
Заедно с вас, читатели, успяхме да запазим 
мястото на водещо издание сред сродните в 
българия. благодарение на абонатите навлиза-
ме в своята 27-годишнина достатъчно силни, за 
да сме независими в отстояването на правата 
на пенсионерството. да продължим борбата на-
шият закон за възрастните хора не само да бъ-
де гласуван в парламента, но и да го изпълняват 
управниците.

благодарни сме на абонатите, понеже те ни 
развързват, образно казано, ръцете, даряват ни 
свободата да бъдем истински, да не се нагажда-
ме към момента и силните на деня, да не се кланя-
ме на властници, самовнушили си незаменимост, 
безпогрешност и дълговечност. ако те ръково-
дят добре, ако щастието изпълва дните, няма 
как да не получат нашата подкрепа. За съжале-
ние не е така. и хилядите писма до редакцията, 
особено от „глухата“ провинция, са доказател-
ство за това.

на неуспелите да си гарантират „Пенсионе-
ри – За вашето здраве“ за тази година напомня-
ме, че всеки месец до 15-о число може да го сто-
рят. спечелихме поредната абонаментна битка. 
но решителното сражение за промяна предстои. 
длъжни сме да победим!

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
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„ÈÇËÈØÚÊÚÒ“

В Допълнителните разпо-
редби на Закона за регулира-
не на  В и К услугите се казва 
как се определя социалната 
поносимост на цената на во-
дата: „Социална поносимост 
на цената на В и К услугите" е 
налице в случаите, когато тях-
ната стойност, определена на 
база минимално месечно по-
требление на вода за питей-
но-битови нужди от 2,8 куб. 
м на едно лице, не надхвърля 
2,5 на сто от средния месечен 
доход на домакинство в съот-
ветния регион.” 

Приходи, помощи и дарения за 23 515 
773 100 лв. заложиха окончателно в бю-
джет 2018 депутатите с приетата на вто-
ро четене обща бюджетна рамка. Пред-
виждат се постъпленията от данъци да са 
малко над 21 млрд. лв. Заложени са раз-
ходи за 11 923 291 500 лв., като текущи-
те харчове ще са за близо 9,5 млрд. лв., в 

т.ч. за персонал - 4 482 331 800 лв. Обща-
та трансферна сума от бюджета е 11 100 
063 700 лв. За общините ще бъдат заде-
лени 3 264 075 100 лв.; за Държавното об-
ществено осигуряване - 4 495 090 400 лв.; 
за НЗОК - 1 286 186 000 лв., в т.ч. трансфе-
рът от Министерството на здравеопазва-
нето ще е 24 000 000 лв. на стр. 3

Бъдещият писател е роден на 
9 ноември 1914 г. в София като 
Никола Делчев Гугов. Дядо му 
Лулчо от с. Петърч бил от ко-
митски род - делегат на Обори-
ще, ятак на Бенковски, а след то-
ва и в неговата Хвърковата чета. 

×åтиðитå áðака на 
Ïавåë Вåжинов

6 Януари

Предколедно се пристъ-
пи към голямото раздаване 
на „излишни” средства, спес-
тени от бюджета. Горчивата 
истина е, че при планиране-
то на разходите в основния 
закон финансовият минис-
тър изпълнява политическа-
та поръчка на ГЕРБ да заде-
ли поне 2 млрд. лв. за сва-

ляне на напрежението, което 
обикновено се създава през 
зимата заради ниски запла-
ти и преднамерен недостиг 
на средства в различни на-
правления.  БАН спусна чер-
ни знамена, защото не може 
да си плати парното. Полица-
ите са непреклонни.

И през 2017 г. интересът за 
участие в традиционната томбо-
ла бе изключително голям. Жури-
то прегледа всички писма и кви-
танции, пристигнали в редакци-
ята, и реши да награди 200 ду-
ши, които ще получат луксозен 
стенен календар. Те през цялата 
2018 г. ще се радват на картина-

та на художника Васил Горанов 
„Розобер”. На тях и на всички ос-
танали пожелаваме здраве, щас-
тие и късмет през новата година. 
Ако не получите своя календар 
до 10 януари 2018 г. и ви има в 
списъка, обърнете се към пощен-
ския клон по местоживеене. 

Печелившите в 
нашата томбола

кат. №552

до 15 
януари 

във всички  
пощенски 
станции

абонирайте се!

1 месец 2 лв.
5 месеца 10,50 лв.
11 месеца 24 лв.

на стр. 5

И през 
новата 

година - 
с вестник

„Пенсионери“

николай 
чаПански:

На стр.  14

170 г. от рождението
 на Христо На стр.  14На стр.  14

170 г. от рождението170 г. от рождението
 на Христо  на Христо 

ÍÅÄÎÑÒÈÆÈÌÈßÒ

- За много години, 
г-жо евро! къде и с ко-
го бяхте по празници-
те и в какво настрое-
ние посрещнахте но-
вата и с какво изпра-
тихте старата година?

- Обикновено някъде 
все съм поканена за во-
деща на празнична про-
грама, но тази година не 
бях на работа. Реших и 
си останах у дома.

Áîãîÿâëåíèå

на стр. 13

Богоявление (от старобългар-
ски – явление на Бог) е един от 
най-древните християнски праз-
ници.  

Исторически празникът е 
претърпял значителни измене-
ния  и днес различните хрис-
тиянски църкви го празнуват 
различно.

2018 - ЗдраВа, СПорна и БоГаТа!
Íà 4 
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Цената на водата
От стр. 1
Веднага възникват 

два въпроса – как се оп-
ределя средният месе-
чен доход (СМД) на ед-
но домакинство и какво 
значи съответен регион? 

В Решение №БП-
Ц-1/29.03.2017 г. на КЕВР 
на стр. 62 е посочено, че 
за 2015 г. СМД на 1 лице 
от домакинство за град 
София е 1057 лв. Тъй ка-
то това ми се видя доста 
висок размер, реших да 
направя официално за-
питване до Националния 
статистически инсти-
тут (НСИ) какъв е него-
вият размер и средният 
брой членове за 2014  г., 
2015 г., 2016 г. в едно до-
макинство. 

На база на данните 
от НСИ направих изчис-
ленията за СМД на едно 
лице от домакинство за 
град София. За 2015 г. 
СМД на едно домакин-
ство по данни на НСИ е 
бил 1391 лв. при среден 
брой членове в домакин-
ството 2,37 човека, или 
1391/2,37= 587 лв. СМД 
на едно лице, а не както 
е посочено в цитирано-
то решение на КЕВР 1057 
лв. Продължих с изчис-
ленията за социалната 
поносимост на цената на 
водата за София и полу-
чих 587х2,5%=14,68 лв., 
следователно социална-
та поносимост на цената 
на 1 куб. м вода за 2015 г. 
е била 14,68/2,8=5,24 лв., 
а не както КЕВР е опреде-
лил в цитираното реше-
ние 9,43 лв. 

 Продължих разслед-
ването си и се оказа, 

че НСИ е предоставил на 
КЕВР данни от две различ-
ни изследвания за средно-
месечния разполагаем па-
ричен доход (СМРПД) на 
едно лице по области и го-
дини. В едното изследване 
„Наблюдение на домакин-
ските бюджети” за град Со-
фия е дадено, че СМРПД на 
едно лице е 587 лв., а в дру-
гото изследване „Статис-
тика на доходите и услови-
ята на живот” СМРПД 
на едно лице е 1057 
лв. Данните между 
двете изследвания за 
2015 г. се различават 
по области най-мал-
ко в размер на 10% 
за Смолян, до най-ви-
сок размер 111 % за 
Силистра, а за София 
съответно разликата 
е 80%. 

В крайна сметка 
кои данни са верни, 
защо има две изслед-
вания, кой изиска вто-
рото изследване, за-
що КЕВР в решения-
та си приема по-висо-
кия размер на СМРПД 
на едно лице в стра-
ната, след като официал-
но НСИ дава данни за по-
нисък размер на СМРПД за 
София? Въпроси, на които 
нямам отговор. 

 Направих справка за В 
и К дружествата, на кои-
то КЕВР е определил нови 
цени на водата през 2017 
г., и се оказа, че при оп-
ределянето на социална-
та поносимост на цената 
на водата за 2015 г. за „В и 
К – Варна” ООД се използ-
ва СМРПД на едно лице в 
региона в размер на 429 
лв., а за „В и К – Златни пя-

съци” ООД е в размер на 
742 лв. Защо има разлика 
от 73% в използвания от 
КЕВР  СМРПД на едно ли-
це, нали двете дружества 
се намират на територи-
ята на Варненска област, 
или това са различни ре-
гиони според регулатора? 

В отговора на НСИ до 
мен се посочва, че при 
 определянето на средно-
месечния паричен доход 

се взема брутната работна 
заплата, т.е. с включени на-
числени осигуровки и да-
нъци, а не нетната работ-
на заплата. От една страна, 
имаме данни от две ста-
тистически изследвания, 
които драстично се раз-
личават, а от друга стра-
на, вместо да се изчисли 
нетният доход на едно до-
макинство – реално кол-
ко пари получава на ме-
сец, НСИ включва и оси-
гуровките и данъците, ко-
ито плащаме, а тези пари 
не влизат в бюджетите на 

домакинствата. Съглас-
но справките, които на-
правих на сайта на НСИ, 
се оказа, че работната за-
плата представлява около 
55 % от доходите в едно 
домакинство. Да не гово-
рим, че има стотици хиля-
ди домакинства в страна-
та, които имат един-един-
ствен паричен доход и то-
ва са пенсиите.

Но въпросите не 

свършват дотук. Както по-
сочих, в закона се казва, 
че СМД трябва да се оп-
редели по региони. Защо 
по региони, господа де-
путати? Не знаете ли, че 
в България териториал-
ното деление не е по ре-
гиони, а по области, об-
щини, райони и кметства? 
Така казва Законът за ад-
министративно-терито-
риалното устройство на 
България. Защо тогава 
НСИ дава данни по обла-
сти, когато Законът за ре-
гулиране на В и К услуги-

те изисква по региони? 
Кой определи кои са ре-
гионите в държавата и 
защо КЕВР използва дан-
ни по области, след като 
законът казва по регио-
ни? Едва ли в една малка 
община СМД на едно до-
макинство е същият, кол-
кото е в областния град, 
щом КЕВР приема реше-
ния на база на данните от 
НСИ по области? Приме-
ри много, че това не е та-
ка, но забележете - на ба-
за на този показател дър-

жавата ни оп-
ределя каква 
цена ще пла-
щаме за вода-
та, която ни е 
дадена от при-
родата! 

 През 2017 
г. КЕВР, изпъл-
нявайки Зако-
на за регули-
ране на В и К 
услугите, за-
почна да одо-
брява петго-
дишни бизнес 
планове на В 
и К дружества-
та в страната, 
като опреде-
ля социалната 

поносимост на цената на 
водата на база на данни-
те от 2015 г., които НСИ й 
е предоставил в две раз-
лични изследвания. И се-
га поредният въпрос без 
отговор: Как КЕВР ще одо-
бри нови цени на вода-
та за София и другите В 
и К дружества в страна-
та от 1 януари 2018 г., ка-
то в закона не е посоче-
но как се определя со-
циалната поносимост на 
цената на водата за след-

ващите четири години в 
рамките на утвърдените 
петгодишни бизнес пла-
нове? НСИ предостави ли 
на КЕВР нови актуални и 
верни данни за СМД на 
едно домакинство по ре-
гиони за 2016 г. и защо 
те не са публични? Още 
въпроси без отговори, а 
Административният съд 
на град София казва, че 
клиентите на „Софийска 
вода” АД нямат право да 
оспорват цената на вода-
та, защото нямали правен 
интерес. И това доживях-
ме в България - по съде-
бен ред да нямаш право 
да си търсиш правата да-
же и когато си участник в 
едната страна на сделката 
– да плащаш цена, опре-
делена от КЕВР, за да пи-
еш по една студена вода. 

 Дами и господа депу-
тати, отворете си очите 
за реалните проблеми 
на хората в държавата и 
намерете тяхното зако-
нодателно решение. За 
това сте избрани, а и чл. 
19, ал. 2 от Конституцията 
изисква законът да защи-
тава потребителя от мо-
нополистите. Изпълнете 
си задълженията и про-
менете незабавно Зако-
на за регулиране на В и 
К услугите, съответно и 
Закона за енергетиката. 

 В крайна сметка без 
ВОДА не може да се жи-
вее, тя ни е дадена от 
природата, а не е соб-
ственост на държавните 
чиновници и мафията в 
България, за да се раз-
пореждат с нея за наша 
сметка!

  Цветанка илиева, 
икономист

Все повече  хора из-
бират да живеят на 
семейни начала, а 

сключването на брак ос-
тавят за по-късен етап от 
връзката си. Една от при-
чините е, че така се спес-
тяват евентуалните про-
блеми с делба на соб-
ствеността при раздяла. 
Но когато дойде време за 
покупка на общо жилище, 
възникват някои въпроси.

Как двамата могат да 
участват равноправно в 
покупката? Как се урежда 
сделката, когато единият 
използва налични пари, а 
другият тегли  кредит от 
банка? Може ли нотариал-
ният акт да бъде на име-
то и на двамата? Специа-
листите коментират какви 
опасности има за всеки от 
партньорите при една по-
добна сделка.

В покупката на имот мо-
гат да участват две лица. 
Банката може да даде кре-
дит за имота, с който да се 
покрие половината от не-
говата стойност. По думи-
те на експерти всяка банка, 
занимаваща се с кредити-
ране на имотни сделки, би 
дала и по-голям процент 

от стойността на жилище-
то, стига исканата цена да 
отговаря на оценката на 
имота.

С п о -
р е д 
б р о к е -
ри оба-
че съ-
ществу-
ват ре-
д и ц а 
р и с к о -
ве – на-
пример партньорът ви да 
откаже да плаща креди-
та. Би било добре, ако по-
стигнете споразумение с 
него имотът да остане са-
мо ваша собственост, при 
положение че вие имате 
възможност да изплатите 
ипотеката по кредита. Ако 
партньорът ви не се съгла-
си на споразумение или се 
скрие от вас и от банката, 
тогава имотът ще излезе 
на публична продан чрез 
съдия-изпълнител. Как-
то виждате, в случая има 
много ако-та. Това поставя  
двойката в голяма зависи-
мост един от друг, както и 
от стечението на обстоя-
телствата в бъдеще.

Възможно е имот да се 
купи от две лица, които ня-
мат брак. В акта за собстве-

ност се 
вписват 
и два-
мата, ка-
то всеки 
с ъ с о б -
с т в е -
ник вла-
дее съ-
ответна 
идеална 

част. Ако всичко във вза-
имоотношенията с другия 
съсобственик върви до-
бре, няма никаква опас-
ност.

Проблемът при идеал-
ната съсобственост идва в 
момента, когато спрете да 
се разбирате помежду си. 
Разбира се, това може ни-
кога да не се случи, но ви-
наги имайте едно наум, съ-
ветват консултанти.

Няма застраховка от 
възникване на спор меж-
ду вас от каквото и да е ес-
тество – било то право на 
ползване, задължения по 
поддръжка и плащане на 
разходи или някакъв друг 
проблем. Точно тогава за-

почват проблемите.
Ако някой от вас иска да 

продаде имота и да си взе-
ме парите, за да не се за-
нимава повече с главобо-
лия, ще има нужда от съ-
гласието на другия. Ако го 
има – добре, но е много 
вероятно единият да иска 
да си запази имота и да го 
ползва. В този случай ва-
риантът е да купи дела на 
другия. Да, но на каква це-
на? Единият ще иска мак-
симална пазарна цена, до-
като другият – минимално 
възможна. 

Това поставя началото 
на една „дълга сага“. Но 
пък ако сте сигурни, че 
никога няма да имате та-
кива проблеми, то няма 
причина да не направите 
подобна покупка. Хората, 
както и отношенията меж-
ду тях са непредвидими и 
често се променят, колко-
то и да ни се иска да вяр-
ваме в обратното. Затова 
е добре да вземаме раз-
умно настоящите си реше-
ния, за да избегнем бъде-
щите проблеми. Както се 
казва, чисти сметки - до-
бри приятели.

 Проблемът с бездомниците е труден за разрешава-
не дори за големите и богати държави по света. Всеки 
ден по улиците виждаме десетки бездомни, които най-
често подминаваме със забързана крачка. Млад руски 
лекар обаче решава, че може да помага на тези хора 
и от година всяка събота преглежда и лекува бездом-
ници. „Много от онези, които лекувам, са висшисти, но 
са останали без близки и роднини. За тази една година 
те започнаха да се променят, спряха да пият, а някои 
успяха да си намерят и работа“, споделя Евгений Ко-
совски.  За много от тях той е единствената надежда те 
да получат някаква медицинска помощ. Всяка седмица 
младият доброволец облича стерилни дрехи и отива да 
помага на хората. Обработва раните им, превързва ги, 
носи лекарства и витамини, които са им нужни и могат 
да се взи-
мат без 
рецепта. 
Също та-
ка им пре-
д о с т а в я 
н е о б х о -
д и м и т е 
тоалетни 
п р и н а д -
л е ж н о с -
ти. 

Семейството на Евгений го подкрепя и разбират, че 
така той се чувства пълноценен. „Съпругата ми също е 
медицински служител и ми дава важни съвети, свър-
зани с лечението на пациентите, които са на улицата“, 
казва той. Най-честият въпрос към Евгений е: Не се ли 
притеснявате, че можете да се заразите? „Не се при-
теснявам, тъй като съм наясно как да се предпазвам от 
инфекции. А тези, които не приемат това, което правя, 
смятам, че просто не е дошло времето, в което те ще 
ме разберат“ категоричен е руснакът. 
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Неплатена глоба 
спира данъчни 
облекчения

 НАП ще отказва от-
стъпки на всеки, който 
има неплатени в срок да-
нъци, осигуровки, такси 
или глоби, наложени от 
държавни ведомства и 
общински служби.

Грижа за деца

Дневен център за де-
ца с увреждания в Ди-
митровград обгрижва 
повече от 30 деца през 
деня, като им предоста-
вя транспорт, храна, за-
доволяват се ежеднев-
ните и  здравните им по-
требности.

Швейцарски 
компютри

Гимназия в Перник се 
обзаведе с швейцарски 
компютри. Природо-ма-
тематическата гимназия 
получи 25 компютърни 
конфигурации от общи-
на Лозана, Швейцария.

Узаконяват 
ромски къщи

Узаконяват къщите в 
гетото на Видин. През по-
следните две години то-
ва са направили 50 ром-
ски семейства в квартал 
„Нов път”.

Зеленчуците 
поскъпват

Краставиците поскъп-
наха с 5,2%, оранжерий-
ните домати – с 2,7%.

русия се възраж-
да като алтернати-
ва за гарантиране 
на сигурността и ми-
ра в планетарен ма-
щаб.

Òокúò ó наñ – наé-еâòин?!

ахмед ДОган

нацията катастрофално 
намалява и застарява

Сред бедняците в ЕС Äÿíêîâ ïðîãíîçèðà 5% ðúñò

Áþдæеò без реôорми
От стр. 1
Вноската ни в ЕС ще е малко 

над 1 млрд. лв.
 Бюджет на пропусната година 

за България, харчене на пари без 
ясна цел и резултат и обслужване 
на корпоративни интереси. Така 
обобщиха от БСП план-сметката 
за 2018 г.

Продължаваме да сме един-
ствената европейска страна, под-
черта Жельо Бойчев, която об-
лага минималните доходи. Ако 
се приеме прогресивният да-
нък, както предлага левицата, 
над 1 млрд. лв. разполагаем до-
ход ще остане у гражданите, по-
сочи той и обвини управляващи-
те, че умишлено подценяват БВП, 
за да декларират по-късно свръх-
събираемост.

ГЕРБ прави бюджет за купува-
не на политическо влияние, за-
яви лидерът на БСП Корнелия 
Нинова. По думите й управлява-
щата партия "налива пари" чрез 
министерски постановления, ко-
ето е "сбъркан модел". 

Наливали се средства и в до-

казано неработещи системи ка-
то образование, здравеопазване. 
Затова левицата предлага повече 
пари, но за реформирани систе-
ми, т.е. болниците да не са тър-
говски дружества, а в образова-
нието парите да не следват уче-
ника, каза Нинова.

За разлика от миналата година 
виждаме сравнително добре пла-
ниран БВП и на тази база прилич-
ни планирани приходи, отбеляза 
Йордан Цонев от ДПС. 

Въпреки всичко смятаме, че 
приходите са планирани консер-
вативно, но най-голямата беда е 
в разходната част, посочи той. 

По мнението на Цонев е тряб-
вало разходите да бъдат насоче-
ни към реформи, да се използва 
правилно икономическият ци-
къл. Ако растежът бъде насочен 
през инвестициите, а не през по-
треблението, има възможност той 
да бъде ускорен до 6-7 на сто, но 
няма сериозни  стъпки, които да 
насочат икономиката към по-мощ-
ни инвестиции, външни и вътреш-
ни, констатира Цонев. 

Растежът през 2018 
г. може да дос-
тигне 5%. Липс-

ват обаче реформи и 
по-специално в здра-
веопазването. Подхо-
дът не е променен въ-
преки министър фи-
нансист. 

Това коментира 
бившият финансов ми-
нистър Симеон Дян-
ков, след като  депу-
татите гласуваха окон-
чателно бюджета за 
2018 г.

По думите му може 
тази година да стиг-
нем до 5% икономи-
чески ръст, т.е. допъл-
нително 5-7 млрд. ле-
ва, но според него то-
ва се дължи на общия 
растеж на Европа. Той 
даде за пример Чехия 
и прибалтийските ре-
публики, където рас-
тежът е по-висок, от-
колкото у нас.

Ексминистърът при-

помни старата иконо-
мическа максима, че 
страните обикновено 
са в цикъл на 7 г. рас-
теж и 7 г. спад.

Според него година-
та е добра, но е добра 
в няколко големи гра-
да, а в останалата част 
на България не се усе-
ща. Трябва правител-
ството да се замисли 
за регионални полити-
ки – да се гледат ста-
тистиките от кои об-
ласти хората излизат 
най-много в чужбина. 
Това са Разград, Вра-
ца, Видин, Ловеч и Пле-
вен, заяви още Дянков, 
визирайки данните на 
НСИ за третото триме-
сечие. 

Каквито и магистра-
ли да строиш, тези хо-
ра няма да се вър-
нат. Като се стигне до 
един етап, в който ня-
ма да има достатъч-
но хора, каквото и да 
правиш тогава, няма 
значение, предупреди 
той по повод липсата 
на конкретни полити-
ки за стимулиране на 
икономически растеж. 

Трябва мислене по ре-
гиони, категоричен бе-
ше той, като посочи, че 
е време Народното съ-
брание да поеме воде-
щата роля. 

Относно здравео-
пазването Дянков из-
тъкна, че всяка година 
се наливат още пари за 
здраве и положението 
не се подобрява – сега 
още 400 млн. лева, а от 
началото на кризата, 
т.е. вече осем години, 
общо 2,5 млрд. лева. 

Бившият вицепре-
миер и финансов ми-
нистър не е съгласен 
с мораториума върху 
плащанията от НЗОК за 
нови лекарства и тера-
пии – това трябва да е 
медицинско решение, 
а не финансово по ду-
мите му. По въпроса 
с т.нар. царски имоти 
бившият финансов ми-
нистър обяви, че ще е 
смешно и глупаво за 
танцуване със саби за 
един ден тези имоти 
да отидат в нечии ръ-
це. Това са държавни 
имоти, те принадлежат 
на държавата, каза той. 

Цената на електрое-
нергията в България е би-
ла най-ниска в целия Евро-
пейски съюз през първата 
половина на 2017 г., сочат 
данни на Евростат. Обър-
нати в евро, средните цени 
на електроенергията за до-
макинствата през първата 
п о л о в и н а 
на 2017 г. 
са най-ни-
ски в Бъл-
гария (9,6 
евро за 100 
кВтч), Литва 
(11,2 евро) 
и Унгария 
(11,3 евро). 
Българите са плащали по-
малко от 10 евро за 100 ки-
ловатчаса. Средната цена 
на електроенергията в ЕС 
е 20 евро за 100 киловат-
часа. Най-високи са цени-
те в Германия и Дания, къ-
дето цената е над 30 евро 
за 100 киловатчаса.

В държавите - членки на 

ЕС, най-голямо увеличе-
ние на цената на електро-
енергията за домакинства-
та е регистрирано в Кипър 
(+22%), Гърция (+12,8%), 
Белгия (+10,%), Полша 
(+6,9%), Швеция (+5,5%), 
Испания (+5,1%), показват 
още данните на европей-

с к а -
та ста-
т и с -
т и к а . 
С п а д 
на це-
н а т а 
се на-
б л ю -
д а в а 

в Италия (-11,2%), Хърва-
тия (-10,2%), Литва (-9,3%), 
Люксембург (-4,9%), Ав-
стрия (-4,1%), Румъния 
(-4,0%) и Холандия (-3,6%). 
Страната ни поддържа 
най-ниски цени и на при-
родния газ - около 3,3 ев-
ро. По този показател пред 
нас е само Румъния. 

България е класи-
рана на едно от по-
следните три места 
в най-новия доклад 
на германската ком-
пания Bertelsmann за 
индекса за социална 
справедливост. Стра-
ната ни е 26-о място 
сред всички 28 дър-
жави членки на ЕС, 
като по-ниско от нас 
са Румъния и 
Гърция. В 
д о к л а д а  
п и ш е , 
че най-
н о в и -
те дан-
ни от 
е в р о -
п е й -
с к а т а 
с т а т и с -
т и ч е с к а 
агенция Ев-
ростат показ-
ват, че Чехия, Фин-
ландия, Дания и Хо-
ландия – държави, къ-
дето само между 13,3 
и 16,7% от населени-
ето е в риск от бед-
ност или социално из-
ключване – продъл-

жават да демонстри-
рат най-голям успех в 
предотвратяването на 
бедността. Също така 
в ЕС като цяло рис-
кът от бедност се е 
понижил и в момента 
е 23,4%. „Въпреки то-
ва Гърция, Румъния и 
България трите дър-
жави в ЕС, които се 
представят най-зле в 

това отношение, 
регистрират ог-

ромните 35,6 
до 40,4%”, 
пише още в 
доклада.

Конкрет-
но в област-
та на пре-
дотвратява-

не на изпа-
дането в бед-

ност България 
е на последно, 

28-о място. В докла-
да се коментира още, 
че българската пенси-
онна система страда от 
недостиг на справедли-
вост как работи за раз-
личните поколения, а 
освен това й липсва 
фискална устойчивост. 

Застаряването е клю-
човият процес на демо-
графската ситуация в Бъл-
гария. Това е един от из-
водите, който съветникът 
по социалната политика 
в Министерския съвет 

Христина Христова съоб-
щи по повод демограф-
ската криза и процесите, 
които я оформят. Три де-
мографски процеса оп-
ределят демографската 
ситуация – раждаемост, 

Христина Христова:

смъртност и миграция. И 
трите са неблагоприятни в 
момента, добавя бившият 
социален министър. Спо-
ред статистиката намаля-
ването на населението е с 
около 48-50 хиляди души 
на година, което е равно 
на един среден български 
град. Оказва се, че явлени-
ето не е уникално за Бъл-
гария – това е тенденция 
в целия Европейски съюз, 
„По раждаемост сме рав-

ни на Гърция, Швейцария, 
Малта, има дори по-силни 
икономики с по-ниска раж-
даемост в момента”, каза тя. 
При нас намаляването на 
населението се съпровож-
да с процес на застарява-
не, което натоварва всич-
ки системи – образование, 
здравеопазване и др. 

Половината от напус-
кащите страната са млади 
хора, които биха дали до-
бър естествен прираст, ста-

на ясно още от думите на 
експерта.

Числата сочат, че през 
2001 г. на 100 души изли-
защи в пенсия са постъп-
вали 124 души на пазара на 
труда. Преди година на 100 
излизащи постъпват 63. От 
1986 г. сме с отрицателен 
естествен прираст, а жени-
те в детеродна възраст ще 
намалеят с половин мили-
он до 2030 г., каза още Хри-
стова. 

като по-ниско от нас 
са Румъния и 
Гърция. В 
д о к л а д а  
п и ш е , 
че най-
н о в и -
те дан-
ни от 
е в р о -
п е й -

представят най-зле в 
това отношение, 

регистрират ог-
ромните 35,6 

с т а т и с -
т и ч е с к а 
агенция Ев-
ростат показ-

до 40,4%”, 
пише още в 
доклада.

но в област-
та на пре-
дотвратява-

не на изпа-
дането в бед-

ност България 
е на последно, 

28-о място. В докла-

п и ш е , 
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От стр. 1
 Докторите заплашват 

да сложат катинар на вра-
тите на десетина общин-
ски болници, а очакващи-
те избавление с прилага-
не на иновативни лекар-
ства разнасят нещастие-
то си, изписано на плака-
ти пред парламента…

И точно когато отчая-
нието стига връхна точ-
ка, явява се като един Дя-
до Коледа

СПаСиТеляТ 
ПреМиер

и щедро развързва чува-
ла. Но той не е личен и е 
напълнен с нашите данъ-
ци, такси, вдигане на цени, 
от които 20% задължител-
но влизат в хазната.

На всички е ясно – у нас 
и в чужбина, че от десе-
тина години не сме пар-
ламентарна република. 
Три седмици „безделни-
ци”, както ги нарича Б. 
Борисов, в Народното 
събрание доказваха, 
че е невъзможно сто-
тинка повече да се отпус-
не за най-ново поколение 
илачи. Стигна се до пре-
зидентско вето срещу на-
ложения мораториум, об-
ричащ доста българи на 
смърт. Цв. Цветанов ре-
агира по най-недопусти-
мия начин. Обвини дър-
жавния глава, че „не че-
те достатъчно, заблужда-
ва и разделя нацията”. Во-
дачът на мнозинството не 
може да се успокои след 
загубата на президентски-
те избори и щом чуе име-
то на летеца ас, започва 
да бълва злобни глупос-
ти. Не го спират социоло-
гическите изследвания, в 
които рейтингът на Радев 
е изключително висок, а 
него самия хич го няма. 
В крайна сметка Борисов 
доказа, че „хубавият Це-
цо” не е повече от обслуж-
ващ го персонал, от кого-
то нищо не зависи. Звън-
на му един телефон Кор-
нелия Нинова, обсъдиха 
пораженията в здравео-
пазването и международ-
ния авторитет от орязани-
те пари за онкоболните и 
ето го светкавичното пре-
обръщане на гербаджии-
те марионетки в пленар-
ната зала. Глухи бяха за 
откровението на Стефан 
Данаилов, дори Цветанов 
си позволи да обвини ге-
ниалния актьор, че е упо-
требен, без дори да поми-
сли, че след време негово-
то име ще тъне в забра-
ва, а Ламбо е вписан със 
златни букви в културни-
те страници на историята 
ни. Цирк! Мораториумът 
върху лекарствата бе еди-
нодушно отменен. 

Първо се раздадоха 
730 млн. с решение на Ми-
нистерския съвет. После 
към тях се добавиха още 
над милиард и триста хи-
ляди, голяма част за про-
словутото

Саниране
прескъпо, от една страна, 
и, от друга – създаващо 
основателни съмнения за 
корупционни практики и 

злоупотреби. В тази посо-
ка траншове обикновено 
се дават на свои хора пре-
ди коледната ваканция, за 
да не може опозицията и 
организациите, защита-
ващи гражданските пра-
ва, своевременно да ре-
агират. 

Да сравним кой какво 
получи от бонусите, оща-
стливили малка част от 
българите. Депутатите с 
най-нисък рейтинг спо-
ред осведомени колеги 
ще вземат пликчета с до 
5 хилядарки в тях, нещо 
като 13-а заплата! На по-
лицаите Борисов отпуска 
еднократно по 500 лв., „за 
да не ходят със скъсани 
обуща”, и добавя още ми-
лиони за вдигане на ме-
сечните възнаграждения. 
Потайни са двете направ-
ления, защото общество-
то не е доволно от постиг-
натите резултати в зако-

нодателството и опазва-
нето на обществения ред. 
Учените от БАН прибраха 
знамената – с 15 млн. до-
пълнително ще покриват 
минималните заплати на 
част от своите служители 
и няма да мръзнат през 
студените дни. Двадесет и 
четири милиона са заде-
лени за новите лекарства 
и нито лев за пенсионер-
ството. Подигравката с по 
40 лв. за над милион и 200 
хил., попадащи под черта-
та на бедността наши съб-
ратя и сестри, явно се въз-
приема за
неБиВала ЩедроСТ

Не може да не споде-
лим, че сами сме си винов-
ни за подобно отношение. 
Не сме обединени, срам-
ни крамоли в ръковод-
ствата на разните движе-
ния и съюзи, подклажда-
ни от лични и политиче-
ски амбиции, противопос-
тавят провинцията на сто-
лицата, областта на центъ-
ра. Партиите коварно на-
сочват клубовете на въз-
растните хора към худо-
жествена самодейност, 
туризъм, празнуване на 
юбилеи и т.н. Целта е да 
не предявяват искания, да 
не излизат на митинги, да 
разчитат на кметски пода-
яния и спонсори бизнес-
мени, които обикновено 
са свързани с върховна-
та власт и всячески й по-
магат. Подхвърлят се тро-
хички от богатата трапеза, 
но те създават недовол-
ство и чувство за неспра-
ведливост. Нормално ли 
е въобще да има огромна 
група от човешки съще-

ства, оцеляващи под пра-
га на бедността в страна 
- членка на ЕС? Ето този 
въпрос е добре да зада-
дем на представителите 
на Европейския парла-
мент, докато заседават у 
нас. Измамен е стремежът 
да ни бъде внушено, че е 
национално безотговор-
но подобно поведение и 
че трябва да мълчим 6 ме-
сеца, за да не се изложим 
пред чужденците, иначе 
няма да се изсипе рогът на 
изобилието върху роди-
ната. Гърция 20 пъти до-
макинства континентал-
ния „законодателен ор-
ган”, пък е на опашката. И 
стигна до невероятна кри-
за. Вярно е, че им бяха оп-
ростени заеми и кредити. 
Но нито икономиката им 
тръгна с устремни темпо-
ве, нито селското стопан-
ство. Затова и чат-пат бло-
кират границата с тракто-

ри и комбайни.
Изводът дотук е - пари 

има. Получават ги обаче 
не най-нуждаещите се, а 
най-сплотените, готови-
те да застанат с искани-
ята си на жълтите павета, 
гласовитите. Доказано е, 
че Бойко се страхува от 
протести. За водата изля-
зоха няколкостотин души, 
събудени от БСП, и след 
остра реакция на омбуд-
смана Мая Манолова це-
ните спаднаха с по 2-3 
процента. Не е достатъч-
но, но и митингът бе от-
носително рехав. 

Обвиненията, че леви-
цата стяга

ВоТ За недоВерие
два дни след откриване-
то на сесията на Евро-
парламента в София, за 
да опорочи събитието, са 
заблуда. Няма как да дис-
кутираш за корупцията, 
преди да бъде приет ан-
тикорупционният закон, 
бавен тенденциозно от 
мнозинството. Точно 
той, поставен в последни-
те дни преди ваканцията, 
е проблемът, пораждащ 
бъдеща неефективност 
в борбата срещу рушвет-
чийството. И в момента 
има достатъчно органи, 
функционално задълже-
ни да ограничават и на-
казват възможностите за 
бъркане в общата каца с 
мед. Шефовете на всички 
тях са назначавани от Бо-
рисов и файдата е малка. 
От време на време се за-
вихря скандал с полити-
чески привкус. Паралел-
ната държава, усвояваща 
до 10 млрд. лв. годишно, 

съществува безнаказано. 
Гербаджиите сами изби-
рат онези, които ги кон-
тролират. Трагикомично 
е, нали? Социолозите из-
бягват анкети по въпро-
са. Но когато бе провален 
Съветът за национална 
сигурност при президен-
та по темата, се промък-
наха данни, според кои-
то 77 на сто от българи-
те категорично смятат, че 
разделението на властите 
при контрола срещу ко-
рупцията е задължител-
но. И президентът трябва 
да назначава шефа на то-
зи орган. Страхът на Бой-
ковите юнаци е, че след 
сдаването на позициите, 
което при демокрация-
та е неминуемо, ще им се 
търси сметка за луксозни 
придобивки, неотговаря-
щи на доходите. Затова 
отсега си постилат с шест-
годишен мандат на бъде-

щата аген-
ция и без-
зъб закон, 
който няма 

разследващи функции, а 
престъплението е обез-
личено като администра-
тивно нарушение. Прези-
дентът реагира още пре-
ди второто четене, че е 
готов да наложи вето. 
Гордият собственик на 
шест апартамента Цве-
танов скочи: „Радев тича 
пред вятъра!” Не се ус-
покоява и това е. Комсо-
молски плам терзае ду-
шата му. Присъедини се 
и Цецка Цачева. Тя е по-
прибрана, но също оби-
ча да хапе противници-
те, особено ако са я по-
бедили в честна изборна 
надпревара. „Би било до-
бре президентът да изча-
ка публикуването на зако-
на в „Държавен вестник”, 
твърди тя. Ами той не е 
казал нищо по-различно. 
Обявил е намерение, по-
неже общото мнение на 
политически необреме-
нените люде е, че отно-
во се прелива от пусто в 
празно. Виж, ако на пре-
миера слънце му скимне 
да се направи на обекти-
вен и издаде друга запо-
вед, пумпалите около не-
го ще се завъртят лудо. Но 
трябва в Брюксел, където 
той сега е по-често, откол-
кото в Банкя, или в аме-
риканското посолство да 
му подшушнат, че прека-
лява. Иначе няма сам да 
стигне до подобна слож-
на мисъл. Влюбените в не-
го гербаджии му съсипват 
характера с внушение, че 
е велик, непогрешим и ве-
чен – нещо като полубог. 
Как да не им повярва, като 
е приятно за слуха да чу-
ва подобни хвалебствия!

4 Политика Общество

В Австрия скалъпиха 
десен кабинет

Два месеца след 
парламентарните из-
бори в Австрия кон-
сервативната Народ-
на партия постигна съ-
гласие с популистката 
Партия на свободата 
за съставянето на ко-
алиционно правител-
ство. За успешното фи-
нализиране на меж-
дупартийните разго-
вори съобщиха на 15 
декември председате-
лят на Народната пар-
тия и действащ минис-
тър на външните ра-
боти Себастиан Курц, 
който получи мандат 
за формиране на пра-
вителство, и лидерът 
на Партията на свобо-
дата Хайнц-Кристиан 
Щрахе на специална 
пресконференция. На 
следващия ден двама-
та политици информи-
раха държавния глава 
на страната Ван дер 
Белен в двореца Хо-
фбург за успешното 
приключване на пре-
говорите за съставя-
не на 
у п р а -
в л я в а -
ща коа-
л и ц и я . 
Н е з а -
в и с и -
мо че 
п р е з и -
дентът 
има ре-
з е р в и 
към подобно прави-
телство, което ще уп-
равлява през следва-
щите четири години, 
в официалното си изя-
вление избегна умиш-
лено поставянето на 
оценка за него. След 
изборите той много-
кратно повтаряше, че 
в интерес на страна-
та е Австрия да бъде 
в центъра на силен Ев-
ропейски съюз, а ос-
новните човешки пра-
ва и свободи да са ком-
пас на управлението.

При представяне 
управленската про-
грама на черно-синя-
та коалиция  се раз-
бра, че Партията на 
свободата ще оглави 
три ключови минис-
терства – на вътреш-
ните и на външните ра-
боти и на отбраната.

Новият канцлер на 
страната Себастиан 
Курц пък прие от не-
говата партия да се 
излъчат министри на 
финансите, на иконо-
миката и на правосъ-
дието.

Стана ясно и че но-
вото правителство ня-
ма да организира ре-
ферендум за излиза-
не на страната от Ев-
ропейския съюз. „Ние 
заставаме зад Евросъ-

юза, но това не означа-
ва, че не можем  да бъ-
дем критични към не-
го”, заяви Хайнц-Крис-
тиан Щрахе при при-
емане на поста вице-
канцлер. По време на 
церемонията по пола-
гането на клетва на Се-
бастиан Курц като нов 
канцлер на Австрия на 
18 декември се състоя 
голям протест пред 
парламента, органи-
зиран от противници 
на Партията на свобо-
дата, които не одобря-
ват новото правител-
ство.

Както е известно, 
изборите за долната 
камара на парламента 
в Австрия бяха прове-
дени на 15 октомври. 
Като първа политиче-
ска сила след гласу-
ването се открои На-
родната партия, коя-
то събра подкрепата 
на 31,5% от избира-
телите. Втора остана 
Социалдемократиче-
ската партия с 26,9%, 

а трета 
– дяс-
н а т а 
п о п у -
листка 
П а р -
тия на 
свобо-
д а т а . 
За нея 
г л а с у -
в а х а 

26% от австрийците.  
Продължилите бли-

зо два месеца между-
партийни разгово-
ри преминаха гладко, 
включително и по де-
ликатни теми като на-
ционалната отбрана 
и сигурността. Спо-
разумението, склю-
чено два месеца след 
парламентарните из-
бори, сложи край на 
продължил повече от 
десет години период, 
в който Партията на 
свободата бе в опо-
зиция. Поемайки кан-
цлерския пост, 31-го-
дишният Себастиан 
Курц обеща да нама-
ли данъчната тежест 
на своите сънародни-
ци, да гарантира пове-
че сигурност за стра-
ната и да се бори сре-
щу нелегалната миг-
рация.

Лидерът на партия-
та „Нова Австрия”, вля-
зла в парламента с 5%, 
Матиас Щролц се опа-
сява, че липсата на жи-
тейски опит и „вътре-
шен компас” може да 
тласне Курц към авто-
ритарен стил на упра-
вление.

А дали такава опас-
ност съществува, бъ-
дещето ще покаже.

