-
но дружелюбна към 
всички и особено към 
нас, пенсионерите! 
Когато някой пора-
ди напреднала въз-
раст или заболяване 
не може да изкачи 
стълбите на пощен-
ската станция, тя са-
ма му предлагаше да 
му носи пенсията в 
къщи. Какъв човешки 
морал, каква обич и 
саможертва проявя-
ваше тази руска же-
на! Което за съжале-
ние все по-рядко се 
случва у нас! И кога-
то някои пенсионери 
в разговор с мен ми 
разказват това, виж-
дам, че по лицата им 
се чете нескрита ра-
дост и искрена благо-
дарност.

Не е трудно да се 
каже, че тя смело из-
вършваше служебни-

те си задължения. 
Своевременно об-
служваше клиентите 
си, приемаше и на-
време изпращаше по-
щенките пратки, раз-
насяше писма, теле-
грами и вестници до 
техните абонати, при-
емаше и изплащаше 
влогове, раздаваше 
пенсии и прочие. 

Успяваше в опреде-
лени дни да обслуж-
ва и населението на с. 
Златаре. И неслучай-
но при всяка провер-
ка от по-вишестоящи 
органи тя винаги бе-
ше хвалена като по-
щенски служител за 
пример.

Да, такава ще я пом-
ним, защото през ок-
томври миналата го-
дина тя се пенсиони-
ра. Всички ние й се 
радваме, че е жива и 
здрава и достигна та-
зи възраст, но и ис-
крено тъжим, че вече 
я няма на този пост. 

Заслугите на един 
човек не се измерват 
с годините, а с това 
какво е направил за 
хората!

От все сърце по-
желаваме на нашата 
Любка много здраве, 
дълбоки и радостни 
старини! 

Да се радва на вну-
ци и правнуци!

господин иваНов – 
ЦЕко, с. гълъбинци

Трогателна бе сре-
щата на випуск 1957 
г., завършили сред-
ното си образование 
преди 60 г. в училище 
„Гео Милев” в с. Бело-
зем, Пловдивско. Още 
в ранни зори групата 
от съви-
пускници 
бяхме в 
училище-
то, къде-
то вече ни 
 очакваха. 
Отворени 
бяха вра-
тите на 
класната 
ни стая, 
но както 
се знае, 
развитие-
то и про-
г р е с ъ т 
не могат 
да бъдат 
с п р е н и . 
Стаята ни 
за разли-
ка от нашето време 
беше оборудвана с 
компютри, липсваха 
чиновете. Но затова 
пък уважаемата ди-
ректорка г-жа Генова 
ни беше приготвила 
посрещане на двора, 
пред входа на учи-

лището. Бяхме при-
ятно изненадани, та-
ка празникът ни стана 
още по-задушевен с 
вълнуваща програма. 
Липсваха само милите 
ни приятели - щърке-
лите, недочакали ни и 

заминали за топлите 
страни. Те битуват на 
покрива на сградата в 
28 гнезда.

Стори ни се, че 
с. Белозем е много 
променено. Навсякъ-
де, където има въз-
можност, бяха наса-

дени зеленина и цве-
тя, обновени общест-
вени сгради, фонтани 
и паметници. Група-
та ни не пропусна да 
положи цветя на па-
метника на загинали-
те във войните.

Както се казва, в 
средното училище се 
създават най-добри-
те приятелства и при-
вързаност за цял жи-
вот. Иска ми се само 
да споделя няколко 

СÐÅÙÀ СËÅÄ 60 ÃÎÄÈÍÈ

След кратко боледуване почина дядо Добри.
Живият светец, както го наричаха хората, издъх-

на в Кремиковския манастир, където беше отседнал 
през последните години.

Дядо Добри навърши 103 г. през миналата 2017 г.  
Роден е на 20 юли 1914 г. в село Байлово. Детство-
то и ученическите си години дядо Добри не пом-
ни. При една от бомбардировките над София сна-
ряд пада близо до него и почти го лишава от слух.

През годините дядо Добри се отделя от матери-
алните аспекти на живота и се посвещава изцяло 
на духовното. Именно тази нова посока в живота 
и примерът, който дава впоследствие с щедростта 
и аскетизма си, карат мнозина да го наричат "све-
тецът от Байлово".

Дядо Добри е един от най-големите частни да-
рители на български православни храмове. Макар 
че живее изключително бедно, през живота си е да-
рил над 80 000 лева, събрани от лични средства и 
от средства, предоставени му от щедри хора.

През 2009 г.  дарява 35 700 лв. на патриаршеска-
та катедрала "Св. Александър Невски" – най-голя-
мото дарение от частно лице в над 100-годишната 
история на храма.

щрихи от стихотво-
рението, което беше 
посветено на среща-
та ни:
Юбиляри с коси

 посребрени,
юбиляри с лица 

озарени,
Не мисле-
те, че сте
 остарели,
вий прос-
то сте 

помъдре-
ли!

За да сте 
на този 
свят,
трябва ду-
хът ви да е

 млад!
Още дълго 
нека 
сте щаст-

ливи
и още дъл-
го нека да 

сте живи!
Благодарим на 

съдбата, че ни по-
дари този прекра-
сен и неповторим 
ден!

хортензия МЕДарова

„П”
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ЗА ВАШАтА тРАпеЗА

 ÑÓÏÀ 
ОÒ ÌОÐÊОÂÈ

Продукти: 2 с. л. къри, 
2 с. л. зехтин/олио, 1 гла-
ва лук, 500 мл зеленчу-
ков бульон, 1 кг моркови, 
1  стрък магданоз

 В дълбока тенджера 
загрейте зехтина (олио-
то). Добавете нарязания 
на ситно лук. След като 
кристализира и намали 
обема си, добавете къ-
рито и разбъркайте.

 Нарежете моркови-
те на колелца и ги изси-
пете в тенджерата, за да 
се запържат за 5-6 мину-
ти, след което ги залей-
те със зеленчуковия бу-
льон. Оставете да поври, 
докато морковите не са 
напълно сварени.  

Махнете от котлона 
и пасирайте. Ако пред-
почитате по-рядка супа, 
върнете я на котлона и 
добавете още вода или 
бульон.

 Сервирайте с листен-
ца пресен магданоз или 
целина.

ÊÀÐÔÈОË 
Ñ ÒÀÕÀÍОÂ ÑОÑ

 Продукти за 4 пор-
ции: 1 средна глава кар-
фиол, нарязана на ро-
зички, 3 с. л. зехтин/ол-
ио, 2  с. л. запечен сусам 

 За соса: 4 с. л. суса-
мов тахан, 3 с. л. лимонов 
сок, 1 ч. л. фино настърга-
на лимонова кора, 2 ски-
лидки чесън, пресовани, 
1 дебела филия бял хляб, 
100 мл топла вода, сол и 
черен пипер на вкус, ре-
зени лимон за поднасяне

 Слагат се да заврят 2 л 
вода с 1 с. л. морска сол. 
Карфиолът се бланшира 
3 мин в нея. Отцежда се и 
се залива със студена во-
да. Подсушава се и се за-
пържва леко в сгореще-
ния зехтин, след което се 
изважда в купа.  Отделно 
се пасират заедно таха-
нът, лимоновият сок, че-
сънът, средата на хляба и 
водата. Подправя се със 
сол и пипер на вкус. Ако 

сосът е прекалено гъст, 
се добавя още 1 с. л. вода, 
ако е рядък – 1 ч. л. тахан.  
Карфиолът се разбърква 
с тахановия дресинг, по-
ръсва се със сусама и се 
поднася. Може да се раз-
бърка със соса и без да се 
запържва, само отцеден 
и подсушен, поднесен с 
резени лимон.

ßÑÒÈÅ 
Ñ ÁÓËÃÓÐ

 Продукти: 1 ч. л. сол, 
16 маслини, 3 с. л.  олио, 
250 г булгур, 3 стръка 
пресен магаданоз, 3 чер-
вени чушки, 10 сушени 
домата, 1 глава лук

Сварете булгура в под-
солена вода. Прецедете. 
Задушете едро наряза-
ния лук, сушените домати 
и чушките. Добавете бул-
гура и маслините. Посоле-
те на вкус.  Изсипете мал-
ко вода от сварения бул-
гур. Оставете за 5 минути 
да къкри. Добавете ситно 
нарязания магданоз.

Ìîäàòà  â ñëåäîñâîáîæäåíñêà  Áúëãàðèÿ
От стр. 1
Дамите дават мило и 

драго да са в тон с Евро-
па и започват да се об-
личат с повече вкус, ка-
то най-богатите си дос-
тавят тоалети от Париж 
и Виена. 

 „Бахметиева носеше 
роклята със сърмените 
пайети, с която я бяхме 
видели у тях, и велико-
лепна диамантена диа-
дема с гроздове от пер-
ли. Белова – берлинска 
рокля с красив корсаж, 
с цвят на розов лист, с 
бяла дантелена гарни-
тура, преплетена с че-
рен копринен гайтан, 
и презрамки от черно 
кадифе. Сензационно-
то завръщане на Султа-
на Петрова, отново при-
ета в двореца, след като 
уж писмено се извинила 
на княза: розов атлаз, во-
лан, покрит под сърмена 
бродерия. Госпожа Ви-
нарова – в стара, но из-
искана рокля от кремав 
атлаз с букетчета стил 
“Помпадур“...” 

Така граф Робер дьо 
Бурбулон, изисканият 
личен секретар на Фер-
динанд, описва “модно-
то дефиле“ на един двор-
цов бал през 1901 г. Пет-
найсетина години преди 
това на първия бал, ор-
ганизиран от княз Батен-
берг, дамите се подви-
зават в кафяви, черни и 
морави рокли от плюш 
и тежко кадифе, свале-
но сякаш от прозорците 
на някой букурещки ло-
кал. За кратко време со-
фийският хайлайф влиза 

„в тон“ с модата. Скоро 
Френската модна енци-
клопедия ще отбележи, 
че българските прид-
ворни дами са сред най-
елегантните и шармант-
ните в Източна Европа. 

Още в първото десе-
тилетие на XX век да си 
„изпишеш“ дреха от чуж-
бина не е проблем – до-
ри скромна селска учи-
телка си поръчва от Па-
риж шапка, ръкавици, 
шалче… В работилни-
ците за шапки на Иван 
Николов се копират ко-
кетни френски модели. 
Часове наред дамите 
обсъждат кройките от 
първото модно спи-
сание „Мода и до-
макинство“, из-
давано от Еле-
на Ушева. Са-
мо най-пи-
к а н т н и т е 
клюки от 
живота на 
столичния 
б о м о н д 
к о н к у р и -
рат „мод-
ната тема“. 
„ М о д е р е н 
журнал“ от 
1911 г. разказ-
ва как една сто-
личанка, на ко-
ято последната 
мода хич не подхожда-
ла, от отчаяние реши-
ла да свърши със себе 
си. След дълъг избор на 
средство най-накрая ре-
шила да се удави и оти-
шла в магазина на Янко 
Бакърджиев да си купи 
„costum de mer“, ала тъй 
като нито един модел не 

й харесал, отложила са-
моубийството за след-
ващ сезон…

 В края на ХIХ и на-
чалото на ХХ век изис-
каните дами си поръч-
ват тоалети при първата 
и единствена по онова 
време модистка в София 
Елка Енева Пеева, изучи-
ла занаята в легендарна-
та шивачница на Морис 
Роберт Кандели във Ви-
ена Баща й е прочут тър-
говец, има кораби и пре-
возва жито и тютюни до 
Австро-Унгария. Пред-
приемчив човек, той ис-
ка да изучи щерка си в 
странство, за да изкарва 

много пари и да 
не е зависи-

ма от богат 
с ъ п р у г . 

П р е з 
1 8 7 9 -
а за-
в е ж -
д а 
Е л к а 
в ъ в 
Виена 
п р и 

жената 
на Мо-

рис – Ан-
желика, ко-

ято е главна-
та модистка 
на австро-

унгарската столица, и я 
поверява в нейните ръ-
це. След 5 години моми-
чето усвоява тънкостите 
на занаята и г-жа Анже-
лика й предлага да оста-
не във Виена да й бъде 
помощничка. Елка оба-
че любезно отказва, ка-
то обяснява, че й е мно-

го мъчно за майка й, и 
затова иска да се върне 
в България. На изпрово-
дяк виенчанката вади от 
гардероба си над 100 
рокли, поли, блузки и 
нощници и й ги пода-
рява – да ги носи и да 
ги показва в София и 
така да спечели пър-
вите си клиенти. Ка-
то се завръща у нас, 
Елка веднага се заема 
да ремонтира дюкяна 
на баща си на сегаш-
ния булевард „Царя”, 
както тогава се нари-
ча главната улица на 
София. Баща й намира 
най-добрите майсто-
ри и те го превръщат 
в разкошен моден са-
лон, а по стените окач-
ват прекрасни карти-
ни от Виена. 

 Още на 15 септем-
ври 1879-а Елка уреж-
да там първата картин-
на галерия в София и 
първата модна излож-
ба в България. Покан-
ва 36 дами от хайлайфа, 
за да им покаже донесе-
ните от Австро-Унгария 
рокли и да се запознае с 
тях. „Скъпи мои гостен-
ки, мили майки и моми-
чета, знайте, запомне-
те го от мен - мъжът е 
мъж, когато уважава же-
на си и печели добри па-
ри... Жената е жена, кога-
то уважава мъжа си и е 
добре облечена, по мо-
дата... Сиреч елегантно. 
Вие сте хубави. Но но-
сите лошо ушити дрехи. 
А дрехата прави човека. 
Дрехата разкрасява же-
ната и тя пленява мъжа. 

Дрехата е нашето бойно 
оръжие, за да спечелим 
богатите мъже с много 
пари” – с тези думи се об-

ръща Елка към гостенки-
те и веднага ги спечелва 
за свои клиентки. 

 През 1899 г. тя пре-
мества модната си къ-
ща във Варна, където 
мъжът й е назначен за 
главен училищен ин-
спектор, а по-късно за 
директор на митницата.

 Елка Пеева работи до 
дълбоки старини. Дожи-
вява 99 години. В нача-
лото тя няма конкурент-
ки, но после се появя-
ват няколко по-сериоз-
ни, най-известната от 
които е Пелагия Видин-
ска. Тя е и първата со-
фийска модна дизайнер-
ка. Авторка е на тоале-
тите на висшето дамско 
общество в столицата 
през 20-те и 30-те годи-

ни на ХХ век. Създателка 
е на колекция и за цар-
ското семейство, в коя-
то използва мотиви от 
народните носии.

 Пелагия Видинска 
често пътува до Па-
риж и общува с извест-
ни марки като „Шанел” 
и „Ланвен”, от които за-
имства много идеи за 
своите тоалети. След 
1944-та тя става главен 
майстор на шивашко-
то ателие на Народния 
театър и прави едни от 
най-красивите костюми 
на столичните актриси.  
Нейна първа приятелка 
е моделиерката Парас-
кева Илиева, която пък 
работи във Велико Тър-
ново. Именно тя внася 
първата шевна машина 
"Сингер” в старата сто-
лица. 

 Една от първите мо-
дистки в София в нача-
лото на XX век е и Теодо-
ра Пейкова, литератор-
ка и издателка. Тя е съ-
пруга на собственика на 
най-модерната печатни-
ца у нас по онова вре-
ме „Книпиграф” Стефан 
Пейков, който притежа-
ва и една от най-пред-
ставителните сгради на 
столичния бул. „Цар Ос-
вободител”, известна 
като сградата на „Ми-
нералсувенир”. Докато 
следва право в Белгия, 
учи там мода и след като 
се връща в България, за-
почва да издава пореди-
ца от дамски списания, 
сред които “Икономия, 
мода и домакинство”.

 С помощта на тези 
предприемчиви жени 
българката става все по-
хубава и елегантна.

Образът на Мата Хари е вдъхновил 
изключително много кинотворби 
през годините. Някои от най-име-

нитите актриси са се въплътили в него –  
Грета Гарбо, Марлене Дитрих, Франсоаз 
Фабиан, а сега и родената през 1981 г. 
в Питивие френска актриса Ваина Джо-
канте. “Не съм залагала на фактите, ко-
ито се знаят за Мата Хари – танцьорка, 
куртизанка, шпионин. Исках публиката 
да види в нея преди всичко жената с 
много дълбоки емоционални рани, ко-
ято оцелява и се издига нагоре от дъ-
ното – споделя в интервюто си за руска-
та телевизия актрисата. -  Тя определе-
но е най-удивителният и фин характер, 
който съм пресъздавала. За мен беше 
истинско предизвикателство, сериозен 
тест, освен това трябваше да играя на 
английски език. Но аз се съгласих, без 
да мисля, и никога не съжалих. В най-
емоционалните моменти за героинята 
ми понякога преди снимки предупреж-
давах екипа: „Тигрицата се събуди и мо-
же да бъде опасно.”

  Имаме много допирни точки с Мар-

гарета Гертруда Зеле, каквото е истинско-
то име на Мата Хари. Например прекарах 
първата година и половина от живота си 
в Амстердам - подобно на нея. Тя е про-
фесионална танцьорка, а аз имам същото 
интуитивно възприятие за света като нея. 
Всъщност Мата Хари ми повлия много – 
има такива герои, които ви правят малко 
по-възрастни и по-мъдри. Тя ме научи как 
да се боря. Мечтаех да посветя живота си 
на балета – бях в училище и вече танцу-
вах в операта в Марсилия. Никога не съм 
искала да бъда актриса! Бях на 14 г. През 
ваканцията на плажа ме откриха с пред-
ложението да участвам във филм. Поми-
слих си: защо не? Сега съм свободна и ня-
мам какво да правя. Така неусетно за мен 
бях замесена в голямата игра на киното и 
това рязко промени живота ми.”

 Шестнадесетгодишна, Ваина изиграва 
ролята на млада проститутка, която й но-
си доста негативи, но режисьорите я за-
белязват и нейната кариера тръгва въз-
ходящо. През 2015-а започват снимките 
на сериала за Мата Хари. Избират Ваина 
Джоканте не само заради таланта й на ак-
триса, но и заради умението й да танцува. 
В реалния живот актрисата има голям син, 
когото е родила още на 20 години, докато 
е омъжена за френския музикант Мартин 
Гжамет. Занимава се активно с йога, мно-
го ходи пеша, кара велосипед. 

обсъждат кройките от 
първото модно спи-
сание „Мода и до-
макинство“, из-
давано от Еле-
на Ушева. Са-
мо най-пи-
к а н т н и т е 
клюки от 
живота на 
столичния 
б о м о н д 
к о н к у р и -
рат „мод-

странство, за да изкарва 
много пари и да 

не е зависи-
ма от богат 

с ъ п р у г . 

„ М о д е р е н 
журнал“ от 
1911 г. разказ-
ва как една сто-
личанка, на ко-

П р е з 
1 8 7 9 -
а за-
в е ж -
д а 
Е л к а 
в ъ в 
Виена 
п р и 

жената 
на Мо-

рис – Ан-
желика, ко-

ято е главна-
та модистка 

на Ушева. Са-

Пелагия Видинска

Теодора Пейкова
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БНТ свяТ

23.II. - 1.III.2018 г.

БНТ 2

ПЕТък, 23 фЕвруари 
5:15 Зимни олимпийски игри 

2018: Фигурно пързаля-
не, жени /волна програ-
ма/

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония: Мо-

менти от Ишикава
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Зимни олимпийски игри 

2018: Биатлон, щафета, 
мъже, Фигурно пързаля-
не, жени /волна програ-
ма/

15:30 Обзор “Лига Европа”
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

16:40 Как се прави?

17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Олимпийски върхове
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:10 Флеминг - човекът, който 

щеше да се превърне в 
Бонд

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на “Акуафоника 

& Рондела”
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Флеминг - човекът, който 

щеше да се превърне в 
Бонд

3:05 Туристически маршрути
3:35 Зелената линейка
4:15 Още от деня

съБоТа, 24 фЕвруари 
5:00 Зимни олимпийски игри 

2018: Сноуборд /парале-
лен гигантски слалом/

6:15 Олимпийски хроники

6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Милион и две усмивки 
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Зимни олимпийски игри  
17:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
18:00 Животът е вкусен
19:00 Олимпийски върхове
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Скрити белези
23:40 По света и у нас
23:55 Адам и Ева
1:35 Флеминг - човекът, който 

щеше да се превърне в 
Бонд

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари  
2:30 Зимни олимпийски игри 

2018: Фигурно пързаляне 
- галаконцерт

5:00 Иде нашенската музика
6:10 Зимни олимпийски игри 

2018: Хокей на лед, фи-
нал      В пауза: По света и 
у нас

9:00 Денят започва с Георги 
Любенов

11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Закриване на ХХIII Зим-

ни олимпийски игри 
„ПЬОНГЧАНГ 2018“

15:00 Зимни олимпийски игри 
2018: Фигурно пързаляне 
- галаконцерт

17:15 Олимпийски върхове
18:30 Спорт ТОТО 
19:05 Улично изкуство в Рим

19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Клопката на Мегре
22:20 По света и у нас
22:35 Нощни птици
23:35 Вил Мари
1:15 Флеминг - човекът, който 

щеше да се превърне в 
Бонд

2:05 Клопката на Мегре
3:50 Отблизо с Мира Добрева
4:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев               
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2 
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Шпиони във Варшава
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:10 Флеминг - човекът, който 

щеше да се превърне в 

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

вТорНик, 27 фЕвруари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 История.bg
14:05 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец 
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Шпиони във Варшава
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Колекцията
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк

0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2
3:15 Семеен бизнес
3:40 Ню Йорк
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

срЯДа, 28 фЕвруари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Референдум
13:55 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Шпиони във Варшава
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Сватбен параклис
22:30 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2
3:10 Семеен бизнес
3:35 Ню Йорк

4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ЧЕТвърТък, 1 МарТ 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Международен конкурс 

за пианисти и цигулари 
“Проф. Панчо Владиге-
ров”, гр.Шумен

13:55 Дом за нашите деца: Ба-
щи и синове

15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Тиха отрова
22:25 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2
3:10 Семеен бизнес
3:35 Ню Йорк
4:20 Здравето отблизо
5:00 Още от деня

ПЕТък, 23 фЕвруари 
06:50 Очарователни погледи към 

Китай
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
10:00 Мостовете на Александър
10:30 Днес и утре
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Кратки новини
14:15 Световно наследство
14:35 Прекрасен живот
15:55 Информация за времето - по 

градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бариери 
18:00 Защо да стигнем по-далеч: 

Прекосяването на Вогезите
18:30 Знаете ли…
18:50 Световните градове на Бъл-

гария
19:30 България новини 
20:00 5 минути София
20:05 Прокълнатите крале
21:00 Регионални новини 
21:45 Туристически маршрути
22:15 Безмислици
23:50 Шифт
00:05 България новини  
00:35 Прокълнатите крале
01:30 Регионални новини 
02:15 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
03:15 Светлин Русев и приятели
04:15 Песни от Рая
04:45 Местно време: Без бариери 
05:15 България днес 

съБоТа, 24 фЕвруари 
06:45 Пътешествия
07:15 Световно наследство
07:40 Местно време: Без бариери 

08:10 Япония на фокус
08:20 Космически кораб “Догстар” 

2
08:45 Тревога 
09:00 Децата.com
09:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене 
12:00 №1 Туризмът 
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Безмислици
15:35 Международен конкурс за 

детска песен „Златни искри” 
16:30 Как се прави
16:55 Изкуството на 21 век
17:25 Един концерт на Любо Ки-

ров
18:10 Съвременници: “Хляб от 

бронз”
18:40 София в един снимачен век
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Значка на предателството
21:30 Ново 10+2
22:30 Череп и кости
23:10 Светът на Япония
23:25 Добър ден с БНТ 2
00:25 България новини
00:55 Местно време: Без бариери 
01:25 Череп и кости
02:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:35 Китай: Земя на чудесата
02:50 Любомир Дамянов в Полет
03:50 Време за губене 
04:20 Избрано от „Добро утро с 

БНТ 2” 
05:20 Часът на зрителите
05:50 Специалитетите на Бабет

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари 
06:15 Защо да стигнем по-далеч: 

Прекосяването на Вогезите
06:45 Песни от Рая
07:15 Благуните
07:45 Космически кораб “Догстар” 2
08:10 Световните градове на Бъл-

гария
08:50 Знаете ли, че...
09:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Изкуството на 21 век
11:30 Аз обичам Тайланд
12:20 Евроновини: В бъдещето
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Значка на предателството
15:30 Пътешествия
16:00 Хартиени жерави
16:15 През коридорите на време-

то: “Има ли Създател?”
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Рецепта за култура
18:30 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Инкогнита
21:55 Акустичен концерт на “Мери 

Бойс Бенд” /2016 г./
23:15 Череп и кости
23:55 Добър ден с БНТ 2
00:55 България новини
01:25 Афиш
01:40 Инкогнита
03:35 Череп и кости
04:15 Пътувай с БНТ 2
04:45 Абсурдите с БНТ 2
05:15 Местно време: Без бариери 
05:45 Знаете ли…

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
06:05 Специалитетите на Бабет
06:30 Време за губене 
07:00 Добро утро с БНТ2 

09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

10:30 Световно наследство
10:55 Япония днес
11:15 През коридорите на вре-

мето: “Има ли Създател?”
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Европа днес
12:55 Информация за времето
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Песни от Рая
15:10 Точната вълна
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 Япония днес
18:45 Днес и утре
19:10 София в един снимачен 

век
19:30 България новини 
20:00 Евроновини: В бъдещето
20:10 Прокълнатите крале
21:00 Регионални новини 
21:45 Съвременници: “Етюд за 

два рояла”
22:40 Америка днес
23:35 “Тъй рече Заратустра” от 

Рихард Щраус
00:10 България новини 
00:40 Прокълнатите крале
01:30 Регионални новини 
02:15 Добро утро с БНТ 2
03:15 Рецепта за култура 
04:15 Афиш
04:30 №1 Туризмът 
04:55 Местно време: Без бари-

ери
05:25 България днес 

вТорНик, 27 фЕвруари 
06:55 Стъпка по стъпка
07:00 Добро утро с БНТ2 
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Време за губене 
11:00 Семеен бизнес
11:25 Сийбърт
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Япония днес
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Днес и утре
15:00 Часът на зрителите
15:30 Благуните
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 5 минути София
18:35 Как се прави
19:00 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

19:30 България новини 
20:00 Днес и утре
20:05 Прокълнатите крале
21:00 Регионални новини 
21:45 На опера с БНТ 2: “Ка-

терина Измайлова” от 
Дмитрий Шостакович

22:15 В сянката на Георги Мар-
ков /Post mortem/

23:35 After 4:  Авторски кон-
церт на Живко Петров

00:20 България новини 
00:50 Прокълнатите крале
01:45 Регионални новини 
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Местно време
04:00 Специалитетите на Бабет
04:25 Пътешествия
04:55 Местно време
05:25 България днес 

срЯДа, 28 фЕвруари 
06:55 5 минути София
07:00 Добро утро с БНТ2 
10:00 Абсурдите с БНТ 2
10:30 Децата.com
11:00 Семеен бизнес
11:25 Сийбърт
11:40 Хартиени жерави
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Евроновини: В бъдещето
12:55 Информация за времето 

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

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

- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
19:00 Пътувай с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Под игото: “Продълже-

ние от нощта”
21:00 Регионални новини 
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 През коридорите на вре-

мето: “Има ли Създател?”
23:00 Ново 10+2
00:00 България новини 
00:30 Под игото: “Продълже-

ние от нощта”
01:30 Регионални новини 
02:15 Добро утро с БНТ 2
03:15 През коридорите на вре-

мето: “Има ли Създател?”
04:00 Специалитетите на Бабет
04:25 Пътувай с БНТ 2
04:55 Местно време 
05:25 България днес 

ЧЕТвърТък, 1 МарТ 
06:55 Япония днес
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Часът на зрителите
10:55 Семеен бизнес
11:20 Сийбърт
11:35 Как се прави
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Стъпка по стъпка
12:50 Информация за времето 

- по градове
12:55 Добро утро с БНТ2 
14:30 Време за губене 
15:00 Съвременници: “Етюд за 

два рояла”
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Рила - приказна и непов-

торима
18:30 На опера с БНТ 2: “Ка-

терина Измайлова” от 
Дмитрий Шостакович

19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Под игото: “Безпокой-

ства”
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Огнен трус
23:40 София в един снимачен 

век
00:00 България новини
00:30 Под игото: “Безпокой-

ства”
01:30 Регионални новини 
02:15 Добро утро с БНТ 2
03:15 Америка днес
04:15 Часът на зрителите
04:45 Местно време

ПЕТък, 23 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка 
11:40 Знаете ли, че...
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:40 Найден Геров - 195 годи-

ни от рождението му
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бари-

ери 
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до 

край 5
19:30 Малки истории
19:45 Вадим на дансинга
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:10 Гласовете на рока
22:45 Под вълните на Черно 

море
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
00:00 Абсурдите с БНТ 2
00:30 Още от деня
01:15 Местно време: Без бари-

ери 
01:45 България днес 

03:15 Бързо, лесно, вкусно
03:25 Ай да идем
03:55 Панорама с Бойко Васи-

лев
05:05 Зелената линейка 
05:45 Малки истории

съБоТа, 24 фЕвруари 
06:00 Време за губене 
06:30 Пътувай с БНТ 2
07:00 “Добро утро с БНТ 2”
08:00 По света и у нас
09:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Чекръкчийството - из-

чезващо знание
11:30 В кадър
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 “Инспекторът и нощта” 
14:30 В огледалото
15:50 Под вълните на Черно 

море
16:00 Време за губене 
16:30 България от край до 

край 5
17:00 Плюс това
18:00 Бразди 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Летете с Росинант
22:10 FSB на живо 
23:40 По света и у нас
00:00 Шоуто на Канала
01:00 Рецепта за култура 
02:00 Плюс това
03:00 Часът на зрителите
03:30 Абсурдите с БНТ 2

04:00 Олово срещу словото 
04:55 Знаете ли, че…
05:00 Светът е 7
05:30 Чекръкчийството - из-

чезващо знание
НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари 

06:00 Рецитал на Детско сту-
дио “Да” и Орлин Павлов

06:25 Ще дам всичко от себе си
06:40 Бърколино
06:55 65 г. от рождението на 

Иван Балсамаджиев
08:55 Децата.com
09:25 Бразди 
09:55 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Библиотеката
14:35 Съвременници 2: “Млеч-

ният път”
15:05 Афиш
15:20 Отблизо с Мира Добрева
16:20 Животът е вкусен
17:20 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Подгряване на вчераш-

ния обед
22:25 Афиш
22:40 По света и у нас
22:55 Ново 10+2
23:55 Летящите хора на Жоел
00:50 Избрано от „Ретро 

спорт“

01:50 Отблизо с Мира Добрева
02:50 Иде нашенската музика
03:55 Избрано от „Добро утро 

с БНТ 2” 
04:55 Извън играта
05:30 Хроника на Руско-тур-

ската Освободителна 
война

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Зелена светлина
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Децата.com
13:00 Рецепта за култура 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес 
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Архиепископ Серафим - 

Софийският чудотворец
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 Хроника на Руско-тур-

ската Освободителна 
война

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:05 Часът на зрителите  
00:35 Още от деня

01:20 Местно време: Без бари-
ери

01:50 България днес 
03:20 България от край до 

край 5
03:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
04:50 Новодомци в зоопарка
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Афиш

вТорНик, 27 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Под вълните на Черно 

море
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Ново 10+2
13:30 Абсурдите с БНТ 2
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Извън играта
19:35 Малки истории
19:45 Супа от петел
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Клавирен концерт на 

проф. Пьотр Палечни
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:00 Време за губене 

00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес 
03:15 Бързо, лесно, вкусно
03:25 Съвременници 2: “Млеч-

ният път”
03:55 Афиш
04:10 Шоуто на Канала
05:10 Здравето отблизо 
05:50 Малки истории

срЯДа, 28 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Под вълните на Черно 

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

репетиция”
19:30 Малки истории
19:45 Футболът не е за моми-

чета
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Живей опасно
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg

00:40 Време за губене 
01:10 Още от деня
01:55 Местно време
02:25 България днес 
03:55 Нощни птици
04:55 Бързо, лесно, вкусно
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Малки истории

ЧЕТвърТък, 1 МарТ 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Европейски маршрути
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:40 Бразди 
14:10 Денят започва с Култура
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Кмете, кмете
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
00:00 В кадър
00:30 Съвременници 2: “Дълга 

репетиция”
01:00 Още от деня
02:00 Местно време
02:30 България днес 
04:00 Бързо, лесно, вкусно
04:10 Библиотеката
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 23 фЕвруари
06:00 „Аватар – легендата за Анк” 

– анимация
06:30 „Тази сутрин” – информаци-

онно предаване 
09:30 „Преди обед” – токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините – обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – ве-
черно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под на-
ем” –  с. 1, еп. 69

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
–  с.1, еп.22

16:00 Премиера: „Клиника край 
езерото” –  с.3, еп. 37

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

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

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

ници” –  с.1, еп. 30
19:00 bTV Новините – централна 

емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” 

–  с. 2, еп. 61
21:30 „Всичко може да се случи“ 

–  с.1, еп.15
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно 

ток шоу
23:30 bTV Новините – късна еми-

сия
00:00 „Мутра по заместване” –  с.1, 

еп. 14,15
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу

съБоТа, 24 фЕвруари
06:00 „Робо и Страшко” – анима-

ция
07:00 „Теория на глупостта” – раз-

влекателна поредица, с.1, 
еп. 8

07:30 „Кое е това момиче” –  с.3, 
еп.22

08:00 „Тази събота и неделя” – 
предаване с водещи Мариа-
на Векилска, Жени Марчева 
и Диана Любенова 

11:00 „Cool…T” – лайфстайл пре-
даване с водещ Петя Дикова 

12:00 bTV Новините – обедна 
емисия 

12:30 „НепознатиТЕ“ – докумен-
тална поредица

13:00 „Кенгуруто Джак” – екшън 
15:00 „Приятели“ – еп. 4, 5
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ – 

документална поредица с 
водещ Мартин Карбовски

19:00 bTV Новините – централна 
емисия

19:30 bTV Репортерите
20:00 „Най-екзотичният хотел 

Мариголд” – комедия, драма
22:30 „Косвени жертви” – екшън, 

криминален, трилър 
00:30 „Дневниците на вампира“ 

–  с.6, еп.5
01:30 „Космос“ 
02:30 „Кенгуруто Джак” – екшън 

(САЩ, 2003), режисьор - 
Дейвид МакНали, актьори 
- Джери О’Конъл, Антъни 
Андърсън, Кристъфър 
Уокън, Естела Уорън, Даян 
Канън, Майкъл Шенън и др.