коментираме

курц и Щрахе при ван дер  белен

Цветан илиев Петьо ДаФинкиЧев

„ÈÇËÈØÚÊÚÒ“

За миг да си представим, че 2,3 млрд. 
лв. изведнъж се прибавят към заделе-
ните десетина милиарда годишно за 
нашите пенсии. ръстът на доходите 
ни веднага ще скочи поне с 20 на сто. 
За трите мандата управление на бо-
рисов поне три пъти да се бе случило 
подобно действие, със сигурност ня-
маше да сме първенци по смъртност 
и тежки болести в европейския съюз. 
данните са категорични – раждания-
та на ден у нас са около 150, но почи-
налите са 260 души! основната причи-

на е мизерията. Продължителността 
на живота ни е средно с 8 години по-
ниска, отколкото в Германия. немци-
те са наясно защо е така и са против 
влизането на българия в шенгенско-
то пространство, холандците – съ-
що. няма как да станем равноправна 
страна в ес, докато не се променят 
нещата и човекът не се постави на 
водещо място – над асфалта, санира-
нето и кражбите от общите ни пари.
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Äа не 
ñпираòе 

да имаòе 
приÿòеëи

Отиде си още ед-
на година, за едни 
по-добра и спор-
на, за други трудна 
и несполучлива. Но 
година с година не 
си приличат, нали?

През последни-
те години изключи-
телно  много пъту-
вам из тракийските 
и родопските сел-
ца и градчета око-
ло работата си в 
радиото. С микро-
фон влизам в мно-
го читалища, кмет-
ства, пенсионерски 
клубове, къщи…

 Приятно впечатле-
ние прави, че навсякъ-
де вестник „Пенсионе-
ри“ е очакваният  и же-
лан гост. Изданието, от 
което можеш да полу-
чиш всичко - от полез-
ни до приятни и забав-
ни четива. Признавам 
си, че и аз при подо-
говката на предавани-
ята си по Радио Плов-
див използвам мате-
риали от страниците 
на „Пенсионери“. Осо-
бен интерес за общи-

И през новата година - 
с вестник „Пенсионери“

те ни читатели и слуша-
тели предизвикват фол-
клорните публикации за 
народни певци и инстру-
менталисти от различни 
поколения и от различ-
ни фолклорни области. 
Много често, дори в по-
щенски пликове, ми из-
пращат изрезки и копия 
от стари публикации в 
годините назад. Това е 
доказателство, че не-
малко читатели съхра-
няват и пазят вестника. 
Нека тези срещи от тези 
страници да ги има пове-

че и през новата година. 
А на всички от редколе-
гията пожелавам твор-
ческото вдъхновение 
да не ви напуска, защо-
то всичко онова, кое-
то правите, има смисъл. 
Читателите и приятели-
те на изданието го оце-
няват. Много здраве на 
всички и весели зимни 
празници!

николай ЧаПански,
Фолклорни  

предавания,  радио 
Пловдив - Бнр

уникалната при-
родна забележител-
ност вероятно се е 
появила с човешка 
намеса, защо не и с 
помощта на извън-
земни… намира се в 
съседство на турски-
те гробища на нико-
пол и е в рамките на 
ПП "Персина". Основ-
ната геоглифна фигу-
ра е заобиколена от 
правилни кръгове и 
други, които с време-
то са загубили свои-
те  очертания. иден-
тична е с геоглифи-
те в пустинята наска 
в Перу, които през 
2026 г. ще „честват” 
1 век от откриването 
си. Те са част от све-
товното културно на-

следство на ЮнескО. 
смята се, че са съз-
дадени от племена, 
известни като кул-
турата наска, чиято 
цивилизация е 
била разви-
та през пе-
риода от 
200 г. 
пр.н.е. 
д о к ъ м 
600 г. 
н я м а 
с в е д е -
ния фигу-
рата - нико-
полската наска, 
да е датирана. геог-
лифи има по скалите 
на Белоградчик, край 
гр. св. никола и Овче 
поле - и двете в Маке-
дония, в нП „Зюрат-

кул” в русия, в ав-
стралия, в казахстан 
и в англия. Открити 
са и в северна аме-

рика и африка. 
според плевенски 

археолози това най-
вероятно е османски 
форт. източниците, 

които цитират, опре-
делят, че мястото му е 
съвсем другаде. има 
и руска карта – чер-
теж на редут от руско-
турската война 1877 

– 1878 г., досущ 
като на нашата 

наска. 
Това е 

пример кол-
ко лесно се 
раждат бо-
жии и извън-

земни творе-
ния – снизходи-

телно охлади же-
ланието ни  да уве-

личим рязко  турис-
тическия поток към 
забележителности-
те на крайдунавския 
град александър Ми-
чев – преподавател 

по  история  и геогра-
фия, сега служител в 
община гулянци.

Заповядайте в ни-
копол! Около инте-
ресната земна фигура 
– никополската наска, 
може да зърнете ла-
лугер – симпатичен 
гризач  от семейство 
„катерицови”. Той е 
застрашен вид в све-
товен мащаб, вклю-
чен в Червената книга 
на застрашените ви-
дове. лалугерът, на-
ричан още земна ка-
терица, е „напуснал” 
пределите на герма-
ния, Полша и Хърват-
ска. По нашите земи, 
особено в Дунавската 
равнина – дал бог.

н. ХрисТОва, 
секретар на нЧ 

„напредък - 1871”, 
никопол

Повечето от жители-
те на село Долна Студена 
наскоро се събраха на мо-

лебен за здраве и плодо-
родие. Ритуалът съвпадна 
и с храмовия празник на 

църквата в селото. Идеята 
дойде от кмета на населе-
ното място Николай Нико-
лов. Според него жителите 
на Долна Студена през по-
следните месеци са поне-
сли много несгоди и щети 
от природни бедствия. Пе-
тима земеделски произво-
дители се обединиха, за да 
купят животно за курбан. 
Отец Славчо Иванов отслу-
жи тържествена света ли-
тургия за здраве и благо-
денствие на всички жители 
на селото. Църквата „Света 
Петка“ се оказа тясна, за да 
побере миряните, дошли да 
запалят свещичка за здраве 
и да ги поръсят със свете-
на вода. След освещаване-
то бяха раздадени над 100 
курбана. Заедно с жителите 
на Долна Студена свещичка 
за здраве запали и предсе-
дателят на общинския съ-
вет в Ценово Галина Геор-
гиева.

„Повече от двадесет го-
дини в селото не е отслуж-
ван молебен за здраве и 
плодородие. Идеята е ри-
туалът вече да не се забра-
вя и всяка година жителите 
на Долна Студена да се по-
молят за закрила от злини 
и нещастия от пророчицата 
Света Петка“, сподели кме-
тът на селото.

Марий ПEЙЧев

Неотдавна Варна бе 
домакин на Седмите 
международни черно-
морски игри за ветера-
ни – лека атлетика и во-
лейбол (жени).

В лекоатлетическа-
та надпревара участ-
ваха над 130 спорти-
сти от България, Тур-
ция, Румъния, Гърция, 
Сърбия и др. Българ-
ските спортни вете-
рани заслужено 
спечелиха ме-
дали във всич-
ки дисциплини 
на международ-
ната лекоатле-
тическа фиеста. 
Тук е мястото да 
посочим и поз-
дравим участие-
то на 91-годиш-
ния георги Ба-
хчеванов, най-
възрастния ле-
коатлет на меж-
дународните иг-
ри, който участ-
ва в дисциплини-
те гюле и чук. Впечат-
ли отново успехът на 
представителя на КЛА 
„Правец-92“, ветера-
на андрей атанасов, 
който живее и работи 
в Шумен. Той спечели 
шампионската титла и 
окичи гърдите си със 
златен медал в дисци-
плината дълъг скок, по-

стигайки внушителния 
резултат 3,49 м в кате-
горията „50+“. А на кро-
са 1500 м българският 
представител Атанасов 
грабна бронзовото от-
личие с постижение 5 
мин. и 24 сек.

На 8 октомври т.г. в 
Правец бе отпразну-
вана четвъртвековна-
та активна спортно-
състезателна дейност 

на най-възрастния и 
уважаван спортист ве-
теран на града сашо 
Бункин, който според 
Андрей Атанасов е не 
само доайенът на лека-
та атлетика в този край, 
но и живата история на 
„кралицата на спорто-
вете“ – леката атлети-
ка у нас.

Догодина през про-
летта именитият шумен-
ски спортист ветеран 
възнамерява да озна-
менува своята юбилей-
на 50-а годишнина с по-
четна обиколка на ста-
дион „Ивайло“ във Ве-
лико Търново в чест на 
своя любимец и прия-
тел стефан стефанов – 
Теко, 70-годишен юби-
ляр, бивш дългогоди-

шен със-
т е з а т е л 
на ФК 
„Етър“. 

Т о г а -
ва той 
ще обле-
че сим-
волично 
виолето-
вата фла-
нелка на 
Теко с 
№6, ка-
то е обе-
щал да 
подобри 
своя ли-

чен рекорд, пробягвай-
ки 400-метровата писта 
около игралното поле 
за 90 секунди. От своя 
страна големият вели-
котърновски футболист 
ще му подари с автограф 
своята юбилейна кни-
га, озаглавена „Живот с 
футбола и още нещо…“.

стефан никОлаев

От малък имам борбен дух, 
оптимизъм и силен характер.

   Пожелавам на себе си и на 
вашите настоящи и бъдещи 
читатели да не спираме да 
имаме приятели.

актьорът Христо 
МуТаФЧиев

известни като кул-
турата наска, чиято 
цивилизация е 
била разви-
та през пе-
риода от 
200 г. 
пр.н.е. 
д о к ъ м 
600 г. 

са и в северна аме- и руска карта – чер-
теж на редут от руско-
турската война 1877 

– 1878 г., досущ 
като на нашата 

с в е д е -
ния фигу-
рата - нико-
полската наска, 
да е датирана. геог-

пример кол-
ко лесно се 
раждат бо-
жии и извън-

земни творе-
ния – снизходи-

телно охлади же-
ланието ни  да уве-
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лите краставички се на-
рязват на тънки ивички 
и се задушават в отдел-
на тенджера с малко ко-
личество вода (от рецеп-
тата) за 15 минути. Месо-
то за супата се вари от-
делно. В тенджера (2 л) се 
разтопява маслото, при-
бавя се ситно нарязани-
ят лук и се задушава до 
омекване, след което се 

добавя водата или 
бульонът и се 

кипва. До-
б а в я т 

се по-
чис-
т е -
ни-
те и 
н а -
р я -

з а -
ни на 

резени 
или кубче-

та картофи и 
супата пак се кипва 

и огънят се намалява. Ос-
тавя се да къкри 8-10 ми-
нути, или до готовност-
та на картофите, и тога-
ва се прибавят задушени-
те краставички, подправ-
ките и нарязаното месо.  
Супата се опитва, ако не 

ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА

ÐАЗСÎЛНИÊ 
(ðóñêà ñóïà ñ 

êèñåëè êðàñòàâè÷êè)
 Продукти: 2-3 обе-

лени картофа, 2-3 кисе-
ли (не мариновани, а ки-
сели – от каца!) краста-
вички, 1 гла-
ва кро-
м и д 

л у к , 
20 г краве 
масло или марга-
рин, 750 мл бульон или 
вода, сварено пилешко 
месо (дробчета) или сва-
рен и накълцан телешки 
бъбрек, сол и смлян че-
рен пипер, магданоз, да-
финов лист

 Приготвяне: Кисе-

е достатъчно кисела, се 
подправя с предварител-
но сварена отвара от ки-
селите краставички. Под-
нася се поръсена със сит-
но нарязан магданоз. 

СИÐÎМАØÊИ 
ÑÀÐÌÈ

 Продукти: 500 г къл-
цано месо, 500 г ориз, 
3-4 стръка праз лук, 500 
г лук, 200 г сланина, млян 
черен пипер, червен пи-
пер, чубрица, 2 зелен-
чукови бульона, зелеви 
листа

Приготвяне: Пригот-
вя се плънка, като се за-
душат нарязаните на 
малки парченца праз и 
лук в маста. Добавете 
кълцаното месо и наря-
заната на парченца сла-
нина. След като се поза-
душат, прибавете и ори-
за. Сложете подправките, 
зеленчуковите бульони и 
от готовата плънка във 
всеки зелев лист и завий-
те сармите. Наредете ги 
в дълбока тенджера, до-
лейте със зелев сок, зати-
снете ги отгоре с чиния. 
Варете на тих огън про-
дължително. Преди да 
сервирате, запечете са-

Старата любов 
ръжда не хваща

От стр. 1
След погрома на Април-

ското въстание е заточен в 
Диарбекир, но все пак оце-
лява и се връща, само че ве-
че бил „друг човек“. Негови-
ят син Делчо, бащата на бъ-
дещия Вежинов, идва в Со-
фия със съпругата си Иван-
ка. Тя е от просветен род от 
Самоковско. Най-напред жи-
веят под наем, после успяват 
да вдигнат едноетажна къща 
в Драз махала (днес меж-
ду „Мария Луиза“ и „Коз-
лодуй“). Делчо не бил осо-
бено практичен - имал ка-
фене, после създал и мал-
ко „предприятие“ за нега-
сена вар, която доставял по 
строежите. Синът Никола, 
бъдещ Павел, учи в класи-
ческа паралелка на извест-
ната Първа мъжка гимна-
зия в София. Заради леви-
те си възгледи е изключен 
в последния клас с мантра-
та „от всички гимназии в 
царство България“. Едва 
пет години по-късно, през 
пролет та на 1938-а, е даде-
на амнистия.

 Първото си стихотворе-
ние отпечатва в „Жупел“, 
легално хумористично изда-
ние на БКП (1931-1934), пре-
ди да навърши 18 г., под псев-
донима Мустафа. От 1933 до 
1938 г. Мустафата е без гимна-
зиална диплома и изкарва па-
ри с всякакви неинтелектуал-
ни занимания, известно вре-
ме гаси вар при баща си. След 
изключването става ремсист, 
участва в демонстрации, раз-
нася позиви, арестуват го 
шест-седем пъти. От 1938 до 
1944 г. следва философия в 
Софийския университет. Бо-
хемства в литературната 

компания на Челкаш, Бого-
мил Райнов, Валери Петров, 
Александър Вутимски. Съби-
рат се в популярни кафенета 
- „Цар Освободител“ и т.нар. 
Якубински клуб, „Стара Коп-
ривщица“, „Петте кьошета“... 
Там нерядко се отбиват Све-
тослав Минков, Илия Бешков, 
Борис Ангелушев, Ламар. По-
някога по-възрастните писа-
тели плащат сметките на мла-
доците.

 Някъде в началото на 30-
те за първи път младият пи-
сател се появява и като Па-
вел Вежинов. Разказвал след 
години на дъщеря си Павли-
на Делчева, че веднъж, когато 
носел разказ за публикуване, 
по пътя видял кафене „Вежи-
нов“ и така избрал фамилия-
та си. А името Павел харесвал 
открай време и го добавил за 
звучност. 

 Класикът има четири бра-
ка и три развода във време, 
когато на подобни неща се 
гледало като на „битово раз-

ложение“. Първата 
му съпруга е Мари-
на Овчарова, с която 
се разделят още през 
40-те години. Виоле-
та Молнова е името 
на втората. Срещат се 
случайно в тогаваш-
ния клуб на културни-
те дейци - тя била сту-
дентка в Художестве-
ната академия, а Бо-
гомил Райнов, с ко-

гото Вежинов 
делял квартира, 
бил неин препо-
давател и отказ-
вал да подпише 
с е м е с т р и а л н о 
студентската й 
книжка. Виолета помо-
лила младия писател да 
й ходатайства и получи-
ла заветния подпис, той 
пък я харесал от пръв по-
глед. Била с отлично чув-
ство за хумор, елегантна, 
изискана... След време се 
срещнали отново и ско-
ро сключили брак. В ар-
тистичните кръгове вър-
ви мълва, че и тя като из-
дънка на хайлайфа оби-
чала бохемския живот, 

но в това няма нищо вярно, 
казва сега дъщеря й Павли-
на. Дори обратното, липсата 
на тази нагласа накарала Ви-
олета да подаде молба за раз-
вод с вече известния писател, 
който си падал по нощния жи-
вот. И когато от партията го 
заплашили с изключване, за-
щото ще се развежда за втори 
път, го защитила, изтъквайки, 
че именно тя е инициатор за 
раздялата. 

 И друг любопитен случай 
има около развода им - съ-
щия ден, в който излезли от 

съда, отишли в Клуба на жур-
налистите. Там ги видял Иван 
Радоев как си седят мирно и 
кротко и си държат ръцете. 
„Ако реша да се развеждам, 
искам да е като тебе - казал 
му поетът - без простотии.“ 
До края двамата си останали 
приятели. 

 Третият брак на Вежинов 
е с аранжорката на витри-
ни Поли Миланова. Тя уми-
ра, падайки през прозорец 
на апартамента си. Жълтата 
клюка разнася, че било само-
убийство. Но близките й са 
сигурни, че е нещастен слу-
чай. Въпросният прозорец 
бил висок, с много нисък па-
рапет. Когато тя умира, синът 
им Павел е дете, преди вой-
никлъка живее ту с дядо си, 
ту с новото семейство на ба-
ща си, а след това работи ка-
то художник в анимационно-
то кино. Има успехи, но за-
рязва професията и отива да 
живее във Варвара, занимава 
се с кръчмарски бизнес там и 
умира едва 49-годишен, лю-
бимец на местните хора и на 

приятели кинаджии.
 Последната съпруга - Ни-

на Висулчева, четвъртата, е 
двайсетина години по-мла-
да от писателя, който е във 
вихъра на славата, когато се 
женят. С елегантната хубави-
ца си пасват и като темпера-
мент, през нощта обикалят 
столичните барове, посре-
щат гости, играят на карти - 
белот, покер, бридж.... И до 
днес за красотата й се раз-
казват легенди. Наричали я 
„жената мерцедес”. Вежинов 
я развежда, за да я вземе. По 
онова време тя работи в Ра-
дио София, а тогавашният й 
съпруг е редактор там. Два-
мата с писателя водят бурен 
светски живот. Нина обича-
ла „Балантайс” и купоните 
до зори. Мъжете полудява-
ли по нея. В светските сре-
ди станал известен романът 
й с илюстратора Никифор 
Русков, който бил съкварта-
лец на Вежинови. Обитавал 
таванско ателие на съседна-
та на „Оборище” улица „Шип-
ка”. Русков се влюбва безум-
но в омъжената Нина Вежи-
нова. От любовна мъка прес-
качал балкони, само да я зър-
не! Накрая напуснал столица-
та и заживял в Созопол. Купил 
си лодка и я кръстил... „Нина”.

 През 1983 г. Павел Вежи-
нов е покосен от инфаркт. Ни-
на потъва в доброволна дъл-
бока изолация от заобикаля-
щия я свят. Не приема гости 
и не дава интервюта. Оста-
ва основно в компанията на 
вярната си прислужница Кле-
ментина. Заобиколена от лу-
кса на старинни мебели, ча-
совници и картини, които ко-
лекционирала страстно през 
целия си живот, умира през 
2015 г., навръх Великден, дъл-
боко самотна и безразлична 
към живота. 

×åтиðитå áðака на Ïавåë Вåжинов
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б а в я т 

се по-

сели – от каца!) краста-
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чис-
т е -
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те и 
н а -
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резени 
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та картофи и 
супата пак се кипва 

л у к , 
20 г краве 

 Те се разделиха преди 11 години, след като меж-
ду тях 15 години пламтеше безумна страст, плод на 
която бяха двете деца Анушка и Ален-Фабиен, но 
магията на любовта отново ги събра.

 Очевидно е останала жива някаква връзка и днес 
легендарният френски актьор Ален Делон и бившата 
германска манекенка Розали ван Бремен са решили 
да си дадат нов шанс.  По всичко личи, че пламъкът 
на любовта им никога не е угасвал.  По време на ва-
канцията, която Ален, Анушка и приятелят й Жулиен 
прекарвали в Германия, към тях се присъединила 
Розали, за да отпразнуват 47-ия й рожден ден. Мла-
дите обаче решили да излязат на разходка, докато 
Ален и Розали останали да се радват един на друг в 
ресторанта "Щурмхаубе" на остров Силт. Тогава и в 
следващите дни мнозина видели влюбените, които 
очевидно са решили да направят нов старт на връз-
ката си. Със своите 77 години легендата на френ-
ското кино, който неотдавна заяви, че мечтае да се 
влюби, е видял сбъдната мечтата си, и то с жената, 
която никога не е напускала сърцето му.

рмите в тава във фурната.

АØÓÐЕ 
ÊЛАСИ×ЕСÊА 

ÐÅÖÅÏÒÀ
 Продукти: 500 г жито 

(грухана пшеница), 200 г 
захар, 100 г орехови яд-
ки, 100 г стафиди, 40 г ни-
шесте, 1 ч. л. канела, 2-3 
капки розова вода, пуд-
ра захар за поръсване и 
дребни бонбонки

 Приготвяне: Измито-
то и почистено жито се 
сварява до пълно омек-
ване и около 2/3 от не-
го се претрива през цед-
ка, след което се смесва 
с останалата 1/3 от сва-
реното жито. Прибавят 
се захарта, стафидите и 
предварително разтво-
реното в 100 мл вода ни-
шесте и сместа се вари 
2-3 минути. Сваля се от 
огъня и се ароматизира 
с подправките.  Разпре-
деля се в облени с вода 
купички или други под-
ходящи съдове - като 
пластмасови еднократ-
ни чашки, и се охлажда.  
При сервиране купички-
те се обръщат в чиния. 
Ашурето се поръсва със 
смлени или натрошени 
печени орехови ядки и 
пудра захар.

вежинов с първата си съпруга марина

вежинов и нина
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Български 7Най-гледаните тв програми

Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

БНТ свяТ

3.I. - 10.I.2018 г.

БНТ 2

срЯДа, 3 Януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Мадагаскар 2
14:25 Туристически маршрути
14:50 Телепазарен прозорец 
15:05 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:55 Градчето Сидер Коув
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:40 Още от деня
19:25 Как се прави?
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Максимилиан - игра на власт 

и любов
22:30 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Адам и Ева
1:10 Бързо, лесно, вкусно
1:20 Денят започва с Култура
3:00 Градчето Сидер Коув
4:00 Как се прави?
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ЧеТвърТък, 4 Януари  
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Концерт на Оркестъра на 

БНР
14:20 Кратка история
15:15 Телепазарен прозорец 
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:55 Градчето Сидер Коув

17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 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 Хиляда пъти “Лека нощ”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Наемникът
1:15 Бързо, лесно, вкусно
1:25 Денят започва с Култура
3:10 Туристически маршрути
3:35 Максимилиан - игра на власт 

и любов
5:10 Още от деня

ПеТък, 5 Януари  
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Човекът на президента: Кота 

нула
14:00 Световна купа по сноуборд: 

Паралелен гигантски слалом 
/мъже/

15:15 Светът на Япония: Моменти 
от Ишикава

15:30 Туристически маршрути
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 От щабквартирата на Трета-

та световна война
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:25 Как се прави?
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

23:30 Vladigeroff bros
0:35 Денят започва с Култура
2:15 Градчето Сидер Коув
3:05 Дойче веле: Шифт
3:20 Червената кралица
4:15 Здравето отблизо
4:55 Още от деня
5:40 Панорама с Бойко Василев

съБОТа, 6 Януари 
6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Милион и две усмивки 
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 170 години от рождението 

на Христо Ботев
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
15:00 Мадагаскар 3
16:30 Великите българи: Христо 

Ботев
17:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
18:00 Животът е вкусен
19:00 Паралелни вселени: Реални 

ли са?
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 170 години от рождението 

на Христо Ботев
23:15 По света и у нас
23:30 Една жена
1:15 Човекът на президента: Кота 

нула
2:45 От щабквартирата на Трета-

та световна война
3:50 Как се прави?
4:15 Плюс това
5:15 Бразди 
5:45 Иде нашенската музика

неДелЯ, 7 Януари  
6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Неделно евангелие
7:10 Зелената линейка

8:00 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги Лю-

бенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:55 България от край до край
13:25 Новогодишен концерт на 

Софийската опера и балет/1 
част/                            

14:25 Международен цирков 
фестивал в Монте Карло

15:20 Полицаят от Сен Тропе
17:00 Непозната земя
17:30 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО 
19:05 Нашествие на извънземни: 

Готови ли сме?
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Красив ум
23:00 По света и у нас
23:15 Нощни птици
0:15 Полицаят от Сен Тропе
1:55 Паралелни вселени: Реални 

ли са?
2:50 Малки истории
3:50 Отблизо с Мира Добрева
4:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев               
5:50 Бързо, лесно, вкусно
bnt 8 14 I

ПОнеДелник, 8 Януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Пътуване към Йерусалим
14:00 Шоуто на Канала
15:00 Телепазарен прозорец 
15:15 До сърцето
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 

16:40 Малки истории
16:55 Градчето Сидер Коув
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:40 Още от деня
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:25 Бързо, лесно, вкусно
0:35 Денят започва с Култура
2:15 Градчето Сидер Коув
3:10 Череп и кости
4:00 Здравето отблизо
4:40 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

вТОрник, 9 Януари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Пътуване към Йерусалим
14:00 История.bg
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:55 Градчето Сидер Коув
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:40 Още от деня
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум с Добрина 

Чешмеджиева

22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Градчето Сидер Коув
3:15 Череп и кости
4:00 Здравето отблизо
4:40 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

срЯДа, 10 Януари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Милион и две усмивки 
14:00 Референдум
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:55 Градчето Сидер Коув
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:40 Още от деня
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Целувката
22:30 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Градчето Сидер Коув
3:05 Дойче Веле: Шифт
3:20 Череп и кости
4:00 Здравето отблизо
4:40 Още от деня

срЯДа, 3 Януари 
06:50 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Абсурдите с БНТ 2
10:30 Децата.com 
11:00 Сид - дете на науката
11:25 Световните градове на Бъл-

гария
12:05 Как се прави
12:30 България 12.30 
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по 

градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Днес и утре
15:05 Америка днес
15:55 Информация за времето - по 

градове
16:00 България днес
17:30 Тайните на древните траки: 

“Гробът на Орфей”
18:00 Часът на зрителите
18:35 Земята е само една
18:55 Пътувай с БНТ 2
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Евроновини: Бизнеспланета
20:05 Мускетарите 3
21:00 Регионални новини 
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Северът
23:10 Ново 10 + 2
00:10 България новини 
00:40 Мускетарите 3
01:35 Регионални новини 
02:20 Добро утро с БНТ 2
03:20 Северът
04:15 Пътувай с БНТ 2
04:50 Тайните на древните траки: 

“Гробът на Орфей”
05:20 България днес 

ЧеТвърТък, 4 Януари
06:50 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Часът на зрителите

11:00 Сид - дете на науката
11:30 Сийбърт
12:00 Песни от Рая
12:30 България 12.30 
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по 

градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Световно наследство
14:55 Време за губене 
15:25 5 минути София
15:30 Как се прави
15:55 Информация за времето - по 

градове
16:00 България днес 
17:30 Тайните на древните траки: 

“Перперикон - Каменният 
град”

18:25 Пътешествия
18:55 Абсурдите с БНТ 2
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 5 минути София
20:05 Мускетарите 3
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Винету
23:50 Потребителската кошница
00:00 България новини
00:30 Мускетарите 3
01:25 Регионални новини 
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Америка днес
04:00 Часът на зрителите
04:30 Тайните на древните траки: 

“Перперикон - Каменният 
град”

05:25 България днес 
ПеТък, 5 Януари 

06:55 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
10:00 Америка днес
10:50 Япония днес
11:00 Сид - дете на науката
11:30 Пътувай с БНТ 2
12:00 Информация за времето - по 

градове
12:05 Как се прави
12:30 България 12.30 

12:45 Добро утро с БНТ2 
14:20 Винету
15:55 Информация за времето - по 

градове
16:00 България днес 
17:30 Планински хроники
18:00 Световните градове на Бъл-

гария
18:25 Непотребното Вълшебно
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини 
20:00 Евроновини: Бизнеспланета
20:05 Мускетарите 3
21:00 Регионални новини 
21:45 Шифт
22:00 Винету
00:05 България новини  
00:35 Мускетарите 3
01:30 Регионални новини 
02:15 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
03:15 Концерт на ансамбъл “Рене-

санс”
04:05 Песни от Рая
04:35 Непотребното Вълшебно
05:35 България днес 

съБОТа, 6 Януари 
07:05 Приказки на щурчето 
07:30 Знаете ли...
07:55 Световно наследство
08:15 Сколт фестивал в Лапландия
08:30 Пътешествия
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 Потребителската кошница
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Винету
16:05 Ново 10 + 2
17:05 Телетуризъм
17:15 Изкуството на 21 век
17:45 100 000 крачки с Ботев
18:35 София в един снимачен век
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:05 Мускетарите 3

21:00 Коледна магия
22:00 Коледен сняг
23:50 Добър ден с БНТ 2
00:50 България новини
01:20 Мускетарите 3
02:15 Пътувай с БНТ 2
02:45 Концерт на Михаела Филева 

и Nickname
03:45 Потребителската кошница
04:15 Време за губене 
04:45 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
05:45 Часът на зрителите

неДелЯ, 7 Януари 
06:15 Специалитетите на Бабет
06:40 Земята е само една
07:00 Планински хроники
07:30 Благуните
07:55 Космически кораб “Догстар” 

2
08:20 Знаете ли, че...
08:30 Потребителската кошница
09:00 Неделна литургия
10:35 Часът на зрителите
11:05 Изкуството на 21 век
11:35 София в един снимачен век
12:00 Ай да идем
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Коледен сняг
15:50 Пътешествия
16:20 През коридорите на вре-

мето: “Какво се е случило 
преди началото”

17:05 Япония днес
17:10 Пътувай с БНТ 2
17:40 Рецепта за култура 
18:40 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Новогодишен концерт на 

Виенската филхармония
22:30 Желязната лейди
00:10 Добър ден с БНТ 2
01:10 България новини
01:40 Афиш
01:55 Желязната лейди
03:35 Пътувай с БНТ 2
04:05 Абсурдите с БНТ 2
04:35 Световните градове на Бъл-

гария

05:00 100 000 крачки с Ботев
05:50 Телетуризъм

ПОнеДелник, 8 Януари
06:00 Специалитетите на Бабет
06:30 Време за губене 
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Планински хроники
10:25 Ай да идем
10:55 През коридорите на вре-

мето: “Какво се е случило 
преди началото”

11:40 Световно наследство
12:00 Информация за времето - по 

градове
12:05 Световните градове на Бъл-

гария
12:30 България 12.30 
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по 

градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Потребителската кошница 
15:10 Тими каучука
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 Днес и утре
19:00 София в един снимачен век
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини 
20:00 Япония днес
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Съвременници: “Очите на 

пчелата”
22:10 Америка днес
23:00 Клавирен концерт на проф. 

Пьотр Палечни
23:55 Потребителската кошница
00:00 България новини 
00:30 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
01:15 Регионални новини 
02:00 Добро утро с БНТ 2
03:00 Рецепта за култура 
04:00 Световно наследство

04:20 Потребителската кошница 
04:50 Местно време
05:20 България днес 

вТОрник, 9 Януари 
06:50 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Догстар” 

2
11:25 Моите нови маратонки
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето - по 

градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Потребителската кошница
12:50 Информация за времето - по 

градове
12:55 Добро утро с БНТ2 
14:30 Днес и утре
15:00 Часът на зрителите
15:30 Благуните
15:55 Информация за времето - по 

градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 Как се прави
18:55 Планински хроники
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини 
20:00 Европа днес
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътешествия
22:15 Окото на Минотавъра
23:00 С музиката на Рей Чарлз - 

концерт на открито с Биг 
бенда на БНР 

00:00 България новини 
00:30 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
01:15 Регионални новини 
02:00 Добро утро с БНТ 2
03:00 Клавирен концерт на проф. 

Пьотр Палечни
03:55 Специалитетите на Бабет
04:20 Пътешествия

04:50 Местно време
05:20 България днес 

срЯДа, 10 Януари 
06:50 Потребителската кошница 
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Децата.com
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Догстар”
11:25 Сийбърт
11:40 Европа днес
11:55 Информация за времето - по 

градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по 

градове
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 София в един снимачен век
15:00 Америка днес
15:55 Информация за времето - по 

градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
18:55 Пътувай с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Очарователни погледи от 

Китай
20:15 Момчетата от „Медисън 

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

мето: “Какво се е случило 
преди началото”

23:00 Един живот песен
23:55 Потребителската кошница 
00:00 България новини 
00:30 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
01:15 Регионални новини 
02:00 Добро утро с БНТ 2
03:00 През коридорите на вре-

мето: “Какво се е случило 
преди началото”

03:45 Специалитетите на Бабет
04:10 Очарователни погледи от 

Китай

срЯДа, 3 Януари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Време за губене 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Пътуване в миналото
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:25 Малки истории
19:35 Потребителската кошница
19:45 Моята сестра Тина
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Мъж за милиони
22:15 Спомен за моите деца
22:50 Антарктически профили
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Международен фестивал 

за поп и рок музика  София 
2017

00:35 Още от деня
01:20 Пътуване в миналото
01:50 България днес 
03:20 Време за губене 
03:50 Бързо, лесно, вкусно
04:00 Потребителската кошница
04:05 Новогодишното шоу на 

Канала
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Малки истории

ЧеТвърТък, 4 Януари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Събитията на 2017 
13:30 Ай да идем
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Пътуване в миналото
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Роялът
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
00:00 Ново 10 + 2
01:00 Още от деня
01:45 Пътуване в миналото
02:15 България днес 
03:45 Бързо, лесно, вкусно
03:55 Потребителската кошница
04:05 Библиотеката
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Малки истории

ПеТък, 5 Януари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно

12:00 По света и у нас
12:30 Спортен обзор на 2017 годи-

на
13:30 Спомен за моите деца
14:00 Денят започва с Култура
15:50 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Пътуване в миналото
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:25 Малки истории
19:40 Потребителската кошница
19:45 Своенравната Лара
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Празнувай трудно
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
00:00 Ай да идем
00:30 Още от деня
01:15 Пътуване в миналото
01:45 България днес 
03:15 Бразди 
03:45 Бързо, лесно, вкусно
03:55 Потребителската кошница
04:00 Панорама с Бойко Василев
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Малки истории

съБОТа, 6 Януари 
06:00 Време за губене 
06:30 Пътувай с БНТ 2
07:00 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
08:00 По света и у нас
09:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура 
11:00 170 години от рождението 

на Христо Ботев
12:00 По света и у нас

12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика:  “Крадецът 

на праскови” /95 години от 
рождението на Въло Радев/

14:20 Антарктически профили
14:30 Ботев - в сянката на памет-

ника
15:30 Време за губене 
16:00 Рок банда
16:30 Плюс това
17:30 Бразди 
18:00 Потребителската кошница 
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 Вътрешен глас
22:00 Коледно матине 
23:30 Европейски маршрути
23:45 По света и у нас
00:00 Шоуто на Канала
01:00 Рецепта за култура 
02:00 Лорд Бънди от София
03:20 Плюс това
04:20 Часът на зрителите
04:50 Абсурдите с БНТ 2
05:20 Светът е 7
05:50 Знаете ли, че...

неДелЯ, 7 Януари 
06:00 Потребителската кошница 
06:30 Бърколино
06:45 Изкачването
07:00 Малки истории
08:00 По света и у нас
09:00 Децата.com
09:30 Бразди 
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев
12:00 По света и у нас
12:55 Извън играта

13:30 Филмите на детството
14:20 Афиш
14:35 Отблизо с Мира Добрева
15:35 Бай Ганьо
16:30 Пътувай с БНТ 2
17:00 Баскетбол /мъже/: Берое - 

Левски
19:00 Добър ден с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Пеещите обувки
23:10 Спортна треска
00:10 По света и у нас
00:25 Път на мъдростта /95 години 

от рождението на Ваклуш 
Толев/

01:00 Отблизо с Мира Добрева
02:00 Иде нашенската музика
03:00 Потребителската кошница 
03:30 Избрано от “Добро утро с 

БНТ 2”
04:35 Извън играта
05:10 Зелената линейка

ПОнеДелник, 8 Януари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошница
11:45 Патица “А ла Луси”
12:00 По света и у нас
12:30 Знаци по пътя: Явор Милу-

шев /актьорът на 70 години/
13:00 Рецепта за култура 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Афиш
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:45 Европейски маршрути

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътят към София
22:05 Светът е 7
22:35 Рок банда
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:05 Часът на зрителите  
00:40 Още от деня
01:50 Местно време
02:20 България днес 
03:50 Писма по снега
04:05 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Европейски маршрути

вТОрник, 9 Януари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Вокален концерт - песни от 

Рихард Щраус
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Време за губене 
00:30 Още от деня
01:40 Местно време
02:10 България днес 
03:40 Бързо, лесно, вкусно
03:50 Потребителската кошница
04:00 Шоуто на Канала
05:00 Знаете ли, че...
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Малки истории

срЯДа, 10 Януари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Време за губене 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /мъже/: Лукойл 

Академик - Балкан Ботевг-
рад

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Пътят към София
22:00 Непозната земя
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
00:35 Още от деня
01:45 Местно време
02:15 България днес 
03:45 Бързо, лесно, вкусно
03:55 Потребителската кошница
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bTV сиНема

БТв комеди

срЯДа, 3 Януари
06:00 „Аватар - легендата за Анк”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп. 32
15:00 „Изкушение” с.1, еп.14
16:00 „Клиника край езерото” с.2, 

еп. 100
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
18:00 „Сърцето на града” с.1, еп. 20
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп. 24
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.2
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Къща от карти” с.3, еп. 10
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града” /п./ - се-

риал
05:30 „Аватар - легендата за Анк”

ЧеТвърТък, 4 Януари
06:00 „Аватар - легендата за Анк”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп. 33
15:00 „Изкушение” с.1, еп.15
16:00 „Клиника край езерото” с.3, 

еп. 1
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
17:50 Спорт тото

18:00 „Сърцето на града” с.1, еп. 21
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп. 25
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.3
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Къща от карти” с.3, еп. 11
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града” /п./ - се-

риал
05:30 „Аватар - легендата за Анк”

ПеТък, 5 Януари
06:00 „Аватар - легендата за Анк”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп. 34
15:00 „Изкушение” с.1, еп.16
16:00 „Клиника край езерото” с.3, 

еп. 2
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
17:55 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града” с.1, еп. 22
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп. 26
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.4
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Къща от карти” с.3, еп. 12
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града” /п./ - се-

риал
05:30 „Аватар - легендата за Анк”

съБОТа, 6 Януари
06:00 „Костенурките Нинджа”
07:00 „Теория на глупостта” - раз-

влекателна поредица, с.1, еп. 
1

07:30 „Кое е това момиче” с.3, 
еп.11,12

08:00 „Тази събота и неделя” - пре-
даване с водещи Мариана 
Векилска, Жени Марчева и 
Диана Любенова 

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

12:00 bTV Новините 
12:30 „Домашен арест” с.4, еп.8
13:00 „Елхички” - комедия (Русия, 

2010), режисьори - Тимур 
Бекмамбетов, Александър 
Войтински, Димитри Кисе-
лев, актьори - Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Вера 
Брежнева, Екатерина Вилко-
ва, Мария Порошина, Дато 
Бахтадзе, Сергей Гармаш, 
Артур Смолянинов и др.

15:00 „Приятели“ с.3, еп.1,2
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ /п./ 

- документална поредица с 
водещ Мартин Карбовски

19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите - поредица 

за журналистически филми 
и разследвания

20:00 „Хрониките на Шанара” с.2, 
еп. 1,2

22:00 „Х - мен” - екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2000), режи-
сьор - Брайън Сингър, ак-
тьори - Хю Джакман, Патрик 
Стюарт, Иън Макелън, 
Джеймс Марсдън, Хали 
Бери, Ана Пакуин, Ребека 
Ромийн, Тайлър Мейн и др.

00:00 „Дневниците на вампира“ 
с.5, еп.13

01:00 „Дервишите - мистиците на 
Изтока“ - научно - популярен 
филм

02:00 „Мармалад” /п./ - токшоу
04:00 „Елхички” - комедия (Русия, 

2010), режисьори - Тимур 
Бекмамбетов, Александър 
Войтински, Димитри Кисе-
лев, актьори - Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Вера 
Брежнева, Екатерина Вилко-
ва, Мария Порошина, Дато 
Бахтадзе, Сергей Гармаш, 
Артур Смолянинов и др.

05:30 „Костенурките Нинджа”
неДелЯ, 7 Януари

06:00 „Костенурките Нинджа”
07:00 „Като на кино“ - предаване 

за кино с водещ Михаил 
Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя” - пре-
даване с водещи Мариана 
Векилска, Жени Марчева и 
Диана Любенова 

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

12:00 bTV Новините 
12:30 „Домашен арест” с.4, еп.9
13:00 „Елхички 2” - комедия (Ру-

сия, 2011), режисьор - Алек-
сандър Баранов, Алексан-
дър Кот, Леван Габриазде, 
Димитри Киселев, актьори 
- Пьотр Фьодоров, Сергей 
Светлаков, Иван Ургант, 
Мария Шалаева, Ана Чи-
повская, Мария Порошина, 
Павел Баршак и др.

15:00 „Приятели“ с.3, еп.3,4
16:00 „Двама мъже и половина“ 

с.12, еп.1,2

17:00 „120 минути” - публици-
стично предаване с водещ 
Светослав Иванов

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

стично предаване с водещ 
Светослав Иванов

19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите - поредица 

за журналистически филми 
и разследвания

20:00 „Сблъсъкът на титаните” 
- екшън, драма, фентъзи, 
приключенски (САЩ, Вели-
кобритания, 2010), режисьор 
- Луис Летериер, актьори 
- Пийт Постълуейт, Мадс 
Микелсен, Сам Уортингтън, 
Лиам Нийсън, Джема Артър-
тън, Джейсън Флеминг, Ралф 
Файнс, Изабела Мико, Дани 
Хюстън, Люк Евънс и др.

22:00 „Папараци” - телевизионен 
таблоид

23:00 „Проклятието на спящата 
красавица” - фентъзи, три-
лър, мистерия (САЩ, 2016), 
режисьор - Пери Реджиналд 
Teo, актьори - Итън Пек, 
Индиа Айсли, Натали Хол, 
Брус Дейвисън, Джеймс 
Адам лим, Скот Алън Смит, 
Зак Уорд и др.

01:00 „Дневниците на вампира“ 
с.5, еп.14

02:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
03:00 „Елхички 2” - комедия (Ру-

сия, 2011), режисьор - Алек-
сандър Баранов, Алексан-
дър Кот, Леван Габриазде, 
Димитри Киселев, актьори 
- Пьотр Фьодоров, Сергей 
Светлаков, Иван Ургант, 
Мария Шалаева, Ана Чи-

повская, Мария Порошина, 
Павел Баршак и др.

05:00 „Костенурките Нинджа”
ПОнеДелник, 8 Януари

06:00 „Аватар - легендата за Анк”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп. 35
15:00 „Изкушение” с.1, еп.17
16:00 „Клиника край езерото” с.3, 

еп. 3
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
17:55 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града” с.1, еп. 23
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп. 27
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.5
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Къща от карти” с.3, еп. 13
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града” /п./ - се-

риал
05:30 „Аватар - легендата за Анк”

вТОрник, 9 Януари
06:00 „Аватар - легендата за Анк”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп. 36
15:00 „Изкушение” с.1, еп.18
16:00 „Клиника край езерото” с.3, 

еп. 4
17:00 bTV Новините

17:30 „Лице в лице” 
18:00 „Сърцето на града” с.1, еп. 24
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп. 28
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.6
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Извън играта” с.6, еп. 1
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града” /п./ - се-

риал
05:30 „Аватар - легендата за Анк”

срЯДа, 10 Януари
06:00 „Аватар - легендата за Анк”
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп. 37
15:00 „Изкушение” с.1, еп.19
16:00 „Клиника край езерото” с.3, 

еп. 5
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
18:00 „Сърцето на града” с.1, еп. 25
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп. 29
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.7
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините - късна еми-

сия
00:00 „Извън играта” с.6, еп. 2
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна 

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града” /п./ - се-

риал
05:30 „Аватар - легендата за Анк”

срЯДа, 3 Януари
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета“ с.6, еп.13,14
08:00 „Отново и отново” с.1, еп.7
09:15 „Фатална грешка“ - кримина-

лен
11:15 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета“ с.6, еп.15,16
13:15 Премиера: „Отново и отно-

во” с.1, еп.8
14:15 „Сърфист” - комедия 
16:00 „Зеленият фенер” - екшън
18:30 „Шерлок Холмс: Игра на 

сенки” - екшън
21:00 „Легенда за пазителите” - 

анимация
23:00 „Психотерапевт“ - комедия
01:15 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета“ с.6, еп.15,16
ЧеТвърТък, 4 Януари

06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета“ с.6, еп.15,16

08:00 „Отново и отново” с.1, еп.8
09:15 „Пърси Джаксън и боговете 

на Олимп: Морето на чудо-
вищата” - фентъзи

11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета“ с.6, еп.17,18

13:30 Премиера: „Отново и отно-
во” с.1, еп.9

14:30 „Модна къща „Версаче“ - 
биографичен

16:15 „Елхички: Лапички, кокали и 
рокендрол“ - комедия (

18:15 „Годзила“ - екшън, приклю-
ченски

21:00 „Теория на конспирацията” - 
екшън

23:30 „Оцеляване” - трилър 
01:30 „Ризоли и Айлс: Криминални 

досиета“ с.6, еп.17,18
ПеТък, 5 Януари

06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета“ с.6, еп.17,18

08:30 „Теория на конспирацията” - 
екшън

11:15 „Дневниците на вампира“ 

с.6, еп.1,2
13:15 Премиера: „Отново и отно-

во” с.1, еп.10
14:15 „Годзила“ - екшън, приклю-

ченски 
17:00 „Фатална грешка“ - кримина-

лен
19:00 „Любов и други невъзможни 

неща” - драма 
21:00 „Дивергенти” - екшън
23:45 „Тъмна вълна“ - драма
01:45 „Аз съм гняв” - драма

съБОТа, 6 Януари
06:00 „Фатална грешка“ - кримина-

лен
08:00 „Петата власт“ - биографи-

чен
10:30 „Любов и други невъзможни 

неща” - драма 
12:30 „Като на кино” 
13:30 „Зеленият фенер” - екшън, 

фантастика ( САЩ, 2011), 
режисьор - Мартин Кембъл, 
актьори - Райън Рейнолдс, 
Блейк Лайвли, Питър Сар-
сгаард, Марк Стронг, Тим 
Робинс, Темуера Морисън, 
Анджела Басет и др.

16:00 „Дивергенти” - екшън, прик-
люченски, фентъзи (САЩ, 
2014), режисьор - Нийл Бър-
гър, актьори - Тони Голдуин, 
Маги Кю, Ашли Джъд, Джей 
Кортни, Тео Джеймс, Рей 
Стивънсън, Майлс Телър, 
Кейт Уинслет, Шайлийн Уу-
дли, Зои Кравиц и др.

18:45 „Тъмна вълна“ - драма, три-
лър, приключенски (САЩ, 
Великобритания, Южна 
Африка, Германия, Франция, 
2012), режисьор - Джон Сто-
куел, актьори - Хали Бери, 
Ралф Браун, Оливие Марти-
нес и др.

21:00 „Невъзможно бягство” - ек-
шън, трилър (САЩ,2013), ре-
жисьор - Микаел Хафстрьом, 
актьори - Силвестър Стало-
ун, Арнолд Шварценегер, 

Вини Джоунс, 50 Cent, Джеф 
Чейс, Мат Джералд, Сам 
Нийл, Джим Кавийзъл, Ейми 
Райън, Винсънт Д’Онофрио и 
др.

23:15 Cinema X: „Погрешен завой 
4” - ужаси, трилър, САЩ, 
Германия, 2011 г., режисьор 
- Деклан О’Брайън, актьори 
- Дженифър Пудавик, Теника 
Дейвис, Тера Внеса, Дийн 
Армстронг, Шон Скене, Скот 
Джонсън и др.

01:00 „Като на кино” 
02:00 „Петата власт“ - биографи-

чен, драма, трилър (САЩ, 
Индия, Белгия, 2013) , режи-
сьор - Бил Кондън, актьори 
- Питър Капалди, Дейвид 
Тюлис, Анатол Тобман, Бе-
недикт Къмбърбач, Даниел 
Брюл и др.
неДелЯ, 7 Януари

06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални 
досиета“ с.6, еп.18

07:15 „Джей Едгар” - биографичен, 
драма (САЩ, 2011), режисьор 
- Клинт Истууд, актьори - 
Денис О’Хеър, Джош Лукас, 
Леонардо Ди Каприо, Арми 
Хамър, Джуди Денч, Деймън 
Хериман, Дилан Бърнс, Нао-
ми Уотс, Джефри Донован и 
др.

09:45 „Легенда за пазителите” - 
анимация, приключенски, 
фентъзи (САЩ, Австралия, 
2010), режисьор - Зак Снай-
дър

11:45 „Психотерапевт“ - комедия, 
драма (САЩ, 2009), режи-
сьор - Джонас Пейт, актьори 
- Кевин Спейси, Джо Нунез, 
Марк Уебър и др.

14:00 „Теория на конспирацията” 
- екшън, трилър (САЩ, 1997), 
режисьор - Ричард Донър, 
актьори - Мел Гибсън, Джу-
лия Робъртс, Патрик Стюарт, 
Стив Кан, Тери Александър, 

Алекс Макартър и др.
16:45 „Невъзможно бягство” - ек-

шън, трилър (САЩ,2013), ре-
жисьор - Микаел Хафстрьом, 
актьори - Силвестър Стало-
ун, Арнолд Шварценегер, 
Вини Джоунс, 50 Cent, Джеф 
Чейс, Мат Джералд, Сам 
Нийл, Джим Кавийзъл, Ейми 
Райън, Винсънт Д’Онофрио и 
др.

19:00 „Пърси Джаксън и боговете 
на Олимп: Морето на чудо-
вищата” - фентъзи, приклю-
ченски, семеен (САЩ,2013), 
режисьор - Тор Фройдентал, 
актьори - Логан Лърман, 
Александра Дадарио, Дъ-
глас Смит, Левин Рамбин, 
Брандън Т. Джаксън, Джейк 
Ейбъл, Антъни Хед, Стенли 
Тучи, Нейтън Филиън и др.

21:00 „300” - екшън, драма, ис-
торически, приключенски 
(САЩ, 2006), режисьор - Зак 
Снайдър, актьори - Доминик 
Уест, Родриго Санторо, Май-
къл Фасбендер, Лена Хийди, 
Джерард Бътлър и др.

23:15 „Как живея сега” - драма 
(Великобритания, 2013), ре-
жисьор - Кевин Макдоналд, 
актьори - Сирша Ронан, Том 
Холънд, Джордж МакКей, 
Сабрина Дикенс, Софи Елис 
и др.

01:30 „Джей Едгар” - биографичен, 
драма (САЩ, 2011), режисьор 
- Клинт Истууд, актьори - 
Денис О’Хеър, Джош Лукас, 
Леонардо Ди Каприо, Арми 
Хамър, Джуди Денч, Деймън 
Хериман, Дилан Бърнс, Нао-
ми Уотс, Джефри Донован и 
др.

ПОнеДелник, 8 Януари
06:00 „Дневниците на вампира” 

с.6, еп.1,2
08:00 „Отново и отново” с.1, еп.10
09:15 „Тъмна вълна“ - драма, три-

лър, приключенски (САЩ, 
Великобритания, Южна 
Африка, Германия, Франция, 
2012), режисьор - Джон Сто-
куел, актьори - Хали Бери, 
Ралф Браун, Оливие Марти-
нес и др.

11:45 „Дневниците на вампира” 
с.6, еп.3,4

13:45 Премиера: „Отново и отно-
во” с.1, еп.11

14:45 „Сигурна печалба” - ко-
медия, драма (САЩ, 2011), 
режисьор - Томас Макарти, 
актьори - Пол Джиамати, 
Мелани Лински, Ейми Райън, 
Джефри Тамбор, Бърт Йънг и 
др.

16:45 „Тройка дебили” - комедия 
(САЩ, 2012), режисьори - Бо-
би Фарели, Питър Фарели, 
актьори - Сценарист: Майк 
Кърон, Боби Фарели, Питър 
Фарели В ролите: София 
Вергара, Шон Хейс, Джейн 
Линч, Лари Дейвид, Грек 
Биерко, Крис Диамантолопу-
лус, Дженифър Хъдзън, Уил 
сасо, Стивън Колинс и др.

18:45 „Аз: Началото” - драма, 
фантастика (САЩ, 2014), 
режисьор - Майк Кейхил, ак-
тьори - Майкъл Пит, Стивън 
Ян, Астрид Берже - Фрисби, 
Брит Марлинг и др.

21:00 Премиера: „300: Възходът 
на една империя“ - драма, 
екшън, фентъзи (САЩ, 2014), 

Режисьор - Ноам Мъро, актьори 
- Съливан Степълтън, Ева 
Грийн, Лена Хийди, Андрю 
Тиернън, Родриго Санторо, 
Джак О’Конъл, Дейвид Уе-
нам, Калан Мълви и др.

23:15 „Експресно фото” - драма 
(САЩ, 2002), режисьор - 
Марк Романек, актьори 
- Робин Уилямс, Майкъл 
Вартан, Кони Нилсън, Дилан 
Смит, Гари Коул и др.

01:15 „Черни платна“ с.3, еп.1

вТОрник, 9 Януари
06:00 „Дневниците на вампира” 

с.6, еп.3,4
08:00 „Отново и отново” с.1, еп.11
09:30 „Убийствено влечение“ - 

трилър (Канада, 2015), режи-
сьор - Антъни Лефресне

11:30 „Дневниците на вампира” 
с.6, еп.5,6

13:30 Премиера: „Отново и отно-
во” с.1, еп.12

14:30 „Крилати същества“ - драма 
(САЩ, 2008), режисьор - Ро-
ан Уудс, актьори - Гай Пиърс, 
Дакота Фанинг, Маршал 
Алман, Джеймс Бадсон, Кейт 
Бекинсейл, Форест Уитакър, 
Дженифър Хъдзън, Джаки 
Ърл Хейли и др.

16:30 „Среща в интернет“ - кри-
минален, драма, мистерия 
(Канада, 2014), режисьор 
- Дейвид ДеКрейн, актьори 
- Ивон Займа, Шон Робъртс, 
Мери - Маргарет Хюмс, Гари 
Хъдсън и др.

18:30 „Джей Едгар” - биографичен, 
драма (САЩ, 2011), режисьор 
- Клинт Истууд, актьори - 
Денис О’Хеър, Джош Лукас, 
Леонардо Ди Каприо, Арми 
Хамър, Джуди Денч, Деймън 
Хериман, Дилан Бърнс, Нао-
ми Уотс, Джефри Донован 

21:00 „Пазители“ - екшън, фантас-
тика (Русия, 2017), режисьор 
- Сарик Андреасян, актьори 
- Антон Пампушний, Санжар 
Мадиев, Себастиян Сисак, 
Алина Ланина, Вячеслав 
Разбегаев, Валерия Шкиран-
до, Станислав Ширин и др. 

22:45 „Артър” - комедия (САЩ, 
2011), режисьор - Джейсън 
Уинър, актьори - Ръсел 
Бранд, Хелън Мирън, Дже-
нифър Гарнър, Луис Гузмън, 
Ник Нолти и др.

01:00 „Черни платна“ с.3, еп.2
02:00 „Дневниците на вампира” 

с.6, еп.5,6

срЯДа, 10 Януари
06:00 „Дневниците на вампира” 

с.6, еп.5,6
08:00 „Отново и отново” с.1, еп.12
09:15 „Аз: Началото” - драма, 

фантастика (САЩ, 2014), 
режисьор - Майк Кейхил, ак-
тьори - Майкъл Пит, Стивън 
Ян, Астрид Берже - Фрисби, 
Брит Марлинг и др.

11:45 „Дневниците на вампира” 
с.6, еп.7,8

13:45 „Вътрешна сигурност” с.3, 
еп.1

15:00 „Тройка дебили” - комедия 
(САЩ, 2012)16:45 „Ар-
тър” - комедия (САЩ, 2011), 
режисьор - Джейсън Уинър, 
актьори - Ръсел Бранд, 
Хелън Мирън, Дженифър 
Гарнър, Луис Гузмън, Ник 
Нолти и др.

19:15 „Пазители“ - екшън, фантас-
тика (Русия, 2017), режисьор 
- Сарик Андреасян, актьори 
- Антон Пампушний, Санжар 
Мадиев, Себастиян Сисак, 
Алина Ланина, Вячеслав 
Разбегаев, Валерия Шкиран-
до, Станислав Ширин и др. 

21:00 „Турбо” - анимация (САЩ, 
2013), режисьор - Дейвид 
Сорън; Озвучаващи актьори: 
Райън Рейнолдс, Снуп Дог, 
Пол Джиамати, Самюъл 
Джаксън, Мишел Родригес, 
Ричард Дженкинс, Мая 
Рудолф, Къртууд Смит, Бил 
Хейдър, Луис Гузмън, Май-
къл Пеня, Кен Джонг и др.

23:00 „Моето приключение в ди-
вото” - драма, биографичен 
(САЩ, 2014), режисьор - Жан 
- Марк Вале, актьори - Рийз 
Уидърспун, Лора Дърн, То-
мас Садоски, Кийн Макрей, 
Майкъл Хюсман, Клиф Де 
Йьнг, Ник Еверсман

01:15 „Черни платна“ с.3, еп.3
02:15 „Дневниците на вампира” 

с.6, еп.7,8

срЯДа, 3 Януари
06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.5
07:00 „Без пукната пара“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Домашен арест” - сериал
10:00 „Нощ в музея” - екшън, 

комедия, фентъзи (САЩ, 
2006), режисьор - Шон Леви, 
актьори - Бен Стилър, Карла 
Гуджино, Дик Ван Дайк, Били 
Кобс, Джейк Чери, Оуен Уил-
сън, Робин Уилямс, Патрик 
Галахар и др.

12:00 „Кухня“ - сериал 
13:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - 

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

диен сериал
17:00 „Домашен арест” - сериал, 

с.4
18:00 „Кое е това момиче“ - сери-

ал, с.5 
19:00 „Без пукната пара“ - сериал, 

с.5
20:00 „Новите съседи” - комедиен 

сериал 
22:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен 

сериал
00:00 „Нощ в музея” - екшън, 

комедия, фентъзи (САЩ, 
2006), режисьор - Шон Леви, 
актьори - Бен Стилър, Карла 
Гуджино, Дик Ван Дайк, Били 
Кобс, Джейк Чери, Оуен Уил-
сън, Робин Уилямс, Патрик 
Галахар и др.

02:00 „Предградие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
04:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал

ЧеТвърТък, 4 Януари
06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.5
07:00 „Без пукната пара“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Домашен арест” - сериал
10:00 „Нощ в музея: Тайната на 

гробницата” - комедия, 
приключенски, семеен, фен-
тъзи (САЩ, Великобритания, 
2014) ,режисьор - Шон Леви, 
актьо

12:00 „Кухня“ - сериал 
13:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - 

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

диен сериал
17:00 „Столичани в повече” - сери-

ал, с.5
18:00 „Кое е това момиче“ - сери-

ал, с.5 
19:00 „Без пукната пара“ - сериал, 

с.5
20:00 „Новите съседи” - комедиен 

сериал 
22:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен 

сериал
00:00 „Нощ в музея: Тайната на 

гробницата” - комедия, 
приключенски, семеен, фен-
тъзи (САЩ, Великобритания, 
2014) ,режисьор - Шон Леви, 
актьори - Бен Стилър, Робин 
Уилямс, Оуен Уилсън, Стив 
Куган, Рики Джарвис, Дан 
Стивънс, Скайлър Джисондо, 
Патрик Галахар, Ребел уил-
сън, Рами Малек, Дик Ван 
Дайк и др.

02:00 „Предградие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
04:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал

ПеТък, 5 Януари
06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.6
07:00 „Без пукната пара“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Столичани в певече” 
10:00 „Как да разкараш гаджето за 

10 дни” - комедия, романти-
чен (САЩ, Германия, 2003), 
режисьор - Доналд Петри, 
актьори - Кейт Хъдсън, Матю 
Макконъхи, Томас Ленън, 
Катрин Хан, Адам Голдбърг, 
Майкал Мишел, Шалом Хар-
лоу и др.

12:00 „Кухня“ - сериал 
13:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - 

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

диен сериал
17:00 „Столичани в повече” - сери-

ал, с.5
18:00 „Кое е това момиче“ - сери-

ал, с.5 
19:00 „Без пукната пара“ - сериал, 

с.5
20:00 „Новите съседи” - комедиен 

сериал 
22:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен 

сериал
00:00 „Как да разкараш гаджето за 

10 дни” - комедия, романти-
чен (САЩ, Германия, 2003), 
режисьор - Доналд Петри, 
актьори - Кейт Хъдсън, Матю 
Макконъхи, Томас Ленън, 
Катрин Хан, Адам Голдбърг, 
Майкал Мишел, Шалом Хар-
лоу и др.

02:00 „Предградие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
04:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал

съБОТа, 6 Януари
06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.6
07:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.1
08:00 „По средата” - сериал, с.7
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, 

с.2
10:00 „Шрек 2“ - комедия, анима-

ция (САЩ ,2004), режисьори 
- Кели Асбъри, Конрад Вър-
нън, Андрю Адамсън

12:00 „Новите съседи “ /п./ - коме-
диен сериал

15:30 „Столичани в повече“ - коме-
диен сериал, с. 5

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

19:30 „Кухня” - комедиен сериал
20:30 „Снежната кралица” - ани-

мация (Русия, 2012), режи-
сьори - Максим Свешников, 
Владлен Барба

22:30 „Шегаджии“ - сериал, с.4
23:30 „Столичани в повече“ - коме-

диен сериал
02:30 „Шегаджии“ - сериал, с.4
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина” 

/п./ - сериал
неДелЯ, 7 Януари

06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.6
07:00 „Двама мъже и половина” - 

комедиен сериал, с.1
08:00 „По средата” - сериал, с.7
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, 

с.2
10:00 „Снежната кралица” - ани-

мация (Русия, 2012), режи-
сьори - Максим Свешников, 
Владлен Барба

12:00 „Новите съседи “ /п./ - коме-
диен сериал

15:30 „Столичани в повече“ - коме-
диен сериал, с. 5

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

19:30 „Кухня” - комедиен сериал
20:30 „Шрек 2“ - комедия, анима-

ция (САЩ ,2004), режисьори 
- Кели Асбъри, Конрад Вър-
нън, Андрю Адамсън

22:30 „Шегаджии“ - сериал, с.4
23:30 „Столичани в повече“ - коме-

диен сериал
02:30 „Шегаджии“ - сериал, с.4
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина” 

/п./ - сериал
ПОнеДелник, 8 Януари

06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.6
07:00 „Без пукната пара“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Столичани в певече” - сери-

ал
10:00 „Рио 2” - анимация, 

приключенски,комедия, 
семеен (САЩ, 2014), сцена-
ристи - Дон Раймър, Карлос 
Салдана, режисьор - Карлос 
Салдана

12:00 „Кухня“ - сериал 
13:00 „Кое е това момиче“ /п./ - 

сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - 

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

диен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сери-

ал, с.5
18:00 „По средата“ - сериал, с.4 
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен 

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

комедиен сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен 

сериал
00:00 „Американски пай: Отново 

заедно“ - комедия (САЩ, 

2012), режисьори - Джон 
Хървиц, Хейдън Шлосбърг, 
актьори - Джейсън Бигс, 
Алисън Ханигън, Крис 
Клайн, Томас Йън Никълъс, 
Еди Кей Томас, Шон Уилям 
Скот, Тара Рийд, Наташа 
Лионе, Юджийн Леви и др.

02:00 „Клуб „Веселие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
05:00 „Без пукната пара“ /п./ - се-

риал
вТОрник 9, Януари

06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.6
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Столичани в певече” - сери-

ал
10:00 „Информаторът“ - комедия, 

драма, криминален (САЩ, 
2009), режисьор - Стивън 
Содърбърг, актьори - Мат 
Деймън, Тони Хейл, Мелани 
Лински и др. 

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

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

диен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сери-

ал, с.5
18:00 „По средата“ - сериал, с.4 
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен 

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

комедиен сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен 

сериал
00:00 „Информаторът“ - комедия, 

драма, криминален (САЩ, 
2009), режисьор - Стивън 
Содърбърг, актьори - Мат 
Деймън, Тони Хейл, Мелани 
Лински и др. 

02:00 „Клуб „Веселие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
05:00 „Без пукната пара“ /п./ - се-

риал
срЯДа 10, Януари

06:00 „Клуб „Веселие“ - сериал, с.6
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Столичани в певече” 
10:00 „Самоличност на аванта“ 

- криминален, комедия 
(САЩ, 2013), режисьор - Сет 
Гордън, актьори - Джейсън 
Бейтман, Мелиса Маккарти, 
Джон Фавро, Аманда Пийт, 
Ти Ай, Дженезис Родригез, 
Морис Честнът, Джон Чо, 
Робърт Патрик и др.

12:00 „Кухня“ - 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.4 
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен 

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

комедиен сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен 

сериал
00:00 „Самоличност на аванта“ 

- криминален, комедия 
(САЩ, 2013), режисьор - Сет 
Гордън, актьори - Джейсън 
Бейтман, Мелиса Маккарти, 
Джон Фавро, Аманда Пийт, 
Ти Ай, Дженезис Родригез, 
Морис Честнът, Джон Чо

02:00 „Клуб „Веселие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал 
05:00 „Без пукната пара“ /п./ - се-

риал



3.I. - 9.I.2018 г.
1

Български 9Любопитно у нас

Ñòèõîâå ïî îãðàäèòå â ñåëî Èñêðà

Ôерма за 
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Какво са яли българите в Русокастро?
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Ïîêàçàõà äÿêîíñêèÿ ïîÿñ 
íà Ëåâñêè 

Легендарниÿò Àзнаâóр ñ по÷еòен знак на Áóргаñ

Дяконския пояс 
(орар) на Васил Лев-

ски видяха варненци 
на изложба в специал-

на витрина в Музея на 
Възраждането. 

На 7 декември 1858 
г. Левски приема мо-
нашеско звание с име-
то Игнатий. Орарът на 
Левски се съхранява 
от 32 години в Реги-
оналния исторически 
музей – Велико Търно-
во. Получен е като да-
рение през 1985 г. от 
Димитър и Веска То-
плийски от София. 

Дълго пазената от 
семейството реликва 
е предадена на баща-
та на Димитър – Атанас 
Топлийски, от Ботевия 
четник Димитър Тодо-

ров – Димитрото, кой-
то е съхранявал без-
ценната светиня. 

Дяконският пояс е 
ползван от Васил Лев-
ски в периода 1858 – 
1861 г. Дълъг е 4,30 
м и широк – 10,5 см. 
Изтъкан е в жълто и 
е украсен с растител-
ни орнаменти – буке-
ти с цветя в лилаво и 
зелено. Между тях има 
кръстове, изработени 
от сърма. Двата края 
на колана са бродира-
ни върху тъмночерве-
но кадифе със сърма 
и завършват със сър-
мени ресни.

Студентският съвет 
избра за Будител на 
2017 г. дарителя и док-
тор хонорис кауза на 
Русенския университет 
игнат канев.

Инициативата се про-
вежда за трета година и 
отличава преподаватели 
от различните факулте-
ти. В продължение на ме-
сец студентите имаха въз-
можност да номинират 
хората, в които намират 
най-голямо вдъхновение 
и при които усвояват най-
пълноценно нужните зна-
ния за професионалното 
им развитие. Всеки фа-
култет излъчи своя „буди-
тел“, като най-много гла-
сове събраха гл. ас. д-р 
Десислав Гечев от Аграр-
но-индустриалния факул-
тет, гл. ас. д-р Емил Янков 
от Машинно-технологич-
ния факултет, доц. д-р Вя-
ра Русева от Електрофа-
култета. За „будител“ на 
Транспортния факултет 
бе избран гл. ас. д-р Ди-
митър Грозев, а във фа-
култета по бизнес и ме-
ниджмънт приза заслужи 
гл. ас. д-р Даниела Йорда-
нова. Проф. д-р Велизар 
Павлов беше отличен от 

Легендарният френски из-
пълнител с арменска кръв 
Шарл Азнавур получи почет-
ния знак на община Бургас 
и бургаска шлагерна музика.

Бургаският зам.-кмет д-р 
Лорис Мануелян не само чу 
на живо концерта на леген-
дарния френски изпълнител 
Шарл Азнавур в столицата, 
но и имаше честта да се срещ-
не и разговаря с него.

Той го поздрави от името 
на поколения бургазлии, ко-
ито продължават да слушат 
песните му. 

Шанур Вахинаг Азнавурян се 
ражда в Париж през 1924 г. в 

семейството на арменски ими-
гранти. Родителите му са певци 
и водели малкия Шанур на всич-

ки свои участия. 
На 9 години синът им 

напуска училище и при-
ема сценичното име Аз-
навур. 

Години наред той 
пее по клубове и кръч-
ми. До 1946 г., когато 
на една от масите сре-
щу него сяда Едит Пиаф. 
Впечатлена от гласа му, 
тя го кани на турнето си 
във Франция и Съеди-
нените щати. И доско-
ро никому неизвестни-

ят Шарл Азнавур се превръща в 
текстописец, а по-късно и певец 
от световна величина. 

ден елен, сърна, див за-
ек, фазан, лебед.  Това 
показва, че за средно-
вековните хора ловът е 
бил един сериозен по-
минък. От особена важ-
ност е и откриването на 
кости от диво говедо – 
тур, който достига на те-
гло до 1100 кг и ловът му 
е бил много опасен.

Домашните животни 
са представени с кости 
от свиня, коза, овца, го-
ведо и бивол, като най-
много са тези от домаш-
на свиня. Прави впечат-
ление, че консумирани-
те прасета са предимно 
6-8- месечни. От дребни-

те преживни за храна са 
употребявани повече ов-
це, отколкото кози. От до-
машните птици са откри-
ти кости на гъска. Мно-
го важна информация е 
добита от изследването 
на конските кости. Стана 
ясно, че те са от селек-
тирани породи, ползва-
ни за езда, а не за тегли-
телна сила. По своите по-
казатели те се доближа-
ват до костите на коне, 
открити в крепостта Ца-
ревец – това са животни, 
отглеждани за войскови 
нужди и които в никакъв 
случай не са ползвани в 
домашните стопанства. 

Фермата на семей-
ство Родинови от село 
Страшимирово, Вар-
ненско, може да се на-
рече "Оазис на люто-
то". В нея растат пове-
че от 70 сорта чушки 
от четири континен-
та, включително и най-
лютият сорт "Кароли-
на рийпър", който е 
200 пъти по лют от най-
горещата родна чушка 
– „Български морков”.

В ъ -
п р е -
ки това 
р о д н а -
та чуш-
ка има 
светов-
на сла-
ва зара-
ди вку-
с о в и т е 
си ка-
чества. 
"Само в 
Б ъ л г а -
рия по 
н я к а к -
ва не-
понятна 
за мен 
п р и ч и -
на не 
го по-
знават и някои му ви-
кат "румънка", посочи 
Христо Родинов.

Макар у нас да си 
мислим, че консумира-

ме много люто, всъщ-
ност изобщо не можем 
да се мерим със стра-
ни като Индия, Мекси-
ко и държавите от Ка-
рибския басейн.

Именно държави-
те, които консумират 
много люто, страдат 
много по-малко от ра-
кови заболявания. 

От топлите страни 
са и най-атрактивните 
сортове чушки като 

„Трини-
д а д с к и 
с к о р -
пион” и 
к у б и н -
с к а т а 
" Х а б а -
неро".

С е -
мейство 
Родино-
ви мо-
гат да се 
п о х в а -
лят съ-
що, че 
п р а в я т 
е д и н -
ствено-
то в све-
та слад-
ко от це-
ли люти 

чушлета. В световен 
мащаб люто обичат 
25% от хората, а 5 на 
сто от тях са буквално 
пристрастени.

Цитати от български стихо-
творения и илюстрации към тях 
изписва пенсионирана учител-
ка по къщите в първомайското 
село Искра.

Така на оградите се появяват 
стихове от Ботев, Вазов и Яво-
ров. Инициативата среща под-
крепата на местните жители, ко-
ито сами определят творчество-
то на кой велик българин да кра-
си домовете им.

Инициативата е на учителка-
та Неделя Босева и от пет годи-
ни насам основното, което я въл-
нува, е да покаже на света поне 
частица от нашето минало. 

Отдала 30 години на децата, 
сега бившата начална учителка 

всеки ден прекар-
ва часове наред 
с четка в ръка 
пред някоя 
от къщите 
на своя-
та улица. 
Начало-
то поста-
вя върху 
своя дом 
с цитат от 
творчест-
вото на Бо-
тев.

Съседите й са-
ми боядисват огради-
те си с вар, за да помогнат. След 
това Неделя реди образи и сти-

хове с помощта на брон-
зова боя. Така се по-

явяват произведе-
ния на Яворов, 

Иван Вазов, Сто-
ян Михайлов-
ски. 

Сред обра-
зите, които 
предстои да се 
появят, са тези 

на Патриарх Ев-
тимий и Отец Па-

исий. А съседите 
на учителката от Ис-

кра вече са пожелали да 
има стихове и илюстрации и 

по други улици в първомайско-
то село.

При разкопките на 
средновековния град 
Русокастро са открити 
662 броя животински 
кости, които са изслед-
вани от археозоолога 
д-р Георги Рибаров.

Стана ясно, че жите-

лите на града през 13-
14 в. са консумирали 
месо от различни жи-
вотински видове. Пра-
ви впечатление, че це-
ли 25% от общия брой 
кости е на диви живот-
ни: дива свиня, благоро-

студентите на факултета 
„Природни науки и обра-
зование“, а гл. ас. д-р Ма-
рия Радева - от бъдещите 
юристи, които се обуча-
ват в Русенския универси-
тет.  „Будител“ на факулте-
та по обществено здраве 
и здравни грижи за вто-
ра поредна година е ас. 
д-р Александър Андре-
ев. Студентите от Фили-
ал Силистра са дали най-
много гласове за доц. д-р 
Теменужка Бухчева, а те-
зи от Филиал Разград - за 
ас. Гьоре Наков. Отличи-
ята бяха връчени от но-
воизбраните членове на 
Студентския съвет от съ-
ответните факултети и 
филиали. 

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Ñúâðåìåíåí
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МОМиЧенЦе 
уБиТО ЖесТОкО 
7-годишната Дамла от 

Момчилград била намере-
на от майка си рано сутрин-
та в дома им, когато се вър-
нала от нощна смяна.

 Детето било удушено, а 
след това омотано в тиксо. 
има задържана жена, мно-
го близка на семейството. 
Майката също бе задържа-
на и бе проведен следствен 
експеримент.  

Майката отглеждала са-
ма дъщеря си. Бащата ра-
боти в Белгия, по-големи-
ят брат е заминал за Тур-
ция. 

Обвинен е братовчед на 
детето, който го е убил за-
ради пари.

въОръЖен граБеЖ 
въоръжен грабеж е из-

вършен в бюро за между-
народни парични прево-
ди във велинград. От ох-
ранителната фирма не-
забавно подали инфор-
мация за случая и в по-
лицията във велинград. 
Пристигналите на място-
то служители установили, 
че неизвестен мъж е за-
плашил с пистолет 39-го-
дишната служителка на 
офиса. след това той ус-
пял да отмъкне налична-
та сума от оборота на бю-
рото и избягал. 

красТа ПлъЗна 
в сТарЧески ДОМ
По една от национал-

ните телевизии бе пока-
зан преди време случай 
на епидемия от краста в 
дом за възрастни хора в 
Дървеница. Малко след 
излъчването на репорта-
жа служители от дома раз-
казват ужасяващи неща. 

крастата е плъзнала 
от липса на хигиена. ве-
че две години има епиде-
мия, без никой да взима 
мерки. 

Директорката Зоя Мар-
кова знаела за това, но не 
предприемала мерки, за-
щото става въпрос за не-
регламентиран хоспис, 
който получава до 300 
лв., когато се настани чо-
век там.

БивШ кМеТ и синъТ 
Му сПиПани За 

каналДЖиЙсТвО
Задържаха бившия 

кмет на свиленград Хрис-
то Минков и сина му Бла-
говест Минков за канал-
джийство. арестувани са 
между 8 и 10 души при 
спецакцията.  Преди ед-
на година синът на Мин-
ков е бил задържан в ра-
йона на капитан андре-
ево отново за трафик на 
хора, но не е бил осъден. 

семейството има сме-
топочистваща фирма 
"вОлФ Милениум". 

Маскирани
 нападнаха 

сирийче

Полицията погна 
траурната мафия

Кампания срещу 
телефонните измамници

дядовци в болница 
след сблъсък

Полицейски инспектори в Бур-
гас, служители на Икономиче-
ска и на криминалната поли-
ция започват лични срещи с 
възрастни хора в пенси-
онерските клубове в 
града. 

Те ще обясняват 
как да се предпа-
зят от телефонни 
измами и как да 
се прави раз-
лика между 
истински по-
лицай и измамник, представящ се 
по телефона за полицейски слу-
жител. 

Кампанията ще се насочи и към 
домоуправители, роднини и близ-

ки на уязвимите възрастни 
хора. Поредната преван-

тивна кампания започна, 
след като в Бургас бан-
кови служители предо-

твратиха телефонна из-
мама на 71-годишен мъж, 

от който измамници са 
и с - кали 40 000 ле-

ва.
От местната по-

лиция призовават 
гражданите за поре-

ден път да проведат 
разговори с възрастните си роди-
тели, близки и роднини, на които 
да заострят вниманието върху те-
лефонните измами и най-честите 
механизми за осъществяването им. 

Мащабната полицей-
ска акция срещу траур-
ния бизнес в Бургас, в 
която участваха и здрав-
ните и данъчните вла-
сти, идва след серия от 
палежи на погребални 
коли. 

Официалните причи-
ни за спецакцията са на-
личието на катафалки, 
регистрирани като ле-
ки коли, злоупотреба с 
цените на погребални-
те услуги и най-вече на 
погребенията на чужде-
нци и транспорта им зад 
граница, както и други 
нелоялни практики.

Според някои от по-

гребалните агенции 
обаче поводът е друг и 
е свързан с опитите за 
налагане на нов играч и 
на монопол над бизнеса 
с погребения по морето.

Напрежението започ-
ва, когато посред нощ 
пламва една от коли-
те на частна погребал-
на агенция. Запалена е 
катафалката и на друга 
фирма.

Дейността на фирми-
те ще остане под наблю-
дението на полицията. 
Ако се установят адми-
нистративни наруше-
ния, фирмите ще бъдат 
глобени. 

Пешеходец на 81 
години пострада в 
Русе, след като бе 
блъснат от 73-годи-
шен шофьор 

Мъжът пресичал 
на пешеходна пъте-
ка на бул. "Цар Ос-
вободител" в града. 

Пешеходецът е 
откаран в русенска-
та болница с фрак-
тура на черепа и с 
комоцио. Наложи-
ло се е линейка да 
транспортира до 
лечебното заведе-
ние и шофьора на 
автомобила, който 
след преглед бил 
освободен. 

Жена бе блъс-
ната от 80-годи-
шен шофьор на 
лек автомобил на 
пешеходна пътека 
в бургаския ком-
плекс "Зорница". 

Лек автомобил  
отнема предим-
ството и блъска 
пресичащата по 
пешеходната пъте-
ка 63-годишна же-
на. Тя е транспор-
тирана в УМБАЛ-
Бургас, където е 
установено, че е с 
фрактура на дяс-
ната подбедрица. 
Жената е оставена 
за лечение. 

80-годишен помете 
жена на зебра

Шофьор на джип е прега-
зил и убил 10-годишно мо-
миченце в пловдивското се-
ло Първенец. Инцидентът е 
станал в ромската махала на 
селото. Момиченцето е било 
с майка си и отивало на учи-
лище, когато е пометено от 
джипа, управляван от 56-го-
дишен мъж от село Бресто-
вица. То е загинало на място. 
Майката е изпаднала в шок и 
е откарана от екип на Спеш-
на помощ в болница. Близки 
на семейството са пребили 
шофьора на джипа. На място 
са изпратени екипи на Път-
на полиция, Областната ди-
рекция на МВР в Пловдив и 
спецсили. 

шофьор прегази 
дете, роднини 

го пребиха

Голям пожар в къща близнак в смолянско-
то село Момчиловци остави седем семейства 
без покрив преди Коледа. Пожарът е избух-
нал от комин на къщата, като за броени ми-
нути пламъците са се разпространили. Въ-
преки усилията на местните хора и пожар-
никарите щетите са сериозни. 

Огънят е изпепелил 
покрива, имущество, 
техника и доку-
менти.

Почти всич-
ки жители на 
селото се оп-
итали да по-
могнат, след 
като чули кам-
банния звън за 
пожар. Хората се 
притичвали на помощ 
с пожарогасители, марку-
чи, кофи, кой каквото е имал под 
ръка. Пристигнали и пожарникари от Смолян, 
като колата им била зареждана с вода над де-
сет пъти. Това обаче не помогнало. 

Пожари вилнеят по домовете
7 семейства останаха без покрив Пенсионер изгоря

 в Пчелник
74-годишен мъж е 

загинал при пожар в 
дома му във варнен-
ското село Пчелник. 

На място незабавно 
са изпратени еки-

пи на пожар-
ната, ко-

ито за-
п о ч -

в а т 
д а 
г а -
с я т 
о г ъ -

н я . 
При ог-

леда в ед-
на от стаите 

е открит мъртъв 
74-годишният соб-
ственик на имота, кой-
то е бил трудно под-
вижен.  

65-годишен мъж е починал при 
пожар, избухнал в къща в центъ-
ра на Пловдив. 

Изпратени са 2 пожарни авто-
мобила, като екипите са успели 
да спасят четирима души, както 
и къщата от пълно унищожение. 

Установено е, че пожарът е из-
бухнал от неправилно ползване 
на отоплителен уред. Вследствие 
на вдишване на токсични газове, 
отделени при пожара е загинал 
65-годишния мъж и е пострадал 
по-тежко 64-годишен.

Загинал и пострадал в Пловдив

никарите щетите са сериозни. 
Огънят е изпепелил 

покрива, имущество, 
техника и доку-

Почти всич-
ки жители на 

На място незабавно 
са изпратени еки-

пи на пожар-
ната, ко-

ито за-

като чули кам-
банния звън за 
пожар. Хората се 
притичвали на помощ 
с пожарогасители, марку-
чи, кофи, кой каквото е имал под 

в а т 
д а 
г а -
с я т 
о г ъ -

н я . 
При ог-

леда в ед-
на от стаите 

е открит мъртъв 

Софийският градски съд 
обяви за издирване единия 
от подсъдимите за жесто-
кия побой над 28-годишния 
Георги Димитров в центъ-
ра на София през 2013 г.  
32-годишният Иво Тилков е 
обявен за издирване, след 
като не се е явил на вто-
ро поредно заседание пред 
градския съд.  

Иво Тилков, Джоно Мла-
денов и Момчил Милчов са 
обвинени в опит за убийство 
по хулигански подбуди. На 9 
ноември 2013 г. трима мъже 
нападнаха и пребиха жесто-
ко на ул. "Пиротска" младия 
мъж, който е от шуменско 
село и е известен като Метин, 
защото го помислили за ими-
грант. След побоя Димитров 
бе настанен във Военномеди-
цинска академия в критично 
състояние с тежка черепно-
мозъчна травма. Лекарите ус-
пяха да спасят живота му, но 
и до днес здравословното му 
състояние е влошено.  

Маскирани са на-
хлули в училищен 
двор във варна и са 
пребили жестоко пе-
токласник от сирий-
ски произход. 

инцидентът е ста-
нал в двора на вто-
ро основно учили-
ще „н.Й.вапцаров“ 
във варна. Пребито-
то момче е петокла-
сник от сирийски про-
изход, но родители-
те му не са бежанци, 
а са жители на варна. 
Те са били студенти в 
града и са останали да 
работят в България. 
след като нанесли 
побоя, нападателите 
избягали. вследствие 
на инцидента детето 
е със счупен нос. 