04:00 „Cool…T” /п./ – токшоу
05:00 „Кое е това момиче” /п./ – 

сериал

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Като на кино“ – предаване 

за кино с водещ Михаил 
Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя” – 
предаване с водещи Мариа-
на Векилска, Жени Марчева 
и Диана Любенова 

11:00 „Търси се…” – токшоу с во-
дещи Меги и Нели

12:00 bTV Новините – обедна 
емисия 

12:30 „НепознатиТЕ“ – докумен-
тална поредица

13:00 „Тайната на скрития град” 
15:00 „Приятели“ – еп.6,7
16:00 „Двама мъже и половина“ 

–  с.12, еп.15,16
17:00 „120 минути” – публици-

стично предаване с водещ 
Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Гласът на България“ – музи-

кално шоу
21:30 „Папараци” – телевизионен 

таблоид
22:30 Премиера: „Хрониките на 

Шанара” –  с.2, еп.10
23:30 „Дневниците на вампира“ 

–  с.6, еп.6
00:20 „Космос“ 
01:10 „Тайната на скрития град” – 

приключенски, фентъзи 
02:40 „Приятели“ /п./ – сериал
03:40 „Двама мъже и половина“ 

/п./ – сериал
04:40 „Търси се…” /п./ – токшоу
05:10 bTV Репортерите /п./
05:30 „Лице в лице” /п./ – публици-

стично предаване

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
06:00 „Аватар - легендата за Анк” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информаци-

онно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна еми-
сия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - ве-
черно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под на-
ем” -  с. 1, еп. 70

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
-  с.1, еп.23

16:00 Премиера: „Клиника край 
езерото” -  с.3, еп. 38

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

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

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

ници” -  с.1, еп. 31
19:00 bTV Новините - централна 

емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” 

-  с. 2, еп. 62
21:00 MasterChef България - кули-

нарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно 

ток шоу
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Мутра по заместване” -  с.1, 

еп. 16,17
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” -  с.1, еп.7
05:30 „Лице в лице” /п./ - публици-

стично предаване

вТорНик, 27 фЕвруари
06:00 „Аватар - легендата за Анк” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информаци-

онно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна еми-
сия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - ве-
черно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под на-
ем” -  с. 1, еп. 71

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
-  с.1, еп.24

16:00 Премиера: „Клиника край 
езерото” -  с.3, еп. 39

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

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи наслед-
ници” -  с.1, еп. 32

19:00 bTV Новините - централна 
емисия

20:00 Премиера: „Сега и завинаги” 
-  с. 2, еп. 63

21:00 MasterChef България - кули-
нарно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно 
ток шоу

23:30 bTV Новините - късна еми-
сия

00:00 „Мутра по заместване” -  с.1, 
еп. 18,19

01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” -  с.1, еп.8
05:30 „Лице в лице” /п./ - публици-

стично предаване

срЯДа, 28 фЕвруари
06:00 „Аватар - легендата за Анк” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информаци-

онно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна еми-
сия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - ве-
черно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под на-
ем” -  с. 1, еп. 72

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
-  с.1, еп.25

16:00 Премиера: „Клиника край 
езерото” -  с.3, еп. 40

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

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи наслед-
ници” -  с.1, еп. 33

19:00 bTV Новините - централна 
емисия

20:00 Премиера: „Сега и завинаги” 
-  с. 2, еп. 64

21:00 „Смени жената“ - семейно 
риалити

22:00 „Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно 
ток шоу

23:30 bTV Новините - късна еми-
сия

00:00 „Мутра по заместване” -  с.1, 
еп. 20

00:30 „Приятели” -  с.3, еп. 25
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” -  с.1, еп.9

ЧЕТвърТък, 1 МарТ
06:00 „Аватар - легендата за Анк” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информаци-

онно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу с 

водещи Десислава Стоянова 
и Александър Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна еми-
сия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - ве-
черно ток шоу

13:30 Премиера: „Любов под на-
ем” -  с. 1, еп. 73

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
-  с.1, еп.26

16:00 Премиера: „Клиника край 
езерото” -  с.3, еп. 41

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

стично предаване с водещ 
Цветанка Ризова 

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

ници” -  с.1, еп. 34
19:00 bTV Новините - централна 

емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” 

-  с. 2, еп. 65
21:00 „Смени жената“ - семейно 

риалити
22:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно 

ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Кости” -  с.9, еп.1
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Стъклен дом” -  с.1, еп.10
05:30 „Лице в лице” /п./ - публици-

стично предаване

ПЕТък, 23 фЕвруари
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминал-

ни досиета” – сериал, с.5, 
еп.12,13,14

09:15 „Обратна тяга“ - екшън, 
драма, трилър (САЩ, 1991), 
режисьор - Рон Хауърд, 
актьори - Кърт Ръсел, Уилям 
Болдуин, Робърт де Ниро, 
Джак Макгий, Доналд Съ-
дърланд, Скот Глен, Джени-
фър Джейсън Лий и др.

12:15 „Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета” – сериал, с.5, 
еп.15,16,17

15:15 „Мис Слънчице” – комедия 
(САЩ, 2006), режисьори - 
Джонатан Дейтън, Валери 
Фарис, актьори - Алън 
Аркин, Абигейл Бреслин, 
Пол Дейно, Стив Карел, Грег 
Киниър, Тони Колет и др.

17:30 „Смело сърце” - драма, 
исторически (САЩ, 1995), 
режисьор - Мел Гибсън, 
актьори - Мел Гибсън, Софи 
Марсо, Патрик Макгуън, 
Катрин Маккормас, Брендън 
Глийсън, Ангъс Макфейдън, 
Алън Армстронг, Йън Банън, 
Брайън Кокс и др.

21:00 Месец на Оскарите: „Глади-
атор“ - екшън, драма (Ве-
ликобритания, САЩ, 2000), 
режисьор - Ридли Скот, 
актьори - Ръсел Кроу, Хоа-
кин Финикс, Оливър Рийд, 
Ричард Харис, Кони Нилсен, 
Томас Арана, Джимон Хонсу 
и др.

00:00 „Блейд Рънър“ - екшън, дра-
ма (САЩ, 1982), режисьор 
- Ридли Скот, актьори – Ха-
рисън Форд, Шон Янг, Дарил 
Хана, Рутгер Хауър, Едуард 
Джеймс Олмос и др.

02:30 „Странният случай с Бенджа-
мин Бътън“ - драма, фентъзи

съБоТа, 24 фЕвруари
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” – сериал, с.5, еп.13
07:30 „Светлина в тунела” – драма
10:00 „Блейд Рънър“ - екшън, дра-

ма (САЩ, 1982), режисьор 
- Ридли Скот

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

13:30 „Потомците” – драма, коме-
дия (САЩ, 2011), режисьор 
- Александър Пейн, актьори 
- Бо Бриджис, Джуди Гриър, 
Джордж Клуни, Матю Ли-
лард, Робърт Форстър, Шай-
лийн Уудли, Амара Милър, 
Ник Краузе и др.

16:00 „Съдията“ - драма (САЩ, 
2014), режисьор - Дейвид 
Добкин, актьори - Робърт 
Дауни младши, Робърт 
Дювал, Вера Фармига, Били 
Боб Торнтън, Дакс Шепард, 
Винсент Д’Онофрио, Лейтън 
Мистър и др. 

19:00 „Гранд хотел Будапеща“ - 
драма, комедия (САЩ, Гер-
мания, 2014), режисьор - Уес 
Андерсън, актьори - Ралф 
Файнс, Едуард Нортън, Ф. 
Мъри Ейбрахам, Харви Кай-
тел, Том Уилкинсън, Джеф 
Голдблум, Ейдриън Броуди, 
Бил Мъри, Оуен Уилсън, 
Джъд Лоу, Уилям Дефо и др.

21:00 Месец на Оскарите: „Тита-
ник“ - драма, романтичен 
( САЩ, 1997), режисьор - 
Джеймс Камерън, актьори 
- Били Зейн, Леонардо Ди 
Каприо, Кейт Уинслет, Дей-
вид Уорнър, Кати Бейтс и др.

00:45 Месец на Оскарите: Cinema 
X: „Интервю с вампир“ - ужа-
си (САЩ, 1994), режисьор 
- Нийл Джордан, актьори - 
Том Круз, Брад Пит, Кирстен 
Дънст, Крисчън Слейтър, 
Антонио Бандерас, Стивън 
Риа, Танди Нютън и др.

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
06:00 „Приказка за Коледната 

звезда” - семеен, приклю-
ченски

07:45 „Странният случай с Бенджа-
мин Бътън“ - драма

11:00 „Смело сърце” - драма, 
исторически (САЩ, 1995), 
режисьор - Мел Гибсън, 
актьори - Мел Гибсън, Софи 
Марсо, Патрик Макгуън, 
Катрин Маккормас, Брендън 
Глийсън, Ангъс Макфейдън, 
Алън Армстронг, Йън Банън, 
Брайън Кокс и др.

14:45 „Титаник“ - драма, романти-
чен ( САЩ, 1997), режисьор 
- Джеймс Камерън, актьори 
- Били Зейн, Леонардо Ди 
Каприо, Кейт Уинслет, Дей-
вид Уорнър, Кати Бейтс и др.

18:30 „Животът на Пи” - драма, 
приключенски (САЩ, 2012), 
режисьор - Анг Лий, актьори 
- Жерар Депардийо, Ирфан 
Кхан, Табу, Сураж Шарма, 
Рейф Спол и др.

21:00 Месец на Оскарите: „Ужил-
ването“ - комедия, кримина-
лен (САЩ, 1973), режисьор 
- Джордж Рой Хил, актьори 
- Пол Нюман, Робърт Ред-
форд, Робърт Шоу, Чарлс 
Дърнинг и др.

23:30 „Клетниците“ - драма, мю-
зикъл, романтичен (Велико-
британия, САЩ, 2012), режи-
сьор - Том Хупър, актьори 
- Хю Джакман, Хелена Бонъм 
Картър, Ръсел Кроу, Ан Хата-
уей, Аманда Сайфред, Саша 
Барън Коен, Арън Твейт, Еди 
Редмейн, Саманта Баркс и 
др.

02:45 „Гладиатор“ - екшън, драма 
(Великобритания, САЩ, 
2000), режисьор - Ридли 
Скот, актьори - Ръсел Кроу, 
Хоакин Финикс, Оливър 
Рийд, Ричард Харис, Кони 
Нилсен, Томас Арана

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” с.5, еп.15,16,17
09:15  „Съзряване” - драма (Ве-

ликобритания, САЩ, 2009 
), режисьор - Лоне Шерфиг, 
актьори - Кери Мълиган, 
Оливия Уилямс,Алфред 
Молина, Доминик Купър, 
Розамунд Пайк, Питър Сарс-
гаард и др.

11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета” - сериал, с.5, еп.18, 
с.6, еп.1,2

14:30 „Приказка за Коледната 
звезда” - семеен, приклю-
ченски (Норвегия, 2013) , 
режисьор - Нилс Гауп, актьо-
ри - Вилде Зейнер, Андерс 
Баасмо Кристиансен, Агнес 
Кителсен, Стиг Вернер Мо, 
Андреас Капелен и др.

16:00 „Блейд Рънър“ - екшън, дра-
ма (САЩ, 1982), режисьор 
- Ридли Скот, актьори - Ха-
рисън Форд, Шон Янг, Дарил 
Хана, Рутгер Хауър, Едуард 
Джеймс Олмос и др.

18:30 „Ужилването“ - комедия, 
криминален (САЩ, 1973), 
режисьор - Джордж Рой Хил, 
актьори - Пол Нюман, Ро-
бърт Редфорд, Робърт Шоу, 
Чарлс Дърнинг и др.

21:00 Премиера: Месец на Оскари-
те: „Анна Каренина“ - драма 
(САЩ, 2012), режисьор - Джо 
Райт, актьори - Матю Мак-
фейдън, Кийра Найтли, Джуд 
Лоу, Арън Тейлър - Джонсън, 
Алисия Викандер, Кара 
Делевин, Кели Макдоналд, 
Емили Уотсън и др.

23:30 „Гладиатор“ - екшън, драма 
(Великобритания, САЩ, 
2000), режисьор - Ридли 
Скот, актьори - Ръсел Кроу, 
Хоакин Финикс, Оливър 
Рийд, Ричард Харис, Кони 
Нилсен, Томас Арана, Джи-
мон Хонсу и др.

вТорНик, 27 фЕвруари
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” - сериал, с.5, еп.18, 
с.6, еп. 1,2

09:15 „Тайни“ - трилър
11:15 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” -  еп.3,4,5
14:15 „Коледни бъркотии“ - драма, 

семеен, фентъзи (Канада, 
2006), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Амбър 
Бенсън, Брит МакКилип, 
Кейти Кийтинг, Гуинет Уолш, 
Тай Ръниан и др.

16:15 „Съзряване” - драма (Вели-
кобритания, САЩ, 2009 ), 
режисьор - Лоне Шерфиг, 
актьори - Кери Мълиган, 
Оливия Уилямс,Алфред 
Молина, Доминик Купър, 
Розамунд Пайк, Питър Сарс-
гаард и др.

18:30 „Анна Каренина“ - драма 
(САЩ, 2012), режисьор - Джо 
Райт, актьори - Матю Мак-
фейдън, Кийра Найтли, Джуд 
Лоу, Арън Тейлър - Джонсън, 
Алисия Викандер, Кара 
Делевин, Кели Макдоналд, 
Емили Уотсън и др.

21:00 Премиера: Месец на Оска-
рите: „Вроден порок“ - кри-
минален, драма, мистерия 
(САЩ, 2014), режисьор - Пол 
Томас Андерсън, актьори 
- Хоакин Финикс, Джош 
Бролин, Оуен Уилсън, Мая 
Рудолф, Бенисио Дел Торо, 
Рийз Уидърспун, Джена 
Малоун, Джилиан Бел, Ерик 
Робъртс и др.

00:00 „Хичкок” - биографичен, 
драма (САЩ, 2012), режисьор 
- Саша Джервази, актьори - 
Тони Колет, Джеймс Д’Арси, 
Дани Хюстън, Джесика 
Бийл,Хелън Мирън, Скарлет 
Йохансон,Антъни Хопкинс и 
др.

02:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета” с..6, еп.3,4,5

срЯДа, 28 фЕвруари
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” - сериал, с.6, еп. 
3,4,5

09:15 „Коледни бъркотии“ - драма, 
семеен, фентъзи (Канада, 
2006), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Амбър 
Бенсън, Брит МакКилип, 
Кейти Кийтинг, Гуинет Уолш, 
Тай Ръниан и др.

11:30 „Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета” - сериал, с..6, 
еп.6,7,8

14:30 „Приложна магия” - роман-
тичен, драма (САЩ,, 1998), 
режисьор - Грифън Дън, 
актьори - Стокард Чанинг, 
Горан Вишнич, Даян Уийст, 
Сандра Бълок, Никол Кид-
ман, Ейдън Куин и др.

16:30 „Хичкок” - биографичен, 
драма (САЩ, 2012), режисьор 
- Саша Джервази, актьори - 
Тони Колет, Джеймс Д’Арси

18:45 „Потомците” - драма, коме-
дия (САЩ, 2011), режисьор 
- Александър Пейн, актьори 
- Бо Бриджис, Джуди Гриър, 
Джордж Клуни, Матю Ли-
лард, Робърт Форстър, Шай-
лийн Уудли, Амара Милър, 
Ник Краузе и др.

21:00 Месец на Оскарите: „Неви-
дима зона“ - драма, спортен 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Джон Лий Ханкок, актьори - 
Сандра Бълок, Тим Макгроу, 
Кати Бейтс, Рода Грифитс, 
Кийтън Арън, Лили Колинс и 
др.

23:30 „Информаторите” - драма, 
криминален, трилър (САЩ, 
Германия, 2009), режисьор 
- Грегор Джордан, актьори - 
Амбър Хърд, Уинона Райдър, 
Ким Бейсингър, Били Боб 
Торнтън, Мики Рурк, Джон 
Фостър и др.

01:30 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета” - еп.6,7,8

ЧЕТвърТък, 1 МарТ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета”  еп. 6,7,8
09:15 „Невидима зона“ - драма
12:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета” -  еп.9,10,11
15:00 „Мелодия за една нощ“ - ро-

мантичен (Канада, 2007)
16:45 „Гранд хотел Будапеща“ - 

драма, комедия (САЩ, Гер-
мания, 2014), режисьор - Уес 
Андерсън, актьори - Ралф 
Файнс, Едуард Нортън, Ф. 
Мъри Ейбрахам, Харви Кай-
тел, Том Уилкинсън, Джеф 
Голдблум, Ейдриън Броуди, 
Бил Мъри, Оуен Уилсън, 
Джъд Лоу, Уилям Дефо и др.

19:00 „Приложна магия” - роман-
тичен, драма (САЩ,, 1998), 
режисьор - Грифън Дън, 
актьори - Стокард Чанинг, 
Горан Вишнич, Даян Уийст, 
Сандра Бълок, Никол Кид-
ман, Ейдън Куин и др.

21:00 Месец на Оскарите: „Усеща-
не за жена“ - драма, роман-
тичен (САЩ, 1992), режисьор 
- Мартин Брест, актьори - Ал 
Пачино, Крис О’Донъл, Фи-
лип Сиймур Хофман, Габри-
ел Ануар, Джеймс Ребхорн, 
Ричърд Венчър и др.

00:00 „Здрач” - екшън, трилър, 
романтичен (САЩ, 2008), 
режисьор - Катрин Хардуик, 
актьори - Келън Лъц, Робърт 
Патинсън, Кристен Стюарт, 
Кам Гигандет, Били Бърк, Пи-
тър Фачинели,Ашли Грийн, 
Рейчъл Лефевр, Елизабет 
Рийсър, Ники Рийд, Тейлър 
Лаутнър и др

02:30 „Коледни бъркотии“ - драма, 
семеен, фентъзи (Канада, 
2006), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Амбър 
Бенсън, Брит МакКилип, 
Кейти Кийтинг

04:30 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета” - сериал, с.6, еп.9

ПЕТък, 23 фЕвруари
06:00 „Модерно семейство“ – 

сериал, с.5 
07:00 „Загадките на Лора“ – се-

риал
08:00 „Старчета разбойници с 

Бети Уайт“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” – 

сериал
10:00 „Елхички 3” - комедия 

(Русия, 2013)
12:00 „Изгубеняци“ – сериал 
13:00 „По средата“ /п./ – сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ 

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

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” – 

сериал, с.8
18:00 „По средата“ – сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ – се-

риал, с.1
20:00 Премиера: „Новите съсе-

ди” – комедиен сериал, 
с.10

22:00 „Двама мъже и половина” 
– комедиен сериал, с.9

23:00 „Изгубеняци“ – сериал, с.1 
23:30 „Супермаркет“ – сериал, 

с.1 
00:00 „Елхички 3” - комедия 

(Русия, 2013)
02:00 „Модерно семейство“ /п./ 

– сериал 
03:00 „ Старчета разбойници с 

Бети Уайт“ /п./ – сериал 
04:00 „По средата“ /п./ – сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ – 

сериал

съБоТа, 24 фЕвруари
06:00 „Модерно семейство“ – 

сериал, с.5
07:00 „Двама мъже и половина” 

– комедиен сериал, с.2
08:00 „Старчета разбойници с 

Бети Уайт“ – сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора” – се-

риал, с.2
10:00 „Елхички: Лапички, кока-

ли и рок енд рол” - коме-
дия (Русия, 2015

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

15:30 „Столичани в повече“ – 
комедиен сериал, с. 8

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

19:30 „По средата“ – сериал 
20:30 „Елхи 1914” – комедия 

(Русия , 2014) 
22:30 „Мутра по заместване“ – 

сериал, с.3
23:30 „Столичани в повече“ – 

комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ – 

сериал
03:00 „ Старчета разбойници с 

Бети Уайт“ /п./ – сериал 
04:00 „Загадките на Лора“ /п./- 

сериал
05:00 „Двама мъже и половина” 

/п./ – сериал
НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари

06:00 „Модерно семейство“ – 
сериал, с.5

07:00 „Двама мъже и половина” 
– комедиен сериал, с.2

08:00 „Старчета разбойници с 
Бети Уайт“ – сериал, с.2

09:00 „Клуб „Веселие” – сериал, 
с.5

10:00 „Елхи 1914” – комедия 
(Русия , 2014

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

15:30 „Столичани в повече“ – 
комедиен сериал, с. 8

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

19:30 „По средата“ – сериал 
20:30 „Елхички: Лапички, кока-

ли и рок енд рол” - коме-
дия 

22:30 „Мутра по заместване“ – 
сериал, с.3

23:30 „Столичани в повече“ – 
комедиен сериал

02:30 „Мутра по заместване“ – 
сериал

03:00 „ Старчета разбойници с 
Бети Уайт“ /п./ – сериал 

04:00 „Загадките на Лора“ /п./- 
сериал

05:00 „Двама мъже и половина” 
/п./ – сериал

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.5 
07:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
08:00 „Старчета разбойници с 

Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - 

сериал
10:00 „Откачалки зад волана“ 

- комедия (САЩ, 1985), 
режисьор - Нийл Израел, 
актьори - Джон Мърей, 
Дженифър Тили, Джеймс 
Кийч и др.

12:00 „Изгубеняци“ - сериал 
12:30 „Супермаркет“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ 

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

медиен сериал

17:00 „ Столичани в певече” - 
сериал, с.8

18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.1
20:00 Премиера: „Новите съ-

седи” - комедиен сериал, 
с.10

22:00 „Двама мъже и половина” 
- комедиен сериал, с.9

23:00 „Изгубеняци“ - сериал, с.1 
23:30 „Супермаркет“ - сериал, 

с.1 
00:00 „За да се позабавляваш, 

обади се“ - комедия САЩ, 
2012), режисьор - Джейми 
Травис, актьори - Лорън 
Милер, Джеймс Уок, Ари 
Грейнър, Джъстин Лонг, 
Мими Роджърс и др.

02:00 „Модерно семейство“ /п./ 
- сериал 

03:00 „ Старчета разбойници с 
Бети Уайт“ /п./ - сериал 

04:00 „По средата“ /п./ - сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал

вТорНик, 27 фЕвруари
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.5 
07:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
08:00 „Старчета разбойници с 

Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - 

сериал
10:00 „Аз, ти и Дюпри“ - коме-

дия (САЩ, 2006), режи-
сьори - Антъни Русо, Джо 
Русо, актьори - Оуен Уил-
сън, Мат Дилън, Майкъл 
Дъглас, Кейт Хъдсън, Сет 
Роугън и др.

12:00 „Изгубеняци“ - сериал 
12:30 „Супермаркет“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ 

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

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - 

сериал, с.8
18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.1
20:00 Премиера: „Новите съ-

седи” - комедиен сериал, 
с.10

22:00 „Двама мъже и половина” 
- комедиен сериал, с.9

23:00 „Изгубеняци“ - сериал, с.1 
23:30 „Супермаркет“ - сериал, 

с.1 
00:00 „Аз, ти и Дюпри“ - коме-

дия (САЩ, 2006), режи-
сьори - Антъни Русо, Джо 
Русо, актьори - Оуен Уил-
сън, Мат Дилън, Майкъл 
Дъглас, Кейт Хъдсън, Сет 
Роугън и др.

02:00 „Модерно семейство“ /п./ 
- сериал 

03:00 „ Старчета разбойници с 
Бети Уайт“ /п./ - сериал 

04:00 „По средата“ /п./ - сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал

срЯДа, 28 фЕвруари
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.5 
07:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
08:00 „Старчета разбойници с 

Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - 

сериал
10:00 „Хаос вкъщи” - комедия 

(САЩ, 2012), режисьор - 
Анди Фикман, актьори 
- Том Евърет Скот, Бейли 
Медисън, Били Кристъл, 
Мариса Томей,Бет Мид-
лър, Мадисън Линц и др.

12:00 „Изгубеняци“ - сериал 
12:30 „Супермаркет“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ 

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

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - 

сериал, с.8
18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.1
20:00 Премиера: „Новите съ-

седи” - комедиен сериал, 
с.10

22:00 „Двама мъже и половина” 
- комедиен сериал, с.9

23:00 „Изгубеняци“ - сериал, с.1 
23:30 „Супермаркет“ - сериал, 

с.1 
00:00 „Хаос вкъщи” - комедия 

(САЩ, 2012), режисьор - 
Анди Фикман, актьори 
- Том Евърет Скот, Бейли 
Медисън, Били Кристъл, 
Мариса Томей,Бет Мид-
лър, Мадисън Линц и др.

02:00 „Модерно семейство“ /п./ 
- сериал 

03:00 „ Старчета разбойници с 
Бети Уайт“ /п./ - сериал 

04:00 „По средата“ /п./ - сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ - 

сериал

ЧЕТвърТък, 1 МарТ
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал, с.5 
07:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
08:00 „Да отгледаш Хоуп“ - се-

риал, с.4
09:00 „Домашен арест” - сериал
10:00 „Бавачката Макфий и го-

лемият взрив“ - комедия, 
семеен, фентъзи (САЩ, 
Франция, Великобрита-
ния, 2010), режисьор - Су-
зан Уайт, актьори - Маги 
Джиленхол, Оскар Стиър, 
Юън Макгрегър, Даниел 
Мейс, Ралф Файнс, , Ема 
Томпсън и др.

12:00 „Изгубеняци“ - сериал 
12:30 „Супермаркет“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ 

- сериал 
15:00 „Новите съседи“
17:00 „ Столичани в певече” 
18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал, с.1
20:00 Премиера: „Новите съсе-

ди”  с.10
22:00 „Двама мъже и половина” 

- комедиен сериал, с.9
23:00 „Изгубеняци“ - сериал, с.1 
23:30 „Супермаркет“ -  с.1 
00:00 „Бавачката Макфий и го-

лемият взрив“ - комедия, 
семеен, фентъзи (САЩ, 
Франция, Великобрита-
ния, 2010), режисьор - Су-
зан Уайт, актьори - Маги 
Джиленхол, Оскар Стиър, 
Юън Макгрегър, Даниел 
Мейс, Ралф Файнс, , Ема 
Томпсън и др.
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Седемглава ламя

Êóðáàí

Íоâо иçñëедâаíе çа меñтíо íаñеëеíие

Âàðíåíñêèòå ìóçåè

Ôеñтиâаë íа 
ñíеæíите чоâеци

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

фестивал на весе-
лите снежни човеци 
се проведе в двора на 
военния клуб в русе.

събитието събра 
деца от началните 
класове на суЕЕ „св. 
константин – кирил 
философ“ 
и су 

„хрис-
то Ботев“. 
с много закачки и 
звучен смях подра-
стващите направиха 
своите снежни чове-
ци. Малко трудна се 
оказа задачата им, 
защото снегът не се 
подчиняваше така 
лесно на положеното 
от тях усилие.

Децата получи-
ха за енергичния си 
труд  грамоти, а на 
снежните човеци бя-

ха дадени съответ-
но имена: фукльото 
на двора, арт снежен 
човек, страшилище-
то на двора и снеж-
ната кралица.иници-
ативата за фестивала 
идва от екипа на во-

енния клуб, под-
п о м о г н а т а 

от Първа 
ч а с т н а 

з а н и -
м а л -
н я , 

функ-
ц и -

о н и -
раща в 

б л и з о с т 
до клуба. ор-

ганизатор и во-
дещ на събитието бе 
иглика Пеева, журна-
лист и управител на 
Младежка артистич-
на школа „артисти-
симо“ в русе. 

Тя сподели, че пред-
вижда фестивалът на 
веселите снежни чо-
веци да стане тради-
ция за града, за да мо-
гат децата пълноцен-
но да се забавляват с 
падналия сняг. 

След реставрация в Национал-
ния исторически музей вече мо-
же да бъде видяна уникална ка-
менна пластика с изображение 
на седемглава ламя с корони от 
ХIX век.

Плочата е част от 
външната украса на 
църквата „Св. Атана-
сий“ в с. Белополяне, 
Ивайловградско. По-
стъпила е за рестав-
рация в НИМ и след 
приключване на въз-
становителните ра-
боти временно е из-
ложена в музея. 

Църквата „Св. Ата-
насий" в с. Белополя-
не е построена през 
1838 г. и е забележи-
телен представител на възрож-
денската култова архитектура 
от първата половина на XIX век. 
Постройката е типична трико-
рабна едноапсидна псевдобази-
лика с петоъгълна кула камбана-

рия и богата релефна пластика по 
външните стени.

Интерес представлява интери-
орът на църквата, който е ори-
гинален с двуетажната галерия. 

Иконите на олтара имат висока 
художествена стойност, като сред 
най-ценните са две поклонниче-
ски, донесени чак от Божи гроб в 
Йерусалим. 

Изработването на изключител-

Миналата година е била рекордна за приходите, 
декларира новият директор на Регионалния исто-
рически музей във Варна Игор Лазаренко. На най-
голям интерес са се радвали Аладжа манастир, Рим-
ските терми и Археологическият музей.  „Профи-
лът на туристите рязко се смени, а потокът се уве-
личи. Има ръст на руснаци, които освен входната 
такса харчат и за рекламни материали. Учебният 
музей привлича голям брой деца, но организира-
ните български туристи не са много. Причините са 
променената дейност на туристическите дружества 
и тежката нормативна уредба за организиране на 
училищни екскурзии. Освен това часовете по ис-
тория бяха намалени драстично и не са достатъч-
но за посещения в музеи”, коментира Лазаренко. 

Проекти за реставрация на Римските терми и 
Аладжа манастир ще кандидатстват за финансира-

не по програмата „Региони в растеж”. Необходи-
мата сума е 9 млн. лв. Игор Лазарено се надява да 
бъдат намерени и средства, за да продължат за-
почнатите проучвания на крепостите Кастрици и 
Петрич кале. През миналата година са открити 14 
гроба от Варненския халколитен некропол.

Излезе от печат ново изслед-
ване за етнографската старин-
на група българи хърцои, оби-
таващи района между Стара 
планина и река Дунав и от ре-

ка Искър до Силистра.
Изследването е изложено в 

албума "Хърцои” в Регионал-
ния исторически музей в Ру-
се. Етнографите от музея имат 

редица проучвания, свързани с 
традиционната култура на хър-
цоите, коментират русенските 
историци. 

Освен поредицата от статии 
и съобщения през 2013 г.  музе-
ят издава и сборник с коледни 
песни "Хърцои, том първи - Ко-
ледни песни". Книгата съдържа 
1281 обредни песни, записани 
по поречието на реките Янтра, 
Русенски Лом и Дунав. 

Преди няколко години ру-
сенският музей подрежда и из-
ложбата "Живата старина. Ет-
нографският свят на Русенско", 
посветена на хърцоите - ста-
рото местно население на По-
ломието. 

Експозицията включва ста-
ринни носии, женски украси, 
ритуални предмети, маски.

Млад бургазлия 
оглави екоп-
роект за създа-

ване на изкуствен риф 
в Гърция, съобщиха от 
община Бургас.

Виктор Евтимов е 
бивш възпитаник на 
Немската езикова гим-
назия "Гьоте" в града и 
студент трети курс в 
университета Дрексел, 
Филаделфия (САЩ).

След като на 21 г. 

той изолира нов вирус 
бактериофаг в почвата 
и записа името си ка-
то негов откривател, 
сега е избран от Ин-
ститута "Архипелагос" 
на остров Самос, Гър-

ция, за ръководител 
на проект за създава-
не на изкуствен риф, 
съобщиха от неправи-
телствената организа-
ция "Макензи".

с празнична литургия и курбан бе почетена 
180-ата годишнина от построяването на храм 
"св. атанасий" във варна.

архиерейската литургия отслужи варнен-
ският и великопреславски митрополит йо-
ан заедно със свещеници от други епархии.

след това с водосвет бе осветена риба, ко-
ято раздадоха на миряните. специално за го-
дишнината митрополит йоан подари на вяр-
ващите и икони с образа на св. атанасий. Праз-

никът приключи със среща-разговор с архи-
мандрит Максим, предстоятел на храм "св. 
архангел Михаил" в Таксиархис, гърция.

храмът “свети атанасий” е старата митро-
политска църква във варна. Намира се бли-
зо до римските терми. Построен е през 1838 
г. на мястото на изгорелия две години по-ра-
но древен храм.

Това доказва и мраморната плоча, поста-
вена над входната врата със следния надпис 
на гръцки: “старият храм на св. атанас, който 
не са го по-напред съборили Марсовите бом-
би, опожарен на 1836 год. 15 февруарий, се е 
възобновил на 1838 год. 29 август.” 

По устни сведения на проф. александър ку-
зев на мястото на сегашния храм ”свети ата-
насий” е имало две средновековни църкви. 
Първата не се знае от кое време е, а за вто-
рата се предполага, че е от средата на XIII 
или XIV век. 

ната каменна пластика с изобра-
жение на седемглава ламя се от-
нася към XIX век, като произхо-
дът й засега не е установен. Към 
момента съществуват поне две 
теории за нейната символика.  
Едната е свързана с библейско-

то възприятие на са-
таната в образа на се-
демглава ламя със се-
дем рога – олицетво-
рение на злото и тъм-
ните сили.

Другата теория има 
и конкретни археоло-
гически аналози от ра-
йона на Ивайловград. 
През 2014 г. в Мрамор-
ния град, както са на-
ричали още среднове-
ковната крепост Люти-
ца, е открита луксозна 
бронзова шпора с поз-

лата и стъклена паста, върху коя-
то са изобразени седем глави на 
лами. Шпората е част от военна 
екипировка на конник, участвал 
в атаката срещу Лютица в края 
на XIII век.
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Страницата подготви 
Уляна петКОВА

Мъж иЗгорЯ 
в ПосТройка
57-годишен мъж 

от град Бяла Черк-
ва е загинал при 
пожар. 

На адреса неза-
бавно са изпрате-
ни екипи на пожар-
ната в Павликени. 
след потушаване-
то на пламъците в 
селскостопанската 
постройка, приго-
дена за живеене, е 
намерено обгоря-
ло тялото на 57-го-
дишния обитател. 
Причините за по-
жара се изясняват. 

ТурЧиН с виагра 
Шест килограма 

лекарствен препа-
рат за полова мощ, 
деклариран като 
храна за животни, 
задържаха митни-
чарите на грани-
чен пункт Малко 
Търново. 

Нелегалната ле-
карствена суб-
станция е прена-
сял турски граж-
данин с „фолксва-
ген голф".

ЗасТрЕлЯНи
 в кола 

Телата на за-
стреляни мъж и 
жена бяха намере-
ни в автомобил в 
района на ски цен-
тър "Малина" в ку-
рорта Пампорово.

 става дума за 
убийство с пос-
ледвало самоу-
бийство. Мъжът е 
на видима възраст 
около 50 години, а 
жената - на 40. На-
мерен е и писто-
лет.

БаНДаТа
 На слъНЦЕТо 
специализира-

ният наказателен 
съд издаде ефек-
тивни присъди на 
групата на иван 
Митов - слънцето, 
разпространявала 
наркотици в слън-
чев бряг и Банско. 

М а г и с т р а т и -
те наложиха 3-го-
дишна ефективна 
присъда на Митов, 
ръководил от яну-
ари 2014 г. до ав-
густ 2016 г. 7-член-
на банда. 

Îтмъкíаõа 6000 ëâ. от ãаáроâка

Надрусан помете снаха и свекърва 

ало измамници
в затвора

Вандали потрошиха 
паметник на Коперник 

Задържаха джихадист Питбул нахапа дете и баба му

Убийци ще получат малки присъди

Инцидентът станал 
в Дупница в района на 
квартал „Развесена вър-
ба”.  Веднага на място 
са били изпратени по-
лиция и Бърза помощ. 

След като разбрали 

за случая, полицаите из-
дирили собственичката 
на кучето. Четириного-
то е отглеждано в час-
тен имот. Според соб-
ственичката питбулът 
се отскубнал от синди-

жира си и е избягал. 
На ранените е оказа-

на медицинска помощ, 
те са със средна телес-
на повреда без опасност 
за живота. Освободени 
са за домашно лечение. 

Наскоро домашен 
пит бул, вързан в двор 
в село Мокрище, прег-
риза гърлото на 3-го-
дишно момченце. Ку-
чето е дадено за отго-
ворно пазене на сдру-
жение в София, където 
за него се полагат голе-
ми грижи.

Макар че експерт от 
национален клуб "Ро-
твайлер" заяви, че ня-
ма агресивни породи 
кучета, те стават опас-
ни, ако бъдат възпита-
вани от човека по то-
зи начин. 

Съдът в Хасково постанови временно задържане 
от 90 дни спрямо 35-годишен поданик на Кралство 
Мароко, обвинен в тероризъм и членство в "Ислям-
ска държава". Той е бил задържан с 27 сирийци бли-
зо до свиленградското село Сладун. Настаненият 
след това в центъра за мигранти от затворен тип в 
Любимец Захри първоначално също се представил 
за сириец, като се легитимирал с фалшив сирийски 
паспорт. ДАНС обаче 
е установила истин-
ската самоличност 
на мароканеца. Спо-
ред Интерпол - Рабат, 
и Апелативната про-
куратура в марокан-
ската столица Захри 
е имал "лоялно член-
ство в терористична 
организация ИДИЛ. 
В изпълнение на тази 
дейност се е придвиж-
вал в Сирия като е носел колан с експлозиви, ръч-
ни гранати, огнестрелно оръжие и боеприпаси".

Изправеният пред съда обяви, че не е терорист, 
не желае да бъде екстрадиран в родината си, за-
щото щял да бъде хвърлен в затвор. 

В Районното управление в Габрово е получен сигнал 
от пенсионерка, че е станала жертва на измама. 

74-годишна жена обяснила, че пред блока, в който жи-
вее, я заговорил непо-
знат мъж. Той се пред-
ставил за колега на неин 
роднина, на когото дъл-
жал пари, и поискал да й 
остави сумата, за да може 
тя да я предаде на своя 
близък. 

Двамата влезли в дома 
на потърпевшата. Там, използвайки невниманието й, не-
познатият взел 6000 лв. След краткия престой побързал 
да напусне адреса, като обяснил, че трябва да "развали" 
пари в близкия магазин и ще се върне, за да остави точ-
ната дължима сума.

Двама ветовски телефонни 
измамници, представящи се за 
полицаи, отиват в затвора. На 
Димитър З. е наложено наказа-
ние от три години лишаване от 
свобода, а на Петър Г. – една 
година и шест месеца. 

Присъдите са под предвиде-
ното в закона, тъй като двама-
та признали вината си и подпи-
сали споразумение. Димитър и 

Петър, действайки в съучастие, 
се представяли за длъжностни 
лица и успели да вземат 2000 
лева от семейство.

В хода на разследването е 
установено, че 47-годишният 
Петър, който официално се во-
ди безработен и без доходи, е 
собственик на 14 автомобила – 
12 леки и 2 товарни. Наложен 
е запор върху тях.

19-годишен младеж, 
седнал зад волана на 
"Пежо" след употреба 
на марихуана, е блъс-
нал две жени на трото-
ар във врачанското се-

ло Търнава. Едната е за-
гинала. 

19-годишният Пла-
мен В. загубил упра-
вление над лекия авто-
мобил и колата се уда-

рила в стълб на елек-
троразпределителната 
мрежа, след което по-
мела двете пешеходки 
на тротоара. 

По-младата от тях - 
35-годишна жена от съ-
щото село, която е била 
бременна, е загинала на 
място, а другата - 58-го-
дишна, е транспортирана 
в болницата в Бяла Слати-
на. Пострадала е и 17-го-
дишната приятелка на 
водача. Водачът е задър-
жан в РПУ-Бяла Слатина. 
Блъснатите от него жени 
са снаха и свекърва.

била студентка в Пловдив. Тя 
се преместила в родния град 
на мъжа - Дългопол, а после 
двамата пристигнали във Ва-
рна. Употребявали наркотици, 
а единственият им доход била 
социалната пенсия на Космас, 
който страда от детска цере-
брална парализа. 

В нощта на 9 срещу 10 ап-
рил 2017 г. се въоръжили с кух-
ненски ножове и се качили в 
такси. Казали на шофьора да 
кара към местността Пчелина. 
Извън града Космас спрял ко-
лата. През това време млада-
та жена поискала портфейла 
на шофьора. Той отказал и тя 

забила нож в ръката му. Мъ-
жът опитал да й го отнеме, но 

Космас забил в гърба му 
друг нож през прозореца 
на колата. Двамата му на-
несли общо 61 прорезни 
и прободни рани по цяло-
то тяло. Задигнали 20 лева 
и мобилния му телефон и 
изчезнали. 

Експертизи са установи-
ли, че преди убийството са 
употребили амфетамини. 

Предвидените в зако-
на наказания за тежко-
то престъпление са меж-
ду 15 и 20 години затвор, 
доживотен затвор или до-

животен затвор без право на 
замяна. 

Неизвестни ванда-
ли отново потрошиха 
глобуса в ръката на ста-
туята на Николай 
Коперник пред 
Обсерватори-
ята в Морска-
та градина на 
Варна. Преди 
години моде-
лът на слън-
чевата систе-
ма беше открад-
нат заради метала и по-
късно възстановен но 
вече не от бронз, а от 

дърво и цимент. В мо-
мента той е просто пот-
рошен или в желание 

да се открадне, или 
просто от идио-

тизъм. 
О т д а в н а 

има решение 
да се поста-
ви охранител-
на камера към 

скулптурата, но 
О б с е р в а т о р и я -

та не може да отдели 
средства от бюджета си 
за видеонаблюдение. 

Обвиняемите за жесто-
кото убийство на так-
симетров шофьор край 

Варна признаха вината си и 
поискаха делото да бъде гле-
дано по съкратената проце-
дура. Така 27-годишният Кос-
мас Джероме и 24-годишната 
Ренета Козарева, които мина-
лата година убиха 69-годиш-
ния Васил Ашиков до варнен-
ското село Каменар, ще полу-
чат с 1/3 по-ниски присъди.

„Двамата са направили са-
мопризнания. Планира ли са 
само да ограбят шофьора, но 
не и да го убиват”, коментира-
ха адвокатите им. 

Космас и Ренета се запоз-
нали чрез интернет. Млада-
та жена, която е от Несебър, 
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Следва

Прозорец към света Роден край

Доцент 
владимир ПоПов

Крепостната стена на гр. Фес

Казабланка

Äîêîñâàíå äî Ìàðîêî Празнуваме Конски Великден
Продължение от  бр. 7
За Казабланка, най-го-

лемия град на Мароко, 
тръгнахме рано сутринта, 
тъй като ни предстоеше 
около 700 км път. 

С наближаване на Каза-
бланка – една от бивши-
те столици на Мароко, 
екскурзоводът ни 
поднесе кратка 
информация за 
този светов-
н о и з в е с -
тен град, 
най-го-
л е -

м и я 
в стра-
ната, с на-
селение око-
ло 4 милиона жи-
тели. Другото име на 
града е Бяла къща, да-
дено от португалците по 
време на тяхното господ-
ство върху тази част от Ма-
роко. В града е съсредото-
чена научната и икономи-
ческата мощ на държавата 
– тук живее и голяма част 
от 38-милионното населе-
ние на страната. 

Не случайно една от ос-
новните забележително-
сти на Казабланка е джа-
мията „Хасан II” – най-го-
лямата в страната. Тя е по-
строена на такова място, 
намиращо се в близост до 
океана, че високото й 210 
метра минаре да се вижда 
от всички краища на гра-
да. На рождения си ден 
през 1980 г. кралят Хасан 
II изразил желание да бъде 
построена такава джамия, 
която да е гордост както за 
Казабланка, така и за ця-
лата страна и тя да остане 
в историята за вечни вре-
мена. Проектирането й се 
възлага на френския архи-
тект Мишел Пинсо, 
който успява 
да ре-
али-
з и -
р а 
много 
съвре-
м е н н и 
техноло-
гични ха-
рактерис-
тики като 
подово ото-
пление, плъз-
гащ се покрив 
с тегло 110 то-
на, който се сгъ-
ва в безоблачни-
те дни, врати, зад-
вижвани от елек-
троустройства, земе-
тръсна устойчивост и 
нощно лазерно излъчва-
не на светлини, насочени 
към Мека. Вътрешност-
та на джамията е облята 
от светлините на 50 крис-
тални полилея. Само след 
13 години този грандио-
зен проект е осъществен 
с ежедневния труд на по-
вече от 35 000 работници. 

На сбогуване с Каза-
бланка посетихме пре-

красния и обширен парк 
„Арабска лига”, намиращ 
се в централната част на 

града. Паркът е съз-
даден в чест на 

основаването 
на Лигата 

м е ж д у 
7 не-

з а -
в и с и -
ми араб-
ски държави 
през 1945г., чи-
ято основна цел е 
обмен на културни цен-
ности. Разстоянието меж-
ду Казабланка и сегашната 
столица Рабат не е голямо. 
Движейки се по модерна-
та магистрала, свързваща 
двата града, неусетно на-
влязохме в пределите на 
Рабат. За разлика от пред-
градията на други градове 
тук веднага се почувства 
дъхът на столичния град, 
който ни посрещна с кра-
сиви палми, много свежа 
зеленина и редуващи се 
фонтани по протежение 
на булеварда, водещ 
към центъра. Го-
ляма забе-
л е -

ж и т е л -
ност на едно-

милионната столица 
е Кралският дворец, на-
миращ се в Стария град. 
Прекосявайки новата част 
на столицата, основите на 
която бяха положени пре-
ди много време, имахме 
възможност да се любува-
ме на неголеми квартални 
паркове, озеленени улици 
и красиви домове, създа-
дени в типичен френски 
стил. 

На около стотина ки-

лометра от Рабат се на-
мира град Мекнес -  им-
перска столица по време-
то на султан Мулай Исма-
ил в края на 17 век. Запо-
знаването с града започна 
със снимки пред портала 
Баб ал Мансур. Тази огро-
мна врата, с толкова слож-
ни и деликатни орнамен-
ти, оцветени в тъмнокафя-

во и бежово, се смята за 
най-красивата в цяла 

Северна Африка. 
Потегляме 
към Фес – 

най-ста-
р и я 

и м -
п е р -

ски град, 
трети по 

г о л е м и н а 
след Казаблан-

ка и Рабат. Осно-
ван през 790 г., ско-

ро Фес става религи-
озен център на Мароко. 

Тук е втората по големина 
джамия в страната „Ал Ка-
рауин” – един от водещи-
те духовни образовател-
ни центрове в мюсюлман-
ския свят. В старата част 
на града се намира и най-
голямата Медина в араб-
ските страни. С внушител-
ните си размери джамия-
та „Ал Карауин” доминира 
над цялата градска окол-
ност. По време на рели-
гиозни празници джамия-
та може да побере 22 000 
богомолци! 

Сбогуването ни с Фес 
става с приятна разход-

ка по една от 
ц е н т р а л н и -

те улици 
във френс-
ката част 
на града 
-  улица, 
п р е д -
ставля-

в а щ а 
а л е я 
б е з  
а в -

т о -
м о б и л н о 

движение, с на-
редени стройни палми 

от двете й страни и пей-
ки за отмора, завършва-
ща с едно красиво архи-
тектурно произведение – 
фонтана „Нежарин”, по-
строен във вид на 7-8 стъ-
паловидни кръгове с на-
маляващ диаметър и бя-
ла мраморна ваза в сре-
дата, от която бликат во-
дни струи върху цветче-
тата от синьо-бяла мо-
зайка, изпълваща целия 
фонтан.

великденския 
пост. След над-
бягването кон-
ниците се съ-
бират на ме-
гдана, за да 
бъдат поздра-
вени и награ-
дени победите-
лите. Музиката 
свири, играят 
се хора. Езда-
чите, участва-
ли в надбягва-
нето, получа-
ват от майките, 
кръстниците и 

деверите тудоровски колаци, кои-
то нанизват на голяма гега. Всичко 
се прави за здраве, благополучие и 
богата реколта през настъпващата 
пролет, както и за здраве на коне-
те и на другия добитък. 

Интересно е, че народният 
празник Тодоровден, не съвпада 
с църковния празник на нито един 

от шестимата светии.
Също така има 

обичай на Тодо-
ровден да се 

раздава ва-
рена ца-

ревица, 
с в ъ р з -
ван от 
право-
с л а в -
н а т а 
ц ъ р к -

ва с по-
ч и т а н е -

то на па-
метта на св. 

Теодор Тирон. 
Неговото житие 

разказва, че около 50 
години след смърт та на Теодор 
византийският император Юлиан 
Отстъпник, който мразел христи-
яните, решил да им се подиграе. 
Знаейки, че през първата седмица 
на Четиридесетница те пазят строг 
пост, той заповядал да се поръсят 
с кръв от идолски жертви всички 
неща за ядене, продавани на ца-
риградския пазар. 

Тогава св. Теодор се явил на 
архиепископа и го предупре-
дил за това деяние, като поръ-
чал на тези, които нямат храна 
у дома си, да си правят коливо, 
т.е. да варят пшеница с мед. В 
продължение на цяла седмица 
християните се хранели с коли-

во. За благодарност към св. Те-
одор Тирон църквата запазила 
досега обичая - в първата събо-
та от Великия пост чрез коливо 
да го почита.

Честито на носещите името 
Тодор, Тодора, Дора. 

 Дарина  НЕНова

От стр. 1
 Трудът на някогашния ни се-

лянин е бил немислим без помо-
щта на прекрасните четириноги. 
В празник и в делник конете би-
ли заедно с хората. 

Прастара легенда разказва, че 
на този ден свети Тодор съблича 
деветте си кожуха, яхва коня си и 
отива при Бога, за да из-
моли лятото. Това е 
стар празник на 
п р а б ъ л г а р и -
те, известни 
като добри 
ездачи и 
коняри. 

З а т о -
ва на То-
д о р о в -
ден - на 
24 фев-
руари т. 
г., конете 
се накичват 
с венци от ку-
куряк и здравец. 
В чест на светеца се 
правят конни надбягва-
ния – кушии. В народните обичаи 
основен компонент в този праз-
ник са действията, свързани с оси-
гуряване здравето на конете. За-
това рано сутринта се приготвят 
хлябове с форма на конче, подко-
ва, кукли и други. Всяка стопанка 
бърза първа да раздаде от своя 
хляб на близките, за да са пърга-
ви конете й през годината. В този 
ден слагат в храната на конете от 
този хляб за здраве и сила. Най-
интересен момент от празника е 
самото надбягване – кушията, на-
речена в някои райони тудорица, 
или домле. 

От ранни зори впрегнати ко-
не чакат знака за надбягването и 
кушията за-
почва. Мъ-
жете и ер-
гените, за-
кичили най-
хубавите си 
силни коне, 
се състеза-
ват в над-
б я г в а н и я . 
Най-бързи-
ят кон по-
лучава нова 
юзда, а ез-
дачът - ри-
за или нова 
кърпа. 

В някои добруджански села в пе-
тък преди Тудорица се прави Ту-
доровска задушница. На гробища-
та се раздават специално омесен 
хляб за случая, наречен кръстачка, 
черен боб, круши, коливо – варено 
жито, приготвено с мед и стафиди. 

Празникът е винаги по време на 
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ПРИЗИВ 
ОБРЪЩЕНИЕ

Мечтата ми Шествие по 
улиците на Долна 

Студена

С почит към традициите

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Договор за сътрудничество 
и съвместна дейност

Право на отговор
По повод на статията на Катя 

Христова, поместена във в. „Пен-
сионери“, бр. 4 т.г.

Член ПЪРВИ от Устава на СП-2004 
гласи: „Съюзът е независима граж-
данска организация, в която члену-
ват всички категории пенсионери без 
оглед на тяхната партийна принад-
лежност. Следователно „кой, от коя 
и в коя партия е скачал“ няма никак-
во значение. 

Нима е възможно един здравомис-
лещ човек да определя ІV конгрес на 
СП-2004 като „цирк и шоу“?

От ясно по-ясно е: ІV редовен кон-
грес на СП-2004 се проведе по всички 
уставни правила. Броят на делегатите, 
избрани от членуващите в съюза орга-
низации, беше повече от достатъчен 
конгресът да взема своите решения. 
Следователно всички взети решения 

са валидни, избраният ЦС с неговия 
председател, ЦКК и всички останали 
решения по дневния ред на конгре-
са. Новоизбраните ръководни орга-
ни работят и изпълняват своите ус-
тавни задължения.

Че някои не могат да надживеят 
своите емоции и амбиции да реали-
зират мечтите си, е техен проблем.
Безсмислените им нападки остават 
без следи. 

Големият колектив на съюза не 
създава конфронтации и не раздава 
обидни квалификации. Ние не се „из-
требваме“, а спазваме устава. Освен 
„себе си“ като създател на съюза има 
още много други създатели, които 
работят тихо и скромно. Нека да бъ-
дем обективни и справедливи. Лич-
ните нападки са лош съветник. Всеки 
човек има достойнство. Нека се ува-
жаваме, макар и различни!

сП-2004, Медийна комисия
 Зора гЕоргиЕва 

 В навечерието на новата 2018 г. скъпи гости на 
читалищното настоятелство на НЧ „Н. Й. Вапцаров 
- 1925 г.” в с. Екзарх Антимово бяха представите-
лите на централното ръководство и Върховния съ-
вет на Съюза на тракийските дружества в България 
(СТДБ), представлявано от зам.-председателите ге-
нерал Тодор Бояджиев и Михаил Вълов и члена на 
Върховния съвет на СТДБ Чавдар Георгиев (на сн.).

 Целта на визитата по инициатива на ген. Боя-
джиев бе сключването на договор за сътрудничест-
во и съвместна дейност между Съюза на тракий-
ските дружества в България и НЧ „Н. Й. Вапцаров - 
1925 г.”, с. Екзарх Антимово. Повод за създаването 
на този договор е фактът, че селото е имало квар-
тал с тракийци, намерили прием от нашите съсе-
ляни. Някои от тях са участници в Илинденското 
въстание - Костадин Крушков участва в четата на 
Стайко войвода, Кръстьо Македонски и др. В се-
лото ни е имало македоно-одринско дружество, 
за което свидетелства и запазеният му печат. Ген. 
Бояджиев подчерта, че селото носи името на го-

лемия възрожденец – борец за църковна и наци-
онална свобода, Екзарх Антим, а читалището – на 
автора на огнените стихове Никола Вапцаров, дал 
живота си в борбата за социална справедливост.

 Целта на този договор е да се запазят тради-
циите и националното самосъзнание и да се под-
държат живи спомените от героичното минало. 
Договорът изразява готовността на двете стра-
ни за съвместна дейност по издирване и съхраня-
ване на тракийското културно и историческо на-
следство, защита на българщината и на тракийци 
извън страната и на техните имуществени права. 
Страните ще се подпомагат при провеждането на 
мероприятия, свързани с историята на тракийци, 
и на други културно-просветни масови изяви, при 
издаването на книги, сборници, библиотечни по-
редици, календари и други. Ще съдействат за по-
местването на материали в периодичните и все-
кидневните издания. Договорът за сътрудничест-
во и съвместна дейност между Съюза на тракий-
ските дружества в България и НЧ „Н. Й. Вапцаров 
- 1925 г.” бе подписан от председателите на двете 
страни. Гостите посетиха картинната галерия и ет-
нографската сбирка на читалището. 

Срещата приключи с пожелание за много здра-
ве и творчески успехи в културно-просветната дей-
ност. 

Б. ПраМаТаров,  
председател на НЧ „Н. й. вапцаров - 1925 г.”

П р е д с е -
дателят на 
пенсионер-
ския клуб 
„ Д о с т о е н 
живот”, со-
фия, инж. Пе-
тър Петров 
организира 
за членове-
те на клуба 
незабравим 
п р а з н и к , 
посветен на 
р о д и л н а т а 
помощ. За-
лата на бул. 
„ М а д р и д ” 
беше пълна с усмихнати и праз-
нично облечени пенсионери, а 
масите бяха отрупани с домаш-
но приготвени погачи и баници.

Празника откри Надя Захари-
ева, която се обърна с топли ду-
ми към тези, които помагат на 
родилките да дарят нов живот, 
да продължат рода български. 
Тя припомни ролята на „баби-
те” в миналото и на съвремен-
ните медицински специалисти, 
на които са благодарни всич-
ки майки. самодейният сати-
ричен състав „Достоен живот, 
ли? к'вой туй нещо?” с ръково-
дител, автор и сценарист инж. 
Петър Петров отново зарадва 
присъстващите със свои сце-
нични и вокални изпълнения в 
съпровод на йоника Петър ван-
гелов. имаше и „баба”, и „млади 
родилки”, и „бебе”, всички в на-
ционални носии, които изпъл-
ниха ритуала бабуване. и мно-
го настроение и усмивки!

когато програмата завърши, 
дойде ред на наздравиците и 
пожеланията за здраве и дълго-
летие. Проблемите и болежки-
те не попречиха на възрастни-
те хора, отгледали деца и внуци, 
отдали младостта си за разцве-
та на родината, истински да се 

В п р е п ъ л н е н а т а 
зала на читали-
ще „Димитър Ди-

нев” в София начело 
с председателя Тодор 
Стефанов и секрета-
ря Ева Делинешева 
посрещна съпругата 
на знаменития актьор 
Георги Русев (на сн.) 
за вечерта, посвете-
на на 90-годишния му 
юбилей.

Срещата започна с 
прожекция на творче-
ски портрет на артиста 
и слово за неговия жи-
вот и творчество. Пос-
ледваха въпроси към 
съпругата, на които тя 
отговаряше с вълне-
ние и любов.

Г е о р -
ги Русев 
е роден 
в гр. Кос-
т е н е ц , 
т о г а в а 
гара Кос-
т е н е ц . 
Гарата с 
нейното 
н е п р е -
къснато 
д в и ж е -
ние на 
влакове и хора е вълше-
бен свят за чувствител-
ното момче. По-късно 
кандидатства в новоот-
критото Висше държав-
но театрално училище 
и от две хиляди канди-
дати е класиран седми. 

Студентството е широ-
ката светла гара в него-
вия живот. След завърш-
ване на образованието 
си  постъпва на работа в 
пловдивския театър. Там 
играе 9 години – множе-
ство любими роли с лю-
бими колеги. Там се раж-
дат и двете му дъщери. 
Впечатлени от изявите 
му, ръководството на со-

фийския Младеж-
ки театър го кани в 
трупата си. По-къс-
но поема ръковод-
ството на Перниш-
кия театър – трудна 
и изключително от-
говорна роля. По-
лага много усилия 
и организаторски 
талант – театрал-
ният салон е пре-
пълнен, билети за 
спектаклите труд-

но се намират.
Неповторимият ак-

тьор Георги Русев до 
края на живота си оста-
ва верен на своите меч-
ти и идеали. И именно за 
това в разбурното вре-
ме на 90-те години на-

пуска Пернишкия теа-
тър. Почти веднага го 
канят в наскоро образу-
вания Малък градски те-
атър зад канала. И тук из-
явява своя талант в неза-
бравими роли.

45 години от своя жи-
вот Георги Русев отдава 
на театъра. Изиграва над 
140 роли и над 80 в ки-
ното. Помним и обичаме 
всичките му роли.

Георги Русев изда-
ва книга със спомени 
„Мечтата ми”. Нито една 
бройка не е продавана, 
всички са подарявани.

Изкуството пък му по-
дарява всичките си на-
гради – „Икар” за твор-
ческо дълголетие, „Аске-
ер” – за целокупното му 
творчество, орден „Ки-
рил и Методий” - огър-
лие (най-високата сте-
пен на ордена). 

И голямата любов на 
публиката – тя никога ня-
ма да го забрави! Чита-
лище „Димитър Динев” 
му подари своята при-
знателност.

галина Божилова

 Уважаеми братя и сестри пенсионери,
Крайно време е да се обединим и 

всички заедно да поискаме от полити-
ците, най-вече от управляващите, да 
се сложи край на дискриминацията на 
възрастните хора, над 50% от които 
са с пенсии под прага на бедността. 
Тези, които с труда си и знанията си 
построиха производствени предпри-
ятия и заводи, училища и ВУЗ, бол-
ници, балнеолечебни и почивни ба-
зи, а сега тънат в нищета и мизерия 
- боледуват, мръзнат и са полугладни. 

УС на сдружение "Съюз на пенси-
онерите"- Хасково, прие решение за 
провеждане на подписка с искане за 
осъвременяване на пенсиите. Насто-
яваме през 2018 г. да се преизчис-
лят всички пенсии, като за основа 
се вземе средният осигурителен до-
ход от 2017 г. 