"веднага му е ока-
зана медицинска по-
мощ, извършена е 
операция и в момен-
та детето се чувства 
добре", увери вен-
цеслава генова. 

Подсъдим за 
хулиганство 

избяга 
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Започват зимните игри

В Югозападна Бълга-
рия, в района на Бан-
ско и Добринище хора-
та още помнят и тачат 
обичая побратимяване. 
Чества се на Ивановден, 
като се смята, че Свети 
Йоан Предтеча е свете-
цът, закрилник на по-
братимяването. В от-
минали времена много 
войни и бедствия мина-
ли по тези места, както 
и по цяла България, но 

хората били държели-
ви и витални, борели се 
както могат с тегобите, 
справяли се и търсели 
начини за оцеляването 
си. Сещат се за стар, от-
колешен ритуал по тези 
места - побратимяване-
то. Ставало през зима-
та. Не рядко се случва-
ло деца да се разболеят. 
Смъртта често отнема-
ла по скъп човек от вся-
ко семейство. Тогава се 

започнал масово ри-
туалът по “хващане” 
на брат или сестра. 
Правели лек разрез 
на кожата на ръце-
те на две не родстве-
ни деца. Допирали 
местата на потекла-
та кръв. Със смесва-
нето се изпълнявал 
обичаят по побра-
тимяването, който 
започвал да се пре-
връща в празник 

на двата рода. Почвали 
ритуала още в църква-
та. Попът четял молит-
ва, после се събирали 
двата рода на трапеза-
та. Пред очите на всич-
ки се правело порязва-
нето и смесването на 
кръвта. Продължили да 
го правят, дори когато 
нямало видима заплаха 
за нечия смърт. На хо-
рата им харесвало да се 
побратимяват и да праз-

нуват победата над бо-
лестите и над смъртта. 
Така придобивали още 
повече роднини и при-
бавяли нови хора в жи-
тейската си орбита. Ако 
в едно семейство рас-
тели две момчета, меж-
ду тях правели “хваща-
не на сес-
тра” с мо-
м и ч е н ц е 
на тяхната 
в ъ з р а с т . 
После си я 
имали цял 
живот ка-
то духовна 
сестра и се 
грижели и 
си пома-
гали вза-
имно. Или 
„хващали” момченце 
между две сестри.

И днес в този край 
продължава ритуалът. 
Жена обяснява, че спа-
сила на сън нечие де-
те от смърт. Тя предла-
га да го “откупи” и от 

този момент става не-
гова осиновителка, до-
ри при живи родители 
на детето. Осиновител-
ката се подготвя стара-
телно за случая. Купу-
ва дрехи и играчки за 
детето. Дава дребни 
стотинки на истински-

те родители. Правят не-
що като сделка помеж-
ду си.

Така разказват тук 
бабите, как някога ед-
на жена откупила сина 
на сестра си, защото  ка-
то малък той много бо-

ледувал. Кашлял непре-
къснато, влизал често в 
болница. Леля му, сес-
тра на майка му, пред-
ложила да го “откупи”, 
за да го спаси от чести-
те болести. Купила му 
играчки, дрешки. Дала 
дребни стотинки на сес-

тра си, а тя 
“дала” сина 
си в ръце-
те на сес-
тра си. Ле-
лята и до 
днес си го 
обича като 
свой син, 
въпреки че 
вече е въз-
растен чо-
век, и про-
дължава да 

се грижи за него като за 
свое дете.

Така пазят спомени-
те си от близкото и по-
далечно минало стого-
дишни баби от Банския 
край. 

   Дарина ненОва

в началото на новата 
година започват карна-
валните обичаи и игри, 
смисълът им е да „очис-
тят” света от лошотията, 
натрупана през зимата. 
и не защото българинът 
е свикнал да празнува. 
козите кожи, маските на 
животни, дървените то-
яги, чановете и хлопки-
те заедно с кукерските 
дружини създават мно-
го шум, но и носят ве-
селие, шеги и закачки, 
с които хората се заба-
вляват. в миналото са 
смятали, че с тях про-
гонват злите сили и с ма-
гически обреди вещаят 
плодородие, здраве и 
сполука през идната го-
дина. с тези празници  
идва и периодът на из-
пращане на сгледници-
те и вдигане на сватби-
те – та чак до Заговезни 

и великите пости.
Много и разнообраз-

ни са поверията и об-
редните действия, 
предпазва-
щи и 
про-

г о н -
в а щ и 
злите сили. 
сред тях са и карна-
валните обичаи и игри, 
познати предимно в За-
падна България. в тях 
участват млади мъже, 

организирани в групи, 
в които всеки има точно 
определена роля, наз-

вание, 

о б л е к л о 
и реквизит. в различ-
ните краища групите са 
известни като  джема-
ларе, дедици, русалии, 

василчари и кукери. 
кукерските дружини са 
облечени в кози кожи с 
вълната навън, с маски 
на животни на главите 
и с трите задължителни 

предмета: дървена-
та тояга, чановете 

и хлопките. Дру-
жината посе-

щава всички 
къщи на се-
лото, обика-
лят и съсед-
ните.  Зара-

ди начина, по 
който се дър-

жат кукерите на 
някои места (глав-

но в Западна Бълга-
рия), православната 
църква гледала недо-
верчиво на шествията 
им. Това обаче въобще 
не попречило на игри-
те, които текат на някои 
места чак до пролетта.

Българската православна 
църква почита 7 януари памет-
та на св. Йоан Кръстител, кой-
то кръщава Исус Христос в ре-
ка Йордан. Празникът е нари-
чан от народа Ивановден и се 
отбелязва винаги на една и съ-
ща дата. По-рано се е празнувал 
на 20 януари.

Св. Йоан Кръстител е назова-
ван още Предтеча, защото пред-
рича идването на Христос на зе-
мята и подготвя пътя на Месията с 
проповедите си. Според Евангели-
ето той се прочул като проповед-
ник в Юдея и Галилея. Св. Йоан е 
увещавал хората да се покаят за 
греховете си и да отворят душите 
си за Бога. Като символ на пречист-
ване, Йоан кръщавал покаялите се 
с вода. Йоан Кръстител е заловен 
и обезглавен по нареждане на цар 
Ирод Антипа. 

Обредното къпане за здраве на 
Йордановден продължава и на Ива-
новден. В някои райони на страната 

че Христос е Негов Син. 
Според православ-

ния календар празни-
кът Йордановден озна-
менува кръщението на 
Исус Христос от Йоан 
Кръстител в река Йор-
дан. В момента на кръ-
щението небето „се от-
варя“ и Светият дух сли-
за върху Христос във 
вид на гълъб, а от небе-
то се разнася глас: „Този 
е Моят възлюбен Син, в 
Когото е Моето благо-
воление“. Оттук и назва-
нието на празника.

Този празник има раз-
лични имена в различ-
ните области на страна-
та, като някои от тях са 
Кръстовден, Водици или 
Водокръщи. Празникът е 
наречен така, защото на 

този ден всеки, който ис-
ка да е здрав през годи-
ната, се окъпва или поне 
се измива на реката.

На този ден навсякъде 
се извършва ритуалното 
хвърляне на кръста в ре-
ка, море или езеро. След 
изваждането му се служи 
тържествена литургия, 
наречена Велик водос-
вет. На нея се обновява 
светената вода в храмо-
вете и всеки носи вкъщи.  
На Йордановден се ме-
сят три ритуални хляба, 
при чието замесване се 
ползва остатъкът от ста-
рата светена вода. Едини-
ят е за дома, вторият е за 
гостите, а третият се ос-
тавя пред вратите на къ-
щата заедно с бакър вино 
за минувачите. Върху же-

и срокът, през който обикалят но-
вогодишните маскирани дружини. 
В някои райони на страната коле-
дарите отвеждат тържествено "ца-
ря" на дружината на чешмата, къде-
то го окъпват.

имен ден празнуват иван, 
иванкa, иванина, ванина, ваня, 
ваньо, Йоан, Йоанa, калоян, Йов-
ко, Йовка, ивайло, ивайла, иво, 
ивона, Жан, Жанa, Яна.

Статистиката за имената сочи, че 
над 370 000 българи имат повод за 
да отбележат празника. 

то дори е по-характерно 
за този празник. Нався-
къде обредът е за мла-
доженците, като дейст-
вието се извършва от ку-
ма или от девера. През 
този ден ергените къпят 
момите, къпят се и мла-
дите мъже, и именници-
те. В Югозападна Бълга-
рия къпят младоженки-
те и малките момиченца 
на възраст до една го-
дина.

Обредното къпане 
включва и размяната на 
подаръци, както и госту-
вания и празнична тра-
пеза.  Народната пред-
става за св. Йоан ка-
то покровител на кум-
ството и побратимство-
то определя гостувани-
ята у кумовете. Кумците 
носят кравай, месо, ви-
но. Прави се обща тра-
пеза с варено жито, фа-
сул, ошав, баница, кър-
вавица, печена луканка, 
свински ребра със зеле.

На Ивановден изтича 

лезен предмет се изгарят 
чемширените китки от 
предишното Рождество, 
а пепелта се поръсва със 
светена вода и се заравя 
под овошка или тренда-
филов храст. С донесена-
та от църквата свещ се за-
палва с „нов“ огън канди-
лото в семейния иконос-
тас. Там се полагат и нови-
те рождественски китки. 
Вечерта срещу Йорданов-
ден е третата (и послед-
на) кадена вечер. Тя тряб-
ва да е постна. От ритуал-
ните измивания и пръс-
кания с вода на Богояв-
ление тръгват и обичаи-
те, свързани с поливане-
то и мокренето на всички 
именници независимо от 
годишното време.

на този ден имен ден 
празнуват: Боян, Божи-
дар, Дана, Божан, Божа-
на, Йордан, Йорданка, 
Данчо, Богдан, Богдана, 
Боголюб, Бетина и др.

ни са поверията и об-
редните действия, 
предпазва-
щи и 
про-

определена роля, наз-
вание, 

облечени в кози кожи с 
вълната навън, с маски 
на животни на главите 
и с трите задължителни 

предмета: дървена-
та тояга, чановете 

и хлопките. Дру-
жината посе-

г о н -
в а щ и 
злите сили. 
сред тях са и карна- о б л е к л о 

жината посе-
щава всички 
къщи на се-
лото, обика-
лят и съсед-
ните.  Зара-

ди начина, по 
който се дър-

жат кукерите на 
някои места (глав-

но в Западна Бълга-
рия), православната 
църква гледала недо-
верчиво на шествията 

жината посе-

От стр. 1
Православната вяра 

обединява празника Бого-
явление с празника Кръ-
щение Господне, прие-
майки, че при кръщение-
то на Исус на река Йор-
дан се появява Бог в сво-
ята триединна същност: 
Син – Христос, Свети дух 
– във вид на гълъб, който 
каца върху Христос, и Гла-
сът на Небесния Отец (Глас 
Божи), който оповестява, 
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Празник на художествената самодейност

Вълнуващо възпоминание

Среща с генерал Тодор Бояджиев 

Председателят на съ-
юза  Валентина  Ни-
колова откри пре-

гледа с   думи  за  зна-
чението  на българския  
фолклор,  съхранил през  
вековете  борческия  дух  
на  народа  ни. Основател 
на прегледите ни е бив-
шият  председател на съ-
юза  Цветан Минков. 

Пенсионерските, чита-
лищните и детските  със-
тави  надхвърлиха  130 от 

25  области  и общини и  
над 100 индивидуални из-
пълнители. Първи  на  сце-
ната блеснаха като слънца  
участниците  от  състава  
„Витошки лалета“.  Заре-
диха  се   едни след дру-
ги   малки  певчески гру-
пи,  големи  хорове,  тан-
цови състави и  поетич-
ни  рецитации. Те  възпя-
ваха родината, патриоти-
зма на героите и любовта 
в човешките  взаимоотно-

шения.
Какво богатство  на бъл-

гарския  фолклор от  звуч-
ни и красиви мелодии, от 
автентични шарени  но-
сии! Цялостното излъчва-

не на многобройните са-
модейци  показваше  тех-

ния  ентусиазъм и  енер-
гия  за изява   в най-го-
ляма  светлина. Все пове-
че  се  увеличава  тяхното 
професионално израства-
не. Такава беше и оценка-

та на  компетентното жу-
ри в състав: изтъкнатата  

народна  певица Калинка 
Згурова и  членове  Диана 
Дафова, Надежда  Захари-
ева – поет,  Нели  Таскова  
- хореограф. И въпреки за-
трудненията между  всич-

ките  добри бяха опреде-
лени  най-добрите:

Специален гост и  участ-
ник  в прегледа   беше хо-
рът  на руската народна 
песен „Славянски  тради-
ции“ при Двореца  на кул-
турата - Москва. 

От техните изпълнения  
лъхаше  необятната  шир 
на руската земя  и волна-
та руска душа. Тази  зна-
кова среща  между  пред-
ставителите на двата  сла-
вянски  народа  завърши 
с „Многая  лета“ и  бурни,  
дълго нестихващи  апло-
дисменти. 

Главни  организатори  
на прегледа  бяха  пред-
седателят  на СП-2004  г-жа  
Николова и председате-
лят  на културно-масова-
та дейност  Надежда  Ка-
сабова. Съдействие при 
организацията и провеж-
дането оказаха  Величка  
Минкова,  Борислав Ми-
хайлов, Костадин Недев и 
Сашо  Радев. 

Известно  е, че  отчи-
сленията  от членския  
внос,  които  се превеждат 
на Централния  съвет, са  
нищожни. Ръководство-
то на съюза поиска суб-

сидии  от Ми-
нистерството 
на културата,  
С т о л и ч н а т а 
община  и  от 
политически  
партии. За  го-
лямо съжале-
ние  отгово-
рите  бяха  от-
рицателни. За  
да се покрият  
разходите, бя-
хме  принуде-
ни   да съби-

раме по 1 лв. от участни-
ците. Ние все повече се 
убеждаваме, че отноше-
нието към нас, пенсионе-
рите,  е крайно  негатив-
но. Това  се потвърждава  
и от факта,  че на десетки-
те  покани  за присъствие  
на откриването  на фору-
ма единствено  се отзова 
председателят на  албан-
ските пенсионери  - Петер 
Таражи.  

Въпреки тези неудачи 
фестивалът премина на 
много добро ниво.   Ма-
совото участие  в прегледа 
олицетворява единството 
в съюза,  неговата сила  и 
мощ  в устрема  му  да вър-
ви  напред към нови  виси-
ни. Това  видяхме и на ма-
совия  протестен митинг  с 
исканията за преизчисля-
ване  на  всички  пенсии 
и приемане  на Закона  за 
възрастните  хора.

Медийна  комисия: 
 г. ПаТрикОв,  

З. геОргиева,  и. ПавлОв

 сП-2004   проведе   своя 12-и  национален  преглед

По пока-
на  на литера-
турния клуб 
„Петя Дуба-
рова”  при НЧ 
„Н.Й.Вапцаров 
- 1925 г.” в Ек-
зарх Антимо-
во  се прове-
де среща с пи-
сателя  ген. Тодор Бояджиев. Ек-
зархантимовци за втори път има-
ха възможността да се срещнат с 
жив герой от българското разузна-
ване, големия разузнавач и разказ-
вач ген. Бояджиев.

На срещата, очаквана и 
желана,  авторът представи 
новите си книги „Разговори 
за разузнаването”, „Тайни-
те операции, които проме-
ниха света”, „Наръчник на 
шпионина”- 1 и 2 т., „Раз-
узнаването”. Той предста-
ви също и подари  книгата 
„Спомени”, дело на покой-
ния му баща   инж. Коста Тодоров 
Бояджиев, книгата на Гачо Димов 
„Потомци на Граматиково от XX век” 
и книгата на адмирал Пиер Лакост 
„Мафиите срещу демокрацията”.

В краткото си и съдържателно 
встъпително слово ген. Бояджиев 
благодари за поканата и подчерта, 
че идва с голямо желание в селото 
ни, носещо името на видния наци-
онален герой в борбата за църков-

на и национална 
свобода екзарх 
Антим I, на на-
родното читали-
ще, носещо име-
то на Никола Ва-
пцаров, и не на 
последно място 
на македоно-од-
ринското друже-

ство „Бог на помощ” от 1903 г., чий-
то печат се съхранява в читалищния 
етнографски музей, предоставен от 
внуците на Тодор Димитров Прама-
таров. С встъпителното си слово той 

подчерта, че в селото са живели и 
са погребани четниците: Костадин 
Крушков от с.Каяджик – Одрински 
вилает, който е участвал в четата на 
Стойко войвода и след разбиване-
то й е пленен и осъден с доживот-
на присъда. След две години затвор, 
той бяга и идва в с. Екзарх Антимо-
во, а Кръстю Македонски участва в 
Македонската чета. Генералът при-
зова присъстващите да възстановят 

дружеството, съществувало преди 
повече от век.  

След встъпителното си слово 
ген. Бояджиев представи ново-
излезлите си книги. В продълже-
ние на повече от час с топлия си 
и вълнуващ глас той пренесе слу-
шателите в непознатия за тях свят. 
Представени бяха  световноизвест-
ни личности, отдали живота си в 
служба на своите народи. С крат-
ко експозе авторът се спря на из-
дадените от него книги на Коста 
Бояджиев – заслужил деятел, ле-
совъд. Спомените характеризират 

бащата на автора ка-
то човек с твърд ха-
рактер,  убеден со-
циалист, чийто жи-
вот се характеризи-
ра с участие в неле-
галната борба, ар-
ести, затвор, конц-
лагер, безработица.

От името на лите-
ратурния клуб към 

читалището бяха поднесени цветя 
на съпругата на автора, а на него 
- цветя и скромен подарък, който 
да му напомня за срещата с екзар-
хантимовци. Жените от пенсионер-
ския клуб поднесоха вкусни домаш-
но приготвени ястия и сладкиши – 
израз на българското гостоприем-
ство. Фолклорната група го поздра-
ви с китка народни песни.
Б. ПраМаТарОв, с. екзарх антимово

Читалище „Ламби Кандев – 1893” и пенсионерският 
клуб „Здравец” в гр. Искър, обл. Плевен, организира-
ха вълнуващо възпоминание в чест на 110 години от 
рождението и 30 г. от смъртта на митрополит Йосиф 
– Величко Диков Косташки. Митрополит Йосиф нито 
за миг не е късал връзката си с родното място. Остава 
рано сирак, но под грижите на своята майка завърш-
ва основно образование. 

През 1930 г. завършва Софийската духовна семи-
нария, а през 1934 г. – и Богословския факултет на 
Софийския университет. Бил е ректор на два духов-
ни института, а в Светия синод е завеждал културно-
просветния отдел. В началото на 70-те години на ми-
налия век епископ Йосиф е викарий на българска-
та епархия в САЩ, Канада и Австралия и управлява 
Акронската и Детройтската епархия. На 17 декември 
1972 г. е избран за нюйоркски митрополит. За 150-го-
дишния юбилей на храма „Св. Димитрий” в гр. Искър 
той изпрати поздравителен адрес и 5 хил. лв. дарение. 
По здравословни причини Светият синод го освобож-
дава от длъжността. На 6 септември 1987 г. умира при 
близки на семейството в София. 

Възпоминанието бе посетено от много хора от гра-
да ни в знак на уважение към този родолюбец. Проче-
тено бе негово вълнуващо писмо, в което той си спом-
ня за всяко късче от родното място. Племенничката 
му Светла Тодорова разказа спомени и подари негова 
книга. Тодор Василев разказа за лична среща в САЩ. 
Маргарита Велчева подари борче, което да се засади 
в църковния двор в памет на митрополит Йосиф и да 
напомня на поколенията за живота му.

Пенка МинкОвска, гр. искър

Вкусът на  живота

ПК „Вкусът на живота”  към СП-2004 - Шумен, при-
еха в Деня на християнското  семействo приятели от 
пенсионерския клуб в с. Ивански. И двата клуба се бя-
ха подготвили подобаващо и изнесоха музикални поз-
драви. Празникът беше изпълнен с песни, танци и по-
желания за дълъг живот и щастие в семействата и  в  
голямото пенсионерско семейство.

Тодор ТренДаФилОв

Възстановено читалище
Преди пет години в 

село Попкралево, Си-
листренско, се завръ-
ща младото семейство 
на Ангелина Петрова. 
Тя става председател 
на нефункциониращото 
читалище и го регистри-
ра  под името "Чудомир". 
Създава певческа група, 
събира книги за библио-
тека. Групата е посетила 
много събори и е носи-
тел на грамоти и награ-
ди. В читалището орга-
низирано се честват на-
ционални и местни праз-
ници, заедно се празну-
ват рождени и именни 
дни.  В селото закипя 
културен живот. 

Тържествено бе от-
белязана 5-годишни-
ната на читалището. За 
неговата дейност гово-
ри Ангелина Петрова. На 
тържеството присъства-
ха представители от НЧ 
"Иван Богоров" - с. Бого-
рово, НЧ "Светлина" - с. 
Главан, НЧ "Отец Паис-
ий" - с. Войново, клуб №1 
и №3 от Силистра. На-
родната певица  Иван-
ка Кралева и певецът 
Тодор Събев изпълниха 
китка от народни песни. 
Изви се голямо хоро в 
центъра на селото под 
звуците на акордеона на 
Тодор Йорданов.

Йорданка ЖекОва
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На 7 ноември 1877 г. руски-
ят император Александър II 
одобрява плана за на-
стъпление на Западния 
отряд към Орхание (Бо-
тевград) и София.  От-
рядът има задачата да 
овладее Никопол и да 
развие по-нататъшно 
настъпление в запад-
на посока. Неговата 
численост е 35 000 ду-
ши. След превземането 
на Плевен на 10 декември 
1877 г. започва форсирането 
на Балкана. Войската под команд-
ването на генерал Гурко стига до 
Ботевград на 20 декември 1877 г.

Арабаконашкият проход е зав-
зет от значителна турска войска 
(25 хил. души) под командването 
на Шакир паша. В София има не-
значителна войска под команд-
ването на Осман Нури паша. Ща-
бът на генерал Гурко изработва 
гениален план за превземането 
на  Арабаконашкия проход чрез 
обход през старопланински про-
ходи западно и източно от не-
го. Срещу турските укрепления в 
Арабаконашко генерал Гурко из-
праща под командването на гене-
рал Криденер около 25 хил. вой-
ници с 92 оръдия.

Преминаването на Стара пла-
нина, дебело заснежена и заледе-
на, става много трудно. Особено 
изтеглянето на ръце на разгло-
бените оръдейни и муниционни 
коли. Въпреки това главните сили 
от отряда на генерал Велеаминов 
влизат на 30 декември в с. Желя-
ва, в Софийското поле, а армията 
на генерал Гурко под командва-
нето на генералите Раух, Филосо-
фов и Курлов стига до Негушево, 
западно от укрепената позиция 
при село Саранци. Една кавказ-
ка казашка бригада се спуска в 

полето и прекъсва телеграф-
ните връзки със София. Ге-

нерал Шилдер-Шулднер 
пази преминаването на 
руснаците през плани-
ната от турците, око-
пани при с. Литаково. 
Генерал Шувалов, кой-
то командва средната 
колона, има за задача 
чрез демонстрации на 

фронта пред Арабако-
нак да  задържи Шакир 

паша. Турците от Литаково 
узнават за преминаването на 

руснаците през Стара планина и 
на 29 декември се оттеглят през 
с. Огоя за София.

На 2 януари пътят за София е 
открит за руснаците. Осман Нури 

паша има заповед да не предава 
София, а да го запали и изгори. В 
града са складирани много храни 
и боеприпаси. Осман Нури паша 
предлага на вицеконсулите Вал-
дхарт (на Австро-Унгария), Леан-
дър Леге (на Франция) и Вито По-
зитано (на Италия) да напуснат за-

едно с поданиците си града. Ви-
цеконсулите се противопоставят 
най-енергично на това и заявя-
ват, че няма да напуснат града и 
ще държат пашата отговорен за 
всяка щета. Така опитът да се за-
пали градът е осуетен с помощта 
на чуждестранните консули. 

Вълнението в София е голямо. 
Малобройни турски части отбра-
няват града. През нощта на 3 сре-
щу 4 януари те се изтеглят през 
Владайския проход, за да заоби-
колят Витоша и през Самоков да 
стигнат до Пазарджик. Заедно с 
тях бягат в Македония с имота 
си, натоварени на коли, много 
турски фамилии. На 4 януари по 
обяд в София пръв влиза ген. Ра-
ух, а след него в същия ден и ген. 

Гурко начело с войските си. Те 
са тържествено посрещнати от 
гражданството с музика и пес-
ни. В катедралния храм "Св. Не-
деля" е отслужен благодарствен 
молебен за освобождението на 
града в присъствието на гене-
рал Гурко. 

13История Трибуна

Воювалият в 
пет войни 
генерал сте-

фан Тошев е ро-
ден в края на де-
кември 1859 г. 
Син е на възрож-
денската учител-
ка Анастасия То-
шева. 18-годишен 
въпреки забрана-
та на майка му се 
записва доброво-
лец в Опълчение-
то през Руско-тур-
ската война.

След Освобож-
дението е в пър-
вия випуск на Во-
енното училище 
в София. По време на 
Сръбско-българска-
та война през 1885 г. 
е вече командир на 
2-а дружина от 3-и пе-
хотен бдински полк. 
Участва в боевете при 
Сливница и Трън.

През август 1913 г. е 

произведен в чин гене-
рал. През Първата све-
товна война ръково-
ди трета армия, която 
се сражава на Добру-
джанския фронт сре-
щу Румъния. В начало-
то на септември 1916 
г. започва битката за 
овладяване на Тутра-
канската крепост. Ге-
нерал Тошев начерта-

ва общия план за ней-
ното превземане, пре-
небрегвайки този на 
командващия немски-
те войски фелдмар-
шал Макензен. До то-
зи момент никой бъл-
гарски генерал не се е 
осмелявал да спори и 

да му се противопос-
тавя. За превземането 
на крепостта генерал 
Тошев гласува пълно 
доверие на своя боен 
другар генерал Панте-
лей Киселов, предоста-
вяйки му възможност-
та да ръководи битка-
та и да взема самосто-
ятелни решения в хода 
на боя в зависимост от 

създаващата се обста-
новка. Генерал Киселов 
оправдава гласуваното 
му доверие. Крепостта е 
превзета само за 33 ча-
са. 55 хилядите българ-
ски воини помитат ка-
то лавина позициите на 
румънската армия. Това 

сражение е едно от вър-
ховете на българската 
бойна слава под ръко-
водството на генерали-
те Тошев и Киселов.

През 1917 г. генерал 
Стефан Тошев е назна-
чен за командващ на 
пехотата, а от следва-
щата година е коман-
дир на четвърта армия. 
През лятото на 1919 г. 

преминава в запа-
са, обкичен от ор-
дени, но непостиг-
нал идеала за обе-
динение на всич-
ки българи. Оце-
нявайки големите 
му заслуги, през 
1923 г. е избран 
за председател на 
Съюза на запасни-
те офицери, но не 
за дълго. На след-
ващата година на 
27 ноември умира 
на 65-годишна въз-
раст в Пловдив.

В негова чест са 
преименувани в 
България две села 

– през 1934 г. Талашман-
ли, Ямболско, в Генерал 
Тошево и през 1942 г. 
Касъмкьой в Генерал 
Тошево, Добричко, ко-
ето от 1959 г. е град.

иван ЗванОв, 
учител пенсионер, 

варна   
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Генералът, превзел 
Тутраканската крепост

В България, както и в 
другите източноевро-
пейски страни, през 
последните 20-25 го-
дини беше проведена 
мащабна приватиза-
ция и концесионира-
не. Тя беше престъпна 
по много причини.

Една от причини-
те беше поголовното 
приватизиране под масата на всичко, включи-
телно и на стратегически, високотехнологич-
ни, добре работещи, рентабилни предприя-
тия, които впоследствие бяха съсипани от неком-
петентни нови собственици или назначени от тях 
също такива оперативни ръководители. Питам аз, 
щом държавното или общинското предприятие е 
работело добре, какъв е смисълът да се привати-
зира, и то на тъмно, освен да се подари на род-
нини или политически приятели? Да се направи 
далавера от високопоставени държавни чинов-
ници. И да се разруши създаденото от милиони 
българи в продължение на много десетилетия.

Имаше някакъв икономически смисъл да се 
приватизират само лошо работещи предприя-
тия, за да бъдат оздравени. Нали някои хора каз-
ват, че частникът бил винаги по-добър стопанин 
от държавата. Ако беше така, частникът да беше 
оздравил изкупените губещи производства и да 
ползва след това плодовете от тяхната работа. 
Ако се вгледаме в съдбата на приватизираните 
добри предприятия, обаче установяваме друго. 
Повечето бяха съсипани или влошиха рязко ра-
ботата си. А все още мъждукащите едва кретат 
поради ниската си конкурентоспособност. И ед-
но след друго фалират.

Нашият частен сектор не само че не умееше 
да оздравява слабите предприятия. Той показа, 
с малки изключения, че повече умее да разру-
шава, дори и най-добрите предприятия. Нашето 
правителство сега се хвали с ниската ни безрабо-
тица. Тя обаче е ниска, защото поне 1,5 млн. ра-
ботоспособни лица бяха принудени да напуснат 
България поради липса на работа или мизерно 
заплащане у дома. Те потърсиха спасение в чуж-
бина. Ако не беше този социален отдушник, без-
работицата у нас щеше да е около 40-45% и от-
давна щеше да има големи социални вълнения, 
дори бунтове. Какво може да се каже за иконо-
мика, която е изхвърлила в чужбина или на ули-
ците на България около 45-50% от работната си 
сила? Най-кратката характеристика за такава ико-
номика е социално-икономическа катастрофа. 
Това е само едно от последствията от масовата 
престъпна приватизация.

Друга важна причина за престъпния характер 
на приватизацията в България е форсираното й 
провеждане в кратки срокове под натиска на 
МвФ и на световната банка. Известно е, че вся-
ка едновременна, форсирана мащабна привати-
зация в цяла Източна Европа и в бившия Съветски 
съюз, предлагаща за продан дълготрайни активи 
за стотици, а може би и хиляди милиарди дола-
ри, става неизбежно престъпна. Защото в пред-
варително обявени кратки срокове продавачите 
(правителствата на източноевропейските страни) 
бяха задължени да приватизират огромно коли-
чество дълготрайни активи. Потенциалните ку-
пувачи знаеха, че продавачите бързат да прода-
ват под натиск, и ги изнудваха, като им предла-
гаха мизерно ниски изкупни цени и корумпираха 
представителите на правителствата продавачи.

По тази причина дори Маргарет Татчър не по-
смя да проведе такава скоростна мащабна прива-
тизация във Великобритания. Тяхната приватиза-
ция продължи около 33 години - от 1979 до 2012 
г. Приватизацията у нас беше може би нарочно 
форсирана, за да се превърне в престъпна, като 
се ограби огромно за нашите мащаби богатство, 
натрупано от българското общество в продълже-
ние на много десетилетия. Давайки си сметка за 
това, ГЕРБ предложи наскоро отмяна на давност-
та за престъпленията в процеса на приватизаци-
ята чрез промяна в Конституцията. Следва

На 7 ноември 1877 г. руски-
ят император Александър II 
одобрява плана за на-

полето и прекъсва телеграф-
ните връзки със София. Ге-

нерал Шилдер-Шулднер 
пази преминаването на 
руснаците през плани-
ната от турците, око-
пани при с. Литаково. 
Генерал Шувалов, кой-
то командва средната 
колона, има за задача 
чрез демонстрации на 

Íà 4 ÿíóàðè Ãóðêî âëèçà â ÑîôèÿÍà 4 ÿíóàðè Ãóðêî âëèçà â Ñîôèÿ

стъпление на Западния 
отряд към Орхание (Бо-
тевград) и София.  От-
рядът има задачата да 
овладее Никопол и да 
развие по-нататъшно 
настъпление в запад-
на посока. Неговата 
численост е 35 000 ду-
ши. След превземането 
на Плевен на 10 декември 
1877 г. започва форсирането 

фронта пред Арабако-
нак да  задържи Шакир 

паша. Турците от Литаково 
узнават за преминаването на 

пази преминаването на 

Проф. д-р иван ангелов

Проф. д-р иван ангелОв
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Христо Ботев пора-
зява не само с бля-
съка на своя ненад-

минат поетически гений, 
но и с дълбочината и 
смелостта на своята ми-
съл, прозряла далеч в 
бъдещето.

сеМеЙна среДа
Роден на 6 януа-

ри 1848 г., Христо 
Ботев е най-мла-
дият сред сво-
ите бележити 
съвременни-
ци. Семей-
ната среда 
б л а г о п р и -
ятства него-
вото разви-
тие. Баща му 
Ботьо Петков, 
завършил семи-
нария в Русия, сам 
широко образован, 
е учител, книжовник и 
обществен деец. Сме-
лата борба, която во-
ди за освобождение-
то на българския народ 
от гръцкото духовно роб-
ство, и неговият незави-
сим характер му спечел-
ват ненавистта на кало-
ферските чорбаджии, ко-
ито на два пъти го оста-
вят без работа, намаляват 
ежегодно заплатата му и 
обричат на нищета голя-
мото му семейство.

Майката на Христо Бо-
тев - Иванка Ботйова, ко-
ято пеела няколкостотин 
народни песни, разпалва 
у своя първороден син 
чувство на гордост от ге-
роичното минало на на-
рода и буди възторга му 
от безстрашните подвизи 
на хайдутите, единстве-
ните защитници на поро-
бения народ.

През 1863 г. Ботев за-
вършва трикласното ка-
лоферско училище. Горе-
щото желание на бащата е 
синът му да продължи об-
разованието си в Русия. 
С помощта на Найден Ге-
ров, по това време руски 
консул в Пловдив, Ботев 
заминава за Одеса, къде-
то постъпва като ученик 
във втора мъжка гимна-
зия, в която учели пре-
димно бедни ученици.

БунТОвна МлаДОсТ
Русия кипи! Основни-

ят проблем в руския жи-
вот след Кримската вой-
на, който чака своето 
разрешение, е въпросът 
за положението на селя-
ните. Заинтересованите 
консервативни и реакци-
онни класи се обявяват 
против тяхното освобож-
дение. Борбата за пълно-
то разкрепостяване на ру-
ския мужик се поема от 
прогресивното радикал-
но течение, възглавявано 
от Чернишевски.

Революционното бро-
жение е обхванало и уча-
щата се младеж. Пристиг-
нал в Одеса, свободолю-
биво настроеният Бо-
тев вижда общото в не-
радостната съдба на ру-
ския народ под гнета на 
самодържавието и тежка-
та участ на българския на-
род, изнемогващ под тур-
ско иго.

Потискащата обста-
новка в гимназията и не-
ограниченото право да 
се налагат телесни нака-

зания пораждат у него не-
удържимо чувство на него-
дувание и протест. Учебна-
та система, ниското ниво на 
преподаването, формализ-
мът и суровите порядки го 

отчуждават от гимназията 
и той престава да посеща-
ва занятията.

Б ъ л г а р с к и т е 
търговци в Оде-
са, които следят 
зорко своите съ-
отечественици да 
не попаднат под 
„вредни” политически вли-
яния, получават сведения 
за „опасни увлечения” на 
Ботев. Бунтовният му нрав 
и независимото държание 
и без това не им се нравят 
и в края на септември 1865 
г. организацията на българ-
ските търговци в града от-
правя искане до директо-
ра на училището да отнеме 
стипендията на Ботев под 
предлог, че не се подгот-
вял за изпит, за да постъпи 
в съответния за възрастта 
му клас на гимназията.

Изключен от училището 
и оставен без средства, Бо-
тев прекарва още една го-
дина в Одеса, като изкар-
ва прехраната си с частни 
уроци и живее в едно пол-
ско семейство. 

В края на 1866 г. Бо-
тев напуска Одеса и става 
учител в българското село 
Задунаевка в Бесарабия. 
След малко повече от ме-
сец се завръща в Калофер. 
Синът трябва да замести 
болния си баща и да пое-
ме издръжката на изпадна-
лото в материално затруд-
нение семейство. 

Новият даскал сее семе-
то на бунта. Говори за ре-
волюция. Учи младите ка-
лоферци да боравят с оръ-
жие, да леят куршуми.

На 11 май 1867 г. –  праз-
ника на двамата славянски 
просветители Кирил и Ме-
тодий, възмутен от офици-
алните речи, Ботев разбут-
ва множеството и застава 
на трибуната. Пламнали-
ят от негодувание младеж 
смело разобличава орато-
рите, чиито речи нарича 
заблуждение и приспива-
не на народа. Клейми чор-
баджиите и турците и са-
мия султан. „Султанските 
реформи са залъгалка и но-
ви окови за ново робство и 
нечута тирания. Български-
ят народ се нуждае от ис-
тинска свобода, която не се 
придобива с молитва и бла-
гословии.” 

След тази реч, която съв-

ременниците му оприлича-
ват на „гръмотевица и по-
рой”, Ботев не може да оста-
не повече в родния си град. 
Подлостта и ненавистта на 
чорбаджиите можели да го 

предадат в ръцете на по-
тисника.

Загрижен и 
о б е з п о к о -

ен, баща-
та прави 

всичко 
в ъ з -
м о ж -
но си-
н ъ т 
му да 
п р о -
д ъ л -

жи об-
разова-

нието си 
в Русия. И 

сполучва.
ТвОреЦ и 

ревОлЮЦи-
Онер

Но вместо в 
Русия през втората полови-
на на октомври 1867 г. Бо-
тев се озовава в Букурещ и 

там намира своята естест-
вена среда сред революци-
онната емиграция в Румъ-
ния. Но емигрантският жи-
вот тежи от лишения и нес-
годи. Останал без работа и 
средства, Ботев напуска 
Букурещ и отива в голе-
мия крайдунавски град 
Браила – един от центро-
вете на българската ре-
волюционна емиграция. 
Там постъпва на работа 
в печатницата на дядо 
Паничков във в. „Дунав-
ска зора”, редактиран от 
Добри Войников. В Браи-
ла Ботев продължава да 
работи напрегнато вър-
ху своето самообразова-
ние и започва да твори. 
Превежда книгата „Орга-
ническо възпитание” от 
д-р Швел. Печата стихо-
творението си „Към бра-
та си”, в което дълбоката 
обич към народа и жаж-
дата за подвиг са тясно 
преплетени със страстно-
то негодувание срещу его-
изма, равнодушието и без-
волието.

В края на лятото изгна-
ническата неволя става 
още по-тежка. „По причи-

на на боледуването ми – 
пише Ботев през октомври 
1868 г. – аз съм паднал в та-
кава бедност, щото освен че 
съм останал гол и бос, но се 
нуждая даже и за насъщния 
си хляб.”

Като разчита да получи 
учителско място в българ-
ското училище, Ботев се за-
връща заедно с браилската 
театрална трупа в Букурещ. 
Надеждите му обаче не се 
оправдават. По това време 
той се запознава с Васил 
Левски, с когото се прию-
тяват в една запустяла мел-
ница край Букурещ и заед-
но споделят тежката нево-
ля на изгнаническия живот. 

В началото на 1869 г. Бо-
тев сътрудничи в хуморис-
тичния вестник „Тъпан”. По-
сле става учител в Алексан-
дрия, а по-късно в Измаил, 
пограничен град с Русия, 
където има значителна бъл-
гарска колония. 

От Измаил отива в Галац, 
след това в Болград, Беса-
рабия. Посреща с възторг 
вестта за победата на па-

рижкия пролетариат през 
1871 г. и написва пламен-
ния манифест „Символ ве-
рую на българската кому-
на”, който завършва с кри-
латите слова: „Чакам събуж-

дането на народите и бъда-
щий комунистически строй 
на целия свят.”

През май 1871 г. отново 
е в Браила и след времен-
ното спиране на в. „Свобо-
да”, орган на БРЦК, се на-

гърбва с издаването на в. 
„Дума на българските еми-
гранти” с цел повдигане 
още по-високо знамето на 
борбата. Във вестника пе-
чата и някои от най-хубави-
те си стихотворения - „Бор-
ба”, „Елегия”, „На прощава-
не”, „На моето първо либе”, 
„Хайдути”, „Пристанала”.

От края на юни 1872 г. 
Ботев се установява окон-
чателно в Букурещ. Оце-
нил високо неговите спо-
собности, Любен Каравелов 
го привлича за постоянен 
сътрудник, а по-късно и за 
съредактор на в.”Свобода”.          

 Условията, в които жи-
вее, са мизерни. Спи на та-
вана на Каравеловата пе-
чатница и работи само за 
хляба. Материалната зави-
симост от Каравелов гнети 
Ботев и дава понякога по-
вод за недоразумения по-
между им. А и идейните раз-
личия между тях се задъл-
бочават. Само общото де-
ло, върху което е изградена 
тяхната дружба, продължа-
ва да ги свързва.

П о -
к ъ с -
но на-
стъпват 
п р о -
мени в 

личния живот на Ботев. 
През юли 1875 г. встъп-
ва в граждански брак с 
Венета Петрова, по баща 
Визирева. Наскоро след 
оженването му при него 
идва майка му с най-мал-
кия му брат Боян. Други-
те му братя Стефан и Ки-
рил са от по-рано в Ру-
мъния. Издръжката на 
голямото семейство ля-
га върху плещите на Бо-
тев. Той трябва да се гри-
жи за образованието на 
най-младия си брат и на 
доведения си син Дими-
тър. Доходите му, доби-
ти изключително от лите-
ратурен труд, са малки и 
той трябва да полага го-
леми усилия, за да свър-
же двата края. През 1875 
г. печата и последното си 
стихотворение „Обесва-
нето на Васил Левски”.
Напуска Централния ре-

волюционен комитет, но не 
се оттегля от фронта на ос-
вободителната борба.
велика саМОЖерТва

Априлското въстание от 

1876 г. е жестоко потуше-
но. Но Ботев нито за момент 
не се поколебава да преми-
не Дунава с чета. Той ис-
ка да продължи освободи-
телната борба и със своя-
та решителна намеса в нея 

да разпали нови огнища 
на въстание в България. 