 Призоваваме всички пенсионери и 
пенсионерски структури в страната да 
се включат в подписката. Разчитаме на 
подкрепата и на нашите синове и дъ-
щери, както и на внуци и правнуци. 

 За по-добра организация и ред 
предлагаме пенсионерските съюзи да 
поемат организацията по събиране-
то на подписите по места. Предлага-
ме подписката да приключи до края 
на май, след което представители на 
всички области в страната заедно с 
националното ръководство на пен-
сионерските съюзи да представят съ-
браните подписи в президенството, 
НС и МС на Република България. При 
необходимост ще запознаем и евро-
пейските институции. 

 ус на сдружение  
"съюз на пенсионерите" - хасково 

 За връзка и координация  
тел. 0877/641636

Към всички пенсионери 
и пенсионерски 

организации в България

п о в е с е -
лят. гор-
дея се, 
че съм 
част от 
тази пен-
с и о н е р -
ска „кла-
са”, коя-
то е запа-
зила ви-
сок дух и 
вкус към 
ж и в о т а 
в ъ п р е -
ки въз-
р а с т т а , 
в ъ п р е -

ки мизерните пенсии, въ-
преки пренебрежително-
то отношение на управля-
ващите. Бъдете здрави и 
все така жизнени, мили 
баби и дядовци, още дъл-
ги години!

лилия кръсТЕва, 
участник в събитието 
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Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

нека се знае 
и помни

 Продължение от бр. 7
МЕТалургиЯТа

До 1950 България няма металургия
Към 1989 г. вече произвеждахме 3 милиона и 

300 хиляди т стомана и бяхме 27-ата металургич-
на страна в Света.

„стомана“ – Перник
Мощни колективи от специалисти при мета-

лургичните комбинати в Перник, Кремиковци, 
Бургас, Пловдив, Пирдоп даваха живот на техни-
те и на свои нови технологии и продукти:

– Корабна ламарина. От 1970 българското ко-
рабостроене работеше изцяло с местни метали

– Бронестомани. От 1972 металургията ни оси-
гуряваше нуждите на танкостроенето с наши сто-
мани

– Студеноогънати олекотени профили
– Валцовани стомани за транспорта и мините.
– Студеновалцована ламарина, в т.ч. с метал-

ни и пластмасови покрития
– Щранговани профили за кари и асансьори
– Радиални профили и тръби, вкл. за цеви на 

стрелково оръжие и стволове на оръдия
– Центробежно лети тръби, вкл. неръждаеми, 

по технология и оборудване на инж. Емил Петков.
На наша територия са положени 70 хил. т газо-

проводни тръби. От тях 50 хил. т са от българска 
стомана, произведени от Завода за спиралошев-
ни тръби в град Септември. Другите 20 хил. т са 
вносни правошевни тръби. Всички досегашни 13 
аварии по технически причини са при вносни-
те тръби! Няма нито една авария с наша тръба! 
Въпреки това заводът ни бе разрушен под пре-
текст, че бил с остаряла технология. А в Турция 
сега се строи нов завод точно по тази технология!

БългарскаТа хиМиЯ
през 1945 г. беше в зародиш. Внасяхме дори со-
да каустик и син камък! 

Към 1989 г. отрасълът вече произвеждаше го-
дишно:

– 2,5 млн. т минерални торове;
– 1 милион тона калцинирана сода;
– 400 хил т пластмаси;
– 1,8 милиона броя автомобилни гуми;
– 20 хил т химикали за растителна защита.
– Преработваше 12 млн. т суров нефт.
– Имаше 11% от националните промишлени 

основни фондове.
– Даваше 8,5% от националната промишлена 

продукция.
– Осигуряваше 20% от постъпленията от за-

падна валута.
– Поддържаше 100 000 работни места.
„Химпроект“ водеше инвестиционното разви-

тие на отрасъла. Двадесет научноизследовател-
ски института, много катедри във ВУЗ, БАН и раз-
войни бази с 1500 научни дейци осигуряваха на-
учната дейност. Те поддържаха тесни връзки със 
световния научен и делови свят.

„химпроект” - варна
– Българският карбамид имаше неограниче-

ни пазари.
– Заемахме 4-то място в света по производ-

ство на калцинирана сода.
– Държахме 17-а позиция по производство на 

пластмаси.
Следва

Металургичният завод "Стомана"

Лиляна Павлова:  аË×ÍÈ СÒе!

Деспот Слав се влюбва в императорска щерка
От стр. 1
Латинците смятат, че 

са наследници на Ви-
зантийската империя и 
това, което тя някога е 
владяла, сега принадле-
жи на тях. Анри избира 
подходящ момент - Ка-
лоян е мъртъв, а Борил 
е слаб цар и пълководец. 

Латинците лесно пре-
вземат оставените поч-
ти без защита градове в 
Загорието и се отправят 
на запад и север. Когато 
о б а ч е 
с т и г а т 
до вла-
д е н и -
ята на 
деспот 
С л а в , 
срещат 
сериоз-
на съ-
проти-
ва. Слав 
е дву-
метров 
мъжага 
с атлетично телосложе-
ние и появата му с отбра-
ни дружинници предиз-
виква смут у латински-
те рицари. Анри реша-
ва да не рискува и пред-
лага мир. Среща се със 
Слав, посвещава го в ри-
царско звание, присво-
ява му титлата „херцог“ 
и признава му владени-
ята в Западните Родопи 
и Беломорска Тракия, но 
с условие да бъде негов 
първи васал. За Слав оба-
че това не е достатъчно. 
Той узнава, че Анри има 
дъщеря - благородна и 
красива, и иска ръката 
й. След кратко колеба-
ние императорът се съ-
гласява, защото му е не-

обходим силен съюзник 
като Слав, който да дър-
жи под заплаха претен-
диращия за независи-
мост ерцхерцог Монфе-
лие в Солун. Разделят се 
като бъдещи роднини. 
Слав се обявява за не-
зависим от българското 
царство. Разгневен, цар 
Борил решава да го на-
каже. Изпраща цялата си 
войска от 20 000 бълга-
ри и 10 000 кумани да го 
заловят и в окови да го 

докарат в Търново. Слав 
се готви за битка, въпре-
ки че разполага само с 
6000 бойци. Анри раз-
бира за придвижване-
то на царската войска 
и изпраща вест на Слав 
да я пресрещнат при Фи-
липопол. В разразилата 
се битка Борил претър-
пява пълно поражение. 
Слав се връща в стол-
нината си Цетина (край 
днешния Велинград) и 
се подготвя за пътуване 
до Константинопол, за 
да се срещне с бъдеща-
та невеста Маргарита-
Изабел. Той съзнава, че 
макар и удостоен с ри-
царска и благородниче-
ска титла, има облекло 

и обноски на планинец. 
След битката при Фили-
попол иска от Анри да му 
изпрати човек, който да 
го подготви за срещата с 
неговата дъщеря. 

Слав е поръчал да на-
правят специална кару-
ца с яйлове (ресори), в 
която има стол, подобен 
на кресло, изработено 
от прясно отсечен бор 
и облицован с агнешки 
кожи. От Цетина поте-
гля дълго шествие наче-

ло със Слав, ях-
нал породист 
жребец. След-
ват го двеста 
избрани кон-
ници. След тях 
се движи кару-
цата, а подир 
нея - 100 агне-
та и 50 ярета, 
с които ще се 
угощават хора-
та на предсто-
ящата сватба. 
По пътя го сре-

ща маршал Вилардуен и 
го известява, че прин-
цеса Маргарита-Изабел 
е в Кабиле (край днеш-
ния Ямбол). Слав нареж-
да всички да останат, а 
той заедно с маршала 
тръгва за Кабиле. Там за 
първи път вижда малка-
та принцеса. Тя е девой-
че, наскоро навършило 
12 години. Обаче се дър-
жи като изискана дама и 
респектира Слав, въпре-
ки че на ръст е до под 
гърдите му. Той е запле-
нен от нея и се влюбва. 
Поднася й златен пръс-
тен и сребърна гривна с 
инкрустации. Коленичи 
и с благоволение целу-
ва малките изящни ръ-

це. Казва, че има специ-
ално приготвена кола, с 
която принцесата да пъ-
тува до столицата. Оказ-
ва се обаче, че тя е до-
шла в Кабиле с каляска 
и когато Слав разбира 
това, не обелва и дума 
повече. Така стигат до 
Константинопол. Пред 
стените на крепостта ги 
посреща Анри Фландър-
ски със свитата си. Вен-
чават се в храма „Св. Со-
фия“, а сватбеното тър-
жество продължава ця-
ла седмица. 

След сватбата Слав 
повежда невястата си 
към Цетина. На раздя-
ла Анри поръчва на дъ-
щеря си да пази дос-
тойнството и добрите 
си навици. Когато прис-
тигат в Цетина, Марга-
рита-Изабел е ужасена 
от обстановката. Замъ-
кът на Слав представля-
ва мрачна кула, в която 
от влагата в помещени-
ята има лишеи и мухъл. 
Принцесата едва дочак-
ва да се разсъмне и изли-
за сред природата. Лю-
бимата й разходка е до 
близкия връх Кърнария, 
откъдето се разкрива ве-
личествена гледка. Слав 
разбира тревогите й за-
ради неудобствата, пре-
взема Мелник и започ-
ва да строи дворец спе-
циално за своята млада 
съпруга. Тя обаче не до-
чаква завършването му, 
умира три години след 
пристигането в Цети-
на. На предсмъртния си 
одър пожелава да бъде 
погребана на връх Кър-
нария.
Доц. йордан василЕв

В Англия има близо 6500 българи, които са се 
реализирали с уважавани професии, сред тях има 
програмисти, лекари, инженери, маркетингови 
специалисти и др. Освен тях обаче има официал-
но регистрирани над 200 000 българи, които жи-
веят и работят в Обединеното кралство в строи-
телството, като обслужващ персонал и т.н.

Извън статистиките остават сезонните работни-
ци в земеделските дейности.

С изключение на експертите българите  получа-
ват средно между 800 и 1400 паунда месечно. За 
да ги вземат, те работят често по 12-16 часа в де-
нонощието, обитават каравани, а за да полз-
ват електричество, топла вода и ин-
тернет, са длъжни да заплащат 
допълнително.

Така за да успеят да 
спестят или изпратят 
към роднините си меж-
ду 300 и 900 паунда ме-
сечно, те се примиря-
ват с феодален модел, 
характерен за средно-
вековието. 

След като проблемът на-
влезе в обществения дневен 
ред за обсъждане в България, граж-
дани започнаха да обвиняват властта за то-
ва, че ниското заплащане в страната ги е принуди-
ло да ходят на гурбет в чужбина.

Министърът на българското председателство 
на ЕС 2018 Лиляна Павлова даде странен отговор 
от страна на изпълнителната власт с изявление 
по медиите:

Работят в чужбина, защото са алчни, заплатите 
в България не са лоши!

Според статистиката средният аритметичен до-
ход от труд в България може да се изчислява на 
близо 1100 лв., но това не означава, че нивата на 
масовите доходи са такива. 

Пример: В едно шивашко предприятие, къде-
то работят 100 души с минимални заплати от 510 
лв. и един собственик, който печели по 50 000 лв.  
месечно, общият доход на работниците и собстве-
ника са 101 000 лв. Това за 100 работници + 1 соб-
ственик прави 1000 лв. среден аритметичен до-
ход. Масовото заплащане обаче в случая е 510 лв. 

Данните от НАП за 2017 г. показват, че 12% от ра-
ботещите в България получават доход над средния.

Благодарение на добре заплатените 
българи се изчисляват средни арит-

метични нива на доходите, кои-
то се разминават драстично от 

реалната икономическа об-
становка в страната. 

От това следват три основ-
ни класи спрямо дохода си:

– Такива, които могат да 
потребяват нормално (се-

мействата на около 12% от 
българите).
– Такива, които имат някакви от-

носителни способности да се изхранват 
с доходите си (семействата на следващите 8-12%).

– Такива, които оцеляват, замествайки нормал-
ното потребление с най-евтините заместители на 
хранителни продукти или социални услуги (семей-
ствата на 76-80% от българите).

Това са причините българите с по-ниски доходи, 
притиснати от условията в страната, да са прину-
дени да емигрират или да работят сезонно в дър-
жави като Англия.
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ват електричество, топла вода и ин-
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Ðåöåïòà ñ êîêè÷åòà
Идва пролетта и в градини-

те започват да цъфтят коки-
чета. Възползвайте се от тях-
ната лечебна сила и направе-
те уникален лек за вътрешно 
и за външно приложение. Ре-
цептата е изключително 
лесна за изпълнение.  

Необходими про-
дукти за 1 доза: 
1/2 литър до-
машна ракия, 40 
цвята от коки-
чета

и з п ъ л н е -
ние: Изчисте-
те дръжките и 
листата на ко-
кичетата. Из-
мийте ги и ги 
оставете да се 
отцедят. 

Сложете цве-
товете в стъклени 
бутилки и ги залей-
те с домашната ракия. 

Съхранявайте бутил-
ките на тъмно и хладно мяс-
то в продължение на 30 дни. Раз-
клащайте ги през ден.

 На 31-вия ден прецедете и из-
хвърлете кокичетата. Не се при-
теснявайте, че ракията е станала 
лигава. Това се дължи на сока от 
пресните кокичета. 

Готовото лекарство трябва да 
се съхранява на студено и тъм-
но място.

уПоТрЕБа
1. външно приложение – за 

разтривка на кожата при простуд-
ни заболявания и грип; при став-
ни заболявания; при плексит, тен-

довагинит, ревматизъм, 
артрит; мажете 

у ч а с т ъ к а 
в с е к и 

п ъ т  
к о -

гато 
имате 

нужда.

2. вътрешно 
приложение: 20 мл на гладно 
само сутрин, ако страдате от яз-
ва и от гастрит;

 За болно сърце – добавете 100 
грама захар в ракията още когато 
слагате кокичетата. Но предвари-
телно я разтворете с малко ракия 
и тогава я сипете в шишето. Пие 
се по 1 с. л. сутрин и вечер.

За вътрешно и външно приложение

иЗпитАНи РеЦепти

ПРИ кАМЪНИ
В БЪБРЕЦИТЕ
1. Cпopeд нapoднaтa 

мeдицинa cмoĸинoвитe 
лиcтa ca мoщнo cpeдcтвo 
зa ocвoбoждaвaнe oт 
ĸaмъни в бъбpeцитe. 
Tpябвaт ви 5 лиcтa oт тo-
зи вĸyceн плoд, ĸoитo дa 
вapитe зa 10 минyти в 1 
л вoдa. Cлeд ĸaтo пpeцe-
дитe пoлyчeнaтa oтвapa, 
вeчe имaтe мoщнo 
cpeдcтвo зa лeчeниe нa тo-
зи пpoблeм. Πиe ce пo 75 
мл oт cмoĸинoвaтa oтвapa 
тpи пъти нa дeн. Зa дa 
пocтигнeтe мaĸcимaлeн 
eфeĸт, пpилaгaйтe тoзи 
мeтoд 7 дни.

2. Hapeжeтe нa cит-
нo двe cyпeни лъжици 
вишнeви дpъжĸи и ги 
зaлeйтe c пoлoвин литъp 
вoдa. Bapeтe cмecтa нa 
cлaб oгън зa 10 минyти. 
Πpeцeдeтe oтвapaтa eд-
вa cлeд изcтивaнeтo й. От 
нeя ce пpиeмa пo 1 винeнa 
чaшa 4 пъти нa дeн пpeди 
xpaнене. Дoбpe e дa пиeтe 
oтвapaтa 1 ceдмицa, a пpи 
нeoбxoдимocт - по-дълго.

 3. Πoглъщaйтe пo eднo 
зpънцe бял тaмян cyтpин 
пpeди зaĸycĸa. Зapaди 
cилния мy apoмaт е нaй-
дoбpe дa гo пocтaвитe 
нeпocpeдcтвeнo пpeди 
гъpлoтo и дa гo пpeглът-
нeтe вeднaгa. Aĸo нe cпa-
зитe тaзи пpoцeдypa, cъ-
щecтвyвa pиcĸ дa yвpeдитe 
знaчитeлнo eмaйлa нa зъ-
битe cи. Зpънцeтo тaмян, 
ĸoeтo тpябвa дa пoeмaтe 
вcяĸa cyтpин, нe бивa дa 
e пo-гoлямo oт цapeвичнo 
зъpнo, тъй ĸaтo в пpoти-
вeн cлyчaй cъщecтвyвa 
oпacнocт дa пpeдизвиĸa 
бъбpeчнa ĸpизa.

ПРИ кОЛИТ
  Три-четири пъти 

дневно преди ядене се 
изпива по чаена лъжичка 
пресен сок от кромид лук. 
  1/4 буркан (около 

200 г) мед се смесва с 3 с. 
л. счукано семе от копър. 
Приема се по 1 с. л. сутрин 
на гладно.
 25 г бял равнец се за-

ливат с 300 мл гореща во-
да. Ври 10 мин. Прецежда 
се и от отварата се пие 3 
пъти на ден по 100 мл пре-
ди ядене. Лечението про-
дължава 1 месец.
 2 с. л. ленено семе се 

заливат с 1 л студена во-
да. Слага се на огъня. Ври, 
докато остане 1/2 л. Пре-
цежда се и от отварата се 
пие 3 пъти наден преди 
ядене по 150 мл. Лечени-

ето продължава 20 дни.
ПРИ ЗАПЕк

  На първо място са 
триците. Те имат много ба-
ластни вещества и всички 
витамини от група В. Прие-
ма се по 1 ч. л. 3 пъти на ден. 
Дозата може постепенно 
да се увеличи до 1 с. л. 3 
пъти на ден за 2 седмици. 
Триците се заливат с вря-
ла вода – само в този слу-
чай те ще действат. Хляб с 
трици също има слабите-
лен ефект.
 Добро действие има 

тиквата, особено тиква с 
просо, много вкусно и по-
лезно нещо.
 Да не пропуснем и си-

ните сливи. Може да яде-
те по 2-3 сушени сливи, 
накиснати в топла вода от 
вечерта.
 Овесените ядки също 

са идеалното разхлабител-
но средство. 
 Направете си салата 

от настъргани сурови зе-
ленчуци – цвекло, мор-
кови, зеле, целина. Може 
да добавите ряпа или ре-
пички.

  Лененото семе пома-
га много. Може да се прие-
ма с вода сутрин на гладно. 
Може да се добавя към са-
лати, зърнени храни и дру-
ги ястия.
  Лукът във всякаква 

форма – суров, печен, за-
душен, варен, пържен – 
действа срещу запека.



21.II. - 27.II.2018 г.
8

Български 15Медицина Дълголетие

Çà âàøåòîÇà âàøåòî
Здравословното те-

гло определя нор-
малното и ефектив-
но функциониране 
на костите, мускули-
те, мозъка, сърцето и 
другите органи в ор-
ганизма ни.

Наднорменото те-
гло намалява почти 
всеки аспект на здра-
вето – от репродук-
тивната и дихателната 
функция до паметта и 
настроението. Увели-
чава риска от някол-
ко инвалидизиращи и 
смъртоносни заболя-
вания, включително 
диабет, сърдечни за-
болявания и някои ви-
дове рак. Затлъстява-
нето намалява качест-
вото и продължител-
ността на живота.

Мъжете на възраст 
15-69 години  с 20% по-
високо тегло от идеал-
ното умират 30% по-
често от мъжете с нор-
мално тегло. Смърт-
ността от рак се уве-
личава с 15%, от ин-
султ с 60%, от нефрит 
до 80%, от диабет със 
140%. 

Тези данни са по-
лучени още преди ня-
колко години, но като 
се има предвид зна-
чителното нарастване 
броя на  хората с над-
нормено тегло през 
последните години, в 
момента тези цифри 
със сигурност са по-
високи.

Добрата новина е, 
че намаляването на те-
глото може да намали 
тези рискове и да нор-
мализира работата на 
организма. Загубата 
на по-малко от 5% до 
10% от телесната ма-
са води до съществени 
ползи за здравето на 
хората с наднормено 
тегло. Здравословни-
ят начин за отслабва-
не е бавно и постепен-
но, не чрез гладуване, 
а с подходящ храни-
телен режим и специ-
ално  разработени за 
това природни проду-
кти.

В природния про-
дукт калорекс учени-
те са успели да комби-
нират  съставките та-
ка, че да потиска апе-
тита, да увеличава ос-
новната обмяна, изби-
рателно да засилва из-
гарянето на мазнини-
те, като при това ща-
ди белтъчините  и топи 
именно най-вредните 
за здравето мастни де-
па в областта на коре-
ма и талията.

Всяка капсула ка-
лорекс съдържа екс-
тракт от Garcinia 
Cambogia (хидрокси-
цитрат) и хром пико-
линат. Хидроксици-
тратът намалява ко-
личеството мазнини 
чрез увеличаване на 
изгарянето и потис-
кане на синтезата им, 
като при това щади 
белтъчините. Потис-
ка апетита и увелича-
ва основната обмяна 
и по този начин  по-
мага за редуциране 
на телесната маса, без 
драстично намалява-
не количеството на 
к о н с у м и -
раната 

храна. Като допъл-
нителен ефект хидро-
ксицитратът намаля-
ва нивото на холесте-
рола и триглицериди-
те в кръвта и води до 
нормализиране на хи-
перлипидемията.

Недостигът на хром 
в организма ни при-
чинява функционал-
ни смущения в центъ-
ра на апетита и пре-
дизвиква „фалшиво” 
чувство за глад. Хром 
пиколинатът в кало-
рекс намалява телес-
ното тегло, като по-
тиска апетита и засил-
ва основната обмяна. 
Освен това понижа-
ва серумния холесте-
рол и увеличава ниво-
то на т.нар. „добри ли-
попротеини”.

Комбинирани във 
формулата на кало-
рекс, двете съставки 

взаимно усилват ефек-
тивността си за нама-
ляване на теглото и 
повишават три пъти 
успеха в сравнение с 
прилагане само на ди-
ета. След прилагане на 
калорекс в продъл-
жение на осем седми-
ци теглото намалява с 
над 5 kg, а само с диета 
- 2 kg, като осигурява 
на отслабващия по-го-
ляма жизненост и по-
добро настроение.

калорекс
Топи мазнините 

на корема 
и талията

Приро-
ден продукт за намаля-
ване на теглото по ес-
тествен, здравословен 
начин, без гладуване и 
без да се наблюдават 
странични действия 
посредством:
 избирателно уве-

личение на изгарянето 
на мазнини;
 щадящо белтъчи-

ните действие;
 намаляване обра-

зуването на мазнини;
 потискане на апе-

тита;
  увеличаване на 

основната обмяна.
Понижава нивото на 

триглицеридите и хо-
лестерола и регулира 
кръвната захар.

По 1 капсула два-
три пъти дневно по-
ловин час преди хра-
нене. Продължително 
време.

Саlorех е търговска марка на фирма БоРоЛА. 
За консултация с лекар специалист се 

обърнете към Клиника БоРоЛА, София 1202, 
ул. Цар Симеон 52, тел. 02/ 983 62 03, 

е-mail: оffice@bоrоlа.соm. 
За по-богата информация посетете

 www.calorex.bg. 
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – франция, ексклузивно за вита херб. 

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

ФАРМАЦЕВТИ ПРЕПОРЪЧВАТ 

„СТАВИЕН“ 

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

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

Меглена Бориславова, фармацевт, аптека 
„36.6 - Иван Вазов“, гр. Пловдив

ни процеси в ставите;
съдейства за под-

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

тивно спортуващи, при 
тежка физическа работа 
и усилено натоварване.

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

кта се усеща при различ-

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

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

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

пазване от  възпалител-

ÊаËÎреÊС 
нормализира 

теглото и здравето
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КОГАтО 
ШипОВете  

СКОВАт 
ГРъБНАЧНиЯ  

Ни СтъЛБ
Все още не е напълно изя-

снена причината за появата 
на т. нар. шипове (осте-
офити), но едно е ясно: 
всяка травма от удар, 
падане и др., както и 
нарушената обмяна на 
веществата, тежък физи-
чески труд, възрастови из-
менения, фамилната обреме-
неност и др. оказват влияние 
върху образуването на шипо-
вете. Самият шип представля-
ва непълноценно самонад-

строяване на костта от организма под формата на 
израстък. Такива израстъци се образуват по про-
тежение на целия гръбначен стълб, тазобедрени-
те, коленните стави и др. Много често болките в 
главата се дължат на шипове във врата. Ишиасът, 
изтръпванията на горните крайници, частичните 
парези на долните крайници могат да се дължат 
на шипове в гръбнака. Шиповете в гръбначния 
стълб предизвикват намаляване на двигателна-
та активност на същия, забелязва се все по-чес-
то сутрешна скованост, болки при определени 
движения, както и при промяна на времето. По-
някога остеофитите могат да прораснат така, че 
да се съединят и да образуват костни мостове. 
Погрешно е да се смята, че шиповете не се леку-
ват, естествено, изключва се фактът, ако се тър-
си помощ в крайния стадий на заболяването. Ус-
тановено е, че много добър ефект имат мануал-
ните и кинезитерапевтичните методи. Такива се 
прилагат в ЦЕНТър За Масажи “Био ЕНЕрго 
сПЕкТър”. Над 100 вида манипулативни техни-
ки на специалния японски масаж са в състояние 
да отпуснат пренапрегнатите и заякчат отслабе-
ните мускули в шийно-раменния и гръбначния 
отдел, след което се пристъпва към отблокира-
щи тракции. Целта е да се възстанови мускула-
турата, да се подобри статиката и динамиката на 
гръбнака. Паралелно се прилагат аурикулотера-
пия, акупресура, подходяща физиотерапия и кла-
сически масаж с етерично-терапевтични масла. 
Целият този комплекс засилва кръвообращени-
ето и лимфотока в целия организъм, премахва 
болките,  ставните блокажи и раздвижва всички 
стави и ставни връзки. Нещо повече – във въЗ-
сТаНовиТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър на фирмата то-
зи комплекс се допълва с топлинни (инфраруж 
термокабина) и водни (хидромасажни) процеду-
ри, с използването на болкоуспокояващи, тони-
зиращи и релаксиращи продукти от Мъртво мо-
ре. В домашни условия се препоръчва специал-
на възстановителна японска гимнастика, с която 
се цели допълнително да се поддържа нормален 
мускулен тонус и ставна подвижност.

Нека не се забравя, че гръбначният стълб е 
опората на цялото тяло и именно профилакти-
ката и навременното лечение ще бъдат гаран-
ция за неговата добра функция.

Все още не е напълно изя-
снена причината за появата 
на т. нар. шипове (осте-

нарушената обмяна на 
веществата, тежък физи-
чески труд, възрастови из-
менения, фамилната обреме-
неност и др. оказват влияние 
върху образуването на шипо-
вете. Самият шип представля-
ва непълноценно самонад-

26 ГОдиНи “БиО еНеРГО СпеКтъР”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПу, 
близо до х. “хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

възстановителен 
сПа център

Изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691
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Д-р Атанас Янев, ВМА, Клиника по пулмология
Ïðèëàãàì ÈÌÓÍÎÁÎÐ ÁÐÎÍÕÎ ïî 
âðåìå íà îñòðè ðåñïèðàòîðíè èíôåêöèè

Имунобор Бронхо е търговска марка на фирма 
БоРоЛА. За консултация със специалист може 

да се обърнете към Клиника БоРоЛА, София 
1202, ул. "Цар Симеон" 52; тел. 02/ 983 62 03; 

www.borola.соm; е-mail: office@borola.соm. 
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

На пет болни от грип при един има усложнения 
- около 60% от тези усложнения изискват хоспита-
лизация в болница. Това заяви проф. Тодор Кан-
тарджиев, директор на Националния център по 
заразни и паразитни болести. По думите му най-
честите усложнения са на дихателната система - 
пневмониите, включително стафилококовите при 
малките деца. Ако с появата на симптомите в рам-
ките на часове се вземат мерки и необходимите 
лекарства, за 12 до 24 часа симптомите отшумяват 
и не се разгръща цялостната картина на грипа, ко-
ментира проф. Кантарджиев.

84% е грип Б - той много сериозно се разпрос-
трани в детските колективи. Ако за цялата страна 
на 10 хиляди население имаме към 130 болни, то 
във възрастта 0 -1 година те са 400. Това е най-за-
сегнатата възрастова група, обясни още той. В мо-
мента болните от грип са малко повече от 30 хиля-
ди. Това показва, че грипната епидемия отминава, 
допълни проф. Кантарджиев.

Съветите на директора на Националния център 
по заразни и паразитни болести за превенция са 
проветряване на помещенията и закаляване на 
децата на чист въздух.

Всеки пети болен от 
грип - с усложнения

Най-честите причини-
тели на острите респира-
торни инфекции са виру-
си. Особено тежко и с ус-
ложнения протичат диха-
телните инфекции, при-
чинени от грипни вируси. 
Трудно можем да избегнем 
заразяване с грип, тъй ка-
то той се предава по въз-
душно-капков път. Около 
болния се създава "зараз-
на зона" с висока концен-
трация на грипни вируси, 
достигаща до 2-3 метра. 
При кихане се отделят 10 
до 15 хиляди вирусни час-
тици. При кашлица – 100 до 
800 хиляди вирусни части-
ци. При говор - 250 вирус-
ни частици.

Всяка година 47% от за-
болелите развиват услож-
нения, които протичат теж-
ко и продължително и ор-
ганизмът се възстановява 
много бавно. Ето защо при 
първи симптоми на грип е 
уместно да се започне при-
ем на имуномодулатори, 
към които впоследствие, 
при необходимост, се до-
бавят лекарствени сред-
ства.

имунобор Бронхо 
VGcaps е имуномодулатор, 
специално създаден за ос-
три и хронични инфекции 
на дихателната система. 

Препоръчва се както по 
време на боледуване, та-
ка и във възстановителния 
период.

В практиката си при 
остри инфекции на диха-
телната система прилагам 
имунобор Бронхо 3 пъ-
ти по 1 растителна капсула 
дневно по време или след 
хранене. При по-тежко 
п р о -

тичащи инфекции 
увеличавам дозировката 
1,5 до 2 пъти, докато тера-
пията започне да дава ре-
зултати, след което оста-
вям дневна доза от 3 рас-
тителни капсули минимум 
3 месеца след боледуване с 
цел максимално възстано-
вяване на имунитета.

Имам отлични резулта-

ти от имунобор Бронхо 
при пациенти с хронич-
ни белодробни заболява-
ния – първите 10 дни 3 пъ-
ти по 1 капсула дневно, 
след което за поддържа-
не се продължава с 2 пъ-
ти по 1 капсула за 3 месе-
ца. Ако е необходим при-
ем на имуномодулатор 
без прекъсване, продъл-

жавам с Имуно-
бор - 2 пъти по 1 
капсула. Друга-
та възможност 
е да се напра-
ви една седми-
ца пауза и да се 
повтори схема-
та с имунобор 
Бронхо за още 
3 месеца.

Резултатите 
от имунобор 
Бронхо са нама-

лена честота на 
боледуване, особе-

но при пациенти с хро-
нични заболявания, както 
и липса на усложнения и 
рецидиви при инфекции 

на дихателната система.
Имунобор Бронхо

Мощен 
имуностимулатор 
за дихателната 

система
кога да приемаме 

имунобор Бронхо?
 Дихателни инфек-

ции
 Бактериално носи-

телство
 Профилактика
По време на боледу-

ване и във възстанови-
телния период.

как да приемаме 
имунобор Бронхо?

Първите 10 дни - 3 пъ-
ти по 1 капсула дневно след 
хранене, а след това 1-2 кап-
сули дневно. Общата про-
дължителност на приема е 
12 седмици. При нужда от 
по-продължителен прием 
на имуномодулатори иму-
нобор Бронхо може да се 
замени с Имунобор.