Към първата полови-
на на май 1876 г. чета-
та вече е готова за по-
ход – общо 205 души. Бо-
тев се прощава с дъще-
ря си Иванка, която е на 
40 дни, с близките си и 
на 15 май, придружен от 
брат си Кирил, заминава 
за Гюргево, откъдето се 
качва на парахода „Ра-
децки”.

Планът за завладява-
нето и принудителното 
му спиране на българ-
ския бряг предварител-
но е обмислен и разра-
ботен подробно.

„По всички признаци 
– пише Ботев на своите 
приятели от борда на 
парахода – планът ще 
се осъществи. След ня-
колко часа ние ще целу-
нем свещената земя на 
България. Чувствата, ко-
ито пълнят сега душата 
ми, ме правят като лъв. 
Аз съм весел и радостта 
ми няма граници, като си 
наумя, че „Моята молит-
ва” се сбъдва.”

От „Радецки” Ботев 
изпраща и своето по-
следно писмо до жена 
си: „Ако умра, то знай, 
че после отечеството си 
съм обичал най-много 
тебе.”

Параходът спира на 
два километра от Коз-
лодуй и четата слиза с 
развято знаме на бре-
га. Пламенните думи на 
войводата са неин поз-
драв към свидните че-
да, дошли да мрат за на-
родна свобода. И четни-
ците поемат към подви-
га. По пътя към Врачан-
ския балкан четата се на-
тъква на първото голя-
мо разочарование. Пре-
минавайки през с. Боро-
ван, където е трябвало 
да се присъединят око-
ло 400 въстаници. При-
съединява се само един 
- учителят от Видин Мла-
ден Павлов. 

Битката с врага в Бал-
кана е неравна. Ботев па-
да убит в падината меж-
ду Купена и Околчица. 
Сбъдва се неговата за-
ветна мечта „в редовете 
на борбата да си найда и 
аз гроба”.

В съз-
нанието 
на своя 
н а р о д 
велики-
ят рево-
л ю ц и о -
нер и по-
ет живее 
и винаги 
ще жи-
вее не 
само с 
героич-
ния под-
виг на 
своя жи-
вот, но и 
със сво-
ите без-
смъртни 
идеи и 

ненадмината поезия.
А обявяването на 

2018 г. за година на Хрис-
то Ботев е още едно го-
лямо признание за този 
велик син на България.

Цветан илиев  

смелостта на своята ми-
съл, прозряла далеч в 
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дият сред сво-

ÍÅÄÎÑÒÈÆÈÌÈßÒ

с братята си стефан, кирил и боян

с никола славков и иван драсов, 
септември 1875 г., букурещ

на козлодуйския бряг
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ÓÊÐÅÏВАÍÅ ÍА 
ÏÐОÑÒАÒАÒА

„ПроСТаТиЗал ПлЮС“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа конòакòи: Âиòа Õерб, 

òеë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

атанас Големеев,
гр. ямбол

Простатизал Плюс 
е натурален продукт, 
който спомага за ук-
репване и възстано-
вяване дейността на 
простатната жлеза. 
Подбраните билко-
ви екстракти съдър-
жат биологично актив-
ни вещества - фитос-
тероли, сапонини, та-
нини, органични кисе-
лини, които подкрепят 
здравето на простата-
та и подпомагат функ-
циите на отделителна-
та и половата система 
при мъжете.

Екстрактът от леска 
притежава пикочогон-
но, противовъзпали-
телно и съдосвиващо 
действие. Дребноцвет-
ната върбовка има ди-
уретичен ефект и по-
влиява благоприятно 
затрудненото, често-
то и болезнено ури-
ниране.

От своя страна екс-
трактът от гръмотрън, 
допълващ действие-
то на дребноцветната 
върбовка, е със силно 
отводняващо действие 
и съдейства за пре-
махване задържането 
на урина и за отстра-

няване на пикочните 
инфекции. Биологично 
активните вещества, 
извлечени от невена, 
имат противомикроб-
но и противовъзпали-
телно действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-
тизиран сух екстракт 
от билките леска, дреб-
ноцветна върбовка, 
гръмотрън и невен. 
Биологично активни-
те вещества, извлече-
ни от тези билки, при-
тежават много добро 
противовъзпалително, 
диуретично, спазмоли-
тично и болкоуспокои-
телно действие. 

Простатизал Плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, чес-
то и болезнено урини-
ране. Постепенно пре-
махва задържането на 
урина в пикочния ме-
хур. Съдейства и за от-
страняване на пикоч-
ните инфекции, които 
се явяват често услож-
нение на простатната 
хиперплазия. 

Простатизал Плюс 
спомага и за стиму-
лиране на сексуална-
та енергия при мъжете.

Здравейте, казвам 
се Атанас Големеев 
от град Ямбол. Напи-
сах това писмо, за да 
разкажа за чудесата на 
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС.

Никога не съм имал 
сериозни проблеми 
със здравето. Но ко-
гато ходех до тоа-
летната, усещах сла-
ба пареща болка при 
уриниране. Помислих, 
че  съм настинал и за-
това е така. Болката 
обаче не премина, а до-
ри започна да се усил-
ва.  Вечер все по-чес-
то ставах по малка 
нужда, трудно урини-
рах и след това дълго 
време не можех да зас-
пя.  Отидох на лекар и 
той установи, че прос-
татата  е уголемена. 
Започнах да пия лекар-
ства, но след време ус-
танових, че ефектът 
е незадоволите-
лен. Моят съсед 
тогава ми пре-
поръча ПРОСТА-
ТИЗАЛ ПЛЮС. 
Започнах да взе-
мам хапчетата 
и само след 2 ме-
сеца започнах да 
се чувствам по-
добре. Пареща-
та болка посте-
пенно изчезна, 
уриниранито ми 
се облекчи. Вър-
нах се отново 
във форма.

1 бр. õ 49 ëâ. + Áезпëаòна доñòаâка /Îбùо: 49 ëâ./
2 бр. õ 45 ëâ. + Áезпëаòна доñòаâка /Îбùо: 90 ëâ./
3 бр. õ 39 ëâ. + Áезпëаòна доñòаâка /Îбùо: 117 ëâ./

Öена: 

Продукта „Имуниксин“ можете да поръчате директ-
но на телефон: 0877 72 10 40, Както и на интернет 

страницата: http://tonik.info/immunixin/
 или в повечето аптеки в страната.

иМуниКСин - 
за мобилизация 

на клетките и 
силен имунитет

Продукта „Имуниксин“ можете да поръчате директ-

имуниксин е базиран на кон-
центриран извлек от 7 растения, 
които в комбинация спомагат за 
изчистване на лимфата и акти-
виране на функциите на имунна-
та система

имуниксин е мощен имуномо-
дулатор, който подпомага про-
изводството на естествени анти-
тела, подобрява функциониране-
то на имунната система и под-
държа оптималните й нива на 
действие. Активните компонен-
ти в иМуниксин увеличават ак-
тивността на естествените „клет-
ки убийци“ (NK, T и B), които със-
тавляват 90% от имунните клетки, 
отговорни за имунитета и воде-
щи борбата с „лошите клетки“ в 
организма.

Препоръчва се при терапия 
на хепатит, левкемия, различни 
видове инфекции и при всички 
заболявания, свързани с имуни-
тета.

иМуниксин е изключител-
но ефикасна висококонцентри-
рана суперформула от растител-
ни екстракти с изцяло натурален 
произход!

иЗклЮЧиТелен еФекТ
Знаете ли какво ще се случи с 

Вас само след няколко седмици?
имуниксин ще Ви направи 

здрави, защото:
 Подобрява ра-

ботата на 
и м у н н а т а 
система
  П о д -

държа нор-
м а л н и т е 
с т о й н о с т и 
на кръвно-
то налягане
  Н о р -

м а л и з и р а 
нивата на 
кръвната за-
хар
  Подпо-

мага възста-
новяването 
на органи-
зма при ви-
руси
  Намаля-

ва умората 
и ободрява
  Подпо-

мага тялото 
при стрес и 
депресия
  Грижи 

се за нормалната функция на чер-
ния дроб, бъбреците и панкреаса
 Нормализира дейността на 

сърцето и мозъка
 Подобрява либидото и спер-

матогенезата
 Поддържа правилното функ-

циониране на опорно-двигател-
ната система при остеопороза, 
ревматоидни артрити и др.
 Оказва имуностимулиращо и 

антивъзпалително действие
имуниксин стимулира произ-

водството на „гама интерферон“. 
Има антивирусна, антипролифе-
ративна и имуномодулираща ак-
тивност благодарение на мощна-
та си формула от 7 билки (шипка, 
мента, коприва, босилек, хмел, 
роза, орех).

имуниксин е продукт, който 
активно спомага естественото 
прочистване на лимфната систе-
ма и поддържането в норма на 
течливостта на лимфата, така че 
да се поддържа нужната профи-
лактика от хронични и терминал-
ни заболявания.

след тримесечен прием на 
имуниксин много хора спо-
делят отшумяване на болки-
те при артрози, регулиране на 
кръвното налягане, общо по-
качване на жизнените показа-
тели, по-здрав сън, изчистване 
на кожата от екземи и пъпки.
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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:

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

ÌожеÌ лÈ да 
се ÈÇбавÈÌ от 

болКÈте в ÃÚÐба  
беÇ леКаÐства?
Четирима от всеки пет човека днес стра-

дат от болки в гърба, кръста, раменете и та-
за. Минало е времето, когато се е смятало, 
че те са неизбежен спътник на остаряване-
то. Днес все повече хора на възраст между 
25 и 45 имат такива оплаквания.

Причините за болките в гърба могат да 
бъдат различни: стари травми и злополуки, 
физическа преумора, нервно-психическо и 
умствено претоварване, неудобни пози на 
работа (вследствие на неергономично работ-
но място), влияние на въздушни течения и 
климатици, тежка бременност или раждане, 
неправилно положение на тялото по време 
на сън и др.

Прешлените и междупрешленните диско-
ве на гръбнака са подложени на непреста-
нен натиск и усукване. Функцията на гръб-
начния стълб се усложнява и от факта, че 
всеки един от прешлените има отвор, през 
който излиза съответен нерв, за да стигне 
до своята зона на действие. И ако при ня-
кое рязко движение този нерв бъде притис-
нат или разтегнат, появява се силна болка в 
местонахождението му.

За профилактика и безлекарствено лече-
ние на болките в гърба много добър ефект 
имат специалните японски масажи, прак-
тикувани в ЦенТър За МасаЖи и въЗ-

сТанОвиТелен сПа ЦенТър “БиО енер-
гО сПекТър” от рефлексотерапевти, лично 
обучени от автора на терапията – японския 
проф. М. Сайонджи. При нея над 100 вида 
манипулации и манипулативни техники раз-
движват цялата костно-ставна система и ос-
вобождават ставните блокажи и прищипани-
те или засегнати нервни коренчета. При по-
силни болки се прилага класически масаж 
с натурални етерични масла. Целта е да се 
отпуснат напрегнатите мускули и заякчат от-
слабените. Масажите активизират кръвооб-
ращението в цялото тяло, стимулират кръ-
во- и лимфотока, подобряват статиката на 
гръбначния стълб и двигателната активност. 
Паралелно се провеждат зонотерапия, ау-
рикулотерапия и подходяща физиотерапия. 

Във въЗсТанОвиТелниЯ сПа ЦенТър 
на фирмата този комплекс се допълва със 
специална релаксираща СПА терапия за 
гръб, която благодарение на активните 
съставки на олигоелементи и минерали от 
Мъртво море, както и редуването на хидро-
масажни водни с топлинни инфраруж водят 
до един по-бърз и ефектен резултат. Спе-
циално подбраният комплекс от упражне-
ния, който се препоръчва в домашни усло-
вия, подпомага хидратацията на гръбнач-
ните дискове и подобрява общия тонус на 
организма. Тези методи в комбинация ефи-
касно и безлекарствено са в състояние да 
премахнат болките по протежение на целия 
гръбначен стълб, да възстановят нормална-
та двигателна дейност и мускулната трофи-
ка, като същевременно подобряват общото 
състояние и самочувствието.
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Признаци за 
начало на диабет

КаКво е болест 
на Пейджет

ПЪРВИТЕ 100, които са направили 
годишен абонамент за вестник „Пен-
сионери“, ЩЕ ПОЛУЧАТ ПО 1 БРОЙ 
МУТИВИТАМИНИ ALIVE! 

Мултивитамини Алайв подпомагат 
костите, дебелото черво, храносмила-
телната и сърдечносъдовата системи, 
зрението и имунитета.

Всяка таблетка гарантирано се усвоя-
ва до 20 минути!

Съдържа над 100 натурални съставки. 

ПОДАРИ СИ ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ! 

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ! Повече информация може  
да получите на тел. 02 953 05 83 – Ревита ЕООД

Алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодроб-
ни заболявания во-
дят до краткотрайна 
загуба на работоспо-
собността, а напред-
налите хронични ув-
реждания на дихател-
ната система са ва-
жна причина за трай-
но инвалидизиране. В 
около 10% от възраст-
ното население се ус-
тановява изразена в 
различна степен ди-
хателна недостатъч-
ност. При хронична-
та дихателна недос-
татъчност се наблю-
дава нарушение в ал-
веоларно-капилярна-
та дифузия. Затруд-
нен е газовият обмен 
и поради задушаване 
на малките дихател-
ни пътища, предизви-
кано от бронхиална 
хиперсекреция. Всич-
ко това означава на-
стъпване на хипоксе-
мия (намалено преми-
наване на кислород в 
организма и съответ-
но по-ниското му съ-
държание в тъканите), 
но без хиперкапния 
(повишено съдържа-
ние на въгледвуокис), 
тъй като въглеродни-
ят двуокис премина-
ва през алвеоларно-
капилярната мембра-
на 25 пъти по-лесно от 
кислорода.

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

щи бронхиалнта лига-
вица: тютюнопушене, 
прах, дим и др. Важно 
е и това острите ин-
фекции да се лекуват 
навреме и правилно.

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

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е 
едно от най-проучва-
ните растения по от-
ношение на заболява-
нията на дихателна-
та система. Корените 
са богати на слузести 

в е щ е с т в а , 
които спо-
с о б с т в а т 
за омеко-
тяване на 
бронхиал-
ните сек-
рети и за 
по-лесното 
им отделя-
не от брон-
х и а л н о т о 
дърво. Екс-
трактите от 
лечебната 
ружа имат 
и з р а з е н 
п р о т и в о -
възпалите-
лен ефект. 
Препоръч-
ва се при-
л а г а н е т о 

им при упорити каш-
лици, магарешка каш-
лица, трахеити, брон-
хити. Освен това се ус-
тановява благотворно 
влияние на ружата по 
отношение на язве-
на болест на стомаха 
и червата, хипераци-
дитетни гастрити, при 
остри и хронични ко-
лити, дори и при диа-
рични страдания и ди-
зентерия.

Планинският очибо-
лец (Potentilla erecta L) 
е включен в продукта 
Altoria поради доказа-
ните противовъзпали-
телни и адстрингентни 
ефекти върху горните 
дихателни пътища. В 
народната медицина 
се прилага чай от очи-
болец многократно в 
денонощието при теж-
ки синуити, при тонзи-

лити и хрема.
Оказва се, че в ком-

бинация екстракти-
те от лечебна ружа 
и планински очибо-
лец имат потенции-
ран ефект, което е из-
ползвано в създаване-
то на продукта Altoria. 
Приемането на 1 кап-
сула в денонощие в 
подкрепа на профи-
лактиката през студе-
ните и влажни месеци 
се отразява добре на 
функцията на дихател-
ната система. При на-
стъпило възпаление 
на горните дихателни 
пътища и бронхиално-
то дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упо-
рита кашлица и тежки 
бронхити може да се 
приемат 3 пъти по 2 
капсули на ден.

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

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

Този продукт е в по-
мощ на профилактика-
та и лечението на забо-
ляванията на дихател-
ната система. Трябва 
да мислим как да съх-
раним здравето си. То 
е безценно.

Болестта на Пейджет е рядко заболяване. Но-
си името си от д-р Джон Пейджет, който я оп-
исал през 1896 г. Тя засяга цялостно костната 
система, при което се получава разреждане на 
костното вещество. Това е много характерно, на 
рентгенова снимка костта изглежда като „про-
ядена от молци”. 

Опасността е от чести счупвания на дълги-
те кости и инвалидизиране на болния. Според 
проучвания през последното десетилетие при-
чината е в разстройство на жлезите с вътреш-
на секреция, които ръководят образуването на 
костите. Вероятно се добавят и имунни увреж-
дания. Лечението е с препарата калцитонин, с 
който се получават дълготрайни затихвания на 
болестта. Калцитонинът повлиява много добре 
и болките. Успоредно с него може да се при-
лагат и всички известни болкоуспокояващи ме-
дикаменти.

При диабет тип 1 
симптомите често са 
доста очевидни, но 
при диабет тип 2, тъй 
като общо взето са 
по-леко проявени, мо-
гат да останат неза-
белязани. Най-честите 
признаци са следните:

• Често уринира-
не – полидипсия, по-
лиурия, ноктурия. Ко-
гато нивото на кръв-
ната захар надхвър-
ли опре делена грани-
ца, бъбреците не са в 
състояние да се спра-
вят с нея и в резултат 
на това тя се изхвърля 
от тялото с голям раз-
ход на вода. Загубата 
на вода води до уве-
личаване на жажда-
та и поражда симпто-
мите увеличено ури-
ниране (полиурия) и 
уве личена жажда (по-
лидuпсuя). Полифаги-
ята (или увеличеният 
апе тит) също е харак-
терна черта за диабе-
та. Гладът настъпва, 
тъй като усвояването 
на глюкозата от тяло-
то не е наред.

• Бърза загуба на 
тегло. Този симптом 
обикновено се наблю-
дава при мъже през 
третото или четвър-
тото десе тилетие от 
живота им. Най-чес-
то човекът изведнъж 
отслаб ва, въпреки че 
продължава да води 
предишния си начин 
на живот. Такова не-
обяснимо намалява-
не на теглото често е 
един от първите при-
знаци за проявата на 
диабет.

• Бавно зараст-
ване на рани и дъл-
ги инфекции по ге-
ниталиите (най-често 
при жените - вулво-
вагинит). Мно го чес-
то при наличието на 
подобни инфекции се 
препоръч ва изследва-

не на кръвната захар, 
тъй като то подпомага 
диа гностицирането. 
Раните винаги зарас-
тват твърде бавно при 
диабетиците.

• Проблеми със 
зрението. Пациенти-
те, на които зре нието 
им се замъглява вне-
запно, могат да имат 
диабет. Когато ниво-
то на кръвната захар 
се увеличи, зрението 
се за мъглява, но обик-
новено се прояснява 
веднага след като то 
се нормализира.

• Бърза проява на 
чувство за умора е 
друго доста често сре-
щано оплакване. Па-
циентите се оплак-
ват от липса на енер-
гия, както и от болка/ 
дискомфорт в крака-
та. Това се дължи на 
факта, че глюкозата не 
постъпва в клетките 
на тялото и в резултат 
на това те разполагат 
с по-малко енергия.

• изтръпване и 
безчувственост в 
дланите и стъпалата. 
Обикновено пациен-
тите се оплакват от 
усещане за боцкане 
като от иглички, тъй 
като увеличеното ни-
во на кръвната захар 
уврежда нервите. 

Първоначално то-
ва е прехо ден про-
блем, но по-късно мо-
же да придобие сери-
озни разме ри, когато 
боцкането прерасне в 
силно парене и болка.

• стоматологични 
проблеми. Честите 
инфекции на венци-
те могат да доведат 
до пиорея, образува-
не на гнойни джобове 
и разклащане на зъ-
бите. Лошият дъх съ-
що трябва да насочи 
вниманието към веро-
ятността от наличие-
то на захарен диабет.
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ÂÅÇÍÈ
22.9. – 23.10

През 2018 г. ще разкрие-
те лидерските и организа-
ционните си качества. Ще 

се научите да бъдете по-
организирани, по-дис-

циплинирани, реалистич-
ни, зрели и отговорни. Ще 

можете да се наслаждавате 
на положителните промени - 
стабилност и финансова си-

гурност. Ще получите помощ 
от Юпитер през първите шест месеца на 2018 г.  

Здраве 
За подобряване на здравословното състояние се 

нуждаете от професионална помощ. През следващата 
година трябва да преосмислите отношението си към 
здравето. Опитайте се да се придържате към здраво-
словното хранене и повече спортувайте! Това е най-
безопасният начин, благодарение на който можете да 
стоите далече от лекари и лекарства.

Взаимоотношения и любов
През 2018 г. Везните ще търсят нови стимули и ще 

намерят смелост да покажат какви промени трябва да 
бъдат направени в съвместния живот. Възможно е да 
почувствате необходимост да отворите нова страница, 
желаейки да забравите неприятните моменти от мина-
лото. През 2018 г.  вашият покровител Венера няма да 
ви за брави. Просто се наслаждавайте на моментите, 
които ви предстои да изживеете. 

Пари
2018 г.  носи значителни промени във финансово от 

ношение за хората, родени под знака на Везни. През 
2018 г. много е възможно да си помислите, че ви плащат 
малко, че да се печелят пари по начина, по който вие го 
правите, е прекалено трудно, че трябва да ограничите 
разходите си и да направите известни спестявания за 
черни дни. Това е подходящото време да се научите да 
приемате реални, сериозни и зрели финансови решения. 

СКОРПИОН
23.10 – 22.11.

Тази година ще ви накара по-сериоз-
но да се отнасяте към живота си, и вие ще 

трябва да докажете, че можете да бъдете дис-
циплинирани и организирани. Ще раз-

ширите кръгозора си, ще се раз-
вивате в интелектуално отноше-

ние, затова трябва да получите 
повече знания. През идваща-
та година при някои предста-

вители на този знак могат да 
се осъществят мечтите за от-
давна планирано пътуване в 

далечни страни. 
Здраве 

През тази година ще преминете през етап на осъзна-
ване на вътрешните ресурси и на реалистична самоо-
ценка, от което би било добре да се възползвате. Важно 
е да имате достатъчно възможности за почивка. Най-
добре ще бъде, ако това се случва не в шумна компа-
ния, а в обкръжението на близки хора.

Взаимоотношения и любов
През 2018 г. този огън, мечти и емоционалност, с ко-

ито ви е възнаградил Нептун, ще започнат постепенно 
да утихват и ще се разсеят. В 2018 г. ще започнете да 
виждате любовта по-идеалистично и творчески, забра-
вяйки за реалностите на живота и поради тази причина 
може да се почувствате разочаровани, безсилни и не-
щастни. Опитайте се да гледате на нещата реалистично, 
без да откъсвате поглед от основната идея. 

Пари
За Скорпионите 2018 г. ще бъде подходящо време 

да се възползват от възможностите да спечелят до-
пълнителни доходи както от тяхната работа, така и от 
други източници. Преместването на Юпитер в знака 
на Близнаци трябва да ви накара да бъдете нащрек. 
Ще бъде благоразумно  през 2018 г. да не прибягва-
те до бързи решения. За Скорпионите това ще бъде 
нелесна задача. През 2018 г. вашите творчески спо-
собности ще ви помогнат да намерите най-добрите 
решения.

ÑÒÐÅËÅÖ 
22.11. – 21.12

2018 година носи на предста-
вителите на този знак промени в 
живота. През 2018 г. ви очакват 
приятни подаръци, финансова 
подкрепа от страна на други 
хора. Може да получите зна-
чително наследство. Ще има-
те време да погледнете назад 

и реално да прецените минало-
то си, да поправите всичко, което 
не сте успели навреме да разре-

шите, да полу- чите това, което ще ви хареса и 
ще ви зарадва, да представите собствената си личност в 
правилна светлина.

Здраве
Ще почувствате, че здравословните проблеми, ко-

ито не са ви безпокоили през последните години, от-
ново ще ви напомнят за себе си. Може би има сми-
съл да преразгледате своите навици или дори начи-
на си на живот. На някои представители на Стрелци 
ще им се иска да се уединят и да се изолират от кон-
кретните грижи. Това време е идеално за самоана-
лиза и решаване, както на духовни, така и на здраво-
словни проблеми. 

Взаимоотношения и любов
През 2018 г. в по-голяма степен ще демонстрирате 

любовта си към парите и ще харчите безразсъдно го-
леми суми, за да спечелите сърцето на любимия човек. 
С това ще искате да покажете колко ценен е той за вас. 
Желанието да живеете и да обичате, това е посланието, 
с което ще преминете през следващата година. 

Пари
Тенденциите на 2018 г. се характеризират за Стре-

лците с великолепни възможности да подобрят мате-
риалното си състояние. Звездите през новата година 
ви приканват към по-консервативен подход по отно-
шение на финансите. Ако имате намерение да инвести-
рате, бъдете предпазливи, особено през юли и август. 

ÊÎÇÈÐÎÃ 
22.12. – 20.1.

През 2018 г. покровителят на 
вашия знак Сатурн ще влезе в 

съзвездието Скорпион, което ще ви 
помогне да се съсредоточите и да 
се опитате да намерите разумен 
компромис. На тези Козирози, ко-

ито ще успеят да направят това, 
годината обещава хармонични 
отношения в семейството и ус-

пехи в работата. Не забравяй-
те и за приятелите, на които през 

последно време вие не обръщате 
внимание. 

Здраве
През идващата година Козирозите може да бъдат 

подложени на продължителен стрес, което ще създаде 
психологически дискомфорт и физическа умора. За ва-
ше щастие вие имате силен организъм, в противен слу-
чай би било много трудно да се справите с напрежени-
ето, което може да възникне в периода между март и 
юли 2018 г. Почивката и свободното време са абсолют-
но необходими за вашето здраве. 

Взаимоотношения и любов 
2018 г. ще ви донесе добри новини. От юни 2018 

г. вие ще бъдете сред щастливците от зодиака, които 
идващата година ще поглези от гледна точка на парт-
ньорски отношения и брак. Юпитер, планетата на къс-
мета, навлиза в знака на Рак, което ще донесе във ва-
шите отношения само ползи, добро сътрудничество 
и партньорство. Това ще бъде време на изобилие от 
енергия и щедрост. 

Пари
През 2018 г. на представителите на Козирог ще 

им се наложи да действат по-внимателно и да из-
бягват ненужните разходи. Деловата активност ще 
ви предостави широки възможности. Вие трябва 
внимателно и ясно да определите приоритетите 
си. Преди да вземете решение, което носи след се-
бе си финансови последствия, трябва добре да се 
информирате. 

ÂÎÄÎËÅÉ 
20.1. – 19.2.

През 2018 г. вашето подсъзнание 
ще активизира забравени събития 
и стари спомени. През 2018 годи-
на ще започнете да осъзна-
вате, че хората много чес-
то не са такива, каквито 
изглеждат. 2018 г. - това 
е време, когато вие много 
лесно ще можете да се отка 
жете от вредните си на-
вици и да се замислите 
сериозно за здравето си.

Здраве 
Стресът и напрежението ще бъдат основните вреди-

тели за Водолеите през идващата година. Те може да 
доведат до намаляване на жизнената активност, раз-
клатена нервна система, както и до сърдечно-съдови 
проблеми. Звездите ви препоръчват много сериозно 
да се отнасяте към собственото си здраве. Ако подхо-
дите разумно към тези препоръки, то свободното вре-
ме ще можете весело да прекарвате с приятели, а не да 
мислите за лекари.

Взаимоотношения и любов
2018 г. за Водолеите обещава романтични отноше-

ния. Първите шест месеца на тази година ще ви доне-
сат такива събития, каквито вече сте изживели, незави-
симо от това дали сте сами или имате стабилна връзка. 
Ако имате половинка, най-вероятно сте успели да за-
пазите романтичните отно шения. Ако все още търсите 
партньор, тогава е най-добре да се възползвате от по-
каните дори и на малко познати хора, тъй като никой 
не знае къде може да срещнете съдбата си. 

Пари
Астрологичната картина за 2018 г. ни казва, че Водо-

леите няма да се оплакват от финансовото си положе-
ние. През годината, ако не бъдете много внимателни към 
всеки детайл, има риск да бъдете излъгани. За Водолеите 
2018 г. ще бъде изпълнена с интересни обещания за ин-
вестиции. През 2018 г. упоритият труд ще бъде възнаг-
раден с последователни печалби в най-кратки срокове.

РИÁИ 
19.2. – 20. 3.

През 2018 г. вие истински ще 
 осъзнаете кой ви е бли зък и кой ис-
кате да бъде близо до вас. Нептун 
внася във вашето поведение тайнст-
ве ност и очарование. Хората около 
вас непременно ще почувстват този 
ефект. Използвайте изцяло възмож 
ностите, които ви дава покровителят 
на вашия знак - Нептун. Не се страху-
вайте да мечтаете, през 2018 г., ако по-
ложите усилия, ще постигнете много повече успе-
хи. В същото време трябва да се научите да разгранича-
вате реалността от вашите мечти и вярвания. 

Здраве
През първата половина на идващата година звездите 

сочат на Риби проблеми, свързани с намаляване на жиз-
неността и отслабване на имунната сис тема. През втора-
та половина на годината ще можете да свалите вътреш-
ното напрежение, което ще ви позволи да възстанови-
те жизнения си потенциал. Вие също така сте склонни 
да поемате настроението на хората, които са около вас. 

Взаимоотношения и любов 
2018 г. носи нови неща на сантименталните предста-

вители на знака Риби. Ако любовта все още не е част 
от вашия живот, то през втората половина на 2018 г. е 
най-добре да си опитате щастието. Започ ва 12-месечен 
период, благоприятен за забавления, приятелства и ро-
мантика. Ако вече имате връзка, тогава бъдете готови за 
приказна, страхотна година за вашата любовна история.

Пари
Рибите ловко ще се измъкнат от финансовите про-

блеми през 2018 г. Въпреки изкусното майсторство да 
заобикаляте паричните проблеми все пак ще усетите 
някои незначителни негативни тенденции през 2018 г. 
Бизнес, управление и организация на работата ще изис-
кват повишена предпазливост. Краят на 2018 г. е подхо-
дящо време да преразгледате вашите приоритети. Мо-
же да се наложи да направите избор.

Годишен хороскоп

Зодиите през 2018 г.
Продължение от бр. 51-52
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Продължение от бр. 51-52
Един от най-авторитет-

ните световни форуми – 
Конференцията по сигур-
ността през 2017 г., се про-
веде в Мюнхен. На пока-
ната на организаторите се 
бяха отзовали близо 500 
политици, държавни гла-
ви, премиери, министри 

на отбраната и на външ-
ните работи и експерти 
по сигурността. Компе-
тентно изказване на нея 
направи българският пре-
зидент Румен Радев. След 
като Доналд Тръмп поста-
ви под съмнение  по-на-
татъшното съществуване 
на  НАТО и изведе на чел-
на позиция национални-
те интереси на страната 
си, от участниците от ев-
ропейските страни се раз-
бра, че Старият континент 
не може да разчита на Ва-
шингтон по въпросите на 
сигурността и трябва да 
полага повече усилия за 
разпределение на нато-
варването в сферата на 
отбраната.

в Холандия бе избран 
на 15 март нов състав на 
парламента. 31 места в 
150-членната долна кама-
ра си осигури дяснолибе-
ралната Народна партия 
за свобода и демокрация 
на премиера Марк Рюте. 
Втора политическа сила 
стана Партията на свобо-
дата на Герт Вилдерс, с 20 
депутати. От 28 участвали 
в изборите партии 13 ус-
пяха да влязат в парламен-
та. За Рюте бе много труд-
но да намери партньори в 
управлението. След дъл-
ги пре-
г о в о р и 
той ус-
пя да 
привле-
че либе-
р а л н а -
та „Де-
м о к р а -
ти 66” 
и Хрис-
тиянде-
м о к р а -
тическа-
та пар-
тия. Независимо че хо-
ландската икономика е 
най-бързо растящата в 
еврозоната и страната е 
винаги в челото на класа-
циите за най-щастливи-
те жители на планетата с 
модерно здравеопазване 
и най-високи пенсии в Ев-
ропа, хората са недоволни 
от прекалената толерант-
ност на властта към миг-
рантите.

Мирните преговори 
за политическо решава-
не на конфликта в Сирия 
бяха временно замразе-
ни, след като на 4 срещу 
5 април от бойни кораби 
на Пентагона в Средизем-
но море бяха изстреляни 
60 крилати ракети „Тома-

хоук” срещу сирийско ле-
тище под претекст, че Да-
маск е извършил хими-
ческа атака срещу град 
Хан Шейхун в провинция 
Идлиб.

В съседна сърбия 
47-годишният премиер 
Александър Вучич спече-
ли  още на първия тур с 

55% от гласовете прези-
дентските избори на 2 ап-
рил.  На второ място се 
нареди бившият ом-
будсман, явил се ка-
то независим канди-
дат. Особен интерес 
обаче представля-
ва заелият третото 
място, 25-годишния 
Лука Максимович – 
студент по медии и 
масови комуника-
ции. Поддръжни-
ците му бяха глав-
но млади избирате-
ли, които не виждат перс-
пектива за своето профе-
сионално реализиране в 
страната при продължа-
ващата криза и икономи-
чески упадък в страната.

Огромен интерес про-
явиха медиите към меж-
дународния икономиче-
ски форум в Пекин под 
надслов „Един пояс, един 
път”. В него взеха учас-
тие  1500 представители 
от повече от 100 страни. 
Китайската инициатива за 
подновяване при съвре-
менни условия на стария 
„Път на коприната”, съе-
динявал в миналото Азия, 
Европа и Африка, има за 
цел да се превърне в сим-
вол на мира и сътрудни-
чеството. Осъществяване-

то му ще струва около 1 
трилион долара. Буди не-
доумение отсъствието на 
високопоставена личност 
от България.

На 5 юни светът осъмна 
с внезапна криза в района 
на Персийския залив. Се-
дем държави – Бахрейн, 
Саудитска Арабия, Обе-
динените арабски емир-
ства, Йемен, Египет, Ли-
бия и Малдивите, преуста-
новиха дипломатическите 
си отношения с Катар под 
претекст че поддържа ра-
дикални групировки и че в 
страната намират убежи-
ще лидери на „Хамас” и 
„Мюсюлмански братя”. Но 
едва ли това бе причина-
та. Скъсването на дипло-

матическите отношения 
стана само две седмици 
след визитата на Тръмп в 
Риад, където бе сключе-
на сделка за доставка на 
Саудитска Арабия на аме-
рикански оръжия за 110 
млрд. долара. И там дър-
жавният глава на САЩ от-
прави остри нападки сре-
щу Иран. А Доха поддържа 
добри отношения с Техе-
ран, с когото смята да за-
почне усвояването на но-
во нефто-газово находи-
ще. Решението на страни-
те да скъсат отношенията 
си с Доха затрудни силно 
доставките на храни за Ка-
тар, тъй като те най-вече 
се доставят по суша през 
Саудитска Арабия.

На предсрочните пар-
ламентарни избори в ко-
сово, проведени на 11 
юни, за 120-те места в 
Народното събрание се 
състезаваха кандидатите 
от 26 избирателни листи: 
пет коалиции с 19 партии 

и две граждански 
инициативи. Те 

бяха спечеле-
ни от т. 

нар. коалиция от „парти-
ите на войната” – Демо-
кратическата, Съю зът на 
бъдещето, „Инициатива” 
и няколко по-
малки форма-
ции. Техният 
кандидат за 
премиерския 
пост бе Рамуш 
Х а р а д и н а й , 
обвиняван от 
Сърбия за во-
енни престъ-
пления. Пра-
вителството 
бе съставено 
много трудно. 
То бе изпра-
вено пред сериозни пре-
дизвикателства – висо-
ка безработица, бедност, 
корупция. Именно с тези 

тежки пробле-
ми не можа да 
се справи пре-
дишното прави-
телство начело 
с Иса Мустафа 
и получи вот на 
недоверие през 
май.

Предсрочни 
избори имаше и 
в друга балкан-
ска държава – 
 албания. Про-
ведоха се на 25 

юни. С право на глас бя-
ха 3 милиона и 450 хи-
ляди граждани, живее-
щи в страната и зад гра-
ница. Албанската социа-
листическа партия наче-
ло с Еди Рама спечели с 
48,33%, осигурявайки си 
74 места в 140-членния 
парламент. Съкрушител-
ната победа на левица-
та й даде възможност да 
пристъпи към извършва-
нето на важни икономи-
чески съдебни реформи, 
които ще й позволят да 
кандидатства за членство 
в Европейския съюз.

И тази година интере-
сът на световните медии 
към форума на Г-20 бе го-
лям. Той се проведе в Хам-

бург на 7 и 8 юли. Бяха об-
съдени много теми, но по 
това, по което се споразу-
мяха, бе да се води обща 
борба с тероризма. Може 
би най-голямо внимание 
бе обърнато на историче-
ската първа среща на Пу-
тин с Тръмп, продължила 
2 ч. и половина. На послед-
валата пресконференция 
министрите на външни-
те работи на Русия и САЩ 
Сергей Лавров и Рекс Ти-
лърсън обявиха, че раз-
говорите са преминали в 
конструктивен дух, като 
акцентът е бил върху пре-
кратяване огъня в Сирия.

Месец по-късно със 
смазващо мнозинство от 
419 на 3 гласа Камарата на 
представителите на САЩ 
прие нов закон, одобрен 
и от Сената, който налага 
по-големи санкции срещу 
Русия с цел да я накаже за 
намесата й в президент-
ските избори. Санкции-
те засягат Иран в обвине-
ние заради подпомагане 
на тероризма и Северна 
Корея за ядрените й оп-
ити. Санкциите срещу Ру-
сия ги доближават до вре-

мето на студената война, 
засягайки ключови отра-
сли на икономиката и от-
браната. С тези санкции 

Конгресът на практика ка-
за на Тръмп по отношение 
на външната политика – ти 
си с вързани ръце.

На 21 август Доналд 
Тръмп обяви нова стра-
тегия за най-дългия вое-
нен конфликт на САЩ – то-
зи в Афганистан. Според 
нея Вашингтон не само ще 
предприеме изтегляне на 
армията си от тази азиат-
ска страна, но и ще увели-
чи военния си контингент, 
изпращайки нови 4000 во-
енни към намиращите се 
там 8400 американски 
войници. Новата страте-
гия предвижда да не се 
обявява броят на амери-
канските военни в Афга-
нистан, както и да не се съ-
общават срокове за нача-
ло и край на военните опе-
рации. Мисията на САЩ в 
Афганистан под кодово-
то название „Решителна 
подкрепа” все още не да-
ва желания за Вашингтон 
резултат.

И около друга азиатска 
държава - Северна Корея, 
имаше през лятото игра 
с огъня. Пхенян отдавна 
опъва нервите на САЩ и 
съседите си с изпитанията 
на балистични ракети, а бе 
изпробвана и водородна 
бомба. От своя страна пък 
Пентагонът продължава 
да държи една от най-го-

лемите си военни бази в 
Гуам, недалеч от Корей-
ския полуостров, където 
са настанени 7000 амери-
кански военни и някол-
ко ескадрили бомбарди-
ровачи. И заявява, че има 
план за нанасяне на изпре-
варващи удари по около 
20 военни обекта в Север-
на Корея. И без предпри-
емане на политически и 
дипломатически стъпки 
ескалацията на напреже-
нието между Вашингтон и 
Пхенян може да продължи 
и през 2018 г.

Европейският съюз 
преживя през измина-
лата година сериозно 
изпитание. На 6 сеп-
тември 135-членният 
областен парламент в 
Каталуния прие закон 
за референдум за са-
моопределение. Още 

на другия ден премие рът 
на автономната област 
Карлес Пучдемон обяви, 
че на 1 октомври ще ор-

ганизира 
допитва-
не за не-
з а в и с и -
мостта на 
с е в е р о -
източния 
район на 
Испания, 
като въ-
просът е 
„ И с к а т е 
ли Ката-
луния да 
бъде не-

зависима държава във 
вид на република?”. Пра-
вителството на Рахой обя-
ви, че това е нарушение на 
конституцията и че ще из-
ползва всички възможни 
средства, за да спрат про-
веждането на референду-
ма, прилагайки член 155 

от конституцията, който 
ще му позволи да пред-
приеме драстични мерки, 
за да отхвърли вота, ка-
то суспендира регионал-
ната автономия. Консти-
туционният съд обяви за 
незаконен референдума. 
И все пак той се прове-
де. Но бе окървавен. От 
Мадрид бяха изпратени 
4000 полицаи. Стигна се 
до сблъсъци с избирате-
лите. Около 1000 души бя-
ха принудени да потърсят 
лекарска помощ. И все пак 
от 5-те милиона и 300 хи-
ляди имащи право на глас 
42% от тях не се изплаши-

ха от терора и се отправи-
ха към урните. А изборни-
те секции бяха щурмува-
ни от полицаите. Избор-
ните резултати показаха 
90% за независима Ката-
луния.

Но сагата не спря до-
тук. Три седмици след като 
бе проведен референду-
мът, бе задействан чл. 155 
от конституцията. Мадрид 
уволни каталунското пра-
вителство, насрочи за 21 
декември извънредни из-
бори в провинцията и взе 
контрола върху 200-те хи-
ляди чиновници на ката-
лунските власти. 8 от ми-
нистрите бяха арестувани, 
а Пучдемон и още 4-ма ми-
нистри се озоваха в Брюк-
сел. Всички ги грозеше за-
твор. И какво ще бъде бъ-
дещето на икономическия 
мотор на Испания – Ката-
луния, предстои да се ви-
ди през новата година.

В оспорвани парламен-
тарни избори на 11 сеп-
тември управлявалата 
дясна коалиция в норве-
гия с премиер Ерна Сол-
берг, лидер на Консерва-
тивната партия, спечели 
с малка преднина пред 
левицата. Победителите 
разполагат с 89 места в 
169-местния Стортинг, а 
лявоцентристите – с 80. С 
този успех тя става първи-
ят консерватор от 30 го-
дини насам, спечелил из-
борите два пъти поред, и 
ще е начело на правител-
ството още един 4-годи-
шен мандат.