Научете повече на 
www.imunobor.com 
и www.imunitet.bg

душно-капков път. Около 

трация на грипни вируси, 
достигаща до 2-3 метра. 
При кихане се отделят 10 

тици. При кашлица – 100 до 

ганизмът се възстановява 
много бавно. Ето защо при 
първи симптоми на грип е 

хранене. При по-тежко 
ем на имуномодулатор 
без прекъсване, продъл-

жавам с Имуно-
бор - 2 пъти по 1 
капсула. Друга-
та възможност 
е да се напра-
ви една седми-
ца пауза и да се 
повтори схема-
та с 
Бронхо
3 месеца.

от 
Бронхо

лена честота на 
боледуване, особе-

но при пациенти с хро-

п р о -
без прекъсване, продъл-

жавам с Имуно-
бор - 2 пъти по 1 
капсула. Друга-
та възможност 
е да се напра-
ви една седми-
ца пауза и да се 
повтори схема-
та с 
Бронхо
3 месеца.

от 
Бронхо

лена честота на 
боледуване, особе-

но при пациенти с хро-

Предиабетното състояние е 
термин, който не е изцяло при-
знат и наложен, особено в бъл-
гарската медицина. Предиабетно-
то състояние се характеризира с 
по-високи от нормалните нива на 
кръвна захар, но не достатъчно 
високи, за да спадат към състоя-
нието диабет от втори тип. Хора-
та, които не предприемат проме-
ни в начина си на живот, които 
спадат към категория на преди-
абетно състояние, най-вероятно 
ще развият диабет от втори тип. 

Преминаването от предиабет-
но състояние към диабет тип две 
не е неминуемо. Здравословното 
хранене, движението и поддър-
жането на здравословен начин 
на живот могат да спомогнат за 
връщането към нормални нива 
на кръвна захар. Предиабетното 
състояние е възможно както при 
възрастни, така и при млади хо-
ра и деца.

Освен кръвната захар, която не 
се мери регулярно, други симпто-
ми на предиабет са потъмняване 
на кожата, най-вече около врата, 
мишниците, лактите, коленете и 
кокалчетата. Важно е да се отбе-
лежи, че наднорменото тегло, съ-
проводено с напредване на въз-
растта, е една от главните пред-
поставки за диабет тип две, тъй 
като мазнините пречат на инсули-
на. При наднормено тегло е редно 
да проверявате от време на вре-
ме кръвната си захар, за да знаете 

дали сте в преддиабетно състоя-
ние и в риск за развитие на диа-
бет от втори тип.

Хората с предиабет не обра-
ботват захар (глюкоза) правил-
но. В резултат на това захарта се 
натрупва в кръвта, вместо да из-
пълнява нормалната си функция 
да дава енергия на клетките, ко-
ито изграждат мускулите и дру-
гите тъкани.

Повечето от глюкозата в тяло-
то идва от храната. Когато храна-
та се усвоява, захарта навлиза в 
кръвта. Транспортирането на за-
хар от кръвта в клетките на тя-
лото се извършва от хормона ин-
сулин. Инсулинът се произвежда 
в лангерхансовите острови и се 
секретира от панкреаса. Панкре-
асът отделя инсулин при хране-
не. Когато инсулинът циркулира, 
той позволява захарта да влезе в 
клетките и така намалява количе-
ството захар в кръвта. Със спада-
нето на нивата кръвната захар в 
кръвта намаляват и нивата на ин-
сулин. При предиабетно състоя-
ние в този процес започват да се 
наблюдават нарушения. Вместо да 
дава енергия на клетките, захар-
та се натрупва в кръвта. Висока-
та кръвна захар се получава или 
когато панкреасът не произвежда 
достатъчно инсулин, или клетките 
стават резистентни на действието 
на инсулин, или и двете.

Не чакайте да получите всич-
ки симптоми, за да обърнете вни-

мание! 
Природата дава своите реше-

ния и ако се приемат своевремен-
но, може да се спасите от тежка-
та диагноза „диабет“. 

Диабефор глюко е натурален 
продукт, съдържащ патентован 
екстракт Silbinol от дървото Пте-
рокарпус и Хром от обогатени 
дрожди. Той допринася за под-
държането на нормална концен-
трация на глюкоза в кръвта и за 
нормалния метаболизъм на хра-
нителните вещества в организма. 
Екстрактът Silbinol  подпомага 
нормалните нива на 

холестерола и триглицеридите. 
Със своите специфични действия, 
той повлиява чувствителността на 
рецепторите към инсулина в са-
мите клетки, като по този начин 
осигурява по-добро усвояване на 
глюкозата от кръвта в клетката 
и следователно намаляване на 
кръвната захар. Освен това благо-
приятства поддържането на нор-
мално тегло. Диабефор глюко не 
съдържа животински продукти, 
оцветители и консерванти! Може 
да се приема дълго време, без да 
притежава странични ефекти. 

нормалните нива на 

КаКво е ПредиаБет?

Можете да намерите в аптеките без рецепта 
или на botanic.cc. 
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никотинът атакува 
артериите на краката  

ÀËÒÎÐÈß è çàáîëÿâàíèÿòà 
íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà

Острите белодроб-
ни заболявания водят 
до краткотрайна загуба 
на работоспособността, 
а напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са важна 
причина за трайно инва-
лидизиране. В около 10% 
от възрастното населе-
ние се установява из-
разена в различна сте-
пен дихателна недоста-
тъчност. При хронична-
та дихателна недостатъч-
ност се наблюдава нару-
шение в алвеоларно-ка-
пилярната дифузия. За-
труднен е газовият об-
мен и поради задушава-
не на малките дихателни 
пътища, предизвикано от 
бронхиална хиперсекре-
ция. Всичко това означа-
ва настъпване на хипок-
семия (намалено преми-
наване на кислород в ор-
ганизма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съ-
държание на въгледвуо-
кис), тъй като въглерод-
ният двуокис преминава 
през алвеоларно-капи-
лярната мембрана 25 пъ-
ти по-лесно от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 
дим и др. Важно е и то-

ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-

рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бо-

гати на слузести вещества, 
които способстват за оме-
котяване на бронхиални-
те секрети и за по-лесно-
то им отделяне от бронхи-
алното дърво. Екстракти-
те от лечебната ружа имат 
изразен противовъзпали-
телен ефект. Препоръч-
ва се прилагането им при 

у п о р и т и 
кашлици, 
магареш-
ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това 
се устано-
вява бла-
готворно 
в л и я н и е 
на ружа-
та 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 ди-
зентерия.

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 комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 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 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 áр. õ 49 ëâ. + áеçпëатíа доñтаâка (оáùо 49 ëâ.) 
2 áр. õ 45 ëâ. + áеçпëатíа доñтаâка (оáùо 90 ëâ.) 

3 áр. õ 39 ëâ. + áеçпëатíа доñтаâка (оáùо 117 ëâ.)

ÏÐÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÀ ÖÅÍÀ: 
Продукта „Диабексин” можете да поръчате директно 

на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет 
страницата http://tonik.info/diabexin/ или в аптеките. 

Може ли да бъде 
предотвратен 

диабетът?

какви опасности крият за здравето 
високите нива на кръвната захар и 

нарушените функции на панкреаса?!нарушените функции на панкреаса?!

За да сме здрави, е нужно да поддържаме 
физиологични нива на кръвната захар, осо-
бено при хора с диагностициран диабет. Без-
спорно правилният хранителен режим и фи-
зическата активност са важни, но за съжа-
ление недостатъчни, особено когато задсто-
машната жлеза не функционира правилно и 
не произвежда инсулин.

в последните години научните изследва-
ния са съсредоточени върху функционира-
нето на панкреатичните клетки (именно тези 
клетки са отговорни за производството на ин-
сулин, който разгражда 
кръвната захар) и връз-
ката като цяло на панкре-
аса с другите жлези в тя-
лото. За да се стимулира, 
панкреа сът се нуждае от 
група биоактивни веще-
ства като флавонолови 
гликозиди, бифлавонои-
ди, проантоцианидини, фитостероли, терпе-
нови лактони, ензима с мощно антирадика-
лово действие супероксиддисмутаза, полиза-
хариди, органични киселини, аспарагин, гин-
колови киселини, алкилфеноли, восъци и дру-
ги, които се съдържат в някои растения. Ня-
кои от тези вещества стимулират отделянето 
на инсулин от бета-клетките на панкреаса, а 
други съдържат вещества с подобно на ин-

сулина действие и по този начин може да се 
въздейства комплексно върху диабета. ком-
бинация от тези мощни фитонутриенти е про-
дуктът „ДиаБЕксиН“ – базиран е на разработ-
ките на академик хлебаров от концентриран 
извлек от 4 растения, които в комбинация мо-
гат да понижат нуждите на организма от до-
пълнителен прием на инсулин.  

„ДиаБЕксиН“ дава много добри резултати 
и при усложнения при диабет, свързани със 
зрението, кожата, бъбреците, диабетна нев-
ропатия и др. Продукът е концентрирана теч-

на формула, която съдържа 
няколко активни компонен-
та, работещи едновременно 
както в поддържане нормал-
ното стимулиране на панкре-
аса в производството на ин-
сулин, така и в правилната 
резорбция и разграждане на 
въглехидратите. концентри-

раните извлеци са и неизменна подкрепа при 
съпътстващите диабета състояния на сърдеч-
ни заболявания, нарушение на зрението или 
бъбреците и др.

Препоръчва се приемът на ДиаБЕксиН за 
период от поне три месеца, така че да се по-
стигне траен резултат в нормалното функци-
ониране на панкреасната жлеза и нормална-
та регулация на кръвната захар в организма. 

 При атеросклероза на артериите на краката 
се смущава храненето на мускулите. Затова при 
по-продължително ходене кислородният глад в 
прасците се проявява с болки. При покой те от-
звучават. Симптомът се нарича "клаудикацио ин-
термитенс", или куцане на периоди. Има сигур-
ни методи да се установи доколко артериите са 
проходими за кръвта. Не се бавете, направете из-
следване на артериите на краката, за да се леку-
вате ефикасно. Сега има модерни методи, които 
донасят трайно подобрение. Атеросклерозата на 
артериите на краката е 8 пъти по-честа при пу-
шачите, защото никотинът е специфична отрова 
за съдовете. Образуват се тромби, които запуш-
ват съдовете. Ако имате болки в краката при хо-
дене, незабавно спрете тютюна!
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ÏÐÈ ÏÀÐÅÍÅ ÏÎ ÅÇÈÊÀ ÏÎÄÎÇÈÐÀÉÒÅ ÀÍÅÌÈß  
успокояване на 
н е п р и я т н и т е 
усещания. За-
почнете да 
вземате мул-
тивитамини, в 
които има ви-
тамин РР. 

Ако нямате ане-
мия, симптомите ще 

отзвучат за около 
десетина дни. Ако 
признаците продъл-
жават, трябва да из-
следвате кръвта си 

за анемия.

Старогръцка легенда разказва за красива де-
войка, безнадеждно влюбена в бог Аполон. Вся-
ка вечер по залез слънце тя отивала на полето с 
надежда да го види, но той никога не се появил. 
Нещастната любов убила момичето, а на мястото, 
където то очаквало своя любим, пораснало леко-
вито растение с цветове, сякаш окъпани в залеза...

За първи път терапевтичните качества на не-
вена (Calendula officinalis) се споменават в писа-
нията на древните гърци. И до днес това е една 
от най-популярните и обичани билки в традици-
онната медицина на страните от Средиземномор-
ския басейн. Някога са му приписвали магиче-
ска сила, вероятно поради способността му зна-
чително да ускорява зарастването на рани, дори 
на най-труднолечимите. 

Днес лековитата сила на оранжевото цвете е 
неоспорим, научно доказан факт. Изключително 
високото съдържание на  мощни антибактери-
ални и противовъзпалителни агенти прави това 
растение най-добрия естествен дезинфектант, по-
знат до момента. Неоценимо е лечебното му въз-
действие при терапия на разширени вени, кож-
ни раздразнения, дерматити, псориазис, херпеси, 
трудно заздравяващи рани при диабетици. Може 
да се прилага като съпътстващо средство за лече-
ние на гъбични инфекции по кожата на ходила-
та, особено добри резултати дава при третиране 
на декубитални рани (от залежаване) и следопе-
ративни белези.

За да се възползвате пълноценно от много-
странната лечителска „дарба” на слънчевото цве-
те, може да се доверите на немската фирма ASAM 
GmbH. 

Нейният Билков мехлем с екстракт от невен 
повече от 10 години се радва на топъл прием в 
България и има безброй почитатели. Произведен 
е с най-съвременни технологии, които гарантират 
пълно запазване на лечебните свойства на рас-
тението. Предлага се в опаковки по 100 и 250 мл 
на цени съответно около 2,90 и 5 лв. 

Ново! Наскоро на нашия пазар се появи още 
един продукт на ASAM GmbH. - вазелин с невен. 
Предназначен е за хората, харесващи по-мазна 
текстура,  която не попива изцяло, а оставя за-
щитен филм върху кожата. Представлява комби-
нация на чист медицински вазелин и екстракт от 
невен във висока концентрация и е полезно до-
пълнение във всяка домашна аптека. Опаковка-
та е 100 мл, а цената – около 4 лв.

Продуктите на ASAM, Германия, се предлагат 
в аптечната мрежа. Ако случайно някой от тях 
липсва в близката аптека, помолете фармацевта 
да го поръча от следните складове: Фьоникс Фар-
ма, Стинг, Софарма, Фармнет, Велеви Фарма и др. 

За повече информация: БИоНАТ ЕооД, 
тел. 032 69 26 10, моб. 0884 889 334.

Слънчевото цвете, 
или още веднъж за 
лечебната сила на 
НеВеНА

Лигавицата на ези-
ка е много чувстви-
телна към недостига 
от витамини и про-
мените в кръвта. Ако 
езикът пари и е об-
ложен, трябва да се 
търсят неприятности 
с храносмилането - 
гастрит, колит. Тога-
ва и ръбът на езика 
е ярко червен. Това 
са най-честите при-
чини за парене на 
езика у възрастните.  
Щом липсва облага-
не на езика, по-веро-
ятно е паренето да е 
признак на желязо-
дефицитна анемия. У 
възрастните тя също 
е честа и обикновено 
не се мисли за нея, 
затова се пропуска. 
И вирусни заболява-
ния на устата дават 
подобна картина. Но 
те протичат сравни-
телно бързо, появя-
ват се малки болез-
нени ранички, кои-
то за около седмица 
преминават.  

съвЕТ: Правете 
жабурене с чай от 
лайка, дъвчете мен-
толови бонбони за 

ÏÐÈ ÏÀÐÅÍÅ ÏÎ ÅÇÈÊÀ ÏÎÄÎÇÈÐÀÉÒÅ ÀÍÅÌÈß  ÏÐÈ ÏÀÐÅÍÅ ÏÎ ÅÇÈÊÀ ÏÎÄÎÇÈÐÀÉÒÅ ÀÍÅÌÈß  
окояване на 

н е п р и я т н и т е 
усещания. За-
почнете да 

мия, симптомите ще 

които има ви-

отзвучат за около 
десетина дни. Ако 
признаците продъл-
жават, трябва да из-
следвате кръвта си 

за анемия.
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Имало едно време един поп. 
Той служел в много бедно 
село и трудно си изкарвал 

хляба. Чудел се дълго време как 
да накара енориашите да идват в 
църквата – хем да се молят, хем и 
да оставят по някой лев. Тази ми-
съл не му давала мира. По цели 
нощи се разхождал в стаята си и 
една вечер измислил. Казал на хо-
рата, че има вълшебна кни-
га и който има проблем, мо-
же да отиде при него, за да 
му помогне. И за да ги уве-
ри, през нощта отвързвал 
добитъка от яхърите на не-
колцина стопани и натирвал 
животинките към гората. На 
сутринта, уплашени, хората 
идвали при него и го молели 
да погледне в книгата и да 
каже къде се намира доби-
тъкът. За по-голяма тежест 
попът прелиствал няколко 
страници от дебелата кни-
га, зачитал се в нещо, мър-
морел под носа си и накрая 
съобщавал, че стоката им е 
жива и здрава и пасе ей там. Ху-
квали селяните към посоченото 
място и наистина намирали жи-
вотните. От благодарност в църк-
вата започнали да идват цели се-
мейства и да оставят и по някоя 
пара за дядо поп.

Така вървяло години наред, до-
като  един ден от дома на най-го-
лемия чорбаджия изчезнал злат-

ният наниз с пендари на жена му. 
Тогава богаташът отишъл при по-
па и се заканил:

- Изчезна златният наниз с пен-
дари на жена ми, от десетки най-
скъпи жълтици е. Гледай в книга-
та и ако до една седмица не ми 
кажеш къде е, ще заповядам на 
моите хора да ти вземат и книга-
та, и главата...

Ами сега! - чудил се какво да 
измисли попът. Времето напред-
вало, а главата му нищо не ражда-
ла. Докато една вечер през про-
зореца на вехтата му къща не се 
промъкнал едър мъжага с дълги 
рошави мустаци и огромни ръ-
чища. Хванал попа за брадата и 
му рекъл:

- Аз взех наниза на чорбаджия-

та и го зарових едно коляно в зе-
мята от северната страна на три 
крачки разстояние от големия ка-
мък до чешмата в гората.

На сутринта дошъл селски-
ят първенец и още от вратата се 
развикал:

- Разтваряй, попе, книгата и каз-
вай къде е нанизът на жена ми!

- По-спокойно, чорбаджи - опъ-
нал се попът, - ей сега ще 
ти кажа!

Разтворил книгата ва-
жно-важно и описал точно 
мястото, където били заро-
вени жълтиците. Хукнали 
натам чорбаджията и сви-
тата му и наистина намери-
ли наниза. В знак на благо-
дарност селският първенец 
оставил една кесия жълти-
ци на попа. Той взел пари-
те и се замислил какво да 
прави по-нататък – книга-
та не можела повече да му 
служи.  Вечерта обаче пак 
дошъл онзи мъжага и го по-
съветвал:

- Попе, запали къщата. С нея 
ще изгори книгата и така ще се 
 отървеш от селяните. А най-на-
пред тайно ще ме венчаеш за чор-
баджийската щерка. Тя иска, ама 
баща й не дава, щото съм беден. 
И нямай угризения, тъй като бе-
дни и богати къде-къде по-голе-
ми дяволии правят!

илия МилЕв, с. гърмен 

20 Проза Поезия

Вълшебната 
КНИГА

Ìаé÷ин таëисман

Като река

За теб аз съм като загадъчна тиха река.
Ти потъваш с поглед във нея...
Ти докосваш я плахо с ръка – 
тя вълнува се тайно, немее...
Но дълбоко във пазвата своя,
там - в сърцето, кипи водопад.
Не, не може да върне покоя – 
тя не може да върне назад
ни водите си, лудо поели
този устрем в шеметен бяг,
нито ласките твои несмели...
Тя прелива над скалния бряг.
Тя прелива от пламенни чувства
и стреми се към тебе, догдето,
щом за миг от очи я изпуснеш,
ще се хвърли безумно в морето.
Като река.

 Ели коЧЕва

Баща ми, Лозан 
Шушнев, е от рода 
на Стамболийски. Мо-

же да се каже и обратното, 
че Стамболийски е от голе-
мия род Шушневи. Той е 
роден на 16 февруари 1920 
г. в село Славовица, Пазар-
джишко. Годините си изжи-
вя в работа по нивите и с 
животинките – овце и ко-
зи. Татко си отиде от този 
свят, но разговорите с не-
го, житейските му мъдро-
сти и неговата човечност 
са останали в паметта ми.

Приказките си той реде-
ше тихо и кротко: „Започ-
нах работа още като дете. 
През 1927 г. тръгнах на учи-
лище. Даскал ми беше Ва-
сил Габърски, син на свеще-
ника Иван, който поддър-
жаше Стамболийски и за-
това го заклаха 
на 12 юни 1923 г. 
Иван имаше 
трима синове. 
Кръстник им 
беше моят ба-
ща. Помня, че 
точно на 6 май 
1928 г., като се 
върнах от учи-
лище, татко ме 
изпрати да па-
са агнетата, ос-
тавени за дамаз-
лък. Като почнах оттогава, 
та цял живот. 

Войник служих в Трети 
артилерийски полк в Плов-
див. Бях тръбач сигналист 
на полка. Яздех кобилата 
Маруца. С нея заминах на 
фронта в Македония през 
1944 г. Бях тръбач и адю-
тант на полковник Михов – 
командир на полка. Война-
та си е война, паднаха мно-
го момчета. 

Случи ми се на мен не-
що, което си е истинско чу-
до. В района на река Пчи-
ня един следобед около 5 
часа ни изпратиха петима 
души на разузнавателен 
обход. Помня като сега, че 

приближихме едно село до 
реката. Имаше някаква чеш-
ма и жена наливаше вода. 
Тя ни предупреди, че в се-
лото има немци. Старшият 
на обхода обаче не обър-
на внимание на думите й. 
Отблизо срещу нас откриха 
чест огън. Стреляха с дум-
дум куршуми, които избух-
ваха до нас и зад нас и това 
ни объркваше. Силен удар в 
сърцето ме тласна и паднах 
от коня. Съвзел съм се след 
малко. Конят беше до мен. 
Качих се и се прибрахме. 

Докладвахме и разказах 
на командира за случката с 
мен. Легнах да спя. На су-
тринта видях, че джобът 

на куртката ми на гърдите 
е пробит. Бръкнах вътре и 
напипах монетата от 50 ле-
ва, която бе изкривена. Бе-
ше ми я дала майка ми Ма-
рия за талисман. Да ме па-
зела на фронта. За вас лъ-
жа, за мене - истина, не съм 
вярвал в такива работи, но 
на майка можеш ли да отка-
жеш, като не знаеш дали ще 
се върнеш. Аз се върнах, мо-
нетата ми спаси живота. Па-
зя я и досега. Това чудо ли 
беше, знамение ли - не знам.

Когато се върнахме от 
фронта в Пловдив, пом-
ня друга случка. Вече бях 
демобилизиран. Викна ме 
полковник Михов настрана. 

Бяхме само двамата. Нещо 
беше натъжен. Каза ми: „Ло-
зане, бях царски офицер, 
нищо лошо не съм сторил 
досега, но нали знаеш, бива-
ло е покрай сухото да изго-
ри и суровото. Ако имаш де-
ца, разкажи им за войната и 
за монетата, дето те спаси." 
Разделихме се. Върнах се на 
село и взех гегата. Подкарах 
овцете, та чак до 1957 г. То-
гава през февруари осно-
вахме ТКЗС-то. От 11 април 
станах овчар в стопанство-
то на 150 овце...

 След като се пенсиони-
рах, подхванах личните си 
овце и кози. Съпругата ми 
Елисавета, от малка оста-

нала сираче, също 
се труди цял живот. 
Прави домашно си-
рене за чудо и при-
каз. Веднъж моят 
син Васил ни дойде 
на гости със свой 
приятел от Мюнхен. 
Щом вкуси от сире-
нето и пийна от бил-
ковия чай, гостът 
ахна и каза, че та-
кива чудни храни и 
напитки не е вкус-

вал никъде. 
 През 2008 г. станах на 88 

години. Грижа се за 7 овце 
и 4 кози. Земята пустее и 
зараства в бурени и тръни. 
Не мога да спя нощем. Знам, 
че от мен нищо не зависи, 
но ми е мъчно за запустя-
лото българско земеделие, 
за младите хора, дето клета-
та неволя ги кара на гурбет 
по чужди земи, сред чуж-
ди люде... Да ме пита човек 
защо се тюхкам и аз, но не 
съм спокоен за бъдещето на 
България. Бедни влязохме 
в Европа, а можеше иначе 
да бъде...“

разказал капитан о. з. 
васил ШуШНЕв

Дните неусетно преминаваха край 
нас, преплитайки се в различни се-
зони, докато внезапно се озовахме 
трайно в есента. 

Животът ни не беше лесен и безличен. 
Вятър ни брулеше, дъжд ни валя, слън-
це ни огряваше. Оцеляхме.
Ти от едно селско момче се извиси по 
стълбата на успехите. Аз бях до теб.
През това време създадохме, възпи-
тахме и изучихме децата си. Дадохме 
им старт в живота. Внуци дочакахме.
Родителите си изгледахме и ги изпра-
тихме. 
Работихме и пенсия получихме.

Сега се питам: накъде?
Ще се отдадем ли на меланхолия-
та? Едва ли! 
Ще продължаваме да слушаме му-
зика.
Ще четем поезия. Ще пътуваме.
Ще се срещаме с приятели.
Ще засаждаме дръвчета.
Ще посрещаме и изпращаме близ-
ките си хора.
Зная, че животът е едно безкрайно 
пътуване. За някого той свършва 
по-бързо, за друг – по-бавно. Към нас 
съдбата беше благосклонна. Задър-
жахме се в златната есен, но моля 
за кратка отсрочка, преди да от-
пътуваме към вечната зима. Нека 
очите ни се радват още на красо-
тата на природата, на гордия ве-
личествен Балкан. Да се усмихваме 
на малките палавници, които рас-
тат край нас. Да се вълнуваме от 
нещата, поднасящи ни изненади. 
Защото животът, макар труден 
и суров, е прекрасен. Затова се моля: 
Нека ни бъде! Нека те има, живот!

анка Балукова, велико Търново

Нека те има, живот
На Д. Б.

Спор с живота водил е човека.
Не от днес и вчера, а от памтивека.
Казват, на живота в гена е заложено,
злото и доброто там е разположено.

Спори на земята който е роден.
Спори на живота който е във плен.
Ала кой да каже и до днешен ден
кой е победител, кой е победен.

Истината, казват, в спорове се ражда.
Но пък и зависи кой как я нагажда.
Много се влияе и от точки гледни,
дали сме богати или пък сме бедни.

Аз на теб, животе, нищо не дължа.
Туй, че съм ти длъжен, чиста е лъжа.
Ако ли пред Бога с нещо съгреша,
мой си е проблемът, сам ще го реша.

Казваш, че за мене много ти е жал,
още от когато БОГ ме е създал. 
Даже и пред БОГА клетва бил си дал,
а пък ме оставяш все на този хал.

Аз не се предавам и не съм от тия.
Сметки да уреждам имам с теб,

 не крия,
твой да е закрилник и свети Илия,
слушай ме, животе, не на мене тия.

Бил си ме закрилял, бил си милостив.
И под твойте грижи аз съм бил 

щастлив.
Нрава ти познавам и хищната 

захапка.
Тези ги разправяй на старата ми

 шапка.
георги жулЕв

С п О Р
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СПоДЕЛЕТЕ С НАС

Beceëèí Mapèíoâ ñå ðàçäåëè ñ Becêa 

Уважаеми редактори на в. „Пен-
сионери”, пише ви една самотна 
жена, за да споделя какво ми се 
случи на стари години. Искам да 
посъветвам и други читатели на 
вестника - не прехвърляйте имо-
тите на децата си приживе, защо-
то направеното добро може да се 
стовари с обратен ефект върху вас.

Както е традицията в повечето 
български семейства, и аз и съ-
пругът ми дарихме единственото 
си жилище на дъщерята, и то без 
клауза за ползване от нас доживот. 
Минаха години, тя се омъжи и за-
живяхме заедно в апартамента ни. 
Съпругът ми почина и аз останах 
сама с тях. В началото съвместният 
ни живот бе наред, но постепен-
но усетих променено отношение 
на дъщерята и зетя към мен. За-

почнаха да ме изолират, да не ме 
канят на масата с тях, даже и ко-
гато вечер се събираха в хола да 
гледат телевизия, също не ме ви-
каха. Разбрах, че просто вече съм 
ненужна. От известно време ве-
чер си стоя сама в стаята и плача. 
Нямам даже и телевизор, за да се 
разнообразявам. Не мога да про-
умея защо се стигна дотук и как-
во да направя. Няма къде да оти-
да. Ако не бях сглупила да си да-
ря имота преди години, нямаше 
да изпадна в тази изолация. Сега 
съжалявам, но вече е късно. Мъч-
но ми е за самата мен, но нямам 
изход. Чакам само смъртта, за да 
свърша с този живот, в който не 
съм нужна вече никому. 

с. Я., Пловдив

Ñúæàëÿâàì, íî âå÷å å êúñíî

Вече съм около 70-
те, живея сам, защото 
съпругата ми охлад-
ня към мен и замина 
на село в бащината 
си къща. Молих я да 
остане или да ме взе-
ме с нея, но отказа. 

Връщайки назад 
живота, мисля, че не-
веднъж съм я нара-
нявал с моето пове-
дение. Признавам си, 
че на младини бях го-
лям женкар. Изневе-
рявах й непрекъсна-
то. Просто ми беше 
хоби да се виждам 
с много и различни 
жени. Иначе държах 

Áÿõ ãîëÿì æåíêàð 

на семейството си и в 
нито един момент не 
ме е осенявала мисъл-
та да ги изоставя. 

Смятах, че съпруга-
та ми не разбира за 
похожденията ми. Тя 
беше безупречна май-
ка и домакиня. Вър-
теше цялата къща са-
ма. Възпита и отгледа 
двете ни деца, които 
вече са семейни и жи-
веят самостоятелно. 
Мислейки за живота 
си, стигнах до извода, 
че тя сигурно е усе-
щала изневерите, но в 
името на семейството 
е мълчала и търпяла 

обидата. И сега на та-
зи възраст просто не 
иска да се грижи за 
мен, а  да поживее на 
спокойствие... 

Това бяха думите й, 
когато поисках да раз-
говаряме на тази тема. 
Не мога да я упреквам, 
защото знам, че е пра-
ва. Но все пак ме боли! 
Чудя се дали има други 
хора в подобна ситуа-
ция. Бихте ли ми дали 
съвет какво да направя, 
за да се съберем от-
ново с жена ми? 

й. в., 
Провадия

Òðóäíàòà ëþáîâ íà Êðàñè Ðàäêîâ
Kpacи Paдĸoв ycпял дa cвaли съпру-

гата си Cтaниcлaвa пo мнoгo интepeceн 
нaчин! Aĸтьopът и дo днec cи cпoм-
ня c ycмивĸa ĸaĸ e плeнил cъpцeтo нa 
жeнa cи. Tя дългo вpeмe yпopcтвaлa 
и ce нaлoжилo дa ce бpъĸнe coлиднo 
в джoбa.

Двaмaтa ce видeли зa пъp-
ви път пpeди oĸoлo 15 гo-
дини. Toгaвa cлaвaтa 
oщe нe билa cпoxo-
дилa ĸoмиĸa. Toй 
paбoтeл в тeaтъpa 
и eдвa cвъpзвaл 
двaтa ĸpaя. Πpeди 
eднo пpeдcтaвлe-
ниe видял Cтa-
ниcлaвa и вeднaгa 
зaбeлязaл ĸpacoтaтa 
й. Πpиближил ce дo 
нeя и я пoĸaнил нa 
пocтaнoвĸaтa. Bъпpeĸи чe 
я билa глeдaлa, блoндинĸaтa нe 
ycпялa дa oтĸaжe нa пoĸaнaтa.

Cлeд тoвa ce видeли в бapчeтo и 
Kpacи Paдĸoв я пoĸaнил нa cpeщa. Tя 
мy oтĸaзaлa любeзнo, нo ĸaтeгopичнo. 
имeннo тoвa зaинтpигyвaлo aĸтьopa, 

тъй ĸaтo мy пoĸaзaлo, чe тaзи жeнa 
нe e лecнa. Toй вce пaĸ ycпял дa взeмe 
тeлeфoнния й нoмep и cтapтиpaл 
oфaнзивaтa. Koмиĸът изпpaщaл 
дeceтĸи еcемеcи нa Cтaниcлaвa, нa 
ĸoитo тя тaĸa и нe дaвaлa oтгoвop в 

пoвeчeтo cлyчaи. Πoxapчил мнoгo 
пapи, нaĸpaя cмeтĸaтa мy 

зa тeлeфoн билa нaд 480 
лв. Haлoжилo ce бpaт 

мy, ĸoйтo живee в 
CAЩ oт гoдини, дa 
мy пoĸpивa дъл-
гoвeтe пpeд мoбил-
ния oпepaтop. Bce 
пaĸ oбaчe peзyлтaт 
имaлo. Haй-нaĸpaя 

Cъни ce тpoгнaлa и 
пpиeлa дa излeзe c 

Kpacи. Haтaтъĸ вcичĸo 
e яcнo, тoй я плeнил c 

yниĸaлнoтo cи чyвcтвo зa 
xyмop и двaмaтa ca зaeднo дo 

дeн-днeшeн.
Eдинcтвeнoтo, ĸoeтo им липcвa, ca 

дeцaтa, нo и тaĸa ca щacтливи. Te ca 
cpoдни дyши, мaĸap визyaлнo дa ca 
мнoгo paзлични.

Beceлин Mapинoв зapязa любoвни-
цaтa cи Beceлинa Πeeвa.

Hoвинaтa oпoвecтиxa близĸи дo 
тpyбaдypa изтoчници, шaшнaти oт 
cĸopocтния paзвoй нa cъбитиятa.

Oĸaзa ce, чe гoлямaтa любoв нa 
пeвeцa e изгopялa твъpдe бъpзo. 
Пeeвa cи cъбpaлa бaгaжa и ce въpнaлa 
oбpaтнo в poдния Добрич. Дoĸaтo 

Becĸo Маринов гo yдapил нa живoт и 
xyĸнaл дa cвaля тaнцьopĸи пo зaвeдe-
ниятa.

Изпълнитeлят дaлeч нe ce oĸaзa тaĸa 
poмaнтичeн, вepeн и пpeдaн, ĸaĸтo 

гo cмятaxмe дocĸopo. Ha Beceлинa 
Πeeвa тoй ce нacитил бъpзo, a и мy 
пoвлияли дyмитe нa близĸитe.

Πреди време Mapинoв зaвeл Becĸa 
дa я зaпoзнae cъc ceмeйcтвoтo cи, нo 
пoчти ниĸoй нe я xapecaл. Paзбиpa 
ce, пpичинaтa e нaпълнo ocнoвaтeл-
нa. Фaĸт е, чe Πeeвa е зapязaлa двeтe 
cи дeцa зaради връзката си с извест-
ния певец.  Oт дpyгa cтpaнa, и caмият 
Beceлин Mapинoв paзoчapoвaл лю-
бoвницaтa cи cъc скъперничество. 
Becĸa ce нaдявaлa, че cлeд ĸaтo мy ce 
вoди жeнa, ще пoлyчи пpидoбивĸи - 
пoдapъци и пътyвaния, нo останала 

твърде разочарована, твърдят запоз-
нати с развоя на връзката им. 

Caшo Kaдиeв нямал 
време за кино

Caшo Kaдиeв тpябвa 
дa ce чyвcтвa yнизeн, 
зaщoтo coбcтвeнaтa мy 
гилдия мy ce пpиcмивa.

Aĸтьopът тaзи гo-
динa щe нaпpaви 35, 
нo вce oщe чaĸa cвoятa 
глaвнa poля във филм. 
Toй тaĸa и нe нaпpaви 
гoлям пpoбив в ĸинoтo. 
Зa пocлeднo cинът нa 
Kaтeтo Eвpo игpa в 
„Hoĸayт, или вcичĸo, 
ĸoeтo тя нaпиca“ нa 
Hиĸи Илиeв. Taм oбaчe 
poлятa мy бeшe cъвceм 
eпизoдичнa и нe ycпя 
дa впeчaтли. Игpaeшe 
цигaнин, ĸoeтo дo-
пълнитeлнo ycлoжни 
пpeдcтaвянeтo мy.

Aлeĸcaндъp Ka-
диeв cтaнa извecтeн 
нa пoвeчeтo xoра с 
yчacтиeто си в cepиaлa 
„Cтъĸлeн дoм“. Тaм 
oбaчe poлятa мy бeшe 
твъpдe втopocтeпeн-

нa и зpитeлитe eдвa ли 
я зaпoмниxa ĸoй знae 
ĸoлĸo. Гoлямaтa любoв 
нa aĸтьopa e тeaтъpът. 
Toй нe cпиpa дa игpae в 
paзлични пocтaнoвĸи и 
така жepтвa ĸинoтo.

Tъй ĸaтo paбoти и в 
тeлeвизиятa, ĸъдeтo e 
вoдeщ нa пpeдaвaнe, 
Caшo Kaдиeв нямaл 
вpeмe зa ĸинoтo. Toвa 
гo ocтaвя бeз cъщecтвe-

ни poли, дa нe гoвopим 
зa глaвни.

Cпopeд cлyxoвeтe тoй 
пoлyчaвaл пpeзpeниe oт 
cвoитe ĸoлeги, ĸoитo нe 
гo cмятaли зa cepиoзeн 
aĸтьop, а зa пpoдaжниĸ, 
зaщoтo зapaди сигур-
ната зaплaтa в Би Tи 
Bи изocтaвил ĸинoтo. 
Звeздният cин мнoгo 
cтpaдaл, пoнeжe знaeл, 
чe ca пpaви. 
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Да направим света по-добърОт стр. 1
Дотогава въобще 

не бях чувал, че има 
 ВИТИЗ, че трябва да се 
учи висше образование 
за професията. Но зна-
ех, че ще се занима-
вам с тая работа. Първо 
започнах – беше мно-
го странно, да подра-
жавам. По това време 
в града бяха основали 
студия за имитатори. А 
аз правех вече някои 
неща. Имаше един ру-
мънски актьор – Раду 
Теодореску, изявяваше 
се предимно в цирка, и 
аз бях научил цялата му 
програма, всичките му 
смешки и без микрофон 
ги правех. Детска ми ра-
бота. И тогава някой, ве-
че не помня кой, ме бе-
ше видял и ми предло-
жи да се запиша, тога-
ва бяха кръжоци, в тая 
студия. Но когато тръг-
нах да го правя, се ока-
за, че годината е нулева. 
А имаше още много на-
вити момчета като ме-
не. Следващата година 
вече издържах изпита 
и бях вътре.

- кой ви подкрепи в 
тази авантюра?

- Най-вече желание-
то ми да се занимавам с 
театър. Подкрепиха ме, 
разбира се, родителите 
ми, но винаги повтаря-
ха: защо отиваш там, къ-
дето другите влизат с 
връзки. А аз кандидат-
ствах цели четири пъти. 
И на четвъртия майка 
ми каза: абе престани с 
тая работа, няма ли да 
си седнеш на… и да се 
захванеш с нещо сери-
озно. Тогава такива не-
ща се говореха. Това е 
много сериозно за мен, 
опитвах се да я убежда-
вам аз и не отстъпвах от 
своето. Най-накрая ме 
приеха актьорство за 
куклен театър в класа 
на проф. Атанас Илков. 
Нашите много се радва-
ха, същата година обаче 
се пенсионираха. И взе-
ха много ниски пенсии. 
Първата година ми бе-
ше изключително труд-
но, работех, за да мога 
да уча. То-
ва е част от 
нещата. Но 
беше тежко, 
беше свър-
зано с хи-
микали, ста-
ваше ми ло-
шо и не из-
държах дъл-
го. Чест пра-
ви на роди-
телите ми, 
че се спра-
виха, макар 
и пенсионе-
ри, с млад 
студент. Ба-
ща ми обаче 
почина, ко-
гато бях във втори курс.

- Завършвате  ак-
тьорско майсторство 
за куклен театър, а се 
реализирате на голя-
ма сцена. с какво ви 

помогнаха куклите?
- Времената бяха та-

кива. Имах късмет със 
страхотни преподавате-
ли - проф. Атанас Илков, 
Вера Стефанова, Юлия 
Огнянова – хора, кои-
то преобразиха българ-
ския театър, като му да-
доха актьори и творци 
не само талантливи, но 
и много дълбоко мисле-
щи. Така навлязох в про-
фесионалния свят на те-
атъра в най-добрия му 
вариант. Младите актьо-
ри, кои-
то за-
в ъ р ш -
ват, не-
в и н а г и 
успяват 
да наме-
рят под-
ходяща-
та сре-
да. По-
н я к о г а 
б и в а т 
хвърля-
ни на 
в ъ л ц и -
те, как-
то се 
к а з в а . 
А тряб-
ва да за-
почнат да плуват в дъл-
бокото. По-късно имах 
шанса да участвам в съз-

даването на формация-
та „Кредо“ с Нина Дими-
трова и още двама ко-
леги. За съжаление по-
степенно формацията 
се разпадна и останах-

ме само двамата с Ни-
на, която, разбира се, 
ми даде много. Всъщ-
ност така стъпих на го-
лямата сцена.

- с „кредо” и по-
становката на „Шинел” 
имате над 500 пред-
ставления. липсва ли 
ви сега театърът? 

- С този театър с пър-
вите постановки попад-
нахме в една европей-
ска селекция. В България 
още не бяхме така попу-
лярни. Беше изключите-

лен шанс, защото напра-
вихме голям удар. През 
зимния сезон в ситито 

на Лондон, където ра-
ботят много чиновници,  
на място, където дотога-
ва се изявяваше Шекспи-
ровият театър, макар и 
на малка сцена, спек-

такълът се иг-
ра с голям ус-
пех. Билетите 
за 11-те пред-
ставления бя-
ха предвари-
телно прода-
дени, залата 
беше пълна – 
нещо, което не 
се случва все-
ки ден на бъл-
гарски театър, 
на трупа от Ев-
ропа, при това 
от социалисти-

ческа държава и съвсем 
неизвестна на тази пре-
тенциозна публика ос-
вен с автора Гогол. Отзи-
вите в пресата бяха стра-
хотни. Разбира се, сега 
този театър ми липсва, 
но в момента почти ня-
мам време „да се обър-
на“, както се казва. И не 
мога да се ангажирам с 
друга роля, защото се 
изисква сериозна под-
готовка.

- Минавате през „ку-
ку”, „каналето”, „гос-
подари на ефира”. къ-
де  намирате най-вече 
себе си?

- Ами опитвам се да 
правя това, което най-
добре ми стои. Навсякъ-
де в тези формати съм 
се чувствал на място. 
Беше приятно за нашето 
поколение да се вписва 
в такива предавания. Но 
струва ми се, че те бяха 
много добри за момен-

Мишо убива. Това бе-
ше първата психоло-
гическа драма, в коя-
то участвам. Толкова 
дълбоко за първи път 
нагазвам, защото лич-
ност, която има друг 
живот, мечти и жела-
ния, не е лесно да се 
впише в такъв образ. 
Слава богу, в действи-
телността не съм изпа-
дал в подобна ситуа-
ция.  Казвам слава бо-
гу, защото моят герой 
не е на ръба, а е ми-
нал ръба отдавна. Той 
е обобщение на много 
българи, които са при-
тиснати от обстоятел-
ствата и са поставени 
на колене. Не смятам, 
че това, което извърш-
ва моят Мишо, е до-
бро, но той е в ситу-

ация на безизходица. 
Човек трябва да се бо-
ри, за да постига това, 
което иска, важното е 
да се бори, а не да се 
оставя на течението, 
моментните настрое-
ния и озлоблението. 

- Един от героите 
на филма се надява 
да му трансплантират 
сърцето на добър чо-
век. ако българинът 
намери истинското 
си сърце, как смята-
те - би ли станал по-
добър?

- С ново сърце мо-
жем физически да про-
дължим живота си, на 
българина не знам да-
ли му е необходимо 
сърце в такъв план, но 
му е необходимо да се 
огледа и да си каже: 
аз какво направих, за 
да стане светът около 
мене по-добър. Наше-
нецът постепенно се 
отучи да се справя сам 
с проблемите си, чака 
някой отвън да ги оп-
рави. А трябва да се 
знае, че ние сме тези, 
които можем да проме-
ним нещата. Липса на 
инициатива е, на ни-
що друго. Друг е въ-
просът дали ни пома-
га държавата. 

- Пожеланията ви 
към читателите на  
в. „Пенсионери”?

- Надежда – първо 
за здраве и след това 
за контакти. Събирай-
те се, не говорете по 
телефона, общувайте.

въпросите зададе 
Невена Николова

Неотразим в "Госпоради на ефира"

та, в който се излъчваха. 
Времената на „Ку-ку“ и 
продължението му „Ка-
налето“ отминаха. Ако 
ги гледаме от днешен 
ъгъл, те не означават ни-
що. Общо взето, докато 
не се включих в тях, до 
този момент не харес-
вах много-много теле-
визията, защото според 
мен е създадена повече 
да манипулира, откол-
кото да възпитава. Но 
в годините се научих и 
ми беше интересно как 
мога да се справям пред 
екран. Когато се създа-
де „Господари на ефи-
ра“, разбрах, че шоуто 
има бъдеще. Предава-

нето се задържа и така 
ще е и занапред, защо-
то се захранва с матери-
ал от живота, почти не 
се нуждае от сценарий. 
Тези фрапиращи случаи 
на неправди, недомис-
лия и измами в обще-
ството ще ги има вина-
ги. И няма как форматът 
да се изчерпа. В нача-
лото беше доста слож-
но, но постепенно неща-
та се избистриха и сега 
смятам, че е полезно за 
зрителите да виждат къ-
де какво куца. И ето ве-
че 15 години то същест-
вува и съм щастлив, че 
съм част от него.

- във филма на пред-
почитания от вас ре-
жисьор стефан коман-
дарев „Посоки” влиза-
те в много драматична 
роля и убивате от от-
чаяние. в живота из-
питвали ли сте такова 
чувство?

- Е, предпочитан от 
мене… Но участвам във 
всичките му ленти. Раз-
бира се, явявам се на 
кастинг наравно с дру-
гите актьори. „Посоки“ 
е много точен филм, по-
казва живота без маска, 
такъв, какъвто е. Мо-
ят епизод е по истин-
ски случай на убийство 
на банкер в Бургас. За 
мен беше много труд-
но, защото трябваше да 
си дам сметка, че вли-
зам в ролята на отчаян 
човек, и исках да ви-
дя дали усещанията ми 
за нея ще се оправда-
ят. Зрителят трябваше 
да разбере защо този 

В "Като две капки вода"

С Нина Димитрова

Във филма "Посоки"



21.II. - 27.II.2018 г.
8

Български 23Спорт Спорт

 Тото 2
13 тираж 14 тираж

5 от 35
I теглене: 2, 3, 11, 20, 35 
II теглене: 8, 15, 19, 23, 28 

6 от 42
I теглене: 8, 20, 21, 24, 28, 29

6 от 49
I теглене: 12, 17, 19, 34, 40, 45

Тотоджокер
Позиции: 6, 7, 8
Числа: 4, 1, 8 

5 от 35
I теглене: 8, 14, 15, 17, 19
II теглене: 4, 27, 30, 31, 34

6 от 42
I теглене: 4, 9, 19, 32, 36, 42

6 от 49
I теглене: 5, 11, 22, 29, 36, 40

Тотоджокер
Позиции: 2, 5, 6
Числа: 2, 8, 8

Зодиак: 22, 27, 31, 41, 48
  Печеливша зодия: 11

Зодиак: 7, 18, 35, 40, 50
  Печеливша зодия: 6

„А” 
група, 

XXI 
кръг

В безличен мач Милан 
наказа Лудогорец

СВетът е ЗиМНА 
ОЛиМпиАдА

Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

Медалистите от раз-
личните дисциплини в 
Пьончан с българско 
участие  
сноуборд крос, жени:

1.Микела Мойоли -  
(Италия)   

2.Юлия Перейра -  
(Франция)

3. Ева Самкова -  (Чехия)
- - -
6. Александра Жекова 

- (България)
Биатлон, преследване 

10 км, жени:
1. Лаура Далмайер 

(Германия) – 30:35,3 ми-
нути (0+1+0+0 грешки в 
стрелбата)

2. Анастасия Кузмина 
(Словакия) - + 29,4 секун-
ди (0+1+2+1)

3. Ане Бескон (Фран-
ция) - + 29,6 секунди 
(0+0+1+0)

- - -
55. Емилия Йорданова 

(България) - + 6:29,0 ми-
нути (2+1+3+0)
Биатлон, преследване 

12,5 км, мъже:
1. Мартен Фуркад 

(Франция) - 32:51,7 ми-
нути (1, 0, 0, 0 грешки при 
стрелбата)

2. Себастиан Самуел-
сон (Швеция) - + 12.0 се-
кунди (0, 0, 1, 0)

3. Бенедикт Дол (Гер-
мания) - + 15,1 секунди 
(0, 1, 0, 0)

- - - 

45. Красимир Анев 
(България) - + 5:06,2 ми-
нути (0, 0, 3, 2)

46. Владимир Илиев 
(България) - + 5:17,0 ми-
нути (1, 3, 2, 1)

60. Антон Синапов 
(България) - + 7:57,4 ми-
нути (0, 1, 3, 4)

ски-алпийски 
дисциплини, гигант-

ски слалом, 
жени: 

1. Mикаела Шифрин 
(САЩ) - 2:20,02 минути 
(1:10,82 минути в пър-
вия манш и 1:09,20 ми-
нути във втория манш) 

2. Рагнхилд Мовин-
кел (Норвегия) - 2:20.41 
(1:11.17 и 1:09.24) 

3. Федерика Бриньо-
не (Италия) - 2:20.48 
(1:10.91 и 1:09.57) 

- - - 
40. Мария Кирко-

ва (България) - 2:32.77 
(1:18.39 и 1:14.38) 

ски-бягане, 10 км 
 свободен стил, жени: 

1. Рагнхилд Хага (Нор-
вегия) - 25:00,5 минути 

2. Шарлоте Кала (Шве-
ция) - 25:20,8 

3. Марит Бьорген 
(Норвегия) - 25:32,4 

3. Криста Пармакоски 
(Финландия) - 25:32,4 

- - - 
66. Антония Григоро-

ва (България) - 29:32,8 

Александра Жекова 
ни зарадва с 6-о място 

Биатлон, 15 км инди-
видуално, жени: 

1. Хана Йоберг (Швеция) 
- 41:07,2 минути (0+0+0+0 
грешки в стрелбата) 

2. Aнастасия Кузми-
на (Словакия) - 41:31,9 
(0+1+1+0) 

3. Лаура Далмайер (Ге-
мания) - 41:48,4 (1+0+0+0) 

- - - 
53. Даниела Каде-

ва (България) - 46:52,7 
(0+0+1+2) 

77. Стефани Попо-
ва (България - 50:20,3 
(1+0+2+2) 

79. Десислава Стоя-
нова (България) - 50:25,9 
(2+2+2+1) 

82. Eмилия Йордано-
ва (България) - 50:56,3 
(4+0+1+1) 

Биатлон, 20 км 
индивидуално, мъже: 

1. Йоханес Тингес Бьо 
(Норвегия) - 48:03,8 ми-
нути (1+0+0+1 грешки в 
стрелбата) 

2. Яков Фак (Слования) 
- 48:09,3 (0+0+0+0) 

3. Доминик Ландер-
тингер (Австрия) - 48:18,0 
(0+0+0+0) 

- - - 
19. Владимир Или-

ев (България) - 50:25,9 
(0+1+1+1) 

25. Красимир Анев (Бъл-
гария) - 50:41,8 (0+0+0+1) 

43. Димитър Герджи-

ков (България) - 52:12,0 
(2+0+1+0) 

71. Антон Синапов (Бъл-
гария) - 54:48,4 (0+2+0+3) 

ски-скок голяма  
шанца, мъже:

1. Камил Стох (Полша) – 
285,7 точки (135,0 метра в 
първия скок и 136.5 метра 
във втория скок)

2. Андреас Велингер 
(Германия) – 282,3 (135,5 
и 142,0)

3. Роберт Йохансон 
(Норвегия) – 275,3 (137,5 
и 134,5)

- - -
35. Владимир Зограф-

ски (България) – 105,9 
(119,5 метра) 

ски-алпийски дисци-
плини, гигантски  

слалом, мъже:
1. Марсел Хиршер (Ав-

стрия) - 2:18.04 минути 
(1:08.27 минути в първия 
манш и 1:09.77 минути във 
втория манш) 

2. Хенрик Кристофер-
сен (Норвегия) - 2:19,31 
(1:09,58 и 1:09,73) 

3. Алекси Пентю-
ро (Франция) - 2:19,35 
(1:08,90 и 1:10,45)

- - - 
28. Алберт Попов (Бъл-

гария) - 2:23,60 (1:12,39 и 
1:11,21) 

Камен Златков (Бълга-
рия) - не завърши втория 
манш.

1. Норвегия 9 9 8 26
2. Германия 9 5 4 18
3. Холандия 6 5 2 13
4. Канада 5 5 6 16
5. САЩ 5 3 2 10
6. Швеция 4 3 0 7
7. Австрия 4 2 4 10
8. Франция 4 2 4 10
9. Южна Корея 3 1 2 6
10. Япония 2 5 3 10
11. Швейцария 2 4 1 7
12. Италия 2 1 3 6
13. Чехия 1 2 3 6
14. Словакия 1 2 0 3
15. Беларус 1 1 0 2
16. Великобритания 1 0 3 4
17. Полша 1 0 0 1
18. Украина 1 0 0 1
19. Китай 0 5 1 6
20. ОС Русия 0 3 8 11
21. Австралия 0 2 1 3
22. Словения 0 1 0 1
23. Финландия 0 0 3 3
24. Испания 0 0 2 2
25. Казахстан 0 0 1 1
26. Лихтенщайн 0 0 1 1

Временно класиране 
на страните по 

спечелени медали
злато сребро бронз общодържава

Милан наказа с 3:0 при 
визитата си в България 
Лудогорец в първи мач от 
1/16 финалите от Лига Ев-
ропа. "Росонерите" дойдо-
ха, видяха Раз-
град и победиха 
заслужено род-
ния шампион. 
Пълните трибу-
ни на "Лудого-
рец Арена" ви-
дяха доста без-
личен мач. Фе-
новете на "ор-
лите" направиха 
хубава хорео-
графия, но после 
бяха надвикани 
от малко над 500 
души агитка на гранда от 
столицата на модата.

Гостите от Ботуша бя-
ха малко по-активни през 
първата част. Те имаха и 
доза късмет, защото в по-
следната минута на полу-

ЦСКА-София стартира по впечатляващ на-
чин пролетния полусезон, след като разгро-
ми с 5:0 като гост състава на Верея пред 3500 
зрители на препълнения "Трейс Арена". Фер-
нандо Каранга вкара на два пъти, а по веднъж 

се разписаха Рафаел Енрике, Роланд Алберг и 
Жан Бланко. Със сериозна заслуга за големия 
резултат бяха грубите индивидуални грешки 
на футболистите в синьо, след които падна-
ха четири от петте гола.

пролетният сезон стартира с дъжд от голове
Червените се устремяват към шампионската титла

ВЕРЕЯ - ЦСКА-СОФИЯ 0:5
0:1 Фернандо Каранга 3
0:2 Рафаел Енрике 16
0:3 Фернандо Каранга 62
0:4 Роланд Алберг 78
0:5 Жан Бланко 89 
Етър - септември  
(софия) 3:3
1:0 Даниел Младенов (19)

2:0 Иван Петков (31)
3:0 Велко Батрович (44)
3:1 Мартин Тошев (58 дуз.)
3:2 Крис Гади (62)
3:3 Мартин Тошев (72)

Черно море - Берое 1:4
1:0 Василев 5'
1:1 Еуженио 26'

1:2 Еуженио 39'
1:3 Еуженио 44'
1:4 Камбуров 90'

локомотив (Пловдив) - 
Пирин (Благоевград) 1:0
1:0 Бакалов 29' 

 ЛУДОГОРЕЦ - СЛАВИЯ 4:1

1:0 Кешерю 24
1:1 Велев 34
2:1 Кешерю 35
3:1 Анисе 37
4:1 Вандерсон 52 

левски – Ботев 1:0
1:0 Пламен Димов 88 
 (автогол)

времето вкараха. Късо из-
пълнение на корнер и цен-
триране на Чалханоглу бе 
материализирано отблизо 
от нападателя Кутроне.

През втората част "ор-
лите" имаха 2 чудесни 
шанса да изравнят. Пър-
во Марселиньо сам срещу 
младия Донарума не успя 
да отправи силно топка-
та и тя попадна в ръцете 

на стража. В 55-ата мину-
та пък Светльо Дяков със 
свирепа тупалка от грани-
цата на наказателното по-
ле разтресе гредата.

В 64-ата минута оба-
че ентусиазмът на раз-
градчани бе полят със 
студен душ. Моци ле-
ко блъсна Кутроне, а 
реферът Милорад Ма-
жич наду моментално 
свирката, сочейки бя-
лата точка. От дузпа-
та резервата Рикардо 
Родригес залъга Ренан 
и вкара майсторски за 
2:0 в полза на Милан.

След това Лудого-
рец опита да отбеле-

жи поне почетен гол, но 
това не се случи и гости-
те забиха трето попадение 
в продълженията чрез Бо-
рини. С това интригата в 
тази двойка в Лига Евро-
па напълно изчезна. 

Държавната шампионка на гюле в зала за 2018 г. Радос-
лава Мавродиева си осигури златния медал, след като по-
стигна 17,85 метра в най-добрия си четвърти опит. Маке-
донката Димитриана Сурду се нареди втора със 17,56 м, а 
румънката Ленута Буруляна завърши трета с 15,85 м. 

Габриела Петрова с постижение 13,90 метра си осигури 
златото в тройния скок. Второто място зае гъркинята Ан-
дреа Пантурою с 13,63, а трета завърши хърватката Паола 
Борович с 13,43 м. Момчил Каралиев направи само един 
успешен опит в състезанието в тройния скок при мъжете 
от 16,27 м, но той му донесе сребърен медал. Румен Дими-
тров извоюва бронза с 16,21 м. Балкански шампион с 16,35 
м стана арменецът Левон Агасян. 

Мавродиева и петрова 
със златни отличия

Балканиада по лека атлетика в Истанбул

Българският ансамбъл спечели сребърен медал в 
многобоя на турнира по художествена гимнасти-
ка от веригата Гран при в Москва. Шампиони ста-

наха домакините от Русия. 
Най-добрият ни те-

нисист Григор Дими-
тров претърпя разгро-
мно поражение с 2:6, 
2:6 за по-малко от час 
от Роджър Федерер на 
финала на турнира от 
категорията ATP 500 в 
Ротердам. Това бе се-
дма загуба от седем ма-
ча за хасковлията сре-
щу носителя на рекорд-
ните 20 титли от "Голе-
мия шлем". Двамата за 
първи път се изправи-
ха едни срещу друг на 
финал, а българинът за 
втори път губи с този 
резултат от Федерер. 

На тенис турнира 
в Ротердам

Григор се 
препъна на 

финала срещу 
Федерер

На 67 години 
почина 

легендарният 
футболист  
на „Левски”  

и на 
националния 

отбор 
Павел Панов

In memorIam
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Среща

Пред таланта 
и дивият звяр
се прекланя

Старинно огледало 
спасява войник

КотаК получи 
наСледСтво

След 97 г. мумия 
изглежда като жива

страницата подготви Невена Николова

Старинните огледа-
ла са не само красиви, 
но крият и загадъчни 
тайни. За тях се носят 
легенди. За едно тако-
ва огледало разказва в 
дневника си бащата на 
Александър Нечипо-
ренко. 

Когато кра-
сивата дво-
рянка На-
талия се 
о м ъ ж в а 
за офи-
ц е р а 
А л е к -
с а н -
д ъ р 
Н е -
чипо-
р е н -
ко, из-
б у х в а 
Р у с к о -
японска-
та война 
1904-1905 г. 
Съпругът зами-
нава на фронта, 
а тя отива да живее в 
имението на родите-
лите му. В спалнята й 
има красиво старинно 
огледало и тя често по-
глежда в него – то ся-
каш й дава надежда и 
успокоение, че съпру-
гът й скоро ще се вър-
не. Един ден обаче, ко-
гато оново отправя 
взор към стъклото, се 
случва нещо неочаква-
но. Сякаш силен сняг 
замъглява огледало-
то, а през него прози-
ра гора с редки дърве-
та и храсти. Изведнъж  
сред тях се появил ней-
ният Александър с ра-
ница на гръб, а зад не-

го двама японци с но-
жове в ръце. Изтръп-
налата от ужас Ната-
лия сграбчила първия 
попаднал й предмет – 
тежък свещник, и за-
махнала към огледа-

лото. Чул се звън от 
счупени стъкла, 
а младата жена 

се строполи-
ла в несвяст 
на земята. 

След две 
с е д м и -
ци Алек-

сандър 
се за-
в ъ р -
н а л 

жив и 
з д р а в 
о т 

ф р о н -
та, даже 

с награди. 
На трапеза-

та той разка-
зал с удивление 

за спасяването си 
– как тръгнал на раз-

узнаване в тила на вра-
га, промъквайки се не-
забелязано. Изведнъж 
в  тишината се раздал 
женски писък и звън от 
разбито стъкло. Обръ-
щайки се, видял телата 
на двама мъртви япо-
нци с ножове в ръка и 
в предсмъртна агония. 
Сякаш някой току-що 
ги бил убил...  Наталия 
и майката на Алексан-
дър побледнели и поч-
ти припаднали. Тогава 
баща му донесъл днев-
ника си, в който бил за-
писал случая със счупе-
ното огледало в спал-
нята на Наталия. 

Учени от цял свят, както и из-
следователи на древното изку-
ство на мумифицирането и до 
днес остават шокирани от вида 
на балсамираната двегодишна 
Розалия Ломбардо, която вече 
97 години изглежда  все едно 
е заспала спокоен следобеден 
сън. Логическото обяснение на 
този феномен обаче се оказ-
ва доста трудно. Розалия уми-
ра на 6 декември 1920 г. от бе-
лодробно възпаление. Тялото 
й било балсамирано от доктор 
Алфредо Салафин и поставено 
в стъклен саркофаг в катаком-
бите на капуцинския манастир 
в Палермо. Но до ден-днешен 
момиченцето изглежда все та-
ка свежо и сякаш недокосна-
то от смъртта. Дори ресниците 
му са запазили естествения си 
цвят. Монаси от манастира де-
кларират, че около  стъкления 
гроб на детето непрекъснато 
се случват чудеса – или клю-
чът ще изхвърчи от ключалка-
та на решетката, където се съх-

ранява саркофагът, или ще се 
чуе въздишката на дете, монах 
ще усети стъпки след себе си. 
Освен това от стъкления ков-
чег се носел аромат на полски 
цветя и лавандула. Изследвай-
ки този феномен със съвремен-
на апаратура, учени установи-
ли, че компютърът долавя сла-
би мозъчни импулси, което во-
ди до стряскащото заключение, 
че Розалия просто... спи.  

Италианка завеща 30 хил. евро 
на котарака си Джери. Той е полу-
чил наследството няколко дни след 
смъртта на стопанката си от град Са-
чиле. Преди кончината си жената 
често споменавала пред близки и 
приятели, че Джери е най-важното 
същество в живота й. Завещанието 
предвижда средствата да бъдат из-
ползвани за 
издръжката 
на котарака, 
а в случай че 
семейство-
то й няма 
пари за то-
ва, то следва 
да пристъпи 
към продаж-
бата на скъ-
поценности 
и антиквар-
ни стоки. 
„Котаракът Джери бе неин люби-
мец. Обичаше го повече, отколкото 
децата си. Остава ни единствено да 
уважим нейното желание“, призна-
ва дъщерята на покойната. 

В новогодишната си 
фотосесия талант-
ливата акробатка 

от Австрия Стефани Ми-
лингер показва наглед-
но как пред талантливи-

те и дивите зверове се 
прекланят. Тя е родена 
и израства в Залцбург, 
но получава известност 
след участие в конкурс 
за таланти. За да постиг-

не това, което иска, тре-
нира по 7 часа на ден. 