На 25 септември в 
иракски кюрдистан се 
проведе референдум, на 
който 90% от участници-
те в него поискаха неза-
висимост от Багдад.

На проведените на 15 

октомври предсрочни 
парламентарни избори в 
австрия първа политиче-
ска сила се оказа Народна-
та партия.

Партията „Действие 
на недоволните гражда-
ни 2013” на 63-годишния 
чешки милиардер Андрей 
Бабиш спечели внушител-
на победа на състоялите 
се на 20 и 21 октомври 
парламентарни избори в 
Чехия. 

А дали през 2018 г. све-
тът ще стане по-различен 
от миналогодишния, ще 
видим.

Цветан илиев    

сия ги доближават до вре- Европейският съюз сия ги доближават до вре-
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лавров и кери в мюнхен

каталунци искат независима държава

марк рюте сред свои привърженици

ерна солберг с втори премиерски мандат

вучич спечели президентските избори
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Златка ил. александро-
ва – варна, Димитър ни-
колов ирикев – с. средно-
горци, обл. смолян, Юлия 
Дим. иванова – никопол, 
любомир П. лишковски 
– Мездра, кирил г. кор-
шутов – гр. Обзор, Хюсе-
ин ахмед Мехов – с. краи-
ще, обл. Благоевград, Пен-
ка върбанова стефанова – 
никопол, иван Златев ива-
нов – с. китка, обл. варна, 
Добринка Димитрова ка-
сърова – Ямбол, Момчо сл. 
Момчев – варна, сюлей-
ман саросманов – с. гло-
джево, обл. русе, стефка 
станчева Цветкова – ва-
рна, Трендафил стойчев 
– карлово, Цветана ива-
нова Маркова – с. рого-
зен, обл. враца, Марийка 
иванова славова – казан-
лък, Петър сталев – с. Бря-
гово, обл. Пловдив, Йон-
ко койнов – варна, коста 
костов – с. горни Домлян, 
общ. карлово, Цветанка 
костова – гр. Тервел, Хрис-
то георгиев Челепиев – с. 
Дорково, обл. Пазарджик, 
Тодора радева Пенчева – 
Плевен, елена василиева 
величкова – Дупница, ге-
орги Демирев – карлово, 
Пиринка Хр. ковачева – с. 
Добринище, обл. софия, 
Петър Христов Цветков – 
етрополе, кунка Трайко-
ва – ловеч, Мехмед кур-
дов – с. Дичево, обл. си-
листра, иван Братанов 
иванов – Провадия, ни-
кола Богданов Ташков – 
с. Мосомище, обл. Благо-
евград, иванка Продано-
ва Паунова – с. ведраре, 
любен атанасов Йончев – 
Обединение, общ. Полски 
Тръмбеш, Тянко Дим. Тян-
ков – варна, антон Петров 
Бонов – гр. вършец, влъч-
ко найденов – Мездра, Па-
раскева Йорданова – Шу-
мен, гено Цилов ралевски 
– с. Беловица, обл. Плов-
див, Магда Минчева – с. 
локорско, обл. софия, Ма-
рийка Жекова – с. люлин, 
обл. Ямбол, софрони ива-
нов Маринков – софия, Бо-
рис Пейков – гр. стамбо-
лийски, никола Тошков 
– Пазарджик, Миньо Бо-
нев – гр. Трявна, Милен 
М. еврев – софия, Дими-
тър иванов Тамбураджи-
ев – Благоевград, Марга-
рита Таргова – варна, Ди-
митър Тонев Йорданов – 

силистра, Пенка станчева 
Хубанова – гр. Бяла, обл. 
русе, неделя кост. ляпуно-
ва – с. Овчеполци, обл. Па-
зарджик, Мина ангелова 
– Панагюрище, крум Йор-
данов Цветков – с. Делей-
на, обл. видин, гена лаза-
рова лазарова – с. горно 
сахране, обл. стара Заго-
ра, иванчо Петков – Шу-
мен, кръстина колева Тил-
киджиева – Пловдив, Ма-
рин Буртов – с. славови-
ца, обл. Плевен, Петър То-
доров Попов – с. славови-
ца, обл. Плевен, ненка Пет. 

николова – с. Малък чар-
дак, обл. Пловдив, ангел 
калайджиев – с. Долна ма-
хала, обл. Пловдив, иван 
симеонов Флоров – Пле-
вен, стелиана Димова – с. 
Църква, обл. Добрич, Ор-
лин николов Табаков – с. 
Джерово, обл. кърджали, 
Иванка Кирова Петканчева – 
Сопот, Тянка Черъкова – Ста-
ра Загора, Георги Атанасов 
Хаджиначев – гр. Бяла, обл. 
Русе, Коста Стоянов – с. До-
лен Близнак, обл. Варна, Илия 
Милев – с. Гърмен, обл. Бла-
гоевград, Драгостин Ангелов 
– с. Долна Студена, обл. Ру-
се, Таня Стоянова Димитро-
ва – с. Красново, обл. Плов-
див, Димитър Костов Сакар-
ски – Тополовград, Лиляна 
Стоянова – с. Ноевци, обл. 
Перник, Петко Пахов – Сун-
гурларе, Петко Н. Иванов – 
Разград, Виктория Няголова 
– Добрич, Велчо Сл. Илиев – 
с. Иван Шишманово, обл. Раз-
град, Роза Борисова Гавраи-
лова – Разград, Живко Колев 
Желев – Стара Загора, Гин-
ка Й. Колева – Добрич, Иван 
Кирилов Георгиев – Дупни-

ца, Иван Илиев Паунов – Асе-
новград, Стоянка Вангелова 
– Габрово, Иван Ангелов За-
хариев – Димитровград, Пе-
тко Василев Александров – 
Варна, Никола Стоянов Янев 
– с. Долни Пасарел, обл. Со-
фия, Велин Йорд. Големинов 
– с. Долни Пасарел, обл. Со-
фия, Кина Василева Славова 
– с. Кортен, обл. Сливен, Въцо 
Маринов Въцов – с. Катунец, 
обл. Ловеч, Милка Иванова 
Екзарова – с. Кайнарджа, обл. 
Силистра, Янка Колева – с. 
Драганци, обл. Бургас, Алек-
сандър Дим. Костов – гр. Ха-
джидимово, Надежда Кор-
назова – с. Камещица, обл. 
Габрово, Иван Йорданов Пе-
ев, с. Бистренци, обл. Русе, 
Иван Панайотов Иванов – гр. 
Две могили, Богдан Петров – 
с. Игнатица, обл. Враца, Ва-
сил Билев – с. Брестовица, 
Господин Желев Желязков, 
с. Хрищени, обл. Стара За-
гора, Йордан Димитров Ча-
вдаров – Варна, Георги Хри-
стов Атанасов – с. Караджо-

во, обл. Пловдив, Кирил Ва-
силев Гусев – София, Сюлей-
ман Неджиб Емин – с. Ка-
меняк, обл. Шумен, Стефан 
Петров Панов – с. Кесарево, 
обл. Велико Търново, Слави 
Илиев Тодоров – с. Брестак, 
обл. Варна, Райчо Николов 
Цветков – София, Мария Ха-
ризанова Василева – София, 
Симеон Димитров Манчев 
– София, Асен Павлов Зла-
танов – София, Петрана Въ-
лева Панева – Чирпан, Еле-
на Дим. Нейчева – Добрич, 
Богданка Игн. Ковачева – с. 
Шумата, обл. Габрово, Минка 
Димитрова Димова – с. Дол-
но Белево, обл. Хасково, За-
пряна Кобурова – с. Миро-
во, обл. Стара Загора, Христо 
Джамбазов – Пловдив, Борис 
П. Лазаров – с. Д-р Йосифо-
во, обл. Монтанае, Илия Вел-
чев – с. Вировско, обл. Вра-
ца, Иван Кирилов Стоянов – 
с. Игнатица, обл. Враца, Цве-
тан Николов Цветков – с. Иг-
натица, обл. Враца, Делчо Па-
найотов Иванов – с. Троян, 
обл. Хасково, Васил Григоров 
Михайлов – Велико Търно-
во, Стоянка Вангелова Ива-

нова – Габрово, Донка Саво-
ва Генова – Плевен, Руска До-
цинска – с. Чупрене, обл. Ви-
дин, Али Седеф – с. Безмер, 
обл. Добрич, Катя Христова 
Манева – Севлиево, Дафин-
ка Рангелова Спасова – Со-
фия, Иван Пеев – Пловдив, 
Йорданка Божилова Павло-
ва – с. Таваличево, обл. Кюс-
тендил, Иван Янков Иванов 
– Плевен, Любчо П. Павлов 
– с. Градешница, обл. Враца, 
Йорданка Лилова Христова 
– с. Староселци, обл. Плевен, 
Иван Ив. Рачев – Габрово, 
Павлина Благоева Качева – 
Благоевград, Богдан Петров 
– с. Игнатица, обл. Враца, Ма-
рия Станчева Дивчева – Русе, 
Мария Шутилова – гр. Злати-
ца, Зинаида Олимпиевна – с. 
Ведраре, обл. Пловдив, Ган-
ка Атанасова Николова – с. 
Новаково, обл. Пловдив, Пе-
тър Петков Даков – с. Черни 
връх, обл. Бургас, Минка Ди-
нева Динова – Русе, Кръсти-
на Станчева Радева – Варна, 
Спас Добрев Гергински – гр. 
Септември, Стойка Попова – 
гр. Септември, Иванка Коева 
– гр. Септември, Донка Бори-
сова – с. Брод, обл. Хасково, 
Симеон Сп. Игнатов – с. Овче-
полци, обл. Пазарджик, Ата-
нас Г. Зурнаджиев – с. Спа-
сово, обл. Добрич, Величка 
Хр. Атанасова – с. Караджово, 
обл. Пловдив, Сергей Ц. Тер-
зиев – Златоград, Янчо Ара-
баджиев – с. Градина, обл. 
Пловдив, Янко Григоров Ге-
оргиев – с. Градево, обл. Бла-
гоевград, Юзеир Мустафа – 
с. Странджево, обл. Кърджа-
ли, Костадинка Господинова 
Маджарова – с. Екзарх Ан-
тимово, обл. Бургас, Здрав-
ка Пенкова Фердинандова 
– гр. Бяла, обл. Русе, Роси-
ца В. Костадинова – гр. Бан-
кя, Иванка Гетова – с. Изгрев, 
обл. Варна, Христо Г. Недел-
чев – с. Хрищени, обл. Ста-
ра Загора, Донка Павлова – 
Добрич, Павлина Тодорова 
Чилингирова – Момчилград, 
Атанаска Адамова – Плов-
див, Иван Александров Це-
нов – с. Дива Слатина, обл. 
Монтана, Гено Ив. Генов – с. 
Държава, обл. Стара Загора, 
Георги Маринов Николов – 
с. Златия, обл. Монтана, Кир-
ка Ст. Крилчева – Дупница, 
Еленка Асенова Ценкова – 
с. Голеш, обл. София, Тодор 
Станев Дончев – с. Пролом, 
обл. Пловдив, Жечка Ни-
колова Ганчева – с. Коньо-
во, обл. Сливен, Сюлейман 
Пазвантов – с. Катраница, 
обл. Смолян, Сали Керимов 
Сираков – с. Катраница, обл. 
Смолян, Марин Д. Йорданов 
– Нова Загора, Иванка Илие-
ва Лишкова – Свищов, Илия 
Желев Желев – с. Държава, 
обл. Стара Загора, Стефанка 
Д. Никова – Велико Търно-
во, Тодора Спасова Захари-
ева – София, Ангел Д. Пън-
дев – Харманли.

от стр. 1
После може да ни позвъните в 

редакцията на тел.02/8659041, 
тъй като има някои пропуски в 
адресите, за да ги доуточним. 

стоте мултивитамина 
„алайв” (Alive!), предоставени 
от Nature’ s Way, ще получат 

първите, изпратили ни копия 
от своите квитанции - от Зла-
тка александрова до орлин таба-
ков вкл., както и представители 
от най-многобройните групи це-
логодишни абонати от село По-
дем, Плевенско, и село Гурково, 
добричко.

Печелившите
в нашата томбола
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сПоделете с нас

Heëè Paíãeëoâa:  Ïðåìèíàõ ïðåç ìíîãî 
ëþáîâè, çà äà íàìåðÿ èñòèíñêàòà

Здравейте, драга ре-
дакция, пише ви един 
читател, мъж на 65 го-
дини. Имам две семей-
ни дъщери. Отгледах ги 
сам и не съжалявам за 
това. Жена ми ни напус-
на преди десетина го-
дини. Нито съм я оби-
дил, нито съм я ударил, 
а внимание не й е липс-
вало. Сякаш беше 
вчера, а мина-
ха толко-
ва много 
години. 
П р о с -
т о 
всич-
к о 
в ъ р -
в е ш е 
идеал-
но и в 
един мо-
мент тя из-
чезна и остави 
децата на мен. Раз-
брах, че си е намери-
ла доста по-заможен 
любовник и се устано-
вила да живее с него в 
друг град. 

През тези години се 
е обаждала от време на 
време да се интересу-
ва от децата, но само 

това. А те се отнасяха 
студено към майка си. 
Бившата ми жена смя-
та, че съм ги настрой-
вал срещу нея, което не 
е вярно.  Питам що за 
безотговорна майка е 
тя? Аз лично като мъж 
бих умрял, преди да 
си ос- тавя се-

мейството. 
Децата ми прежи-

вяха доста тежко тий-
нейджърските си го-
дини. Липсата на май-
ка им се отрази. Щаст-
лив съм, че успяха да 
завършат висше обра-

зование и сега са ве-
че семейни и самосто-
ятелни. 

Моят проблем е, че 
и досега не мога да за-
бравя бившата си съ-
пруга. Още имам ня-
какви чувства към нея 
- любов, омраза и раз-
очарование. През го-
дините имах възмож-

ност да заживея с 
друга жена, но 

не пожелах. 
Мисля си, 

че щях 
да трав-
м и р а м 
д ъ щ е -
р и т е 
си. Се-
га, вече 

на тази 
в ъ з р а с т , 

искам, раз-
бира се, нова 

жена в живота си. 
Но дали вече не е къс-

но?  Това е моята изпо-
вед. Не знам дори за-
що я написах, но имам 
нужда да споделя с ня-
кого.  Чувствам се емо-
ционално самотен! 

Б. Б., 
Бургас

Живеем в къща под наем с още 
едно семейство. Ние сме на вто-
рия етаж, те - на първия. Пробле-
мът е, че съседите ни са доста шум-
ни, правят сбирки с приятели, при-
дружени с големи количества алко-
хол. Те не се съобразяват, че се чу-
ва всичко, нито с факта, че ние сме 
възрастни хора и ни трябва тиши-
на и спокойствие. Винаги сме има-
ли проблеми и кавги относно ком-
паниите, които събират до сутрин-
та с музика и алкохол. Опитвали 
сме се да разговаряме по човеш-
ки, говорили сме и с кварталния 
полицай, обаждали сме се посред 
нощите на полицията, но резултат 
никакъв. Преди 1 година заминаха 
в чужбина и тогава живнахме - пъл-

но спокойствие! Но преди 2 месе-
ца се върнаха и отново дойде на-
шият ад. Проблемът е, че те нямат 
респект от никого, даже и от поли-
цията. Младо семейство са, с две 
малки деца, които също присъст-
ват на пиянските сбирки. Учудва-
ме се на тези хора как не могат да 
се сетят, че така погрешно възпи-
тават и децата си.

Ние сме търпеливи и толерант-
ни, но когато става въпрос за спо-
койствието в къщата, не искаме да 
правим повече компромиси. 

Моля ви да ни дадете съвет как 
да постъпим?

надя ТриФОнОва, 
Божурище

 Ãoäæè ïpeòúpïÿ èíöèäeíò
Kитapиcтът гeopги Mилчeв, пo-из-

вecтeн ĸaтo гoджи, неотдавна cи cчy-
пи ĸpaĸa. Toй e пpeтъpпял инцидeнт, 
вcлeдcтвиe нa ĸoйтo ce oзoвa в бoлни-
цa. Taм ĸpaйниĸът мy e бил гипcиpaн 
и в мoмeнтa тpябвa дa xoди c пaтepи-
ци. Toвa напpaви yчacтиeтo мy в 
„Шoyтo нa Cлaви“, ĸъдeтo e ocнoв-
нaтa мy paбoтa, нeвъзмoжнo за из-
вестен период от време. гoджи беше 
в бoлнични и oтcъcтвaше oт paбoтa 
дo ĸpaя нa миналата гoдинa. He e 
яcнo ĸaĸ тoчнo ce e cтигнaлo дo ин-
цидeнтa. Kитapиcтът пo пpинцип 
oбичa eĸcтpeмнитe cпopтoвe и нe 
e изĸлючeнo тoвa дa гo e дoĸapaлo 
дoтyĸ. Дpyг cлyx пъĸ гo oтвeждa 
в ĸaтacтpoфa, ĸoятo мy e cчyпилa 
ĸpaĸa. гeopги и пpeди e пpeтъpпя-
вaл пътни пpoизшecтвия пo yлицитe 
нa Coфия. Myзиĸaнтът e paзтpeвoжил 
cepиoзнo близĸитe cи. Cинът мy вeд-
нaгa ce e oтзoвaл дa гo види. Бившaтa 
мy cъпpyгa дopи ce пoявилa в бoлни-
цaтa, вeщaят cлyxoвeтe.

Ñъсåäитå ни нÿìат 
ðåсïåкт от никоãо

Bиктop Hикoлaeв отказа 
цигарите

Πeвицaтa Heли Paн-
гeлoвa взpиви почита-
телите си. Tя нaй-пocлe 
paзĸpи пyбличнo cвoя-
тa винa, ĸoятo й тeжи нa 
cъвecттa oт 25 гoдини. 
Призна си, че е имала 
няколко любови в живо-
та си, но предимно с же-
нени мъже. Oĸaзвa ce, чe 

cъпpyгът нa пeвицaтa нe 
e бил изĸлючeниe. 

Koгaтo Heли и 
Hиĸoлaй ce зaпoзнaли, 
тoй бил обвързан. Tя 
oбaчe гo paзвeлa и вeчe 
чeтвъpт вeĸ e щacтливa 
c нeгo.

„Koгaтo мe cpeщнa, 
Hиĸoлaй ми пpизнa, 

дил, нито съм я ударил, 
а внимание не й е липс-
вало. Сякаш беше 
вчера, а мина-
ха толко-
ва много 
години. 
П р о с -
т о 

в ъ р -

си ос- тавя се- очарование. През го-
дините имах възмож-

ност да заживея с 
друга жена, но 

не пожелах. 
Мисля си, 

идеал-
но и в 
един мо-
мент тя из-
чезна и остави 
децата на мен. Раз-
брах, че си е намери-

да трав-
м и р а м 
д ъ щ е -
р и т е 
си. Се-
га, вече 

на тази 
в ъ з р а с т , 

искам, раз-
бира се, нова 

жена в живота си. 
Но дали вече не е къс-

но?  Това е моята изпо-

×увстваì сå åìоöионаëно саìотåн

чe e жeнeн c тpи дeцa. 
Πъpвoнaчaлнo нe иcĸax 
и дa чyвaм, нo cлeд 3 
мeceцa ce пpeдaдox. 
Ocъзнaвaм ĸaĸвo пpи-
чиниx c любoвтa cи нa 
мнoгo дpyги xopa, нo 
пpизнaвaм, чe имaмe 
мнoгo дoбpи oтнoшe-
ния c нeгoвaтa бившa 
cъпpyгa и пpeĸpacнитe 
мy дъщepи“ - paзĸpива 
Heли Paнгeлoвa.

Πeвицaтa e билa дос-
та разкрепостена пpeз 
cвoятa млaдocт и е има-
ла много гаджета, при-
знава самата тя. 

„Taĸa cъм в личния 
живoт. Tpябвaшe дa пpe-
минa пpeз мнoгo любo-
ви, зa дa нaмepя истин-
ската, ĸoятo имам сега”, 
казва Heли Paнгeлoвa.

Boдeщият нa cyтpeш-
ния блoĸ пo Hoвa тeлe-
визия Bиĸтop Hиĸoлaeв 
cтaнa дocтa пo-peши-
тeлeн и твъpд, oтĸaĸтo 
вoди caм. Πpeди вpeмe 
ĸoлeжĸaтa мy Aни 
Цoлoвa ycпявaшe дa 
зaeмe вoдeщaтa фyнĸция 
в двoйĸaтa, a Bиĸи няĸaĸ 
cи oтивaшe в cянĸa.

Тoй cтaвa обаче вce пo-
yбeдитeлeн и cepиoзeн 
ĸaĸтo нa eĸpaнa, тaĸa и 
в живoтa cи. И eтo чe 
мy дoшлo вpeмeтo и нa 
тoвa, ĸoeтo oтдaвнa плa-
ниpaл зa ceбe cи, нo нe 
ce peшaвaл дa нaпpaви. 
A имeннo дa ce пpeбopи 
c нaй-гoлeмия cи пopoĸ 
– цигapитe.

Самият той пpизнa в 
eфиp, чe e oтĸaзaл тю-
тюнa и вeчe oт месец e 
aбcoлютнo чиcт. Дopи 
ĸoлeгитe мy нe ycпeли дa 

пoвяpвaт, ĸaмo ли жeнa 
мy Людмилa Жeлeзoвa. 
Tя вceĸи дeн ce бyдeлa 
c миcълтa, чe вoлятa нa 
пoлoвинĸaтa й щe бъдe 
дoтyĸ.

„Шaшнaти cмe, зaщoтo 
Bиĸтop нe пpocтo пaлeшe. 
Toй пyшeшe ĸaтo ĸoмин, 
ocoбeнo пpeз пocлeдни-
тe гoдини. A ĸaтo изгo-
ниxa и Aни oт тeлeвизи-
ятa, нaпpaвo cтaвaшe и 
лягaшe c цигapa. Moжe дa 
нe ядe, нo щe пyши – фaĸт. 
B eдин мoмeнт явнo мy ce 
e oтpaзилo нa здpaвeтo 
и e взeл peшeниeтo cи“, 

ĸoмeнтиpaт изтoчници oт 
ĸyxнятa нa мeдиятa.

Kaĸтo знaeм, жeнaтa 
нa Bиĸтop Hиĸoлaeв 
e пo-гoлямa oт нeгo c 
дeceтинa гoдини и cъ-
щo e пyшaч. Tя ocтaнaлa 
нaй-yчyдeнa oт peшe-
ниeтo мy дa зaпoчнe 
нoв живoт, нo и мaлĸo 
ce пoдpaзнилa. Зaщoтo 
пapaлeлнo c тoвa, чe 
изxвъpлил фacoвeтe oт 
живoтa cи, Hиĸoлaeв 
ce oпитвaл дa нaĸapa и 
жeнa cи дa нaпpaви cъ-
щoтo. Дo мoмeнтa oбaчe 
нaпълнo бeзycпeшнo.

гoджи e paзвeдeн oт мнoгo гoди-
ни, нo вpъзĸaтa мy c Дaниeлa cяĸaш e 
нepaзpивнa. Двaмaтa ce бяxa cъбpaли 
зa ĸpaтĸo пpeди извecтнo вpeмe, нo пaĸ 
ce paздeлиxa cлeд тoвa. но за сметка 
на това той изпита нова радост - роди 
му се дъщеря.
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Áåç ìàñêà è ãðèì

страницата подготви  невена никОлОва

В поредната си книж-
ка, озаглавена „ОТ 
ПървО лиЦе БеЗ Мас-
ка и гриМ”, известни-
ят сатирик  Турхан ра-
сиев за сетен път доказ-
ва стремежа си с точни 
фрази да покаже поро-
ците и недъзите на съ-
временното общество, 
като се  опитва да ни на-
кара да погледнем с ус-
мивка на тях. Така пече-
ли доверието на чита-
телите си, но както се 
изразява самият той, 
„загубих достойнство и 
нищо не остана от мен, 

щото в борбата невед-
нъж съм се дисквали-
фицирал за непозволе-
ни схватки”. В закачли-
вите му насмешки едно-
временно се прокрад-
ват и тъга, и ирония, но 
и надежда, че все един 
ден сетивата на полити-
ците ще се отворят, за 
да чуят гласа на хора-
та отдолу. И възкликва, 
че приема действител-
ността такава, каквато 
е, но иска да я предаде 
на следващото поколе-
ние в малко по-добро 
състояние. Защото же-

лае да продължава да се 
гордее с народа и стра-
ната си и декларира, че 
няма да напусне Бълга-
рия за нищо на света... 
защото вече е заникъде.

Драги читатели, ако 
искате да се почерпите 
с горчиво-смешните са-
тирични откровения от 
томчето на Турхан ра-
сиев, моля, купете си го 
на тел. 052/84-48-98 и се 
повеселете от сърце! 

Áëàãîäàðíà ñúì íà ñúäáàòà

От стр. 1
Младите гостуваха на 

приятели, а аз си бях вкъ-
щи в компанията на мо-
ето внуче и четирите ми 
кучета. Исках спокой-
ствие. След като кисело-
то ми зеле вече втаса, чес-
то го приготвям с месце 
на фурна. Обикновената 
традиционна българска 
кухня. На Бъдни вечер 
трапезата вкъщи винаги 
е постна, а по Коледа има 
месо. На Нова година пък 
масата ми беше скромна. 
Изминалата година от-
към работа беше успеш-
на за мен, доволна съм 
от всичко. Заснех игра-
лен филм, „Пътуващо ки-
но”, в който главните ро-
ли са поверени на Любен 
Чаталов, на мен, Юри Ан-
гелов и на младия ни ко-
лега Крис Макаров. Фил-
мът е наистина много ху-
бав, режисьор е Илия Кос-
тов. В него ще ме видите 
в друга, по-сериозна свет-
лина, а не като нахакана 
мацка. Персонажът ми то-
зи път е уморена от живо-
та жена, бивша актриса и 
алкохоличка, с тежка съд-
ба. Снимахме в Твърдица 
и в други градчета и села. 
Другото, което много ме 
радва, е мюзикълът „Ор-

кестър без име”, който по-
жъна голям успех в зала 
„Арена Армеец”. Благо-
дарна съм за всичко, ко-
ето съдбата ми дарява с 
пълни шепи.

- какво ви приляга - 
да сте повече - актриса, 
телевизионна водеща, 
риалити звезда, май-
ка, свекърва, баба или 
кулинарка, защото не е 
тайна, че имате и изда-
дена книга с хубави и 
интересни рецепти?

- Вси-
чко то-
ва, ко-
ето из-
б р о и х -
те, го съ-
четавам 
д о с т а 
у с п е ш -
но, сла-
ва Богу. 
С ъ в р е -
м е н н а -
та же-
на умее 
и може 
да пра-
ви куп неща. Дано да съм 
здрава, за да мога да про-
дължавам в същия дух - 
дейна и енергична. Под-
готвям и още една книга, 
която ще е повече био-
графична, отколкото ку-

линарна. Справям се чу-
десно по една-единстве-
на причина и тя е, че не 
съм мързелива. 

- има ли история ряд-
ко срещаната ви фами-
лия - евро?

- Това е албанска фа-
милия, баща ми е алба-
нец. Докато бил студент 
в България, се влюбили с 
майка ми и така  пламна-
ла искрата момежду им. В 
родния град на татко има-
ме много сродници и бра-
товчеди със същата фами-
лия като нас. Нося я с гор-
дост!

- вашата майка 
е била ясновидка. 
имате ли развито 
шесто чувство или 
интуиция?

- Да, наследила съм 
нещичко. Имам инту-
иция, която се проя-
вява в необходими за 
мен моменти. Не ме 
лъже, не ме подвеж-
да. На шега често гле-
дам на кафе на при-
ятелки, които казват, 
че много съм им по-
знавала. Говоря им хуба-
ви неща, а когато човек 
ги чуе, започва да мисли в 
положителен аспект и те, 
красивите неща, се случ-

ват. Ма-
ма ми 
п р е д -
рече и 
п о з н а 
всичко, 
к о е т о 
до мо-
м е н т а 
ми се 
е слу-
чило в 
живота. 
Аз мно-
го тъгу-
вах, че 
и м а м 

момче, а не момиче. Ис-
ках момиченце. Майка 
ми каза: „Бъди спокойна, 
дъще, макар и на по-къ-
сен етап ти ще имаш мо-
миче, за което да се гри-
жиш. То ще носи името Ка-

терина.”  Питам я колко 
стара ще съм, а тя: „Ами 
баба ти Йордана е роди-
ла на 52, така че надежда 
винаги има.” Аз не родих, 
но за щастие роди жена-
та на моя син - Таня. Роди 
момиче, което носи пре-
красното име Катерина. 
Да, то не е мое, но се гри-
жа за него като за мое...

- Хубаво ли премина 
вашето детство?

- Мама и баща ми Илия 
си гледаха много добре 
дома и семейството. Дет-
ството с двамата ми бра-

тя премина наистина ху-
баво. Бяхме обичани и 
много добре обгрижва-
ни. Живеехме в центъра 
на София, на улица „Ве-
нелин”, където жилищни-
те кооперации имаха въ-
трешни дворове. Израс-
нахме сред смях и весе-
лие. Времената бяха спо-
койни и родителите ни 
не се тревожеха за нас, 
че сме до посред нощ на 
улицата. Нямаше интер-
нет, нямаше мобилни те-
лефони, нямаше таблети. 
Имаше социален контакт 
за разлика от днес. Сега 
децата стоят в една стая 
и вместо да си говорят, са 
забили носове в телефо-
ните и чатят помежду си, 
вместо да се погледнат в 
очите. Тъжно е...

- след кончината на 
съпруга ви георги кади-
ев така и не погледнах-
те друг мъж...

- Така е. Той беше мъ-
жът на моя живот. Беше 
моят съпруг. Един-един-
ствен, за цял живот. След 
него аз просто приклю-
чих с мъжете.

- От вас и същността 
ви струи ведрост, с ко-
ято заразявате наред. 
коя е рецептата ви за 
хармоничен живот?

- Не мога да кажа, че 
всичко ми е било изряд-
но. С нищо не съм по-
различна от останалите, 
нищо човешко не ми е 
чуждо. И аз съм загуби-
ла близки, знам какво са 
смърт, болести... Но съм 
се държала, някак си съм 
се стремяла и се стремя 
да гледам позитивно на 
нещата и както обичаше 
да казва моята майка: „Ко-
гато мислиш хубаво, то се 
случва и, обратно, кога-
то мислиш негативно, ти 
го привличаш и предиз-

викваш.” Но въпреки то-
ва животът ми невинаги е 
бил толкова хармоничен 
и гладък. Не трябва да се 
поддаваме на тъга и де-
пресия. Падаш, ставаш и 
продължаваш смело на-
пред. Рецептата е крат-
ка: положителни и хуба-
ви мисли, това е.

- има ли роля, която 
да ви е разтърсила из 
основи?

- Чак толкова драма-
тично не усещам неща-
та. Има роли, които мно-
го съм обичала, като тази 

на графи-
ня Оливия 
в предста-
в л e н и е -
то на ко-
легата ре-
ж и с ь о р 
М а р и у с 
 Куркински 
„ Д в а н а й-
сета нощ” 
например. 
Много ра-
дости ми 
донесе то-
ва превъ-

плъщение, които не че 
преди това не съм ги има-
ла. И няма как да не спо-
мена последната ми ро-
ля, тази, за която гово-
рих в началото на интер-
вюто, именно тя ме анга-
жира психически. Силно 
влязох в героинята си и 
преживявах всичко, ко-
ето разтърсваше и 
нея, въпреки че 
е доста да-
леч от мо-
ята съд-
ба.

- Зо-
д и я 
Д е в а 
с т е . 
у с е -
щ а т е 
ли са-
ма себе 
си чиста 
и непо-
рочна ка-
то Пресветата 
дева?

- Да се сравнявам с 
Дева Мария? Абсурд! Че 
кой няма трески за дяла-
не? Никой не е съвършен. 
И аз имам своите кофти 
моменти, в които съм из-
бухлива. Все недоволст-
вах като типичната Дева 
- я за хигиена, я за чис-
тота... Не правех изклю-
чение тогава... Сега вече 
всичко е различно, улег-
нала съм.

- снимали сте се в 
българското издание на 
„Плейбой”. а задръж-
ките...

- То това не е до за-
дръжките, това си е част 
от работата. Предлагат ти 
оферта, дават ти едни па-
ри, обмисляш и като про-
фесионалист се снимаш. 
Фотоси за подобен тип 
издание не значат, че ти 
липсват задръжки. Всъщ-

ност може и да ги имаш, 
но да ти трябват пари...

- сега сте на 61, годи-
ни, които хич не ви оти-
ват. как обаче си пред-
ставяте живот с  пенсия, 
ще ви стига ли?

- Моята пенсия едва ли 
ще е голяма, надали ще 
има и 200 лева. Повече-
то от актьорите не сме 
на щат, а сме на свободна 
практика и нямаме много 
трудов стаж. Моят е око-
ло 15 години. И въпреки 
данъците, които стриктно 
съм плащала цял живот, 
това въобще не значи, че 
ще имам висока пенсия. 
Много от пенсионерите у 
нас са се борили с труд-
ния живот, били са и хама-
ли, и на полето са работи-
ли, а сега едва ли не са на 
прага на бедността, което 
е тъжно и жалко.

- няма как да не ви 
върна в соцвремето, 
онова на „Оркестър без 
име”. разкажете ми не-
що, случило се извън ка-
дър.

- О, няма момент отто-
гава, който да определя 
като по-различен просто 
защото абсолютно цяло-
то преживяване беше не-
забравимо... Три месеца 
да живееш лятото в Со-
зопол сред хубави, сър-
цати и талантливи хора и 
колеги си е привилегия и, 
разбира се, красива емо-

ция. Тогава бях на 24 
години и лудо 

влюбена в 
мъжа си, 

м л а д а 
ж е н а , 
щ а с т -
л и в а 
и без-

гриж-
н а . 
Н о р -

м а л -
но е да 

имам нос-
талгия към 

доброто ста-
ро време. Пуснат 

ли филма по телевизия-
та, вълнението ми е огро-
мно, същото като да раз-
гръщаш семейния албум 
у дома... 

- Благодаря ви за от-
деленото време! Поже-
лайте нещо специално 
на читателите на „Пен-
сионери”.

- Нека през новата 2018 
г. има здраве за всички ни. 
То е важно. Когато човек 
е болен, той се чувства в 
безизходица. Моите годи-
ни напредват и често си 
мисля какво ли ме очак-
ва и мен. Дай Боже, жи-
вотът за всички ни да е 
по-хубав, смирен и споко-
ен отпреди. Нека се рад-
ваме на мига, защото ут-
решният ден не е обещан 
никому!

въпросите зададе 
иво ангелОв

със сина, снахата и внучката

„П“
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...и на Балканите

Тихомир изпревари 
Ивет Лалова

 „Икар“ за волейболистките 

на турнира чалъндж къп

Григор Димитров - 
спортист №1 у нас...

Григор Димитров бе из-
бран за спортист на годи-
ната на България за втори 
път в кариерата си. Най-
добрият ни тенисист е №1 
за отминаващата 2017 го-
дина, в която 
спечели фи-
налния тур-
нир на ATP, 
противопос-
тавящ осем-
те най-добри 
през годината 
и която изпра-
ща като №3 в 
с в е т о в н а т а 
ранглиста. 

Най-силната година в 
кариерата на Димитров 
се оказа напълно доста-
тъчна за първото място 
в 60-ата юбилейна анке-
та между спортните жур-

налисти у нас. През този 
сезон Григор вдигна още 
три купи - в Бризбейн, в 
София и в Синсинати. Ос-
вен това достигна и до по-
луфинал на Аустрелиън 

опън. Роденият в Хаско-
во спортист добавя второ 
отличие от най-престиж-
ната класация за спорт у 
нас във витрината си, след 
като бе спортист на годи-

ната и за 2014-а. За най-
добър спортист с увреж-
дания на България за втора 
поредна година бе избран 
Ружди Ружди. 

За отбор на година-
та бяха избрани грации-
те от националния ансам-
бъл по художествена гим-
настика, докато наградата 
"Треньор на годината" оти-
де при треньорката им Ве-
села Димитрова.

Топ 10 на "спортист 
на годината" за 2017-а:
1. Григор Димитров (тенис)

2. Радослав Янков 
(сноуборд)
3. Невяна Влади-
нова (художестве-
на гимнастика).
4. Антъни Иванов 
(плуване)
5. Даниел Асенов 
(бокс)
6. Александър Ве-
зенков (баскетбол)
7. Владимир Илиев 

(биатлон)
8. Боян Петров (алпинизъм)
9. Владимир Далаклиев (та-
екуондо)
10. Тихомир Иванов (лека ат-
летика).

Българският тенисист Григор Ди-
митров беше определен за спортист 
на Балканите в 45-ото издание на ан-
кетата на Българската телеграфна 
агенция за 2017 г. Призовата тройка 
допълниха Симона Халеп (Румъния) 
и Рамил Гулиев (Турция).

В традиционното допитване участ-
ваха националните агенции на стра-
ните от региона - БТА (България), 
АНА-МПА (Гърция), АДЖЕРПРЕС (Ру-
мъния), Анадолската агенция (Тур-
ция), ТАНЮГ (Сърбия), МИНА (Черна 
гора), МИА (Македония), ХИНА (Хър-
ватия), ФЕНА (Босна и Херцеговина) 
и АТА (Албания).

Димитров получи 62 точки, след 
като попадна в анкетните карти на 
всички гласували агенции. Той на-
прави най-силния сезон в кариерата 
си и завърши на трето място в све-
товната ранглиста, след като спечели 

финалния турнир на АТП на осемте 
най-добри през годината в Лондон. 
26-годишният хасковлия взе още три 
титли в Бризбейн, в София и на тур-
нира "Мастърс" в Синсинати. Той съ-
що така игра полуфинал на Открито-
то първенство на Австралия, където 
отпадна драматично в пет сета от Ра-
фаел Надал (Испания). 

Димитров е първият българин, 
който печели приза „Спортист на 
Балканите” след Станка Златева през 
2010 година. На второ място с 60 точ-
ки се класира водачката в световна-
та ранглиста по тенис при жените Си-
мона Халеп, която достигна до фина-
ла на "Ролан Гарос". Тя стана първа-
та румънка в историята, която оглави 
класацията на женската тенисасоци-
ация. Трети с 49 точки е световният 
шампион в спринта на 200 метра Ра-
мил Гулиев. 

Тихомир Иванов беше избран за 
лекоатлет номер 1 на България за 
2017 година в 20-ото издание на 
традиционната анкета на списание 
"Атлетика". Със силни резултати и 
постоянно присъствие в световния 
елит на скок височина през целия 
сезон Иванов оглави класацията с 
320 точки и убедително изпревари 
останалите номинирани в допитва-
нето. Плевенчанинът завърши зим-
ния сезон с четвърто място на фи-
нала на европейското първенство в 
зала в Белград и продължи добрите 
си изяви и на открито - първо място 
за България на европейското отбор-
но първенство - първа лига, второ 
място на турнир от "Диамантената 
лига" и финал на световно първен-
ство. Ивет Лалова-Колио, която е ед-
на от най-бързите жени в света и че-
тирикратна победителка в анкетата, 
е втора с 258 точки.

Българската федерация по плувни 
спортове награди най-добрите със-
тезатели за изминалата 2017 година.

Награждаването се проведе по вре-
ме на откриването на държавното лич-
но отборно първенство по плуване за 
мъже и жени на басейна на Спортната 
палата в София на 18 декември.

Класацията в плуването се оглавя-
ва от финалиста на световното пър-
венство за мъже и жени в дисципли-
ната 200 м бътерфлай Антъни Иванов 
от клуб Вихрен с личен треньор Нико-
лай Вакараев.

Втори и трети се нареждат Лъчезар 
Шумков от Спринт-София и Алексан-
дър Николов от Черно море с треньо-
ри Димитър Виденов и Никола Петров. 

Освен челната тройка с плакети бя-
ха наградени и останалите седем със-
тезатели, постигнали най-високи ре-
зултати по точките на FINA през из-
миналата 2017 година. 

 

Антъни Иванов 
заслужи първото място 

Националният отбор 
по волейбол на Бълга-
рия за жени до 23 го-
дини бе удостоен със 
спортен "Икар" за отбор 
№1 на 2017 година на 
специална церемония 
на годишните награди 
на фондация "Българ-
ски спорт". Събитието 
се проведе в Национал-
ната ху-
дожест-
вена га-
л е р и я 
в Со-
фия, ка-
то сред 
п р и -
съства-
щ и т е 
бяха много световни и 
европейски шампиони, 
спортни деятели, жур-
налисти и представите-
ли на бизнеса и култура-
та. Признанието на бъл-
гарската спортна об-
щественост идва след 
третото място и брон-
зовите медали на мла-
дите ни волейболистки 
на световното първен-
ство в Словения. Отли-
чията от мондиала са 
първи в историята на 
женския ни волейбол, 
като 2017 година е ед-

на от най-успешните за 
дамите ни. Почти цели-
ят отбор успя да се съ-
бере за церемонията, 
като треньорката Ан-
тонина Зетова, нейни-
ят помощник Асен Ме-
тодиев и единадесет 
волейболистки от със-
тава изпитаха гордост-
та и удовлетворението 

от признанието. При-
зът за отбор на година-
та бе връчен на волей-
болистките от спортния 
министър Красен Кра-
лев, който пожела още 
много успехи на жен-
ския ни волейбол.

"Надявам тези пре-
красни момичета да 
бъдат звездите и побе-
дителките на европей-
ското първенство през 
2021, на което ще бъдем 
една от страните дома-
кини заради тях и пре-
красното им предста-

вяне. Има много мла-
ди спортисти, на които 
стискаме палци, да про-
дължат да се развиват 
по същия начин. Поже-
лавам на всички състе-
затели да нямат конту-
зии и да бъдат здрави, 
защото това е най-ва-
жното. Останалото те си 
го имат - имат талант, 

имат до-
бри тре-
ньори и 
ако са 
здрави, 
ще успе-
ят. Уве-
рен съм 
и вяр-
вам в 

тях. Бъдете живи и здра-
ви и Бог да ви пази", каза 
министър Кралев.