В номера на снимка-
та освен изключителна 
гъвкавост тя демонстри-
ра и умение да другару-
ва с необикновения си 
партньор – дива мечка 
гризли. Огромният звяр 
не само участва охотно  
в номерата, но и изпъл-
нява  всяка нейна при-

щявка. За да докаже лю-
бовта си към животни-
те, Стефани много често 
работи освен с мечки и 
с щрауси,  змии, дори с 
крокодили. 

Във фотосесията сви-
репият в природата 
хищник е не само послу-
шен, но сякаш се възхи-
щава  и изразява обичта 
си към Стефани.

Най-високият мъж в света - турчинът Султан 
Кьосен, и най-ниската жена - индийката Джо-
ти Амге, се снимаха пред пирамидите в Гиза. 
Двамата са в Египет по покана на туристиче-
ските власти. Те ще посетят и други забеле-
жителности като кулата в Кайро. 

Султан Кьосен е фермер. Той е на 36 годи-
ни и е висок 2,46 м. Джоти Амге е актриса. 
Участвала е в няколко боливудски филма и в 
сериала "Зловеща семейна история". Тя е на 
25 години, но е висока едва 62,7 см.

Наградите БаФта
Д р а м а -

та на британ-
ския режи-
сьор Мартин 
Макдона "Три 
билборда из-
вън града" по-
лучи награда-
та на Британ-
ската акаде-
мия за филмо-
во и телеви-
зионно изку-
ство (БАФТА) 
в категорията "Най-до-
бър филм". 71-вата це-
ремония по връчването 
на наградите се проведе 
в Лондон."Три билбор-
да извън града" бе с де-
вет номинации. Лентата 
победи в пет от катего-

Извънземни пилоти
в пещера в Мексико са намерени фигур-

ки на извънземни кораби и техните пило-
ти, което за сетен път доказва, че не сме 
единствени във вселената. изследовате-
лите смятат, че те са на около 7 хиляди 
години и това доказва, че присъстват на 
планетата ни от дълбока древност. сред 

артефактите личат изображения на летя-
щи чинии и извънземни създания с косо 
разположени огромни очи. Загадка оста-
ва обаче защо те са предпочели да кантак-
туват с древните шумери и маи, а не уста-
новяват връзка със съвременните обита-
тели на Земята.

тичната фентъзидрама 
на мексиканския режи-
сьор Гилермо дел Торо 
"Формата на водата". На 
наградите БАФТА мекси-
канският режисьор по-
лучи статуетката в кате-
горията "Най-добра ре-
жисьорска работа" за 
фантастичния трилър. 
За пореден път голямо 
признание за ролята си 
на Чърчил получи Гари 
Олдман. Актьорът по-
беди в категория "Най-
добра мъжка роля" за 
блестящото си изпълне-
ние на ролята на британ-
ския премиер в драма-
та "Най-мрачният час". 
Бронзовата маска, както 
е известна наградата, е 
трета в кариерата на Ол-
дман, но първа в тази ка-
тегория.

риите,  сред които "Най-
добра женска роля" за 
Франсис Макдорманд, 
"Най-добър оригинален 
сценарий" и "Най-добра 
мъжка поддържаща ро-
ля" за Сам Рокуел.

 Досега сред награди-

те за филма 
на Макдона 
са четири 
"Златни гло-
буса", три 
премии на 
Актьорска-
та гилдия в 
САЩ, приз 
за най-до-
бър сцена-
рий на Ве-
нецианския 
кинофести-

вал и зрителската награ-
да на фестивала в Сан 
Себастиян. За "Оскар" 
номинациите са в седем 
категории. Другият гла-
вен претендент за "брон-
зовите маски" бе роман-
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ПЕТък, 23 фЕвруари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA 
20.00 „Черешката на тортата” 
21.00 „Шеф под прикритие” – 

риалити, нов сезон
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

съБоТа, 24 фЕвруари  
07.00 „Непорочната Джейн” – 

сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предава-

не 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Кънки с остър връх: 

Огън и лед” – с уч. на 
Брендън Фер, Франсиа 
Райса, Стивън Еймъл, 
Марсела Писаро и др.

14.40 „Сватбата на най-добрия 
ми приятел”  –  с уч. на 
Джулия Робъртс, Рупърт 
Евърет, Камерън Диас, 
Дърмът Мълроуни 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 „Аз съм номер четири” 

–  с уч. на Алекс Петифър, 
Тимъти Олифант, Диана 
Агрон, Тереза Палмър, 
Калан Маколиф, Кевин 
Дюранд и др.

22.15 „Момичето от влака”–  с 
уч. на Емили Блънт, Хей-
ли Бенет, Ребека Фъргю-
сън, Джъстин Теру, Люк 
Евънс, Лиса Кудроу  и др.

00.30 „Затворник на миналото” 
– с уч. на Колин Фърт, 
Никол Кидман, Стелън 
Скарсгард, Хироюки 
Санада, Джереми Ървин 
и др.

02.50 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA /п/

03.40  „Ничия земя” – предава-
не /п/

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” – 

сериен филм
08.00 „Събуди се...” 
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят Джорд” – с уч. на 

Сара Ланкастър, Кип 
Пардю, Вивика А. Фокс, 
Брандън Куин

14.15 „Ароматът на любовта”  
(премиера) –  с уч. на 
Келси Асбайл, Джонатан 
Келц, Александра Мец

16.00 „Аз обичам България”  - 
забавно предаване на 
NOVA

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

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Около света за 80 

дни” - с уч. на Джеки 
Чан, Стив Кууган, Джим 
Броудбент, Кейти Бейтс, 
Оуен Уилсън, Сесил Де 
Франс, Юън Бремнър, 
Роб Шнайдер и др.

22.20 „Винаги ще има утре” – с 
уч. на Пиърс Броснан, 
Джонатан Прайс, Дже-
рард Бътлър, Мишел Йео, 
Тери Хачър, Джуди Денч 
и др.

00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.15 „Ароматът на любовта” 
– с уч. на Келси Асбайл, 
Джонатан Келц, Алексан-
дра Мец и др. /п/

03.50 „Моят Джорд” – с уч. на 
Сара Ланкастър, Кип 
Пардю, Вивика А. Фокс, 
Брандън Куин, Оскар 
Нунез и др. /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Като две капки вода”  – 
забавно предаване, 6 
сезон

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

вТорНик, 27 фЕвруари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка”  (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон 

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” 

срЯДа, 28 фЕвруари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка”  (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 1 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” 

ЧЕТвърТък, 1 МарТ 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кри-
тична точка”  (премиера) 
– сериен филм, 5 сезон

21.00 „Hell’s Kitchen България” 
(премиера) – риалити

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 1 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков”

ПЕТък, 23 фЕвруари
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 - 07:00 – Повторения

съБоТа, 24 фЕвруари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Без монтаж”, избрано
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
00:30 - 06:30 – Повторения

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 „Без монтаж”, избрано
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ 
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 -06:30 – Повторения

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ 
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/

вТорНик, 27 фЕвруари
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Време, календар, хорос-

коп
13:30 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/

23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Пов-

торения

срЯДа, 28 фЕвруари
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/

00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 - 07:00 – Повторения

ЧЕТвърТък, 1 МарТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 - 07:00 – Повторения

ПЕТък, 23 фЕвруари
05.00  Новини, спорт и време-

то
06.30  „ Европа сутрин” - су-

трешен блок
09.00  „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
12.55  Прогноза за времето
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите - публицистика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.40  „Бъдете здрави”

20.00  Новини
20.10  Темите - публицистика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 - 05.00  Нощен новинар-

ски информационен 
блок

съБоТа, 24 фЕвруари
05.00  Новини, спорт и време-

то
07.30  „ Европа сутрин” - су-

трешен 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 времето
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за времето и 

спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - публи-

цистика
16.00  Новини
16.15  прогноза за времето и 

спорт
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - публи-

цистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00  05.00  Нощен новинар-

ски информационен 
блок

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари 
05.00  Новини, спорт и време-

то
07.30  „ Европа сутрин” - су-

трешен блок
10.00  Новини
10.10  Прогноза за времето
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 времето
13.30  новини
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за времето и 

спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за времето

15.30  новини
15.35  прогноза за времето 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”
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. преда-

ване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. преда-

ване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предаване 

за автомобили
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00  05.00 Нощен новинар-

ски информационен 
блок

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
05.00  Новини, спорт и време-

то
06.30  „ Европа сутрин” - су-

трешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с Кори-

таров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
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  Спорт
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите - публицистика
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  прогноза за времето и 

спорт
19.30  новини
19.50  Спорт
20.00  Новини
20.10  Темите - публицистика
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 - 05.00  Нощен инфор-

мационен блок
вТорНик, 27 фЕвруари

05.00  Новини, спорт и време-
то

06.30  „ Европа сутрин” - су-
трешен блок

09.05  Свободна зона с Кори-
таров

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 времето
13.30  новини
13.35  Спорт
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите - публицистика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публицистика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/ 
01.00 - 05.00  Нощен новинар-

ски информационен 
блок 

срЯДа, 28 фЕвруари
05.00  Новини, спорт и време-

то
06.30  „ Европа сутрин” - су-

трешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с Кори-

таров

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за времето
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
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  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите - публицистика 
18.00  новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публицистика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 - 05.00  Нощен новинар-

ски информационен 
блок

ЧЕТвърТък, 1 МарТ
05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” - су-

трешен блок
09.00  „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.35  Спорт
16.10  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите - публицистика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публицистика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 - 05.00  Нощен новинар-

ски информационен 
блок
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Български

ПЕТък, 23 фЕвруари

05:00 Достояние рес-
публики. Х/ф

07:05 Пираты XX века. 
Х/ф

08:25 Семь невест еф-
рейтора Збруева. 
Х/ф

10:00 Вести
10:20 Отцы и деды. Х/ф
11:50 Третья жизнь 

Дарьи Кириллов-
ны. Х/ф

15:15 Офицеры. Х/ф
17:05 Праздничный 

концерт ко Дню 
защитника Оте-
чества

19:00 Вести в 20:00
19:30 Экипаж. Х/ф
21:55 Легенда №17. Х/ф
00:20 Охота на пира-

нью. Х/ф
03:10 Пираты XX века. 

Х/ф

съБоТа, 24 фЕвруари

05:00 Два Ивана. Х/ф
07:00 Вести. Местное 

время
07:20 Два Ивана. Х/ф
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Экипаж. Х/ф
12:50 Ближний круг 

Семена Спивака
13:45 Завтрак в посте-

ль. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Двойная ложь. 

Х/ф
23:30 Романтика роман-

са
00:25 Выйти замуж за 

капитана. Х/ф
01:55 Чего хотят муж-

чины. Х/ф
03:35 Ближний круг 

Семена Спивака
04:30 Пряничный домик

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
05:00 Двойная ложь. 

Х/ф
08:15 Сам себе режис-

сер
08:55 Смехопанорама 

Евгения Петрося-
на

09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:30 Утренняя почта
11:00 Когда все дома с 

Тимуром Кизяко-
вым

11:45 Пешком... Астра-
хань казачья

12:15 В старых ритмах. 
Х/ф

13:45 Яблочко от ябло-
ньки. Х/ф

17:05 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьевым

23:25 Забег
00:10 Там, где есть счас-

тье для меня. Х/ф
01:45 Жена Штирлица. 

Х/ф
03:25 В старых ритмах. 

Х/ф

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПЕТък, 23 фЕвруари

05:35  Евгений Урбанский, Нина 
Дробышева в фильме Григо-
рия Чухрая «Чистое небо»

07:25  «Маршалы Победы» (16+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:20  «Маршалы Победы» (16+)
09:35  Премьера. «Чёрные бушлаты». 

Многосерийный фильм (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:20  Премьера. «Чёрные бушлаты». 

Многосерийный фильм. Про-
должение (16+)

13:55  Фильм «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)

15:55  Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце

17:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

17:20  Концерт, посвящённый 
фильму «Офицеры» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце

18:10  Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры»

20:00  «Время»
20:30  Премьера. Кирилл Плетнёв в 

фильме «Три дня до весны»
22:15  Премьера. Фильм Валдиса 

Пельша «Полярное братство» 

(12+)
23:25  Фильм «Единичка» (12+)
01:15  Пётр Вельяминов, Донатас 

Банионис в фильме «Коман-
дир счастливой „Щуки“» (12+)

02:55  Марина Ладынина, Евгений 
Самойлов в фильме Ивана 
Пырьева «В шесть часов вече-
ра после войны» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Гении и злодеи» (12+)
05:35  Владимир Ивашов, Жанна 

Прохоренко, Николай Крюч-
ков, Эльза Леждей в фильме 
«Баллада о солдате» (12+)
съБоТа, 24 фЕвруари

05:35  Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко, Николай Крюч-
ков, Эльза Леждей в фильме 
«Баллада о солдате» (12+)

07:05  «Играй, гармонь любимая!»
08:00  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря»
09:00  Новости (с субтитрами)
09:15  «Леонид Быков. Будем жить!» 

(12+)
10:15  «Смак» (12+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Идеальный ремонт»
12:20  Людмила Артемьева, Татьяна 

Рудина, Александр Черняв-
ский в многосерийном фи-
льме «Таксистка» (12+)

16:00  «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)»
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:15  Олег Янковский, Евгения Глу-

шенко в фильме «Влюблён по 
собственному желанию» (12+)

18:50  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Премьера. Фантастический 

фильм «Защитники» (12+)
23:30  Николай Бурляев, Наталья 

Андрейченко, Инна Чурикова 
в фильме «Военно-полевой 
роман» (12+)

01:05  Валерий Золотухин, Юрий 
Смирнов, Наталия Дмитриева, 
Екатерина Васильева, Лев 
Дуров в фильме «Бумбараш» 
(12+)

03:15  Глеб Романов, Николай Крю-
чков, Майя Менглет в фильме 
«Матрос с „Кометы“» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Василий Лановой. „Честь 

имею!“» (12+)

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
06:00  Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
07:15  «Часовой» (12+)
07:45  «Здоровье» (16+)
08:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

09:00  Новости (с субтитрами)
09:25  Премьера. «В гости по утрам» 

с Марией Шукшиной
10:20 «Дорогая переДача»
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Теория заговора» (16+)
12:35  «Манекенщица». Многосерий-

ный фильм (16+)
16:45  «Что? Где? Когда?». Дети XXI 

века (12+)
18:00  Данила Козловский, Елизавета 

Боярская, Артур Смольяни-
нов, Светлана Ходченкова, 
Юлия Пересильд, Ирина Пего-
ва в фильме «Пять невест»

20:00  Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

21:30  «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

23:30  Премьера. Ирина Вербицкая, 
Кирилл Пирогов, Констан-
тин Лавроненко, Даниил 
Воробьёв, Илья Древнов, 
Евгений Гришковец в фильме 
«Разбуди меня» (16+)

01:10  Дмитрий Нагиев, Юлия Алек-
сандрова, Инна Чурикова, 
Михаил Боярский, Ольга Се-
рябкина в музыкальной коме-
дии «Самый лучший день»

03:00  Ингеборга Дапкунайте, Ле-
онид Бичевин в фильме «Мор-
фий» (18+)

евроком

ПЕТък, 23 фЕвруари
07.00 “Приключенията на Марго и 

Тони“ - 1част - Документален 
филм 

07.30 „Приказки с Ванчето „
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 емисия /

на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин край /

повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /пов-

торение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /пов-

торение
16.30 Нови хоризонти /повторе-

ние /
17.30 Новини /на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт / на 
живо/

18.30 „Чудото на Букоровския 
манастир“ - документален 
филм

19.00 Концерт на Атанас Кръстев / 
виолончело/ и Румен Цанов 
/пиано/ - 1 част

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

20.00 “Дискусионно студио” пуб-
лицистично предаване /на 
живо/

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

22.00 Новини. Прогноза за време-
то. /повторение/

22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/

23.45 Поп музика - Цвете за Гошо - 
2011 - Група „Турбо“

00.30 Новини. Прогноза за време-
то. / повторение/

01.00 “Дискусионно студио” /пов-
торение/ 

02.00 „Прокудени от бащин край“ /
повторение/

03.00 “Директно за култура “ с 
водещ Любомир Захариев 

съБоТа, 24 фЕвруари
07.00 “Приключенията на Марго 

и Тони“ - 2 част - Документа-
лен филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ + 
китка

07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков /на 
живо/

12.30 НОВИНИ - обедна емисия /
на живо/

12.45 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони Мил-
чева /на живо/

14.15 Разширен репортаж 
15.00 Кратки Новини
15.10 “През планини и морета“ - 

док. поредица
16.00 “Облаче ле бяло” - предава-

не за българите в чужбина /
на живо/

17.00 “Изгнаници клети …” - Ар-
менска конференция - част 7 

17.30 Новини - информационна 
емисия на ТВ “СКАТ” /на 
живо/

18.00 “Паралакс” - публицистично 
предаване /на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна 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 време-
то. Другата история /повто-
рение/ 

23.00 Концерт на Атанас Кръстев / 
виолончело/ и Румен Цанов 
/пиано/ - 2 част

23.30 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков / 
повторение/

01.30 Новини. Прогноза за време-
то /повторение/

02.00 “Карай да върви, това е 
блус” - с водещ Васко Кръп-
ката /повторение/

04.00 “Изгнаници клети“ - Армен-
ска конференция част 7 / 

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ Стефан 

Солаков /на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /

на живо/
12.45 „Кръшно хоро, нашенско” 

- неделен поздравителен 
концерт /на живо/

14.00 „Разбулване“ /повторение 
от/

15.00 „Прокудени от бащин край“ 
с водещ Стоян Райчевски /на 
живо/

16.00 „Първото благо“ с проф. Цв. 
Димитров 

17.30 Новини - информационна 
емисия на ТВ “СКАТ” 

17.45 “Джон Лоутън представя 
Община Велинград“ - док.
поредица

18.15 „Дневниците на уфолога“ с 
водещ проф. Стаменов /на 
живо/

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

20.00 „Алтернативи“ - с водещ Г. 
Колев

21.30 „Български старини из Маке-
дония - 6 част „Преспа“ - док. 
филм 

22.00 Новини. Прогноза за време-
то/повторение/

22.30 „Час по България“ /повторе-
ние/

23.30 “Фронтално” / повторение/
01.30 Новини.Прогноза за време-

то/повторение/
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин край - 

повторение
04.30 „Кръшно хоро, нашенско” 

- неделен поздравителен 
концерт /повторение/

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони Мил-
чева 

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
07.00 “Пътуване из древните 

пропасти“- документа-
лен филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Концерт на анс. Стран-

джа 1 част
11.30 Гласове от Странджа - 

Георги Павлов
12.00 Концерт на анс. Стран-

джа 2 част
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Алтернативи
14.15 „Новото робство“
15.00 Кратки новини
15.00 Паралакс - повторение
16.30 „Първото благо“ 
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 „Новото робство“ - док.
филм на ТВ СКАТ - 2-ра 
част 

20.30 “Дискусионно студио” /
на живо/

21.30 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев /на живо/

22.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

23.00 Концерт на Атанас 
Кръстев / виолончело/ и 
Румен Цанов /пиано/ - 2 
част

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 

вТорНик, 27 фЕвруари
07.00 „Съкровищницата на 

България“- Документа-
лен филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 ”Директно за културата“ 

/повторение/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 Дискусионно студио”/ 

повторение /
14.00 Новото робство“ - док.

филм на ТВ СКАТ 2-ра 
част /повторение/

15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение/
16.15 „Ако зажалиш“ /повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

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

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /на живо/

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

20.00 Новото робство“ - док.
филм на ТВ СКАТ 3-та 
част

20.30 “Дискусионно студио” /
на живо/

21.30 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров / Й. Апостолов /
на живо/

22.30 Новини. Прогноза за 
времето / повторение /

23.00 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 
05.30 “Разбулване“ - повторе-

ние 

срЯДа, 28 фЕвруари.
07.15 „Рисувам спомени от 

детството“ Документа-
лен филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот / 

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 Дискусионно студио”/

повторение
14.00 Новото робство“ - док.

филм на ТВ СКАТ 3-та 
част /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 /повторение /на 
живо/                                                                         

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

20.00 Новото робство“ - док.
филм на ТВ СКАТ - 4-та 
част

20.30 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - /на живо/

21.30 „Паралакс“ - /на живо/ 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
23.00 Изгнаници клети / повто-

рение/
23.30 Фестивал на арменските 

традиции и култура - 
гр.Бургас 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов / повторение /

03.00 “Нови хоризонти“ - пов-
торение 

ЧЕТвърТък, 1 МарТ
07.00 “Иван, талантът и децата“ 

- Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот /

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Дискусионно студио /

повторение/
14.00 Новото робство“ - док.

филм на ТВ СКАТ 4-та 
част / повторение/

15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло - повто-

рение
16.30 Паралакс - повторение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Концерт „Пъстра брое-
ница“ на детски танцов 
ансамбъл „Пъстрина“ - 
гр. Монтана 

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

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

20.00 Новото робство“ - док.
филм на ТВ СКАТ - 5-та 
част 

20.30 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не /на живо/ 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката / на жи-
во/

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио”/
повторение/

02.30 Рок музика - Група Епи-
зод

03.00 “Първото благо“ - /повто-
рение/ 

04.00 „Дневниците на уфолога“ 

ПЕТък, 23 фЕвруари
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 2 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 186 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 15 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 16 еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 25 

еп. - Сериал 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
03:30 Ключът към успеха 
04:00 Военна прокуратура - 25 

еп. - Сериал 
05:00 Наследницата - 186 еп. - 

Сериал 
06:00 Преследвачът - 13 еп. -  

съБоТа, 24 фЕвруари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
10:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
11:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 43 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Момичетата от площад 

Испания - 2 еп. - Сериал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 14 еп. - 
Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Момичетата от площад 

Испания - 2 еп. - Сериал 

НЕДЕлЯ, 25 фЕвруари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
13:00 Боби - Комедия 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 44 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Убийства в Мидсъмър - 

Криминална поредица 
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 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 16 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПоНЕДЕлНик, 26 фЕвруари
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 

12:00 При Жорж - музика, из-
куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 187 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 16 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 17 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 25 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 25 

еп. - Сериал 
04:30 Наследницата - 187 еп. - 

Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 17 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

 вТорНик, 27 фЕвруари
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 188 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 17 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица 
- 18 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
12 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

12 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Наследницата - 188 еп. 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 18 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 28 фЕвруари
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Ченгета под прикритие - 
12 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 189 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 18 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 19 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Наследницата - 189 еп. - 

Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 19 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТвърТък, 1 фЕвруари
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 190 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 19 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 20 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 3 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 1,2,3 - 3 еп. - Сериал 
04:30 Наследницата - 190 еп. - 

Сериал 
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ÏÚÐÂÀÒÀ
ÁÓÊÂÀ ÎÒ
ÐÓÑÊÀÒÀ
ÀÇÁÓÊÀ

ÐÓÑÊÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈ

ÐÀÇÊÀÇ
ÎÒ ÊÓÏÐÈÍ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß

(ÑÈÁÈÐ)

ÐÓÑÊÀ
ÏÅÂÈÖÀ

ÐÓÑÊÀ
ÕÀÍÄ-

ÁÀËÈÑÒÊÀ,
ÑÂ.Ø.

ÒÐÀÄÈ-
ÖÈÎÍÍÈ
ÐÓÑÊÈ
ÇÈÌÍÈ

ÁÎÒÓØÈ

ÊËÀÂÈÐÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ

ÈÍÑÒÐÓ-
ÌÅÍÒ

ÃÈÃÀÍÒ,
ÈÑÏÎËÈÍ

ÆÅËßÇÎ,
ÏÐÅÑÎÂÀÍÎ
ÏÎÄ ÏÐÀÂ

ÚÃÚË

ÕÈÌÈ×ÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ;

ÌÅÒÀË

ÂÈÄ
ÑÏÎÐÒÅÍ

ÏÀÍÒÀËÎÍ

ËÈÖÅ,
ÎÁÐÀÇ

ÐÓÑÊÎ
ËÈÒÅÐÀ-
ÒÓÐÍÎ

ÑÏÈÑÀÍÈÅ

ÑÅÐÈß
ÐÓÑÊÈ
ÏÀÐÍÈ
ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂÈ
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7
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2

1

ÓÏÚÒÂÀÍÅ ÇÀ
ÈÇÊÀ×ÂÀÍÅ:
Êúì âñÿêà äóìà îò
1 äî 8 ñå òðÿáâà äà
ñå äîáàâÿ ïî
åäíà áóêâà.
Áóêâèòå íà
äóìèòå
ìîãàò äà
áúäàò
ðàçìåñò-
âàíè.

ÓÏÚÒÂÀÍÅ ÇÀ
ÑËÈÇÀÍÅ:

Îò âñÿêà äóìà ìåæäó
8 äî 15 òðÿáâà äà

ñå ïðåìàõâà ïî
åäíà áóêâà.
Áóêâèòå íà

äóìèòå
ìîãàò äà

áúäàò
ðàçìåñò-

âàíè.

ÐÅ×ÍÈÊ: ÀËÅ, ÅËÈÍÀ

ÑÚÑÒÀÂÈËÀ: ÑÈËÂÈß ÉÎ×ÅÂÀ

Ïðè ïðàâèëíî ðåøåíèå íà ñóäîêóòî
âúâ âñÿêà êîëîíà, âñåêè ðåä è âñÿêî êàðå

îò äåâåò êâàäðàò÷åòà òðÿáâà äà ñå
ñúäúðæàò öèôðèòå îò 1 äî 9

áåç äà ñå ïîâòàðÿò.

ÁÓÊÂÎÑËÎÂÈÖÀ - “ÐÓÑÈß”

ÎÒÊÐÈÉÒÅ 6-ÒÅ ÐÀÇËÈÊÈ ÈÃÐÎÑËÎÂÈÖÀ - “ÑÒÚËÁÀ”
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ÀÅÐÎÔËÎÒ.
ÀÐÁÀÒ.

ÁÀËÀËÀÉÊÀ.
ÁÎÃÀÒÈÐ.

ÁÎÐØ.
ÂÀÇ.

ÂÎËÃÀ.
ÃÓÄÎÊ.
ÄÀ×À.
ÄÎÍ.

ÅÐÌÈÒÀÆ.
ÆÀËÅÉÊÀ.

ÇÅÍÈÒ.
ÊÀÇÀÖÈ.

ÊÂÀÑ.
ÊÎÏÅÉÊÀ.
ÊÐÅÌÚË.
ÊÓÐÑÊ.

ÌÀÌÀÅÂ ÊÓÐÃÀÍ.
ËÀÄÀ.

ÌÎÑÊÂÀ.
ÍÀÃÀÉÊÀ.

ÎÊÀ.
ÏÓÒÈÍ.

ÐÓÁÀØÊÀ.
ÐÓÁËÀ.

ÐÓÑÍÀÊ.
ÑÒÅÏ.
ÒÀÒÓ.

ÒÐÎÉÊÀ.
×ÅÕÎÂ.

ØÀØÊÀ.
Ø×È.

ÎÒÃÎÂÎÐÈ ЕДНакви фигури: 1 и 7
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ИВАН РАДЕВИВАН РАДЕВ

Âèíàð. Äåâà. 

10-БУКВЕНИ : Телевизори, ФОЛКСВАГЕН
9-БУКВЕНИ : Африканец, Страшимир

8-БУКВЕНИ : Коалиции
7-БУКВЕНИ : Ацетати, Стафида

6-БУКВЕНИ : Алтове, Илитон, Kатани, Стамен
5-БУКВЕНИ : Агами, “Атала”, Кивот, Талаш

4-БУКВЕНИ : “Аида”, Акас, ЕТАМ, Инар, “Нана”,
Нива, Рата, Сват, Скат 

3-БУКВЕНИ : Ара, Ези, ЕИМ, Ило, ИФА, Мат, Оти, Ска
2-БУКВЕНИ :Ир, Ни

Впишете всички букви от думата , която се намира 
в най-горния ред, така че нито една буква да не се
 повтаря водоравно,отвесно и по двата диагонала

Чрез разместване на буквите в имената на 
въпросното лице ,ще получите 

неговата професия и от коя зодия е .

воДоравНо: Шампанско. Кантата. Баобаб. Гаета. Лар. Нефрит. Пор-
то. Тери. Рион. Риети. Беноа. Ной. Соаве. Мъст. Зет. Боева. Ментета. 
Сетре. Бордо. Росарио. Марли. Лък. Винар. Петио. Каба. Лин. Конус. 
Памид. Карет. Герб. Гьон. Олин. Пиемонт. Талев. Нерва. Антоним. Дол. 
Кеч. Енио. Тивия. Боле. Плод. Раман. Перон. ОМВ. Валяк. Берн. Ура. Ри-
кат. Тертип. Телиш. Салса. ИС. Веро. Черга. Ача. „Ането”. Терор. Емир. 
Айова. Винаса. Вино. Ян. Антонио. Дионис.

оТвЕсНо:  Аз. „А-я”. Каберне Совиньон. Портвайн. Мафиот. Син. 
Телма. Ено. Порой. Сан. Антонов. Трева. Рабин. Берат. Анид. Реотан. 
Нат. Сотир. Колио. Вил. ФСБ. Роеро. Калем. Ракия. Во. Пиаве. Порив. 
Талаш. Тин. Богоева. Менен. Димяд. Чен И. АРТЕ. Батут. Новак. Серао. 
Акети. Морис. Пелин. Тарос. АТО. Мерло. Гир. Белград. ЕНА. Бънди. 
Пеева. Преса. Тесто. Карма. Берта. Ево. Валенте. Ламбо. Корни. Амин. 
Таро. Тръби. Ниело. ПИЧИНИ. Мариана. Кадет. Чене. Сарос. 
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ИМоТИМАЛКИ оБяВИ

02/8975739 – заменям 
гарсониера в „Надежда”- 
трета част,  София, за гар-
сониера в друг квартал на 
София. Звънете вечер.

0898/225564 – прие-
мам нуждаещо се младо 
семейство или пенсионе-
ри за поддръжка на иде-
ален селски имот в Пър-
вомайско

0878/288210 – прода-
ва двуетажна тухлена къ-
ща на две плочи, гараж, 
стопански сгради, овош-
ки – село Цани Гинчево, 
Шуменско

0894/055654 – купу-
ва апартамент в София. 
Плаща веднага. Пожизне-
но право на ползване

0889/027105, след 19 
ч. - продава едноетажна 
масивна къща с ток, вода, 
платен данък в Пловдив, 
1300 кв. м двор. Цена по 
споразумение

02/4690408 – спешно 
дава обзаведена стая под 
наем! Изгодно! Гараж под 
наем – оборудван, с ток 

0884835886 – бивша 
медицинска сестра с  опит 
търси работа като гледач-
ка на възрастни хора

0887/337684 – купува 
пишеща машина „Хеброс – 
1300”, радиокасетофон, ка-
сети с народна музика, ста-
ри градски песни, хумор, 
противогаз, електрически 
трион, запазен лаптоп, очи-
ла за нощно виждане, газов 
пистолет руски, романите 
„Война и мир”, „Мъртвите 
сибирски полета”, „Клетни-
ците” 

0897/488261 – продава 
мини машинка ръчна за чу-
пене на бадеми, кайсиеви 
костилки, лешници и оре-
хи. Много е ефикасна!

0898/225564 – купува 
стари мотопеди „Балкан” 
и „Симсон”. Може и да не 
са в движение, бракувани. 
Продава нов немски слухов 
апарат

0887/734234 – продава 
електрическа печка „Горе-
ние” с четири котлона, в до-
бро състояние – 110 лв.

0888/245413 – продава 
нов газов котлон – 88 лв., 
шалте – 38 лв., матрак – 40 
лв., аплици – по 30 лв., трой-
ка полилеи – 80 лв., прахо-
смукачка – 28 лв., месоме-
лачка – 65 лв.