"Много сме развъл-
нувани и горди с този 
приз. Това е признател-
ност за нашите усилия. 
Въпреки голямата кон-
куренция комисията 
оцени нашето постиже-
ние, което за женския 
волейбол е един от най-
големите успехи", зая-
ви след награждаване-
то треньорката на брон-
зовите медалистки Ан-
тонина Зетова.

За купата на българия – 
полуфинали

Големият сблъсък е 
факт! Отборът на ЦСКА-
София излиза срещу Лев-
ски в полуфиналите за Ку-
пата на България. Това определи жре-
бият в парк-хотел "Витоша" в София. В 
първия двубой "червените" ще бъдат 
домакини, а "сините" приемат тима на 
Стамен Белчев в срещата реванш. Два-
та сблъсъка ще бъдат на стадион "Ва-
сил Левски". 

Носителят на Купата на България 
Ботев (Пловдив) е домакин на Славия 
в другия полуфинал, а "белите" ще бъ-
дат домакини на реванша.

Първите двубои ще се изиграят на 
13/14 март, а реваншите са на 10/11 
април 2018 година. Финалът за купа-
та е на 9 май, като ще се играе на ста-
дион "Васил Левски". Символичен до-
макин ще бъде победителят от пър-
вата полуфинална двойка между Бо-
тев и Славия.

Жребият противопостави 
Левски на ЦСКА

Българската во-
лейболна звез-
да Матей казий-
ски направи нещо 
запомнящо се по 
време на 1/4-фи-
налите на турнира 
за купата на импе-
ратора на Япония. 
По време на мача 
на своя ДжейТекТ 
стингс (кария) сре-
щу университе-
та на Цукуба, спе-
челен с 3:0, 33-го-
дишният българин 
заби невероятни-
те 11 аса!!! 

Казийски надмина себе си

Елизавета – красивото 
лице на Мондиал 2018

Световното първенство в Русия 
през 2018 година наближава, а с това 
се изостря вниманието към организа-
торите. Страната домакин се е поста-
рала наред с всички останали приго-
товления да включи и едно наистина 
красиво ли-
це. Елизаве-
та Беляева е 
една от най-
и з в е с т н и -
те фенки на 
Локомотив 
(Москва), а 
от скоро - и 
водеща на 
клубната те-
левизия. Тя 
участва в 
промоцио-
нални съби-
тия заедно 
с талисмана 
на мондиала 
и феновете 
на футбола ще могат да й се наслаж-
дават все по-често. 
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×îâå÷åñòâîòî ñëåä 1000 ãîäèíè

Áрижит Ìакрон стана крúстниöа

Òúрñи ñе проôеñионаëиñò â гóøканеòо

Öåíåí êàìúê â ñòîìàõà íà ïðàñå

Джейн Фонда сияе и на 80 г.

Øåäüîâðè îò ìîëèâè

страницата подготви невена никОлОва

ветеринарна кли-
ника в Дъблин, ир-
ландия, открива по-
зиция за "професи-
оналист в гушка-
нето на котки". За-
плащането може 
да достигне 22 хил. 
паунда годишно. 
сумата се равнява 
на близо 49 000 ле-
ва, което надвиша-
ва значително дори 
заплата на българ-
ския депутат. 

жава нежни ръце и 
способността да гали 
и мачка котки за дъл-
го време. също така 
той трябва да може 
да шепне нежно на 
мустакатите живо-
тинки и да има нер-
ви за по-игривите 
пациенти на кли-
никата. в обявата е 
отбелязано още, че 
кандидатите, които 
различават видове-
те мъркане, ще бъ-
дат с предимство.

та. Май-
ката на 
новоро-
д е н а т а 
п а н д а 
присти-
га от 
К и т а й , 
откъде-
то е и 
втората 
к р ъ с т -
ница на 
ж и в о -
тинката 

– съпругата на председателя на 
републиката.

Êîí÷àëîâñêè 
ñíèìà ôèëì çà 
Ìèêåëàíäæåëî

Амери-
канската 
х у д о ж -
ничка и 
с к у л п -
тор Син-
ди Чин не 
се ограничава 
да твори с обикновени 
материали, като дърво 
например, а развихря 
талант и въображение 
по нестандартен начин. 
Кой би помислил, че от 
молива, нещо толкова 
банално, могат да са из-

Øåäüîâðè îò ìîëèâèØåäüîâðè îò ìîëèâè
Амери-

канската 
х у д о ж -
ничка и 

тор Син-
ди Чин не 
се ограничава 

ваят прекрасни скулпту-
ри... Но явно всичко е 

възможно в талантливи-
те ръце на Синди.

През 2016 г. физикът Стивън Хокинг заяви, че 
на човечеството му остават едва 1000 години. 
Обречени ли сме? Ето и хипотетичната прогно-
за на учените. Хората ще живеят в продължение 
на 1000 години. След 1000 години медицинските 
инженери ще могат да създават лекарства срещу 
всичко, което кара тъканите ни да стареят. 

Ще се заселим на друга планета. Компанията 
SpaceX планира мисия, която да помогне на чове-
чеството да стане космическа цивилизация. Елън 
Мъск, нейният основател, се надява, че първият 
кораб ще бъде изстрелян до 2022 г. През 2024 г. 
пък цели 4 апарата ще потеглят към Марс. 

Всички ще изглеждаме еднакво, хората ще раз-
вият по-голямо чело, по-големи ноздри, по-го-
леми очи и по-пигментирана кожа. Учените ве-
че работят по начини за редактиране на геноми, 
така че родителите да могат да избират начина, 
по който децата им ще изглеждат. 

Компютрите ще са супербързи и интелигент-
ни. След 1000 г. се очаква да се изравнят със си-
вото ни вещество и дори да изпреварят негова-
та изчислителна мощ. 

Хората ще станат киборги. В момента учени 
и инженери се занимават с разработката на би-
онични очи, които ще помогнат на слепите да 
виждат. 

Масовото изчезване е на път. Според някои 
учени само постепенното свиване на човешко-

Великолепната ак-
триса Джейн Фонда на-
върши 80 години. Звез-
дата, която изглежда 
ослепително, признава, 
че е пълна с желязо, но 
все още може да ходи 
на пилатес. 

Джейн Фонда е ро-
дена на 21 декември 
1937 година в Ню Йорк. 
Тя е дъщеря на Хенри 
Фонда, сестра на Питър 
Фонда и леля на Бри-
джит Фонда. Двукратна 

носителка на наградата 
„Оскар”, трикратна но-
сителка на наградата 
„Златен глобус”, създа-
ла незабравими образи 
на големия екран, по-
литическа активистка, 
феминистка и основа-
телка на течения във 
фитнеса и аеробиката. 
Решава да прекрати ак-
тьорската си кариера 
през 1991, но след тре-
тия си развод се завръ-
ща в киното през 2005 

година. 
Една от 

т а й н и т е 
на вечната 
младост на 
Джейн Фон-
да е ней-
ният отказ 
да загърби 
сладостите 
на живота 
с напредва-
нето на въз-
растта. На 74-годишна 
възраст тя обяви, че ни-

кога не е имала толкова 
пълноценен секс.

то население може да помогне на цивилизацията 
да продължи да съществува. Ще говорим на един 
и същ световен език. Лингвистите прогнозират, че 
след 1000 г. 90% от езиците ще изчезнат поради 
миграцията, а онези, които остават, ще станат оп-
ростени. Сградите ще се сглобяват и разглобяват по 
команда. Един ден ще сме способни да създаваме 
виртуални светове около себе си. Нанотехнологи-
ите ще решат кризата с енергията и замърсяване-
то, ще могат да почистват екологичните щети, кои-
то човечеството е нанесло, да пречистват водата и 
въздуха и да улавят слънчевата енергия. 

С ъ п р у г а -
та на френ-
ския прези-
дент Еманю-
ел Макрон – 
Брижит, ста-
на кръстница 
на новороде-
на панда в зо-
опарка Бовал.  
Малкият пред-
ставител на за-
страшената от 
изчезване по-
рода получи 
името Юанмен, което в превод от 
китайски означава сбъдната меч-

идеята за този проект на практика се под-
държа от две страни – италия и русия. сним-
ките ще бъдат в Тоскана, лацио, Флоренция и 
рим. „Творчеството на Микеланджело сякаш 
идва от космоса, а неговият гений го улавя. 
в този сми-
съл талан-
тът е бре-
ме. Това е 
главното. и 
именно за-
това фил-
мът се каз-
ва „грях” – 
д о в е р я в а 
кончалов-
ски. За ро-
лята на  Ми-
келандже-
ло той е по-
канил неизвестен актьор, чиято прилика оба-
че с ренесансовия художник е поразителна, а 
за масовите сцени са подбирани хора от цяла 
италия. кончаловски кара актьорите не да иг-
раят, а да живеят в ролите си.

дун, откри съкровище в стомаха 
на закланото прасе – безоаров 
камък. Съставът на безоара е 
агрегат на калциево-фосфатни 
утайки с примеси на вълна от 
хранопровода на дивите, най-
вече преживни животни. Дума-
та „безоар” от персийски озна-
чава противоотрова, а от халдей-
ски идва от комбинацията на две 
думи: "бел" – властелин, и "заар" 

– отрова, - т.е. "властелин на от-
ровата". През XVII век „свинско-
то съкровище” било използвано 
от английски лекари. Днес мно-
го китайски лечители го включ-
ват в състава на приготвяните от 
тях лекарства, тъй като извежда 
токсините от организма. Наход-
ката на забогателия стопанин се 
оценява от специалисти на око-
ло 600 хил. долара.

51-годишен фермер от китай-
ския град Рижао, провинция Шан-

в обявата клини-
ката пише, че иде-

алният кандидат 
трябва да прите-
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Тв европа

канал 3

срЯДа, 3 Януари
06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен 

филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – 

сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (преми-

ера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телеви-

зионна игра, избрано
19.00 Новините на NOVA
20.00 „Играчът” (премиера) – се-

риен филм
21.00 „Съдби на кръстопът” (пре-

миера) – предаване на NOVA
22.00 „София – Ден и Нощ” (преми-

ера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA 
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен 

филм
02.00 „Чучулигата”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сери-

ен филм 
04.00 „Войната на розите”– сериен 

филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA /п/
ЧеТвърТък, 4 Януари 

06.20 „Здравей, България”  

06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен 

филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – 

сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (преми-

ера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телеви-

зионна игра, избрано
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Играчът” (премиера) – се-

риен филм
21.00 „Съдби на кръстопът” (пре-

миера) – предаване на NOVA
22.00 „София – Ден и Нощ” (преми-

ера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA 
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен 

филм
02.00 „Чучулигата”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сери-

ен филм 
04.00 „Войната на розите”– сериен 

филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA /п/
ПеТък, 5 Януари

06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA

12.30 „Войната на розите”– сериен 
филм

13.30 „Остани с мен” (премиера) – 
сериен филм 

14.30 „Прости ми” (премиера) - 
сериен филм

16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (преми-

ера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телеви-

зионна игра, избрано
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Играчът” (премиера) – се-

риен филм
21.00 „Съдби на кръстопът” (пре-

миера) – предаване на NOVA
22.00 „Подли камериерки” (нов 

сезон) – сериен филм, 4 
сезон

23.00 „Господари на ефира”- за-
бавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен 

филм
02.00 „Чучулигата”– сериен филм
04.00 „Ритъмът на мечтите” – сери-

ен филм 
06.00 „Войната на розите”– сериен 

филм /п/
съБОТа, 6 Януари  

07.00 „Пожарникарите от Чикаго” 
– сериен филм, сезон 4

08.00 „Събуди се...” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – предаване 

на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Колите 2” – анимация 
15.00 „Маса за трима”  –  с уч. на 

Брандън Рут, София Буш, 
Дженифър Морисън, Джеси 

Брадфорд и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” – пре-

даване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”  
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Размяната”–  с уч. на Джей-

сън Бейтман, Райън Рей-
нолдс, Оливия Уайлд, Лесли 
Ман, Алън Аркин и др.

22.10 „Жертва на спасение” – с уч. 
на Морган Фрийман, Мишел 
Монаган, Кейси Афлек, Ед 
Харис,Джон Аштън, Ейми 
Райън и др.

00.10 „Маса за трима”  –  с уч. на 
Брандън Рут, София Буш, 
Дженифър Морисън, Джеси 
Брадфорд и др. /п/

01.40  „Съдби на кръстопът” – пре-
даване на NOVA

02.30 „Ничия земя” – предаване
04.45 „Колите 2” – анимация /п/

неДелЯ, 7 Януари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” – се-

риен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – предаване 

на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Булчински войни” – с уч. на 

Ерик Дейн, Бони Съмървил, 
Джон Стамос, Джеймс Бро-
лин и др.

14.15 „Първият рицар”  –  с уч. на 
Шон Конъри, Ричард Гиър, 
Джулия Ормънд, Бен Крос,  
Лиъм Кънингам

17.00 WEBIT -  фестивал на ди-
гиталната и технологична 
трансформация

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

18.00 „Сделка или не” – телевизи-

онна игра, нов сезон 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Джон Картър: Между два 

свята”- с уч. на Тейлър 
Кич, Лин Колинс, Саманта 
Мортън, Уилям Дефо, Томас 
Хейдън Чърч, Марк Стронг, 
Чаран Хиндс, Доминик Уест 
и др.

22.30 „Агенти на съдбата” – с уч. на 
Мат Деймън, Емили Блънт, 
Майкъл Кели, Терънс Стамп, 
Антъни Маки и др.

00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01.10 „Жертва на спасение” – с уч. 

на Морган Фрийман, Мишел 
Монаган, Кейси Афлек, Ед 
Харис,Джон Аштън, Ейми 
Райън и др. /п/

03.20 „Размяната”–  с уч. на Джей-
сън Бейтман, Райън Рей-
нолдс, Оливия Уайлд, Лесли 
Ман, Алън Аркин и др. /п/

05.30 „Часът на Милен Цветков” – 
предаване на NOVA /п/

ПОнеДелник, 8 Януари 
06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен 

филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – 

сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (преми-

ера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телеви-

зионна игра, избрано

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Играчът” (премиера) – се-
риен филм

21.00 „Дървото на живота” – сери-
ен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” (преми-
ера) – риалити сериал

23.00 „Господари на ефира”- за-
бавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA 
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен 

филм
02.00 „Непростимо”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сери-

ен филм 
04.00 „Войната на розите”– сериен 

филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA /п/ 
вТОрник, 9 Януари

06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен 

филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – 

сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (преми-

ера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телеви-

зионна игра, избрано
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Играчът” (премиера) – се-

риен филм
21.00 „Дървото на живота” – сери-

ен филм
22.00 „София – Ден и Нощ” (преми-

ера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA 
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен 

филм
02.00 „Непростимо”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сери-

ен филм 
04.00 „Войната на розите”– сериен 

филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – 

предаване на NOVA /п/ 
срЯДа, 10 Януари

06.20 „Здравей, България”  
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен 

филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – 

сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (преми-

ера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телеви-

зионна игра, избрано
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Играчът” (премиера) – се-

риен филм
21.00 „Дървото на живота” – сери-

ен филм
22.00 „София – Ден и Нощ” (преми-

ера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- за-

бавно предаване

срЯДа, 3 Януари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен 

блок
09:00 „Денят на живо”, обзор
10:00 „Спорт в обектива”, обзор
11:00 Времето, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс” с Гергана Добрева/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Времето, каленар, хороскоп
12:30 „Всеки следобед с Криси”/п/
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 -07:00 – Повторения

ЧеТвърТък, 4 Януари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен 

блок
09:00 „Денят на живо”, обзор
10:00 „Спорт в обектива”, обзор

11:00 Времето, календар, хорос-
коп

11:15 Топ Шоп
11:30 Холивуд
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Времето, календар, хорос-

коп
12:30 „Всеки следобед с Криси”/п/
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 -07:00 – Повторения

ПеТък, 5 Януари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен 

блок
09:00 „Денят на живо”, обзор
10:00 „Спорт в обектива”, обзор
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Коктейл”/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Времето, календар, хорос-

коп

12:30 „Всеки следобед с Криси”/п/
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 -07:00 – Повторения

съБОТа, 6 Януари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Криси”, 

избрано
10:00 Телемаркет 
10:15 „Коктейл” /п/
10:45 „Холивуд”/п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
15:45 “Време, календар, хороскоп

16:00 „Четвърта инстанция”- 
токшоу/п/

17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 Интервю с Наделина Анева
20:00 “Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ 
21:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
22:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова
22:30 „Уикенд с Роси”/п/
23:30 “Спорт в обектива”
00:30 - 06:30 – Повторения

неДелЯ, 7 Януари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Офанзива” с Любомир 

Огнянов/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Криси”, 

избрано
10:00 Телемаркет
10:15 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева/п/
10:45 Интервю с Наделина 

Анева/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед с Криси”, 

избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live/п/
15:45 “Време, календар, хороскоп
15:55 Телемаркет
16:00 „Четвърта инстанция”- ток-

шоу
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ

19:30 „Интервю” с Наделина Анева
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
22:00 Холивуд с Ивелина Кунчева
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 -06:30 – Повторения

ПОнеДелник, 8 Януари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен 

блок
09:00 „Oфанзива”/п/
11:00 Времето, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 Пулс/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Времето, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Времето, календар, хорскоп
13:30 Холивуд/п/
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Коктейл”/п/
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”, обзор
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”, обзор
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/

23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 -07:00 – Повторения

вТОрник, 9 Януари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен 

блок
09:00 „Денят на живо”, обзор
10:00 „Спорт в обектива”, обзор
11:00 Времето, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс” с Гергана Добрева/п/
12:00 НОВИНИ
12:20 Телемаркет
12:25 Календар
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:20 “Времето, календар, хорос-

коп
13:30 „Патарински Live/п/
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси” /п/

01:00 -07:00 – Повторения

срЯДа, 10 Януари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен 

блок
09:00 „Денят на живо”, обзор
10:00 „Спорт в обектива”, обзор
11:00 Времето, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс” с Гергана Добрева/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Времето, каленар, хороскоп
12:30 „Всеки следобед с Криси”/п/
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси” /п/
01:00 -07:00 – Повторения

срЯДа, 3 Януари
05.00  Новини
06.30  „ Европа сутрин” 
09.00  новини
09.15  Спорт 
10.40  “Европространство”
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини 
115.15  „В обектива” 
16.35  Спорт
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

ЧеТвърТък, 4 Януари
05.00  Новини
06.30  „ Европа сутрин” 
09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
10.40  Бъдете здрави
11.30 Новини
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини 
16.35  Спорт

17.35  Темите - публици-
стика 

18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

ПеТък, 5 Януари
05.00  Новини
06.30  „ Европа сутрин” 
09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
10.40  „ Евромакс”
11.00  Новини
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
15.15  „В обектива” 
15.30  новини
16.35  Спорт
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.20  Спорт
19.30  новини
19.40  „Бъдете здрави”
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини

20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
22.00  Новини
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

съБОТа, 6 Януари
05.00  Новини
07.30  „ Европа сутрин” 
10.00  Новини
10:40  Авторевю - предава-

не за автомобили 
11.00  Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  „В обектива” 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
15.15  „Ексклузивно”
16.00  Новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок

24.00  05.00  Нощен нови-
нарски информаци-
онен блок

неДелЯ, 7 Януари 
05.00  Новини
07.30  „ Европа сутрин” 
10.00  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
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
16.15  Спорт
16.30  новини
16.40  Бъдете здрави - 

здравно предаване 
17.00  Новини
17.45  Спорт 
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство”
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок

24.00  05.00  Нощен нови-
нарски информаци-
онен блок

ПОнеДелник, 8 Януари
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
09:45 прогноза за време-

то и спорт
10.00  новини
10.10  Прогноза за време-

то
10.15  Топ шоп
10.30  новини 
10.40  “Авторевю”
11.00  Новини
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  „В обектива”
15.30  новини
15.35  Спорт
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 време-

то
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика
18.00  Новини

18.10  Бизнес темите 
18.30 Централна емисия 

Новини
19.15  прогноза за време-

то и спорт
19.30  новини
19.50  Спорт
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.45  Спорт
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
00.00 - 05.00  

Нощен информаци-
онен блок

вТОрник, 9 Януари
05.00  Новини
06.30  „ Европа сутрин” 
09.00  новини
09.15  Спорт 
09.30  Новини
10.50  Спорт  
 11.00  Новини
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
15.15  В обектива 
15.30  новини
15.35  Спорт
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то

19.20  Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок 

срЯДа, 10 Януари
05.00  Новини
06.30  „ Европа сутрин”
09.15  Спорт 
09.30  Новини
10.30  новини 
10.40  “Европространство”
11.00  Новини
11.15 Топшоп
11.30 Новини
11.45  Телестар
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  прогноза за време-

то и спорт
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
14.15 „В обектива” 
14.30  новини 

14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  „В обектива” 
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Прогноза за време-

то
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35  Спорт
16.45  Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  Темите - публици-

стика 
18.00  новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00  Новини
20.10  Темите - публици-

стика 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок



3.I. - 9.I.2018 г.
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2

Български

срЯДа, 3 Януари
05:00 Люди и манекены. Х/ф
06:25 “Маша и медведь”. 

Мультфильмы
06:50 Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе
09:10 Сердце не камень
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Сердце не камень. 

Продолжение
13:10 Юмор года
15:45 Ликвидация
19:00 Вести в 20:00
19:40 Вести. Местное время
19:55 Солнце в подарок
23:40 Братья по обмену-2
01:50 Двенадцать стульев. 

Х/ф
03:00 Аленка из Почитанки. 

Х/ф
03:45 Городок. Лучшее
04:30 Пряничный домик

ЧеТвърТък, 4 Януари
05:00 Люди и манекены. Х/ф
06:15 “Маша и медведь”. 

Мультфильмы
06:50 Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе
09:10 Сердце не камень
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Сердце не камень. 

Продолжение
13:10 Новая волна-2017. Гала-

концерт
15:45 Ликвидация
19:00 Вести в 20:00
19:40 Вести. Местное время
19:55 Солнце в подарок
23:40 Братья по обмену-2
01:50 Двенадцать стульев. 

Х/ф
03:10 Аленка из Почитанки. 

Х/ф
04:05 Городок. Лучшее

ПеТък, 5 Януари
05:00 Люди и манекены. Х/ф
06:25 “Маша и медведь”. 

Мультфильмы
06:50 Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе
09:10 Сердце не камень
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Сердце не камень. 

Продолжение
13:10 Аншлаг и Компания
15:45 Ликвидация
19:00 Вести в 20:00
19:40 Вести. Местное время
19:55 Солнце в подарок
23:40 Братья по обмену-2
01:50 Двенадцать стульев. 

Х/ф
03:10 Аленка из Почитанки. 

Х/ф
04:05 Городок. Лучшее

съБОТа, 6 Януари
05:00 Один на всех. Х/ф
08:20 Однажды в Новый год. 

Х/ф

10:00 Вести
10:20 Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым
11:05 Лачуга должника
19:00 Вести в 20:00
19:40 Солнце в подарок
22:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

00:00 Дом спящих красавиц. 
Х/ф

03:05 Серебристый звон 
ручья. Х/ф

04:45 Пряничный домик
неДелЯ, 7 Януари

05:10 Снова один на всех. Х/ф
08:35 Однажды двадцать лет 

спустя. Х/ф
10:00 Вести
10:20 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

10:45 Верея. Возвращение к 
себе

11:25 Птица в клетке. Х/ф
14:55 Молодая жена. Х/ф
16:45 Большая опера
19:00 Вести в 20:00
20:10 Вторая молодость. Х/ф
22:10 Русское Рождество
23:50 Крепкий брак. Х/ф
01:30 Красавец-мужчина. Х/ф
03:45 Верея. Возвращение к 

себе
04:30 Пряничный домик

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
срЯДа, 3 Януари

6:10 Фильм «Морозко»
7:35  «Берегите мужчин»
9:00 Новости (с субтитрами)
9:15 «Смак» (12+)
9:55 «Москва слезам не верит». Рож-

дение легенды» (12+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
12:45 «Нагиев — это моя работа» (16+)
13:50 «Аффтар жжот» (16+)
15:45 «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск (12+)
17:00 Вечерние новости
17:15  «Таксистка» (12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:20 Премьера. «Сальса»
22:10 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» (12+)
0:50 «Формула любви»
2:20 «Лишний билет» (12+)

ЧеТвърТък, 4 Януари
6:15 Фильм «Сказка о царе Салтане»
7:40  «Взрослые дети» (12+)
9:00 Новости (с субтитрами)
9:15 «Смак» (12+)
9:55 «Кавказская пленница»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Премьера. Концерт Аниты Цой
12:45 «Понять и простить» (12+)»
13:50 «Аффтар жжот» (16+)
15:45 «Угадай мелодию»
17:00 Вечерние новости
17:15  «Таксистка» (12+)

18:55 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:20 Премьера. «Сальса»
22:10  «Чародеи» (12+)
0:55 «Вас вызывает Таймыр»
2:25 «Зонтик для новобрачных» (12+)
3:50  «Ах, водевиль, водевиль…»
5:00 Новости
5:10 «Модный приговор»

ПеТък, 5 Януари
6:25 Фильм «Марья-искусница»
7:40 «Моя мама — невеста» (12+)
9:00 Новости (с субтитрами)
9:15 «Смак» (12+)
9:55 «Любовь и голуби»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Премьера. Праздничный кон-

церт к Дню спасателя
12:45 «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше» (12+)
13:50 «Аффтар жжот» (16+)
15:45 «Угадай мелодию»
17:00 Вечерние новости
17:15 Людмила Артемьева, Татьяна 

Рудина, Александр Чернявский 
в многосерийном фильме «Так-
систка» (12+)

18:55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)

20:00 «Время»
20:20 Премьера. «Сальса». Многосе-

рийный фильм (16+)
22:10 Виктория Толстоганова, Алек-

сандр Балуев, Дмитрий Певцов, 
Евгения Добровольская в фи-
льме «Снежный ангел» (12+)

0:00 Леонид Барац, Ростислав Хаит, 
Камиль Ларин, Александр Де-

мидов, Игорь Золотовицкий в 
фильме «Быстрее, чем кролики» 
(16+)

1:35 Андрей Данилко, София Ротару, 
Валерий Меладзе, Вера Бреж-
нева, Надежда Грановская в 
фильме «Сорочинская ярмарка» 
(12+)

3:25 Евгений Леонов, Вячеслав Не-
винный, Георгий Вицин, Галина 
Польских в фильме Леонида 
Гайдая «За спичками» (12+)

5:00 Новости
5:10 «Модный приговор»

съБОТа, 6 Януари
6:20 Фильм «Золотые рога»
7:35  «Однажды двадцать лет спустя»
9:00 Новости (с субтитрами)
9:15 «Смак» (12+)
9:50 Премьера. «Рождество в России. 

Традиции праздника»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Концерт Льва Лещенко в Го-

сударственном Кремлевском 
Дворце

12:45 «Пелагея. «Счастье любит тиши-
ну» (12+)»

13:50 «Аффтар жжот» (16+)
15:45 «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск (12+)
17:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
17:15 Людмила Артемьева, Татьяна 

Рудина, Александр Чернявский 
в многосерийном фильме «Так-
систка» (12+)

18:50 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»

20:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя

0:00 «Рождество»
0:55 «Путь Христа»
2:40 «Афон. Достучаться до небес»
3:35 «Сирота казанская» (12+)
5:00 Новости
5:10 «Модный приговор»

неДелЯ, 7 Януари
6:00 «Сказание о земле Сибирской»
7:45 «Добро пожаловать, или Посто-

ронним вход воспрещён»
9:00 Новости (с субтитрами)
9:15 «Огонь, вода и... медные трубы»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Зимний роман» (12+)
12:45 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 

Премьера. «Рожденная любить, 
рожденная прощать»

13:50 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви»

15:50 «Николай Чудотворец»
17:00 Вечерние новости
17:15 «Таксистка» (12+)
18:50 «Рождество 2018»
20:00 «Время»
20:20 «Рождество 2018». Продолжение
21:40 «Пурга» (12+)
23:20 «Приходи на меня посмотреть» 
1:10  «Чисто английское убийство» 

(12+)
3:55 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск (16+)

евроком

диема
срЯДа, 3 Януари

06:00 „Мъже на работa” – сери-
ал, сезон 3, /п/

06:30 „Военни престъпления” 
– сериал, сезон 8

07:30 „Военни престъпления” 
– сериал, сезон 10, /п/

08:45 „Комисар Рекс”  – сериал, 
сезон 14, /п/

10:00 „Драга фамилия” – сери-
ал, сезон 3, /п/

11:00  „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7

12:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2, /п/

13:00 „Военни престъпления” 
– сериал, сезон 10

14:00 „Комисар Рекс”  – сериал, 
сезон 14

15:00 „Уличен боец” –  екшън 
с уч. Жан-Клод Ван Дам, 
Раул Хулия, Минг-На Уен, 
Деймиън Чапа, Кайли 
Миноуг и др., /п/

17:00 „Теория за големия 
взрив”- сериал, сезон 
8 

17:30 „Мъже на работa” – сери-
ал, сезон 3

18:00 „Драга фамилия” (преми-
ера) – сериал, сезон 3

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4

22:00 „Разкатаване” –    екшън 
с уч. на Жан-Клод Ван 
Дам, Роб Шнайдер, Лела 
Рошон, Пол Сорвино

23:50 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4, /п/

00:30 Еротичен телепазар
02:30 „Национална лотария”

ЧеТвърТък, 4 Януари
06:00 „Мъже на работa” – сери-

ал, сезон 3, /п/
06:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 8

07:30 „Военни престъпления” 
– сериал, сезон 10, /п/

08:45 „Комисар Рекс”  – сериал, 
сезон 14, /п/

10:00 „Драга фамилия” – сери-
ал, сезон 3, /п/ 

11:00  „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7,  
/п/

12:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2, /п/

13:00 „Военни престъпления” 
– сериал, сезон 10

14:00 „Комисар Рекс”  – сериал, 
сезон 14

15:00 „Разкатаване” –    екшън 
с уч. на Жан-Клод Ван 
Дам, Роб Шнайдер, Лела 
Рошон, Пол Сорвино и 
др., /п/

17:00 „Теория за големия 
взрив”- сериал, сезон 8 
 

17:30 „Кевин може да почака” 
(премиера) – сериал, 
сезон 1

18:00 „Драга фамилия” (преми-
ера) – сериал, сезон 3

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4

22:00 „Ярост”  – екшън с уч. на 
Брад Пит, Шая Лебьоф, 
Логан Лърман, Майкъл 
Пеня, Джон Бернтал, 
Скот Истууд, Джейсън 
Исак и др.

00:40 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4, /п/

01:20 Еротичен телепазар

ПеТък, 5 Януари
06:00 „Кевин може да почака”  

– сериал, сезон 1
06:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 10, /п/
08:45 „Комисар Рекс”  – сериал, 

сезон 14, /п/

10:00 „Драга фамилия” – сери-
ал, сезон 3, /п/

11:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7,  
/п/

12:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2, /п/

13:00 „Военни престъпления” 
– сериал, сезон 10

13:50 „Комисар Рекс”  – сериал, 
сезон 14

14:50 „Ярост”  – екшън с уч. на 
Брад Пит, Шая Лебьоф, 
Логан Лърман, Майкъл 
Пеня, Джон Бернтал, 
Скот Истууд, Джейсън 
Исак и др., /п/

17:30 „Кевин може да почака” 
(премиера) – сериал, 
сезон 1

18:00 „Драга фамилия” (преми-
ера) – сериал, сезон 3

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4

22:00 „Анаконди: Кървавата 
орхидея”  –   приключен-
ски екшън с уч. Джони 
Меснър, Кади Стрикланд, 
Матю Марсдън, Никълъс 
Гонзалес, Юджийн Бърд, 
Карл Юн, Сали Ричард-
сън, Морис Честнът, 
Анди Андерсън и др.

23:50 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4, /п/

00:45 „Фрактура” – предаване 
за рок музика, /п/

02:45 Еротичен телепазар

съБОТа,  6 Януари
06:00 „Перфектната кола” – ри-

алити, сезон 2, 2 епизода
07:00 „Без багаж” – предаване 

за туризъм, /п/
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър ”  – сериал, 
сезон 5, 3 епизода

11:00 „Белязани пари” –    кри-
минален екшън с уч. на 

Крисчън Слейтър, Вал 
Килмър, Дарил Хана, 
Уилям Форсайт, Сара 
Даунинг, Балтазар Гети, 
Върн Тройър, Винсент 
Лареска и др.

13:00 „Национална лотария” 
/п/

13:30 „Досиетата „Грим” - 
сериал,сезон 1, 2 епизо-
да

15:40 „Ловът на орела”   –   
екшън с уч. на Марк 
Дакасос, Тереса Рендъл, 
Рутгер Хауер, Джо Суба, 
Зак Макгоун  и др.

17:30 „Червена зора”  –   екшън 
с уч. на Крис Хемсуърт, 
Джош Пек, Джош Хът-
черсън, Ейдриан Палики, 
Исабел Лукас, Джефри 
Дийн Морган и др.

20:00 „Роки” –  екшън с уч. 
на Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс и др.

22:30 „Кобра 11: Обади се!” –  
сериал, сезон 20

23:30  Професионална борба: 
„Първична сила”

00:30 Еротичен телепазар

неДелЯ, 7 Януари
06:00 „Перфектната кола” – ри-

алити, сезон 2
06:30 „Досиетата „Грим” - 

сериал,сезон 1, /п/
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър ”  – сериал, 
сезон 6, 2 епизода

10:00 „Да се посмеем”  
10:30 „Червена зора”  –   екшън 

с уч. на Крис Хемсуърт, 
Джош Пек, Джош Хът-
черсън, Ейдриан Палики, 
Исабел Лукас, Джефри 
Дийн Морган и др., /п/

13:00  „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Досиетата „Грим” - 
сериал,сезон 1

15:40 „Ловът на орела 2” 
–    екшън с уч. на Марк 

Дакасос, Тереса Рендъл, 
Джеф Фейхи, Джо Суба, 
Зак Макгоун и др. 

17:30 „Роки” –  екшън с уч. 
на Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс и др., /п/

20:00 „Кралят на скорпионите 
2: Издигането на воина” 
–    приключенски екшън 
с уч. на Майкъл Копон, 
Карън Дейвид, Саймън 
Куотърман, Том Ву, Ан-
дреас Вишневски и др.

22:15 „Кобра 11: Обади се!” –  
сериал, сезон 20

23:15 Професионална борба: 
„Челен сблъсък” 

00:15 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар

ПОнеДелник, 8 Януари
06:00 „Кевин може да почака”  

– сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 10, /п/
08:45 „Комисар Рекс”  – сериал, 

сезон 14 /п/
10:00 „Драга фамилия” – сери-

ал, сезон 3, /п/ 
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 7,  
/п/

12:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2, /п/

13:00 „Военни престъпления” 
– сериал, сезон 10

14:00 „Комисар Рекс”  – сериал, 
сезон 14

15:00 „Кралят на скорпионите 
2: Издигането на воина” 
–    приключенски екшън 
с уч. на Майкъл Копон, 
Карън Дейвид, Саймън 
Куотърман, Том Ву, Ан-
дреас Вишневски и др., 
/п/

17:00 „Теория за големия 
взрив”- сериал, сезон 
8 

17:30 „Кевин може да почака” 
(премиера) – сериал, 
сезон 1

18:00 „Драга фамилия” (преми-
ера) – сериал, сезон 3

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 2

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4

22:00 „Без убежище” –  кри-
минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Роза-
на Аркет, Кийран Кълкин, 
Тед Ливайн, Тифани Тауб-
ман и др.

00:00 „Полицаите от Чикаго”  - 
сериал, сезон 4, /п/

01:00 Еротичен телепазар 
03:00 „Национална лотария” 

/п/

вТОрник, 9 Януари
06:00 „Кевин може да почака”  

– сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 10, /п/
08:45 „Комисар Рекс”
10:00 „Драга фамилия” – сери-

ал, сезон 3, /п/ 
11:00  „Топ Гиър” 
12:00 „Етажна собственост” 
13:00 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 10
14:00 „Комисар Рекс”
15:00  „Ловът на орела”   
17:00 „Теория за големия 

взрив”- сериал, сезон 8
17:30 „Кевин може да почака”
18:00 „Драга фамилия” (преми-

ера) – сериал, сезон 3
19:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост”  - 

сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, 

сезон 4
22:00 „Тежка кавалерия” – ек-

шън с уч. на екшън с уч. 
на Жан-Клод Ван Дам, 

Вивика А. Фокс, Раз Адо-
ти, Вив Лийкок и др.

00:15 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4, /п/

01:15 Еротичен телепазар

срЯДа, 10 Януари
06:00 „Кевин може да почака”  

– сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 10, /п/
08:45 „Комисар Рекс”  – сериал, 

сезон 14, /п/
10:00 „Драга фамилия” – сери-

ал, сезон 3, /п/
11:00  „Топ Гиър”
12:00 „Етажна собственост”  - 

сериал, сезон 2, /п/
13:00 „Военни престъпления” 

– сериал, сезон 11
14:00 „Комисар Рекс”  – сериал, 

сезон 14
15:00 „Ловът на орела 2” 

–    екшън с уч. на Марк 
Дакасос, Тереса Рендъл, 
Джеф Фейхи, Джо Суба, 
Зак Макгоун и др., /п/

17:00 „Теория за големия 
взрив”- сериал, сезон 8

17:30 „Кевин може да почака” 
(премиера) – сериал, 
сезон 1

18:00 „Драга фамилия” (преми-
ера) – сериал, сезон 3

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост”  - 
сериал, сезон 3

21:00 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4

22:00 „Орденът” –    екшън с 
уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Чарлтън Хестън, София 
Милош

00:00 „Хавай 5-0” - сериал, 
сезон 4, /п/

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

/п/

срЯДа, 3 Януари
09:45 Темида - цената на истината 

- с Нина-Никол Хамилтън 
10:00 Refresh за здраве - със Сил-

вия Чалъкова 
11:00 Психологически портрет - с 

Рени Анастасова 
12:00 Ченгета под прикритие - 4 

еп. - Сериал 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 150 еп. - Се-

риал 
14:15 Баровки - 41 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 149 еп. - 

Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков 
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 Мавриков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

05:00 Наследницата - 150 еп. - Се-
риал 

05:45 Баровки - 41 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай Колев 

ЧеТвърТък, 4 Януари
10:00 Кардиограма - с проф. Д-р 

Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - Скрита 

камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 151 еп. - Се-

риал 
14:15 Баровки - 42 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 150 еп. - 

Сериал 
20:00 Политика и спорт - с Иван 

Търпоманов 
21:00 Психологически портрет - с 

Рени Анастасова 
22:00 Криминални хроники - 10 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с Иван 

Търпоманов 
03:00 Психологически портрет - с 

Рени Анастасова 
04:00 Криминални хроники - 10 

еп. - Сериал 
05:00 Наследницата - 151 еп. - Се-

риал 
05:45 Баровки - 42 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай Колев 

ПеТък, 5 Януари
10:00 Светът и всичко в него - със 

Симеон Идакиев 
11:00 Криминални хроники - 10 

еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 152 еп. - Се-

риал 
14:15 Баровки - 43 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 151 еп. - 

Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с Иво 

Божков 
21:00 Военна прокуратура - 18 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 - 18 еп. 

- Сериал 
05:00 Наследницата - 152 еп. - Се-

риал 
06:00 Преследвачът - 6 еп. - Сери-

ал 
съБОТа, 6 Януари

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с Иво 

Божков 
10:00 Refresh за здраве - със Сил-

вия 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 - 29 еп.- Анима-
ция 

17:30 Модна фиеста - с Мариана 
Аршева 

18:00 Новини 
18:20 Диви сърца - 18 еп. - Сериал 
19:00 Диви сърца - 19 еп. - Сериал 
20:00 Премълчани истини - с Мин-

чо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 7 еп. - Сери-
ал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с Мин-

чо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. Д-р 

Надка Бояджиева 
05:00 Диви сърца - 18 еп. - Сериал 
06:00 Диви сърца - 19 еп. - Сериал 

неДелЯ, 7 Януари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с Мин-

чо 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 Дерби - Драма 
15:00 Refresh за здраве - със Сил-

вия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев 

17:00 Клуб Уинкс - 30 еп.- Анима-
ция 

17:30 Шпионката на Коко - Скрита 
камера 

18:00 Новини 
18:30 Семеен лекар - 118 еп. - Се-

риал 
20:00 Времена и нрави - с проф. 

Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет - с 

Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с проф. 

Юлиан Вучков 
05:30 Баровки - 43 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай Колев 

ПОнеДелник, 8 Януари
10:00 Светът и всичко в него - със 

Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с Иво 

Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 153 еп. - Се-

риал 
14:15 Баровки - 44 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 152 еп. - 

Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков 
21:00 Ултраспорт - със Станимир 

Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 18 еп. 

- Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков 
03:00 Ултраспорт - със Станимир 

Бакалов 
04:00 Военна прокуратура - 18 еп. 

- Сериал 
05:00 Наследницата - 153 еп. - Се-

риал 
05:45 Баровки - 44 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай Колев 

вТОрник, 9 Януари
10:00 Времена и нрави - с проф. 

Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 154 еп. - Се-

риал 
14:15 Баровки - 45 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 истината 

- с Нина-Никол Хамилтън 
19:10 Шоколад и пипер - 153 еп. - 

Сериал 
20:00 Премълчани истини - с Мин-

чо Христов 
21:00 Светът и всичко в него - със 

Симеон Идакиев 
22:00 Ченгета под прикритие - 5 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с Мин-

чо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 5 

еп. - Сериал 
04:00 Светът и всичко в него - със 

Симеон Идакиев 

05:00 Наследницата - 154 еп. - Се-
риал 

05:45 Баровки - 45 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай Колев 

срЯДа, 10 Януари
09:45 Темида - цената на истината 

- с Нина-Никол Хамилтън 
10:00 Refresh за здраве - със Сил-

вия Чалъкова 
11:00 Психологически портрет - с 

Рени Анастасова 
12:00 Ченгета под прикритие - 5 

еп. - Сериал 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 155 еп. - Се-

риал 
14:15 Баровки - 46 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай Колев 
19:00 Шоколад и пипер - 154 еп. - 

Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков 
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 Мавриков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

05:00 Наследницата - 155 еп. - Се-
риал 

05:45 Баровки - 46 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай Колев 



3.I. - 9.I.2018 г.
1

Български 27Забавни минути



3.I. - 9.I.2018 г.
1

2

Български28 Обяви Съобщения

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат 
най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

ваЖнО!
въЗПОМинаниЯ, скръБни весТи, ПОЗДравлениЯ, 

ЧесТиТки иЗПращаЙТе на аДрес: 1421 сОФиЯ, кв. 
„лОЗенеЦ“, ул. „кривОлак“ №48, вХ. „в“, За в. „Пен-

сиОнери“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

имоти

малки обяви

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 7 януари 2018 г. се навършват 
Три гОДини 

от внезапната смърт на скъпата ни съпруга, 
майка и баба 

КръСТина ТончеВа КойчеВа
  Тя е достоен човек. През целия си живот 

се е справяла с много трудности и живееше 
единствено за доброто  на семейството. 

Гордеем се, че беше наша опора!  
Почивай в мир! 

От съпруг, деца и внуци

0878345398, 0893514839, 
0887732680 - Купувам старин-
ни, ненужни ви предмети, ме-
тали, монети, други 

0876/179992 – безработен, 
страдам от катаракта и сър-
дечна недостатъчност. Хора, 
помогнете с пари и храна!

0899/892045 – проводник 
венелинтов нов 6 мм/180 м – 
200 лв., електрическо фабрич-
но ново апартаментно табло 
с 9 автоматични предпазите-
ля – 60 лв.

0888/606053 – купува бъл-
гарски лентов фотоапарат 
„Еделвайс”

0882/921100, след 18 ч. 
– продава скулптурен порт-
рет на „Тайната вечеря на Ис-
ус Христос”. Цена по споразу-
мение. 

02/8727480 – продава но-
ви родопски одеяла – 15 лв./
бр., ръчна шевна машина „Бо-
гиня”, антика – 30 лв., с лека 
повреда

0877/882177 – прода-
ва бокс с много европейски 
инструменти за механична и 
електромонтажна работа – 100 
лв.; европейски ръчна елек-
трическа бормашина „Ровер 
плюс” с два оборота за про-
биване и един обратен за про-
биване на бетон и желязо, с 28 
бургии за бетон и желязо, ви-
брираща – за бетон – 120 лв.

0899/892045 – „Необят-
ният свят на билките” – обе-
мисто произведение – 100 лв., 
„Човешкият организъм здрав 
и болен”, немски превод, обе-
мисто произведение с цветни 
снимки и лечение на човеш-
кия организъм

0878/181538 – прода-
ва къща в Ставерци, Пле-
венско, с 5 стаи, декар 
двор, стопански сгради

0894/297967 – прода-
ва триетажна вила с всич-
ки екстри – с офис и II и 
III ет. за почивки – в Мо-
мин проход, в полите на 
Рила планина

0894/220590 – прода-
ва 1 дка празно дворно 
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 

0897/507266 – продава 
мерцедес ВИТО 7+1 и лада, 
коли на метан. Спешно!

0878/193005 – търси ин-
веститор за годжи бери, оре-
хи, леска, лавандула, 16 дка, 
еко район с. Антон, Сф; про-
дава вибромасажорен мотор 
– нов, NOBECK. Цена по дого-
варяне

0888/245413 - продава но-
ва ръчна месомелачка - 60 лв., 
нов газов котлон - 68 лв., две 
вълнени одеяла - по 28 лв., гра-
мофонни плочи - по 8 лв./бр., 
1960 г., продава две запазени 
персийски пътеки за спалня 
- по 28 лв./бр., прахосмукач-
ка - 28 лв., сокоизстисквачка 
- 38 лв.

0882/121100 - продава за-
пазен нов немски слухов апа-
рат на изгодна цена - 150 лв.

0877993100, 02/9818508, 
продава пишещи машини „Ма-
рица” латиница и кирилица, 
факс апарат, телевизор Вeko 
- София

0885/083606, 02/9277167 
– продава гуми „Корморан” с 
джанти 175 х 13, на 500 км, за 
лада – по 10 лв. за брой. Общо 4 
бр. Микроскоп. Домашен май-
стор поправя мебели, дограма 
и др. Продава аптекарска вез-
на, китеник, спортен велоси-
пед, телевизор LG и “”Funai”, 
приставки за бормашина – 
ренде, трион

0889/378252 – продава 
машина за плетене на оград-
на мрежа – 130 лв.; чехли от аг-
нешка кожа №38 и 42 – 20 лв.; 
печка за отопление конвектор 
2000 w – 42 лв.

0879/864103 – продава 
ГАЗ-53, бордови дизел – Пер-
кинс, ИЖ „Планета” – 350 куб. 
мотоциклет, ГНП за Мадара

На 3 януари 2018 г.
се навършват

40 Дни
от смъртта на  

скъпата ни дъщеря
 Марияна андоноВа ВелеВа
Да може със сълзи да те 
върнем,
море от тях ще съберем.
Да можем с думи да те върнем

най-нежните от тях ще изберем!
С болка и обич – поклон пред светлата ти памет!

сем. андонови

На 7.12.2017 г. се навършиха 
36 гОДини

от трагичната смърт на  
авиоинженера лейтенант 

Кирил ПеТроВ ПешеВ
 и

 неВена КруМоВа ПешеВа
 – на 23 г.

С мъка и скръб до сетен дъх!
лелинчо ви Методи Хранов

На 3 януари 2018 г. 
се навършва

еДна гОДина
от смъртта на 

еКаТерина БонеВа 
ГеорГиеВа
 от Трявна.

Светла й памет!
От съпруга Цаньо

Според метеоролози-
те през януари се очак-
ва средната месечна тем-
пература да бъде около 
нормата, която в Северна 
България и по високите 
полета е между минус 3 
и 0 градуса по Черномо-
рието, в Горнотракийска-
та низина и долината на 
река Струма – от 0 до 3 
градуса, а в планинските 
райони – между минус 8 и 
минус 3 градуса. Най-ни-
ските температури през 
януари ще бъдат между 
минус 15 и минус 10 гра-
дуса, в котловините – до 
минус 18 – минус 20 гра-
дуса. Най-ви-
соките тем-
ператури пък 
ще са между 
10 и 15 гра-
дуса.

Месечната 
сума на вале-
жите ще бъде 
около норма-
та – между 30 
и 60 литра 
на квадра-
тен метър, в 
планините и 
в най-южни-
те райони – 
между 60 и 
110 литра на квадратен 
метър.

Януари ще започне с 
мразовито време. В пе-
риода 3-6 януари ще бъ-
де променливо. Облач-
ността ще е често значи-
телна и на места от за-
пад на изток ще превали 
слаб сняг. Ще бъде вет-
ровито. Отново условия 
за превалявания ще има 
в края на първото десет-
дневие. Температурите 
през десетдневието ще 
бъдат по-ниски от оби-
чайните.

През второто десет-
дневие температури-
те ще се повишат и ще 
бъдат близки до клима-
тичните норми. В нача-
лото на десетдневието 
отново ще има валежи, 
а към средата на пери-
ода ще се установи анти-
циклонален тип време – 
без валежи, в равнините 
с ниска облачност или с 
мъгли, с повече слънче-
ви часове в планински-
те райони.

В края на десетдневие-
то ще има условия за сла-
би превалявания.

През третото десет-
дневие динамиката на ат-
мосферните процеси ще 
се увеличи. В началото на 
периода, към 23-25 януа-
ри и в края на месеца ще 
преминават атмосферни 
смущения – ще има пре-
валявания и понижения 
на температурите.

Януари е най-студе-
ният месец от годината 
и обикновено той опре-
деля характера на зима-
та – мека, нормална или 
сурова. Времето обикно-
вено е облачно и мъгли-
во. При нахлувания на 
студен въздух от северо-

запад и севе-
роизток вали 
сняг и се съз-
дават усло-
вия за снежни 
виелици, осо-
бено в Север-
на България.

Средният 
брой на дни-
те със снеж-
на покривка в 
Северозапад-
на България е 
около 20, а по 
Черноморие-
то – от 2 до 
5. В планини-

те често духат силни вет-
рове, обикновено от се-
верозапад и югозапад.

През януари са реги-
стрирани най-големите 
аномалии на времето в 
нашата страна.

При нахлувания на 
арктичен въздух след 
изясняване са достига-
ни най-ниските темпера-
тури в повечето райони 
– абсолютният минимум 
за страната е минус 38,3 
градуса, измерен в Трън 
през 1947 г. През януари 
обаче е имало и интен-
зивни затопляния, при 
които температурите са 
се повишавали до 20-23 
градуса.

Астрономическата 
справка показва, че в на-
чалото на януари слънце-
то в София изгрява в 7 ча-
са и 57 минути и залязва в 
17 часа и 3 минути. Про-
дължителността на деня 
е 9 часа и 6 минути. В края 
на месеца слънцето из-
грява в 7 часа и 43 мину-
ти и залязва в 17 часа и 
38 минути. Продължител-
ността на деня е 9 часа и 
55 минути.

Времето през януари

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, де-
кар двор, стопански сгра-
ди, 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

02/8665624 – дава под 
наем таван за ремонт, ма-
зета със санитарен възел 
и площ за паркиране 
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

времето

Д-р иван сТОЯнОв
магнитни бури - 4, 5.I. 

биоПроГноЗа

3 Януари, 17 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, луна в лъв 

Хората, склонни към лекомис-
лие и безотговорност, ще се нужда-
ят от сериозна опека. Слава богу те 
ще проявят здрав разум да се вслу-
шат в добрите съвети.

4 Януари, 18 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, луна в лъв 

Може да експериментирате и да 
пробвате силите си на ново попри-
ще. Във финансово отношение няма 
да имате затруднения. Желаещите 
да имат успех може да тръгнат по пъ-
тя на висока концентрация по отно-
шение на поставените задачи, без-
гранично трудолюбие и  готовност 
да извършват дори и чужда работа.

5 Януари, 19 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, 

луна в Дева 
Заложете на собствения си твор-

чески потенциал. Проявете инициа-
тива, предлагайте нестандартни ре-
шения, старайте се да привлечете 
към себе си максимум внимание. 
Разчитайте на своите  сили.

6 Януари, 20 лунен Ден,  
наМалЯваща луна, 

луна в Дева 
Демонстрирайте своята изпъл-

нителност, бъдете готови да поеме-
те допълнителни задачи. Възможно 
е да усетите вътрешен дискомфорт, 
неувереност в утрешния ден, в такъв 
случай намалете темпото.

7 Януари, 21 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, 

луна в Дева 
Не вярвайте на думите на малко 

познати хора, което може да доведе 
до сериозни проблеми. Възможни са 
конфликти, които не винаги може да 
преминат в руслото на конструктив-
ната дискусия.

8 Януари, 21 лунен Ден, 
наМалЯваща луна, 

луна във веЗни 
Трябва да имате предвид, че  

звездите са на страната на целеу-
стремените. Хората, свикнали да се 
ръководят от чужди решения и да 
не се доверяват на собственото мне-
ние, ще трябва да проявят самос-
тоятелност

9 Януари, 22 лунен Ден, 
ПОслеДна ЧеТвърТ, 

луна във веЗни 
Разногласията ще попречат не 

толкова на работата ви, колкото ще 
дадат тласък на търсенето на нови 
пътища, за да получите желаното, 
ще развихрят вашето въображение 
и така ще постигнете нужния успех.

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ЗаПоЗнаЙте се

9 януари 2018 - 
00:26:30 ч. - последна 
четвърт. За да смъкне-
те 1-2 кг, трябва да за-
почнете диетата от то-
зи час и да продължи-
те на сокове и течности 
до същия час на следва-
щия ден.

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (3.I.- 9.I.2018 г.)

През периода е възможно да има известно влоша-
ване на здравето при страдащи от дискинезия на 
жлъчните пътища. съществено място при нали-
чие на жлъчно-чернодробни проблеми заема спаз-
ването на диета, бедна на пържени и мазни храни, 
на силни подправки, а също и на кафе, алкохол и га-
зирани напитки. За стимулиране на образуването 
и отделянето на жлъчни сокове с последващо подо-
бряване на храносмилането ще спомогне ежеднев-
ното изпиване сутрин на гладно на една супена лъ-
жица зехтин с прибавен към него сок от половин из-
цеден лимон. По-сериозни здравословни проблеми 
през периода могат да имат и хора с високо кръв-
но налягане. на тях фитотерапевтите препоръч-
ват в добавка към предписаните от лекаря меди-
каменти, чайове и хранителни добавки, съдържа-
щи валериана, пасифлора, мента, жълт кантари-
он, полски хвощ, бреза, коприва и др.

в периода 3-9 януари времето ще бъде променливо. 
облачността ще е често значителна и на места от 
запад на изток ще превали слаб сняг. Ще бъде ветро-
вито. отново условия за превалявания ще има в края 
на десетдневието. температурите ще бъдат по-ни-
ски от обичайните. За по-подробна информация – че-
тете прогнозата за времето през януари на стр. 28.

ДЖЕСИКА

Овен - Мнозина от вас 
ще се нуждаят от одо-
брението на заобикаля-

щите ви. Ще си дадете ясна смет-
ка какво сте постигнали до мо-
мента и ще бъдете удовлетво-
рени от постигнатото.

ТелеЦ - За част от вас 
резултатите от рав-
носметката през из-

теклата година може да не са 
толкова удовлетворяващи, кол-
кото на вас ви се иска. Гледай-
те по-позитивно на живота си! 

БлиЗнаЦи - Изклю-
чително важно за вас 
е внимателно да се от-

насяте към мненията, изказани 
от прякото ви обкръжение. По 
отношение на здравето няма да 
имате сериозни проблеми.

рак - Постарайте се 
да бъдете гъвкави и 

най-вече готови да внесете из-
вестни промени в предварител-
ните си планове. Не допускайте 
дребните, злободневни неща да 
повлияят на отличното ви на-
строение. 

лъв - Проявеното тър-
пение ще ви отвори но-
ви възможности. Поста-

райте се да бъдете обективен 
съдник, особено ако сте помо-
лени да изразите мнението си 
по спор между децата ви.

Дева - Постарайте се да 
бъдете разумни в разхо-
дите си! Ще ви се наложи 

да упражните контрол върху се-
бе си. Добре е да си дадете яс-
на сметка за негативите, които 
ви очакват.

веЗни - По-добре е да не 
кажете нищо конкретно, 
отколкото да споделите 

повече от необходимото. Пос-
тарайте се да бъдете открити 
спрямо приятелите и близките 
си, но достатъчно резервирани 
към новите познати. 

скОрПиОн - Отпусне-
те се и се отдайте на за-
служен отдих. Не про-

пускайте възможността да по-
сетите близки или приятели, 
които не сте виждали от дъл-
го време. 

сТрелеЦ -  Освободете 
съзнанието си от обре-
меняващите си мисли, 

свързани с миналото или насто-
ящето ви. Правилната нагласа 
ще ви помогне да намерите най-
краткия път до близките.

кОЗирОг - Моментът 
е подходящ за взимане 

на съдбовни решения, които ще 
имат отражение върху вас и чо-
века до вас. Направете необхо-
димото, за да съхраните бод-
ростта си.

вОДОлеЙ - Възможно 
е да получите важни из-
вестия от роднина, ко-

ито ще внесат неочаквани про-
мени в живота ви. Не допускай-
те да се злоупотребява с готов-
ността ви да сте в помощ на хо-
рата, които обичате.

риБи - До средата на 
седмицата, в случай че 

се насочите към организиране-
то на текущите си дела, е твърде 
вероятно да не успеете. Не от-
казвайте да съдействате на при-
ятел.

0893/558487 – вдовец, 
68/169/72, търси жена от 
Разград, Русе, Шумен, 68-
70 г. Моли само сериозни 
обаждания!

02/4445711 – г-н на 78 
г., 180/80 кг, интелигентен, 
осигурен, още здрав, с до-
бър външен вид, с кола, же-
лае запознанство с подоб-
на г-жа

1750 софия, ина ели-
сеева, до поискване! – 
от грижи за другите про-
пускаш себе си. Търси 
77-82-годишен от София, 
Западна България – чрез 
доверие и грижа - за съв-
местен живот

0988/990836 – софиян-
ка, около 60 г., симпатична, 
търси своята половинка – 
почтен вдовец на подходя-

Община Асеновград обявява 
шести международен конкурс за хумор и сатира

 „голямата къща на мъдрите хора – асеновград 2018” 
Тема на конкурса: 

”ХОМО ХОМини луПус есТ” (ЧОвек За ЧОвека е вълк)
регламент: Конкурсът е анонимен. Всеки участник следва да изпрати до 

три неподписани творби на хартиен носител в голям плик, в който да по-
стави в малък плик своите координати. Творците могат да участват с крат-
ки форми: басни, стихотворения, фейлетони, миниатюри, епиграми и афо-
ризми до една машинописна страница. Участниците в конкурса да изпра-
щат своите творби на четлив български език.

За втора поредна година община Асеновград обявява и конкурс за кари-
катури. Карикатурите следва да бъдат изпращани на формат А4 (21 - 29,7 см) 
- до 3 броя. Тема на конкурса е: ”Хомо хомини лупус ест” (Човек за чо-
века е вълк) Награден фонд: За творби: Първа награда – 500 лв. Втора на-
града – 300 лв. Трета награда – 100 лв. За карикатури: Първа награда – 500 
лв. Втора награда – 300 лв. Трета награда – 100 лв.

крайният срок за изпращане на творбите и карикатурите е 
21.4.2018 г., в Община асеновград, стая 505 Б.

адрес: гр. асеновград 4230, Община асеновград, пл. „акад.ни-
колай Хайтов” № 9, стая 505Б

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на тържествена церемония 
в Градската библиотека „Паисий Хилендарски” на 21 май 2018 г. от 18 ч. 
За повече информация на тел. 0894413533, калин калинов. Пресцентър 
община асенoвград: 0331 / 6 21 95 press.obasenovgrad@abv.bg

КонКурСЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
На 1.1.2018 г. 

скъпата ни съпруга, 
майка и баба 

ПенКа найденоВа 
ниКиТоВа-СТояноВа
 навърши 80 гОДини 
Пожелаваме й поне до  

100 години да бъде здрава, 
все така усмихната 

и внимателна, да се радва на правнуци!
с обич: съпруг о.з. полк. стоян стоянов, 

дъщери близначки Мими стоянова, 
д-р стоматолог, и Маргарита стоянова, 

доцент, зет Марин камбуров, внуци 
Борис, атанас и станислава

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 

надеТо МананСКа
на 77 гОДини

от Ихтиман
Симпатична, тактична, 

любвеобилна, сърдечен 
човек и прекрасна съпруга. 

Като педагог учениците й 
я боготворят. Най-добрата 

и най-активната пенсионерка
в клуб „Младост-2”.

От клуб „Младост-2”, ихтиман

ща възраст
0988/742930 – 59 г./173 

см/65 кг, работи, обича раз-
ходките сред природата, 
търси добра жена с прият-
на визия, да не пие и да не 
пуши, с добър външен вид 
и здрава.

0877/787202 – търси си 
другарче самотно от Брес-
товица, Пловдивско, на 70 г.

090/363906 – самотна 
вдовица от софийско село, 
финансово независима, 
търси мъжко рамо до себе 
си, топлина, уют, близост

0877/402437 – добра, 
симпатична 70 г. спешно 
търси подслон и финансо-
ва подкрепа при възрастен 
самотен софиянец

090/363906 – с. Кри-
вина, Софийско – самотна 
вдовица от софийско село, 
финансово независима, 
търси мъжко рамо до себе 
си, топлина, уют, близост

0894/526888 – 67 г./168 
см, мъж от София търси 
жена от 50 до 65 г., домо-
шар, самотна, симпатична, 
от София и областта – за се-

риозна връзка. Без есеме-
си и кликване!

0895/695595 – почти 
69 годишна желае прия-
телство със свободен мъж 
от Ст. Загора или близките 
села и квартали

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 72/180/101, 
инженер, поет, сам, осигу-
рен, търси добра, осигуре-
на, без ангажименти, от Ва-
рна или София – за щаст-
лив съвместен живот

0887/114626 – желае 
осигурен, добряк, без 
деца, до 85 г. Съжителство 
при него. Изстрадала, при-
ятна, добричка, бедна

0886/462077 – 70 г/165 
см/70 кг – неженен търси 
пенсионерка за другарка, 
за съжителство, да има се-
риозно отношение към се-
мейството

0885/441250 – напълно 
сляп съм. Търся жена, коя-
то да ме приеме при себе 
си в нейния дом. Аз ще й 
помагам с пенсията. Пове-
че информация – по теле-
фона

0894/358377 – мъж же-
лае запознанство със са-
мостоятелна и независи-
ма дама за сериозна връз-
ка или брак. Обявата е ва-
лидна за цялата страна и 
чужбина. Моли само сери-

озни обаждания и SMS-и
0988/810169 – 

68/166/60, вдовец, от Пле-
вен, скромен и добър, не 
пуши и не пие, търси до-
бра жена 

087/9265162 - вдовица 
65 г., 158 см, 72 кг, от Варна, 
скромна, земна, уважител-
на, без пороци и с благ ха-
рактер търси подобен. 
Убеди се сам в добродете-
лите ми

0877430258 (след 19 ч.) 
- 40-годишен работещ вар-
ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от Североизточна Бъл-
гария за създаване на се-
мейство и деца.

0877/883113 – 62 г./168 
см/62 кг, от Плевен, не 
пуши и не пие, търси здра-
ва жена до 67 г. да го дог-
леда при нея и да наследи 
апартамента му. Желае съ-
жителство при нея. 

0885/338581 – 
66/183/83, търси съпруга 
от Пловдивска област, да 
не пие, да не пуши, да не 
е осъждана, психически 
и физически здрава, за да 
може да създадат дете и 
семейство

0988/815140 – 61 г./178 
см/77 кг, интелигентен, 
сериозен и отговорен, 

чувствителен и всеотда-
ен, осигурен и незави-
сим, умеещ да обича ис-
тински, трезвеник, желае 
сериозна връзка със се-
риозна, възпитана и от-
говорна, слаба дама, из-
лъчваща нежност, чар и 
интелект
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ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ЗРЯЩИ

ОБЯВА

Хумор Хумор

Т А Н Ц

БУХАЛЪТ СЪДИЯ

ВНЕЗАПНИ МИСЛИ

МЪКИ, МЪКИ ПРАЗНИЧНИ…

Четете вредните 
Е-та

по храните 
ментета.

СТАТИСТИКА
За да няма бедни,
отчитат пенсии

 средни.
Ценка илиева, 

варна

свалям шапка на всяка кра-
сива жена и на всеки шеф, по-го-
лям от мен.
щом обърнеш гръб на на-

рода си, загубваш любовта му.
Бленувана мечта е да се ка-

чиш на влака на властта.
най-близко до стоящите по-

горе са звездите, а най-далече –  
тълпата в блатото.

Филип ФилиПОв,
Пловдив

търси се в най- кратък
 срок

опитен гинеколог –
да отреже

 пъпна връв,
без да се пролее

 кръв!
че във не една

 година
раждането 

се размина.
демокрация ли? 

Що ли?
обещания ли голи?
ни се вижда, ни 

се чува!
ум робува, 

ум царува...
работата се 
протака,
а народът все си 
чака!

Младен кОТин

ПОСПАЛАНКО
Докато дремеше
край топлата камина,
Дядо Коледа дойде 
и си замина.

ЛОШИ ПРОГНОЗИ
Тежки ще бъдат дните
през годината, която идва.
На стоките цените
са в невиждана гонитба.

ПъРЗАЛКИ
Новогодишните пързалки
радват големи и малки.
Че няма нужда дори
от динени кори.

РАДОСТ
Ще бъде първолаче
през новата година.
Ще се отърве значи
от детската градина.

Турхан расиев

Тази случка ми се 
случи след Нова го-
дина, но съм я за-

помнил сякаш вчера е 
било. Прибирах се то-
гава към къщи и гледам 
- на тротоара седи, ама 
направо върху снега се-
ди моят съсед и приятел 
отец Спиридон.

- Ооо! - викам. - Отче Спи-
ридоне! Честита Коледа! 
Честита Нова година!

Той вдигна глава, оба-
че дума не продума. Само 
с мъка си облиза устните.

- Малееей! - рекох и го 
задърпах да се изправи. - 
Къде се наряза така, отче 
Спиридоне?

- Не съм аз отче Спири-
доне! - проговори най-по-
сле той. - Ти си отче Спири-
доне! Аз не съм отче Спи-
ридоне!

- Как да не си?! - прекъс-
нах го. - Да не се познава-
ме от вчера!

- Не съм! - заинати се още 
повече отецът. - Вчера, на 
първи, бях свети Василий! 
А днеска, на втори, съм све-
ти Силвестър - папа Рим-
ски! Знаеш ли ти кой е све-
ти Силвестър - папа Рим-
ски? Ей това съм аз! А утре 
к’во сме?

- Утре сме трети!
- Такааа! Трети! Първи, 

втори, трети… - започна 
да брои на пръсти той. - На 
трети ще съм свети пророк 
Малахия и мъченик Гор-
дий! Ей това ще съм утре!

- Утре може и да си гор-
дий, ама днеска си си кьор-
кютук пияний, отче Спири-
доне! - пак го прекъснах. - 
Ела, ела да си те водя вкъ-
щи!

- А на шести ще бъда 
Йордан! - продължи той. - 
Знаеш ли ти кой е Йордан? 
Йордан е река! Река е Йор-
дан! Значи и аз съм река! И 
ей сега, ако искам, ще те за-
лея! Ама целия!

И взе да хълца - като ни-
що ще ме залее!

- Сакън! - ревнах. - Не ме 
заливай! Не ме заливай, от-
че Спиридоне, че главата 
ти скъсвам!

- Добре де! - съгласи се 
той. - Обаче разрешаваш 
ли на Ивановден да съм 
Иван? Ама цяаааал ден да 
съм Иван? Ей това искам от 
тебе! Друго не искам!

- Ми разрешавам бе! Как 
да не разрешавам! - миро-
любиво отвърнах и леко-
леко го поведох към къщи.

- Най ми е трудно на де-
вети! - с въздишка споде-
ли отчето. - Понеже тога-
ва съм мъченик Поли… 
Поли… Полиевкт! Много 
мъчно име! И Полиевкт мъ-

ченик, и името му мъч-
но! Виждаш ли к’во не-
що?!

Така от дума на дума, 
от мъченик на мъченик 
замъкнах отец Спири-
дон до тях. По пътя той 
поизтрезня, а аз поиз-
мръзнах и някак много 
естествено се съгласих 
да вляза у тях - да пием 
по едно вино за слава на 
свети Григорий Нисий-
ски и преподобните До-
метиан и Маркиан, по-
неже на десети, когато 
е денят им, може и да 
не се видим.

Пихме по едно, по 
две, по… Не знам по 
колко пихме, но на дру-
гата сутрин се чувствах 
така, сякаш съм пил не с 
отец Спиридон, а с пре-
подобния Ксенофонт 
и дружината му, чийто 
празник е чак на двай-
сет и шести януари! 

А като си помисля 
още що светии са се на-
редили до края на яну-
ари, че и през февруа-
ри!…  Свети Сава Сръб-
ски да ни е на помощ!
Димитър БеЖански

Танците 
на британците 
в Европейския съюз 
завършиха с блус, 
с прощален блус, 
както се пее в един шлагер. 
Не искат 
да са в европейския лагер, 
за да се спасяват поединично 

божем. 
Но ние от това не се тревожим, 
защото без лагер не можем, 
а и без него е невъзможно почти  
колелото на историята 
да се върти.
Само Брюксел малко смутен е, 
че от едно такова 
танцувално въртене 
лагерът може да се стопи.

красимир МаШев

Крала хитрата лисана
пилци, зайци и яйца,
ала кучето я хвана
и изпрати я в съда.
Бухалът е съдията –
бързо сложи очилата, 
а лисицата изстена 
и се хвана за корема:
- Бухльо, аз съм много скромна,
но сега съм тежко болна.

Пиленцата и яйцата
сами ми паднаха в ръката.
Вземи ми всичката храна
и ме пусни да си вървя!
Шия бухалът източи,
пледоария проточи:
- Заседатели съдебни
срещу навиците вредни!
Да си честен е дилема
в правосъдната система.
В случая вина тук има,
но крадец не се открива.
Щом пледираха невинна,
бухалът на Лиса кимна:
- За подаръка благодаря –
зайче, пиленца, яйца!
Крий се от ченгета вече
или бягай надалече!
Заседанието се закри
и лисицата покри.
Но орелът ги надуши
и съда той разпердуши.
Кучето съгледа Лиса
и кожуха й бастиса.

силвия Милева, варна

велислав велев

ян новаков

стайко колев,
Хасково

Жейно ЖеЙнов

- Защо си толкоз кахърен, брато?
- мани-мани, заподозрян съм във фалита на ктб.

страницата подготви  невена никОлОва
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2018

1 н † 5 Неделя след Петдесетница. Възвръщане честните мощи на 
   преп. Йоан Рилски чудотворец. Св. безсребреници Козма и Дамян
2 п Полагане честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна 
3 в Св. мчк Иакинт
4 с Св. Андрей, архиепископ Критски
5 ч  * Преп. Атанасий Атонски. Преп. Сергий Радонежки чудотворец
6 п Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Валентин, презвитер Римски
7 с * Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий
8 н † 6 Неделя след Петдесетница.Св. вмчк Прокопий. 
   Преп. Теофил Мироточиви (Македонски) 
9 п   Св. свщмчк Панкратий, еп. Тавроменийски 
10 в Св. 45 мчци в Никопол Арменски
11 с * Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. равноапостолна княгиня Олга.
   Преп. Никодим Албански
12 ч Св. мчци Прокъл и Иларий
13 п Събор на св. архангел Гавриил. Преп. Стефан Саваит 
14 с  Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец
15 н † 7 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те  
   Вселенски събори.  Св. мчци Кирик и Юлита.
    Св. равноап. велик княз Владимир

1 с Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония. Св. Елеазар.  Изнасяне 
   на св. Кръст (Водосвет)  (Начало на Богородичния пост) 
2 ч Пренасяне мощите на св. архидякон Стефан
3 п Преп. Исакий, Фавст и Далмат  
4 с Св. 7 отроци в Ефес. Св. прпмчца Евдокия
5 н † 10 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Евсигний 
   (Предпр. на Преображение Господне)
6 п † Преображение Господне (Разрешава се риба)
7 в Св. прпмчк Дометий
8 с Св. Емилиан изповедник, еп. Кизически. Св. Трендафил Загорски
9 ч * Св. ап. Матия
10 п Св. мчк и архидякон Лаврентий
11 с Св. мчк и архидякон Евпъл
12 н † 11 Неделя след Петдесетница. Неделя след
   Преображение. Св. мчци Фотий и Аникита
13 п Св. Тихон, еп. Воронежки и Задонски, Чудотворец . 
    (Отдание на Преображение Господне)
14 в Св. прор. Михей (Предпразненство на Успение Богородично)
15 с † Успение на Пресвета Богородица (Разрешава се риба)
16 ч * Пренасяне на светия Убрус. Св. мчк Диомид. Преп. Йоаким Осоговски
17 п Св. мчк Мирон

1 с * Начало на Църковната нова година. Преп. Симеон Стълпник. 
   Св. Марта. Св.мчци Айтал и Амун дякони. Праведен Иисус Навин
2 н † 14 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Мамант. Преп. Йоан 

постник, патриарх Константинополски. Св. 3628 мчци в Никомидия
3 п Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист 
4 в Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. 
    Св. пророк и боговидец Моисей
5 с Св. прор. Захария и праведна Елисавета
6 ч Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип
7 п Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородично)
8 с † Рождество на Пресвета Богородица 
9 н † Неделя преди Въздвижение. Св. праведни богоотци Йоаким
    и Анна. Св. мчк Севириан 
10 п Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора 
11 в Преп. Теодора Александрийска. 
12 с Св. свщмчк Автоном (Отдание на Рождество Богородично) 
13 ч Св. свщмчк Корнилий стотник (Предпразненство на Въздвижение
    на Честния Кръст)
14 п † Въздвижение на Св. Кръст Господен (Кръстовден) (Строг пост)
15 с Св. вмчк Никита. Преп. Филотей. Св. мчк Леонид

1  ч * Св. безср. и чудотворци Козма  и Дамян  Св. прпмчци Яков 
   Костурски, дякон Яков и монах Дионисий 
2 п  Св. мчци Акиндин, Пигасий, Афтоний 
3 с * Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал.  Преп. Пимен Зографски
   (Задушница) 
4 н † 5 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Преп. Йоаникий Велики 
5 п  Св. мчци Галактион и Епистима 
6 в  Св. Павел, архиеп.  Константинополски
7 с  Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар Галисийски  
8 ч  † Събор на св. архангел Михаил. (Архангеловден)
9 п Св. мчци Онисифор и Порфирий
10 с Св. апли Ераст, Олимп и Родион. Преп. Арсений Кападокийски
11 н † 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  Св. мчци
   Мина, Виктор и Викентий. Св. мчца Стефанида.  Преп. Теодор Студит
12 п  Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски. Преп. Нил Постник. 
   Преп. Нил Мироточиви
13 в * Св. Йоан Златоуст, архиеп. Константинополски 
   (Рождественски заговезни)
14 с * Св. ап. Филип. Св. благоверни цар Управда-Юстиниан  
15 ч Св. мчци Гурий, Самон и Авив (Начало на Рождественския пост)
16 п * Свети апостол и евангелист Матей
17 с Св. Григорий Неокесарийски, чудотворец
18 н † 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. мчци Платон и Роман
19 п Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам
20 в Преп. Григорий Декаполит. Св. Прокъл.  
              (Предпразненство на Въведение Богородично)
21 с † Въведение Богородично (Ден на християнската младеж 
   и семейство) (Разрешава се риба)
22 ч Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин
23 п  Св. Амфилохий. Св. Григорий. * Св. княз Александър Невски 
24 с * Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий
25 н † 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. Климент, архиеп. Охридски. Св. Климент, папа Римски.  
   Св. Петър, еп. Александрийски (Отдание на Въведение Богородично)
26 п Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. 
   Св. Стилиян Пафлагонийски 
27 в * Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков
28 с Св. прпмчк Стефан Нови. Св. мчк Иринарх.   
29 ч Св. мчк Парамон и 370 мъченици с него
30 п * Св. ап. Андрей Първозвани (Андреевден)

1 с Св. прор. Наум. Св. Филарет Милостиви
2 н † 14 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. прор. Авакум. Преп. Йоан и Андрей
3 п Св. прор. Софония. Св. свщмчк Теодор, архиеп. Александрийски 
4 в * Св. вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин 
5 с * Преп. Сава Освещени. Преп. Нектарий Битолски 
6 ч † Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец (Никулден)  
   (Разрешава се риба)
7 п Св. Амвросий, еп. Медиолански. 
8 с Преп. Патапий
9 н † 10 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
     Зачатие на св. Анна 
10 п  Св. мчци Мина, Ермоген и Евграф 
11 в Преп. Даниил Стълпник. Преп. Лука Стълпник 
12 с *Св. Спиридон, еп. Тримитунтски Чудотворец 
13 ч * Св. мчци Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест.
   Св. мчца Лукия девица
14 п Св. мчци Тирс, Левкий, Филимон, Ариан и Калиник
15 с Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски
16 н † 11 Неделя след Неделя подир Въздвижение – 
   на св. Праотци. Св. прор. Агей. Св. мчк Марин
17 п Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил 
18 в Св. Модест, патр. Йерусалимски. Св. мчк Севастиян и дружината му
19 с Св. мчк Бонифаций 
20 ч * Св. свщмчк Игнатий Богоносец (Игнажден) 
   (Предпр. на Рождество Христово)
21 п Св. мчца Юлиания и пострадали  с нея 500 мъже и 130 жени
               в Никомидия
22 с Св. вмчца Анастасия 
23 н † Неделя преди Рождество Христово.
   Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци в Крит. Св. мчк Геласий
24 п Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин (Бъдни вечер)
25 в † Рождество Христово (Всичко на празника) 
26 с † Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник.
   Св. цар Давид, Св. Яков, брат Божий (Блажи се)
27 ч † Св. първомъченик и архидякон Стефан. Преп. Теодор Начертаний
   (Стефановден) 
28 п Св. 20 хиляди мъченици, изгорени в Никомидия (Блажи се)
29 с Св. 14 хиляди младенци мъченици, избити от Ирод във Витлеем. 
   Преп. Маркел  
30 н † Неделя след Рождество Христово. Св. мчца Анисия  
31 п  Преп. Мелания Римлянка (Отдание на Рождество Христово)

16 п Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски и  10-те му ученици.
    Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски 
17 в *Св. вмчца Марина 
18 с Св. мчк Иакинт  в Амастрида. Св. мчк Емилиан Доростолски
19   ч  Преп. Макрина. Преп. Дий
20 п † Св. прор. Илия (Илинден)
21 с Преп. Симеон, юродив заради Христа. Преп. Йоан 
22 н † 8 Неделя след Петдесетница.  Св. мироносица и равноапостолна 
   Мария Магдалина.  Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
23 п Св. мчци Трофим, Теофил и другарите им
24 в Св. вмчца Христина
25 с * Успение на св. Анна. Св. дякониса Олимпиада и  
   Евпраксия девица
26 ч Св. свщмчк Ермолай и другарите му. Св. прпмчца Параскева
27 п * Св. вмчк и целител Пантелеймон. Св. Седмочисленици. 
   Успение на  св. Климент, архиеп. Охридски
28 с Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен
29 н † 9 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Калиник. 
   Св. свщмчк Висарион Смоленски  
30 п Св. апли от 70-те Сила, Силуан и другарите им 
31 в Св. праведен Евдоким Кападокийски   (Богородични заговезни)

18 с * Св. мчци Флор и Лавър.  Успение на преп. Йоан Рилски 
             Чудотворец (Събота след Успение Богородично)
19 н † 12 Неделя след Петдесетница. Неделя след Успение  
   Богородично. Св. мчк Андрей Стратилат и с него 2593 мъченици. 
   Преп. Теофан Нови Атонски.  
20 п Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски 
21 в Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа Хелеспонтска и Васа Солунска.  
    Св. свщмчк Симеон Самоковски 
22 с Св. мчк Агатоник и дружината му. Св. мчца Евлалия девица
23 ч Св. мчк Луп. Св. Ириней (Отдание на Успение Богородично) 
24 п Св. свщмчк Евтих
25 с Възвръщане честните мощи на св. ап. Вартоломей. Св. ап. Тит
26 н † 13 Неделя след Петдесетница. Св. мчци Адриан и Наталия
27 п Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий 
28 в Преп. Моисей Мурин
29 с * Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител. 
   Преп. Анастасий Струмишки (Строг пост)
30 ч * Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски.
   Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски
31 п Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. 
   Св. свщмчк  Киприан, еп.  Картагенски.  Св. Генадий, 
   патриарх Константинополски

   (Събота след Въздвижение)
16 н † Неделя след Въздвижение. Св. вмчца Евфимия Всехвална. 
   Св. Людмила Чешка. Св. Киприан
17 п * Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов 
18 в Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец
19 с Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт
20 ч Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му
21 п Св. ап. Кодрат (Отдание на Въздвижение)
22 с Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. 
   Преп. Козма Зографски
23 н † 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител
24 п  Св. първомъченица и равноапостолна Текла 
25 в *Преп. Ефросиния Александрийска. 
   Преп. Сергий, Радонежки чудотворец
26 с * Преставяне на св. ап. и ев. Йоан Богослов
27 ч Св. мчк Калистрат и дружината му
28 п * Преп. Харитон Изповедник. Св. прор. Варух
29 с Преп. Кириак Отшелник. Преп. Теофан Милостиви 
30 н † 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
    Св. свщмчк Григорий, просветител на Армения. Св. мчца 

1 п  * Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. 
   Преп. Роман Сладкопевец.  Преп. Йоан Кукузел
2 в Св. свщмчк Киприян. Св. мчца Юстина. Св. Андрей, юродив 
               заради Христа
3 с  Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит 
4 ч  Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински
5 п Св. мчца Харитина
6  с * Св. апостол Тома
7 н † 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. мчци Сергий и Вакх
8 п Преп. Пелагия.   Св. прпмчк Игнатий Старозагорски
9 в * Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андроник и Атанасия
10 с * Св. мчци Евлампий и Евлампия. Преп. Теофил Изповедник. 
   Св. 26 прпмчци Зографски
11 ч Св. ап. и дякон Филип. Преп. Теофан Начертани, еп. Никейски
12 п Св. мчци Пров, Тарах и Андроник.  Преп. Козма, еп. Маюмски
13 с Св. мчци Карп и Папила
14 н † 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Отци
   от VII Вселенски събор.  Преп. Параскева-Петка Търновска  
   Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий (Петковден)
15 п Преп. Евтимий Нови. Св. Лукиан, презвитер Антиохийски
16 в Св. мчк Лонгин стотник
17 с Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски
18 ч  * Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска
19 п † Преп. Йоан Рилски Чудотворец
20 с Св. вмчк Артемий
21 н † 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
    Преп. Иларион Велики. Св. Иларион, еп. Мъгленски
22 п Св. равноап. Аверкий, еп. Йераполски чудотворец 
23 в *Св. ап. Яков, брат Господен
24 с Св. мчк Арета. Св. Богородица „Всех скорбящих радост”
25 ч Св. мчци Маркиан и Мартирий
26 п † Св. вмчк Димитрий Мироточиви  (Димитровден)
27 с Св. мчк Нестор. Преп. Димитрий Басарбовски
28 н † 7 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
    Св. мчци Терентий, Неонила и чедата им.  
   Преп. Стефан Саваит. Св. мчца Параскева 
29 п Св. прпмчца Анастасия Римлянка
30 в * Св. свщмчк Зиновий, еп. Егейски и св. мчца Зиновия.  
31 с Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др. Св. мчк Епимах   