0896/321902 – прода-

ва две мотофрези – ИМТ 
„Белград”, и „Балкан” Бо-
тевград – 1000 лв.

0877/852693 - заменя 
каравана срещу малко бул-
дозерче или трактор

071772050 – Прода-
ва изгодно радиоапарат 
„Олимпия”, голям формат, 
напълно запазен

0886/729130 – продава 
кожух мъжки и дамски с ка-
чулка, къси, нови; пералня 
AEG, запазена, гоблен Виле-
ров „Ифигения”, два кили-
ма и неизползван вертика-
лен фризер на изгодна цена

0876/924275 – купува 
пощенски марки и пътува-
ли пликове до 1945 г.

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

0 8 7 8 / 9 0 5 1 6 8 , 
0878/905112 – мъжка шу-
ба № 52-54, кафява, с под-
плата, естествена кожа, 
сваляща се; иглолистна го-
ра 3,500 дка – с. Гълъбовци, 
Софийско, масив Ковачеви-
ца

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 – домашен 
майстор поправя мебели, 
дограма и др. Продава ви-
деоплеър VHS и видеока-
сети, дърводелска фреза, 
абрихт и др. аксесоари. 
Продава за мерцедес купе 
114-115 – бял ретро волан, 

и вода, близо до градски 
транспорт и метрото

0877/756033 – прода-
ва двуетажна вила с де-
кар насаждения, пчели 
– до Перущица, на 15 км 
от Пловдив. Има ток, во-
да изворна

0884574410 – прода-
ва 1900 кв. м двор с къ-
ща на 2 етажа, 100 кв. м 
изба, в центъра на с. Не-
дялско, Ямболско, на цен-
трален път 

02/4690408, след 18 ч. 
– дава под наем самос-
тоятелна стая обзаведе-
на, за непушач, гараж с 
ток и вода

041350362 – продава 
вила на два етажа с 1,1 кв. 
дворно място, 40 кв. м га-
раж, банциг и фреза, на 5 
км от зеленчуковата бор-
са в с. Плодовитово

0879/694192 – прода-
ва двор 800 кв. м, и къща 
– с. Ясен, Плевенско

0899/297967 - прода-
ва вила в Момин проход 
- триетажна, може и по-
отделно I етаж - 20 хил. 
евро, II и III обзаведени х 
25 хил. евро, с минерал-
на вода

0896/785986 - прода-
ва лозе 2 дка с малка ви-
ла - 46 кв. м, близо до бол-
ницата в Балчик, с изглед 
към морето - 50 хил. лв.

0878/181538 – прода-
ва къща в Ставерци, Пле-
венско, с 5 стаи, декар 
двор, стопански сгради

0894/220590 – про-
дава 1 дка празно двор-
но място в село Засмяно, 
на 30 км от Варна в посо-

ка Добрич, в регулация – 
2000 лв.

0885/335852 и 
0889/433582 – продава 
УПИ с бунгало 16 кв. м, 
фургон, лози и овощни 
дървета – с. Бошуля, Па-
зарджишко – 12 хил. лв.

0895/307569 – прода-
ва партер в Бургас бли-
зо до Краснодар, става и 
за живеене, или дава под 
наем

0897/050151 – прода-
ва двуетажна къща, декар 
двор, стопански сгради, 
кладенец – в с. Огнен, 
Бургаско. Цена 8000 лв.

0877/456780 – прода-
ва апартамент четирис-
таен, първи етаж, в цен-
търа на гр. Рудозем, обл. 
Смолян

0884/766588 – жена 
с френски и руски език 
търси работа без запла-
щане, срещу ползване на 
празно помещение при 
почтени хора

0899/892045 – про-
дава/заменя имот за ма-
лък апартамент в Со-
фия. 880 кв. м, до води-
те на язовир „Искър”. С 
нотариален акт – дву-
стайна дървена къща 
18 кв. м, масивен стро-
еж 68 кв. м, готов за пър-
ва плоча. Много строи-
телен материал. Обла-
городен. Електрифика-
ция, инфраструктура, 
отлична панорама. За 
лов на патици, гъски, 
сърни, елени и др. Ри-
болов, туризъм, ски – на 
40 км от София и на 25 
км от Боровец

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ
скрЪбНА ВЕст

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 22 февруари 2018 г. 

се навършват 
7 гоДиНи 

от смъртта на 
диМитЪр владиМиров 

аМидЖинов
 от София  1936-2011  

Седем години без теб. Оста-
наха само спомените. Споме-

ните, запечатали трайното от бързотечащия 
поток на времето. Те сами по себе си не са ни-
що особено. Но са символ на миналото, на чув-
ствата ти, на тяхната истинска същност. Почи-

вай в мир! 
от съпругата Тина

стъкло за предна лява вра-
та, стъкло за фар, предна 
решетка, тасове 

0886/341206 – добър 
майстор – фаянс, боядисва-
не, изолация, тапети, строи-
телство – качествено и ев-
тино!

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 – продава ки-
теник, спортен велосипед, 
радиокасетофон „Панасо-
ник”, приставки за борма-
шина  ренде, трион, микро-
скоп, аптекарска везна, ста-
ринен часовник

031700-317 – продава 
култиватор, ремарке плуг, 
водна помпа 2 цола

0879/421090 – прода-
ва нов пистолет 6 мм, ре-
гистриран, газов, калори-
фер ловешки, нагреватели 
– само за 85 лв., нова мив-
ка порцелан с кондензатор 
– 15 лв.

0897/507266 – продава 
мерцедес вито 7+1 и лада 
калина – на метан

0889/378252 – продава 
нови чехли от ест. агн. ко-
жа, №38 и 42 – 20 лв., уред 
за жива и мъртва вода – 45 
лв., ски тренажор – 80 лв.; 
въртяща поставка за при-
готвяне на торти с ел. задв. 
– 42 лв., кожени ботуши от 
Германия № 45 – 40 лв., печ-
ка конвектор 220v  2000w 
– 42 лв.

На
25.2.2018 г.

се навършват
4 гоДиНи

откакто ни напусна

асен БоЧев
Почивай в мир!

от семейството

На 25.2.2018 г.  
се навършват 

7 гоДиНи
 от смъртта на скъпия ни 
съпруг, баща, брат и дядо
 славЧо Костадинов 

водениЧаров
 2.12.1931г. - 25.2.2011г. 

 от Благоевград
Ти живя достойно и остави име, което вина-

ги ще споменаваме с много обич, уважение и 
признателност. Винаги ще те носим в сърцата 

си с обич и благодарност.
 Поклон пред светлата ти памет!

 от семейството

На 10 февруари 2018 г.  
се навършиха

2 гоДиНи
от смъртта на нашата съ-

пруга, майка и баба на че-
тирима внуци

Юлия Костадинова 
ПоПцвятКова 

(георгиева)
1927 – 2016

Родена на 30.8.1927 г. в Самоводене, Велико-
търновско, живяла и работила като образцов 
базов учител в 22 гимназия, носител на орден 

„Кирил и Методий” първа  степен.
С много обич и болка пазим в сърцата си спо-

мена за теб! Почивай в мир!
Поклон пред светлата ти памет!

от семейството и приятели

Почина 
стоян дЖаМийКов 

/93г/. 
 Разделихме се със създателя на първия бъл-
гарски военен полеви телефон. Няма го вече 

вечния генератор на инженерни идеи  
и човещината, която беше неговата същност. 

Няма да те забравим, Стояне! 
Оставаш завинаги с нас.

На 23 февруари 2018г.
се навършват

40 ДНи
от смъртта на

Желез радев Железов
с. Житница, обл. Добрич

Дядо Жельо имаше градина 
 с цветя, за които се грижеше 

с всеотдайност и безгранична любов.
Ние, неговите близки, внуци и деца сме тези 

цветя, а Дядо-Жельовото сърце беше една 
 огромна градина, в която всеки от нас се 

чувстваше обичан и подкрепян.
Благодарим за всичко, Дядо! Никога няма да 

забравим това твое добро сърце и вечната ти 
усмивка!

от цялото семейство
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ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

23 февруари 2018 
10:10:15 ч. - първа 
четвърт. За да смък-
нете 1-2 кг, трябва да 
започнете диетата от 
този час и да продъл-
жите на сокове и теч-
ности до същия час на 
следващия ден.

ЧЕСТИТ 
ИМЕН ДЕН
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ВРЕМЕТо

Д-р иван сТоЯНов

Магнитни бури - 22, 23.II. 

21 фЕвруари, 7 луНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа луНа, 

луНа в ТЕлЕЦ 
Вие хвърляте доста усилия, но 

се появяват нови и нови пробле-
ми и получаването на дългоочак-
вания резултат все се отлага. Не 
се отчайвайте – уредете отноше-
нията си с колегите и всичко ще 
си дойде по местата.

22 фЕвруари, 8 луНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа луНа,

 луНа в ТЕлЕЦ 
При решаването на финансо-

ви въпроси акцентирайте върху 
икономиите: сега те са ви необ-
ходими. Хората около вас ще ви 
оказват натиск, но не се подда-
вайте, за да не предприемете по-
грешни стъпки.
23 фЕвруари, 9 луНЕН ДЕН, Първа 

ЧЕТвърТ, луНа в БлиЗНаЦи 
Много важни остават отго-

ворността и самодисциплината. 
Стремете се тези ангажименти 
да не се отразят на климата в се-
мейството, който не е на висота. 
Адаптирайте се към новите усло-
вия, проявете гъвкавост.
24 фЕвруари, 10 луНЕН ДЕН, Първа 

ЧЕТвърТ, луНа в БлиЗНаЦи 
В личните отношения са въз-

можни големи промени. Звездите 
покровителстват онези предста-
вители на знака, които са реши-
ли да търсят своята половинка.
25 фЕвруари, 11 луНЕН ДЕН, 

Първа ЧЕТвърТ, луНа рак 
Избягвайте мрачните мисли, 

не бягайте към тъжните споме-
ни, не се укорявайте за минали 
грешки, а вървете смело напред. 
Настройте се положително и вни-
мателно се оглеждайте настрани 
– съдбата ще ви даде своебразни 
знаци, с които да ви подскаже как 
да действате.
26 фЕвруари, 12 луНЕН ДЕН, 
Първа ЧЕТвърТ, луНа в рак 

Възможно е да се включите 
и в нови социални кръгове, към 
които в миналото напразно сте се 
стремили. Самотните хора може 
през седмицата да срещнат сво-
ята половинка.
27 фЕвруари, 13 луНЕН ДЕН, 
Първа ЧЕТвърТ, луНа в лъв 

Не е изключено около вас да 
се появят нови хора, които в ско-
ро време ще се окажат много по-
лезни. Не забравяйте обаче и пре-
дишните си съюзници и партньо-
ри: те ще ви предложат много ин-
тересни и мамещи идеи.

ЛУНеН 
КАЛеНдАР

ЗАПоЗНАЙТЕ СЕ

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (21.II.- 27.II.2018 г.)
В сряда се очакват слаби валежи, ще бъде ветро-

вито, а температурите ще бъдат от 0 до 6 градуса. 
В четвъртък преваляванията ще спират на места, а 
температурите ще тръгнат с 1-2 градуса нагоре. Все 
още ветровито. В петък ще бъде облачно, но валежи не 
се очакват. В събота по високите части и планините 
ще прехвърча сняг, дневните температури ще дости-
гат едва 5 градуса. В неделя ще застудее рязко и тем-
пературите ще спаднат до – 6 градуса, като през деня 
няма да достигат повече от -2, вятърът ще е силен и 
студен. В понеделник застудяването ще продължи със 
същата сила. Във вторник също ще бъде студено, ка-
то се очакват и слаби снеговалежи.

В дните с повишена слънчева активност е възмож-
но да има леко влошаване на здравето при хора с висо-
ко кръвно налягане. от полза за тях ще бъде неколко-
кратното дневно изпиване на гладно на по 10-15 капки 
клеева тинктура с глог. Прополисът и глогът са бога-
ти на вещества, които имат силен антиоксидантен 
ефект и спомагат за подобряване на дейността на 
сърцето, за премахване на спазъма на кръвоносните 
съдове и за забавяне на атеросклеротичните проце-
си. Като цяло периодът ще бъде относително небла-
гоприятен за здравето на хората с хроничен и често 
повтарящ се цистит и най-важното за тях е ежеднев-
но да изпиват поне 1,5-2 л течности.

дЖеСиКА

овЕН - По-голямата 
част от вас ще бъдат с 
изострена чувствител-

ност, което може да ви превър-
не в по-сантиментални от обик-
новено. Напълно възможно е 
да се влюбите неочаквано.

ТЕлЕЦ - Имате жела-
ние да възстановите 
изгубената хармония 

в отношенията си с интимната 
половинка и останалите чле-
нове на семейството ви. Обър-
нете внимание на здравето си. 

БлиЗНаЦи - Пред-
приемайте пътуване, 
което ще отвори нови 

възможности. Не се лишавай-
те от предложените ви улес-
нения, дори и да ви се стру-
ва, че те са излишни в този 
момент. 

рак – Недоброже-
латели ще ви по-

ставят в неблагоприятно по-
ложение към конкретната 
особа, която ви e подала ръ-
ка. Освежете външния си вид. 

лъв - Добре е да се до-
питате до близките си 
по отношение на се-

мейните си проблеми. Не губе-
те индивидуалността си. Не пи-
лейте твърде много средства за 
дрехи или вещи.

ДЕва  - Не се нуждае-
те от неотлъчното при-
съствие на половинка-

та си – дайте й повече свобо-
да. Истински дълбоките ви чув-
ства няма да ви позволят да до-
пуснете грешка. 

вЕЗНи - Изключител-
но важно е на този етап 
от време да проявите 

благородство, защото само та-
ка ще успеете да овладеете ня-
кои неблагоприятни ситуации.

скорПиоН - Изневи-
делица на пътя ви ще 
се появят трудности. В 

края на седмицата е особено 
важно да проявите любозна-
телност към делата на близ-
ките си. Бъдете изключително 
деликатни.           

сТрЕлЕЦ - В отноше-
нията си с близките си 
не заставайте на твър-

ди позиции, тъй като това ще ви 
лиши от възможността да лави-
рате. През почивните дни е до-
бре да отдъхнете пълноценно.

коЗирог - Изключи-
телно важно да зало-

жите на пълноценния отдих, 
за да се откъснете поне за кра-
тък период от време от стреса. 
Заобикаляйте се с хора, които 
държат на вас. 

воДолЕй – Близките 
ще ви измислят зани-
мания, които имат ус-

покояващ ефект върху вас. Не 
предприемайте действия, кои-
то ще затруднят семейните вза-
имоотношения. 

риБи - Постигнете 
желанията си, без то-

ва да задължава по някакъв 
начин близките ви. Не прека-
лявайте с работата в домаш-
ната градина. 

БИоПРоГНоЗА

0882/550389, Стоянов – 79 
г./168 см/71 кг, непушач, с полу-
висше, осигурен, добряк, иска да 
живее при нежна домакиня от 67 
до 82 г. като влюбено семейство

0877/597790, от 16 до 22 ч. – 
вдовец, 166 см/65 кг/79 г., с мно-
го добро здраве, жилищно устро-
ен, независим, без ангажименти, 
търси порядъчна дама с нормал-

но тегло и добър характер за съв-
местно съжителство

057402315 – самотен вдовец, 
осигурен, търси жена на подходя-
ща възраст от Добричка област

0876/600382, 0898/776349, 
след 19 ч. - 71 г./173 см/83 кг, раз-
веден пенсионер, от Пловдив, жи-
вее на село в собствено жилище. 
Безгранично честен, точен, чис-
топлътен, сърдечен, душевно бо-
гат. Изглежда перфектно запазен, 
търси дама за другарче за цял жи-
вот. До 70 г. да е, без значение от 
град или село. Живеене – по пред-
ложение на дамата. За предпочи-
тане – при нея.

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ 

ЧЕСТИТ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
на

иван ганЧев
Иване, приятелю наш, как 
така стана, че в далечната 
1928 г. на 23 февруари се 
ти роди и днес, в 2018 г. 

своите деветдесет години 
навърши!

Радвай се и се гордей на 
големия ти прекрасен 

юбилей, Иване, виждай и 
разбирай, че няма да избегнеш старостта, но 
както и досега действай и се стреми тя да бъ-
де уравновесена и спокойна и да те води към 
дълголетие! И все така успешно към стоте и 

по-нагоре върви и завинаги ис-
тински човек, българин, патриот и 

наш най-близък приятел остани!
от твоите приятели

на 
снеЖана 

(10.2.1943 г.)  
и 

лЮБен 
(17.2.1936 г.)

 андронови 
от с. Подем, 
обл. Плевен!
  Скъпи татко и мамо, вие, моят съпруг, нашите 
деца и ваши внуци сте най-големият ми късмет 

в този живот. 
Казват, че човек не си избира родителите, но 

вие двамата сте най-страхотните родители, кои-
то бих могла да си представя! Затова аз се счи-

там за истинска галеница на съдбата. 
Щастлива съм с вас, обичам ви! Бла-
годаря ви от сърце, че се справихте 

така добре! Чудесни сте!
   с признателност и обич, ваша 

дъщеря капка МариНова

на 23.2.2018 г.
на

ПетЪр БоЖилов 
Багалев
от София

Честита 70-годишни-
на! Бъди озарен от 

светлината на вдъх-
новението, бъди 

здрав и пълен с нови 
творчески идеи!
от семейството

Честито на художника 
и сътрудник на в. „Пенсионери”!

Пожелаваме здраве
 и творческо дълголетие!

от редакционния колектив

На 
тодор 

КавалдЖиев, 
вицепрезидент, 

и тодор иванов 
МоралийсКи

председател на коо-
перация Гурково”.

Пожелавам здраве и 
радост 
в сърцата им да 
гори
Да имат спокойни 
мирни дни,
Да превъзмогват 
всякакви беди
Да грее пролетна 
усмивка в техните 
очи! 
Честит Тодоровден 
и на всички Тодо-

ровци от 
София и об-
ласт София 
и от област 

Добрич!

Марин андреев 
колев, 

с. гурково, 
обл. Добрич

на ганКа ваШКова
от с. Подем, обл. Плевен, 
общ. Долна Митрополия, 

която на 10. 2. 2018 г. 
отбеляза своя

80-гоДиШЕН ЮБилЕй
   Баба Ганка е родена в 

с. Сърнено, общ. Генерал 
Тошево, където е роди-

ла и трите си деца. Меди-
цинска сестра и до пен-

сионирането (пък и след 
него) вярно и с респект служи на Хипократова-
та клетва. В Подем се установява през далечна-

та 1963 г. и споделя живота си със своя 
предан съпруг и дългогодишен уважа-
ван и принципен учител Иван ВАШКОВ. 

   Скъпа приятелко и мила госпожо! Же-
лаем ти здраве, с неуморното си тър-

пение да даваш пример и да се радваш 
на внуците и правнуците си до дълбоки старини! 

с уважение от: Маргарита ПараШкЕвова, 
цялото любящо семейство и екипа на 

Пощенска станция Подем
 (ж. йорДаНова, и. аНгЕлов) 

Честит 50-годишен юбилей на 
Милена найденова Борисова

 от с. Кубратово - София
Желаем ти здраве, щастие, 

късмет и професионални  успехи. 
от пенсионерския клуб
 и кметство кубратово
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Öеíа: 
1 áр. õ 49 ëâ. + Áеçпëатíа доñтаâка (Îáùо: 49 ëâ.)
2 áр. õ 45 ëâ. + Áеçпëатíа доñтаâка (Îáùо: 90 ëâ.)

3 áр. õ 39 ëâ. + Áеçпëатíа доñтаâка (Îáùо: 117 ëâ.) СоФИя, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПЛоВДИВ, ул. “Св. Климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
ВИДИН, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПовЯДайТЕ в НаШиТЕ слухоПроТЕЗНи ЦЕНТровЕ:

„Ãоëемиÿт проáëем ñ 
ëечеíието íа  раçøиреíите 

âеíи и õемороидите е, че 
õората ãи приемат като 

коçметичеí деôект!“

Доцент Евстатиев:

Продукта „Вариксин“ можете да поръчате 
директно на телефон 0877 72 10 40.

Както и на интернет страницата: http://tonik.info/varixin/ 
или в повечето аптеки в страната.

Öеíа: 
1 áр. õ 49 ëâ. + Áеçпëатíа доñтаâка (Îáùо: 49 ëâ.)

С напредването на летните го-
рещини все повече хора започват да 
се навличат, вместо да свалят дре-
хи – дълги поли, панталони, чора-
пи. Ако ги запитаме, те под сурдин-
ка ще си признаят, че „краката им 
не изглеждат добре, защото имат 
разширени вени“. Да, не е приятно 
да ходим така облечени през лято-
то, но то ще мине, а есента „ня-
ма да има проблем, даже и вече ня-
ма да ни болят краката“.  Голяма 
част от тези хора не разбират, че 
разширените вени не е нещо, кое-
то трябва да крият  (като козме-
тичен дефект), а сериозен сърдеч-
но-съдов проблем, който може да 
причини сериозен дискомфорт или 
смърт. От друга страна, слабите 
кръвоносни съдове често са пред-
поставка за развитие на така не-
приятните хемороиди.

- какви са вашите съвети за пре-
венция?

На първо място, приемът на под-
ходящ венотоник  от класа на вари-
ксин. Той съдържа стандартизиран 
водно-етанолов екс-
тракт от пет бил-
ки: левурда, жълт 
кантарион, невен, 
босилек, хмел. 
Природната бил-
кова комбинация 
дава силен тла-
сък на венозното 
здраве, подобря-
ва еластичност-
та на стените на 
вените и регули-
ра (до голяма сте-
пен) случаите на 
разширение. Това 
е биопродукт  от 
нов тип с микро-
низирано съдър-
жание на флаво-
ноиди, извлечени 
от билките. Ефек-
тът му е тестван в 
дългата практика 
на учения химик  
академик Хлеба-
ров. Доказана е 

силата му за повишаване на елас-
тичността на кръвоносните съдове 
на третия месец след приема, като 
ефектът се запазва с продължава-
нето на терапията.

вариксин може да бъде приеман 
в период от 3 до 6 месеца. Летните 
месеци са задължителни – перио дът 
май  - ноември, когато е пикът на ви-
соките температури. 

 Стягащото, но същевременно ме-
ко и щадящо действие на концен-
трирания билков екстракт варик-
сиН спомага също и за намалява-
не на неудобствата, свързани с хе-
мороиди. Комбинираната формула 
от пет билки спомага за свиване на 
възпалените вени, облекчение на 
болковото усещане, сърбежа и по-
дуването. Неутрализира вредните 
микроорганизми, стимулира оздра-
вителния процес и възстановява за-
сегнатите тъкани. вариксин помага 
за бързо настъпване на облекчение 
при анален дискомфорт, като овла-
дява чувството за сърбеж, парене, 
дразнене. Ефектът му засяга малки-
те кръвоносни съдове – тонизира 
венозните стени и по този начин 
овладява болезнената симптомати-
ка при хемороиди.

Препоръчителен е приемът в про-
дължение на 3 месеца 2 пъти в годи-
ната. „вариксин“ има дълготрайно 
действие, като запазва своята ефек-
тивност в тялото дори след периода 
на употреба. Без лекарско предпи-
сание.
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страшен пожар в 
болницата. Пламъци 
бушуват! Горещината 
е убийствена! Присти-
га пожарната и започва 
да гаси… Два часа по-
късно дежурният офи-
цер докладва на глав-
ния лекар:

- Лоша работа, док-
торе! Пожара го изга-
сихме, обаче в мазето 
е имало десет души, 
шест от тях успяхме 
да спасим, вече са до-
бре! Но останалите че-
тирима, за съжаление, 
не можахме…

- Абе в мазето е мор-
гата бе!


Баба и дядо гледат 

телевизия. Бабата пла-
че и нарежда:

- Виж ги, как се пре-
гръщат, как се целуват, 
колко се обичат! Дали 
ще се оженят?

- Ти пък! Това са Бой-
ко и Юнкер ма!

ÂÈÖÎÒÅÊÀ

ЗАЕКЪТ БАНКЕР

СИТИ И ГЛАДНИ
Двама пенсионери спрели пред търговски ком-
плекс „Сити”. Единият казва на другия:
- Хайде да влезем вътре!
- Не е за нас!
- Защо?
- Ами не виждаш ли, че пише „сити”, а ние с 
тебе сме гладни.

НОВ СЕРИАЛ
Разговаряли престъпността, безработица-
та и корупцията:
- Вие разбрахте ли, че ще правят филм за нас? 
– казала корупцията.
- Какъв? – попитала безработицата.
- Сериен, ама нещо пò така...
- И как ще се казва? – ахнала престъпността.
- „Ние сме на всеки метър”.

Петко сПасов, Плевен


според статистиките 

консумацията на алко-
хол в Русия е спаднала 
с една трета. Става въ-
прос за периода 2009-
2016 г. 

За същия период бро-
ят на руснаците, практи-
куващи спорт, се е уве-
личил с 40%. 

Изводът: 
Пиенето в Русия се е 

превърнало в национа-
лен спорт!


- Много се извиня-

вам, господине! Седна-
ла съм ви на очилата, 
без да искам! 

- Не се притеснявай-
те, госпожо, те са вижда-
ли много по-лоши неща!


Телефонът звъни 

и бабата в къщата го 
вдига. 

- Госпожа Смит? 
- На телефона. 
- Госпожо, обаждам 

ви се от медицинска-
та лаборатория. Кога-
то семейният ви лекар 
изпрати пробите на мъ-
жа ви за изследване, в 
същия ден пристигна-
ха и други, на друг гос-
подин Смит. Резултати-
те от изследванията и 
за двамата са лоши, но 
ние просто не сме наяс-
но кой точно от двама-
та има спин и кой - ал-
цхаймер. 

- Това е ужасно! Не 
можете ли да направите 
нови изследвания? 

- За съжаление те не 
са покрити от застра-
ховката ви, а са скъпи. 

- И какво да напра-
вя? - пита бабата. 

- Ами хората от за-
страхователната ви 
компания посъветва-
ха да закарате мъжа 
си на риба някъде по-
далеч и да го остави-
те там. Ако се прибе-
ре вкъщи... никакъв 
секс!!!

страницата подготви  Невена Николова

Жейно  ЖЕЙНоВ

Тия дни, понеже пак нямах 
проблеми, се замислих за 
проблемите на българска-

та армия. От една страна, бъл-
гарската армия трябва да се мо-
дернизира (в НАТО сме все пак, 
пращаме контингенти насам-на-
там), а, от друга страна, няма па-
ри. Много са скъпи пустите му 
хеликоптери “Апачи”, джипове 
“Хамър” и изтребители F-18… Та 
мислих, мислих и накрая стигнах 
до извода, че има начин хем ар-
мията да е модерна, хем да ми-
нем по тънката финансова лай-
стна. Просто вой-
ската трябва да 
се модернизира 
не откъм техника и въоръже-
ние, а откъм външен вид. 

Край на баналните униформи в 
защитен зеленикав цвят! Изхвър-
лете грубите кубинки! Забравете 
скучните прически тип “канадска 
ливада”! Съвременният българ-
ски воин трябва да изглежда съ-
временно!

Какви са модните тенденции 
според водещите дизайнери? 
Най-предизвикателното в мъж-
ката мода тази година са десе-
ните. Ако искаме българският 
войник да изглежда шеметно, 
трябва да заложим на цветове, 
които доскоро определяхме ка-
то момичешки. Пепел от рози, 
оранжево и всички нюанси на 
розовото властват в официална-
та мъжка мода този сезон. Под-
ходящо е те да бъдат наложе-
ни в парадната униформа. Ри-

зите трябва да бъдат прибрани 
и вталени като кройка, куртките 
– също вталени. Що се отнася до 
вратовръзките, ако бъдат въве-
дени в униформата, те трябва да 
са тесни и със сравнително ма-
лък възел. Обувките – бели или 
в светло екрю.

По отношение на строевата и 
бойната униформа можем да за-
ложим на класиката. Джинси, но 
с ниска талия, суитчър и тишърт-
ка. При тишъртката е подходящ 
надписът “ Proud to be a bugerian 
soldier”.

Няколко думи за бижутата. 
Тежките ланци и масивните пръс-
тени отдавна са демоде. Много 
по-подходящи са дискретните 
златни верижки както около вра-
та, така и около дясната китка.

По отношение на прически-
те предлагам пълна свобода. В 
момента са актуални както пънк 
подстрижките с много гел, така и 
опашките и тънките плитчици по 
харлемски образец.

Но тъй като в армията служат 
и дами, а също така и господа с 
алтернативна сексуалност, ред-
но е да помислим и за тях. Този 
сезон дизайнерите лансират су-
пердългите, достигащи до талия-
та колиета, както и колани в стил 
“змийска кожа” с различни апли-
кации от диви животни. Колани-
те с флорални мотиви и каубой-
ски акценти също придават до-

пълнителен шик. По отношение 
на роклите силуетът е или класи-
чески стегнат, или дрехата пада 
свободно по тялото. Сред мате-
риите фаворити за сезона са па-
мукът, коприната и ленът.

Много важни са също така та-
туировките и пиърсингът.

При татуировките би трябва-
ло да се наблегне на изчистения 
рисунък и да се избягват харак-
терните за недалечното минало 
груби текстове от рода на “Елхо-
во – 1-ви батальон” и “Нема да 
забравим Харманли”. 

При пиър-
синга е задъл-
жително да се 

спази строгата казармена субор-
динация. Например войнишкият 
и сержантският състав да имат 
обеци, топчета и диаманти само 
на пъпа, офицерите до капитан – 
на пъпа и устните, старшите офи-
цери – на пъпа, устните и лявото 
ухо, а генералите – на пъпа, уст-
ните, двете уши, носа и вежди-
те. При това положение пагоните 
дори могат да бъдат премахнати, 
пиърсингът ще дава достатъчно 
информация за ранга на всеки 
военнослужещ.

Ето така без много средства ар-
мията ни ще бъде в кратки сро-
кове модернизирана и ще я по-
срещат с изключителен интерес 
на всяко модно дефиле. То всъщ-
ност сегашната ни армия освен 
за паради и дефилета за друго 
става ли?

Димитър БЕжаНски

Зайо Байо е банкер голям,
в банките си не работи сам,
а със котарани и зайкини –
все служителки любими.
Всяка сутрин Зайо реч държи
твърдо пред служителите си:

- Тук са много олигарсите
и ще ни пълнят стомасите.
Без да даваме лихвен процент,
таксите ще са водещ акцент!
Бедните, теглейки кредити, 
ще ни плащат до гроб лихвите.
Напечели пари заекът
и с пачките, метнат на влака,
замина при своя роднина
да работи в далечна чужбина.
Усвоил на банкер занаята,
си сложи главата в торбата
и уж да живее в простора,
набута се право в затвора.
Там зад дебела решетка
намрази и банка, и сметка.
Дните си в килия пилее
и песничка тъжна си пее:
- Къде си, Българийо родна,
и демокрацийо наша свободна!
Крадеш си безбожно на воля,
но влиза ли някой в затвора?

силвия МилЕва, варна

твърдо пред служителите си:

- Тук са много олигарсите

ДО СЕЛСКИЯ ПОЛИЦАЙ
Спазих всички законови норми!
С голи ръце хванах крадеца.
Ама той беше с нож и ме изкорми.
Недочакал те жив:
дядо ти Пецо

СИТУАЦИЯ
След демократичните промени
държавата ни е стабилна и мощна.
Дори умрелите засмени 
отиват към гробищата.

васил авраМов

- Какво правите, 
съседи? Ще съборите блока!

-  Синът ни плати 
сметката за парното.

- Дядо, тези чичковци нямат ли си работа, 
че все са на телевизията?

Слави
 БоРИСоВ

ÌОÄÅÐÍÈÇÀÖÈß

Стайко КоЛЕВ, Хасково


