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Пирова победа
за тереза мей

БСП предлагат повише-
нието да е на 3900 лв. От 
ДПС искаха замразяване 

на ниво 2600 лв., както 
настояваха от бизнеса.

Честит 
празник 

на всички 
именници!

колеги питат: „как оцеляхте 28 години в хаоса на 
прехода, критикувайки всички власти заради безоб-
разно отношение към възрастните хора?” По-близ-
ките до „занаята” наричат просперитета на „Пен-
сионери – За вашето здраве” професионален под-
виг! не сме склонни да мерим журналистическия си 
труд със суперлативи. Постоянно подчертаваме, 
че в основата на „оцеляването” на първото изда-
ние за българите, съществуващи с мизерните сред-
ства, наричани пенсия, са истината и дОвериетО.

Заслугата за преодоляването на инфлации, де-
номинации, финансови кризи и управленски натиск 
е на застаналите със скромните си левчета твър-
до зад нашия-свой вестник, „подписалите” с еки-
па своеобразен договор, предплащайки бъдещата 
си духовна храна. Заредени сме с оптимизъм и го-
товност за всеотдайна работа и през 2019 г. ре-
диците на абонатите не оредяха. на мястото на 
напусналите заради неумолимите природни зако-
ни застават потомци, приятели, близки, позна-
ти и съмишленици. не са малко и младите пенсио-
нери, търсещи отговори за новата си същност. с 
приятелите за дълъг път, окрилени от доверието, 
продължаваме заедно напред, вярвайки, че след но-
щта идва ден, след студа – топлина, след несгоди-
те – благополучие. 

Благодарим ви от сърце, абонати!

Приятели за дълъг път

Прекрасни четива

на стр. 23
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Печелившите 
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на стр. 22

на стр. 11 на стр. 13

Уважаеми госпожи и господа, аз и моят съпруг 
Стоил сме бивши преподаватели, учители.  Живя-
хме добре, сред уважение и респект и от колеги, и 
от ученици, и от ближните ни. на стр. 5

171 г. от рождението на Христо БОтев

Но... стига ми тая награда -
да каже нявга народът:

 умря сиромах за правда,
за правда и за свобода...

ГÅÍÈÉ, ÍÀÄÐÀÑÍÀË 
ÑÂÎÅÒÎ ÂÐÅÌÅ

- г-жо костова, добре 
сте дошли на страници-
те на вестник „Пенси-
онери” и за много го-
дини! срещаме се след 
традиционния коле-
ден концерт на стефан 
Диомов в Държавната 
опера в Бургас, където 
участие взехте вие, от 
„Тоника св”, синът ви 
Боян михайлов, вокал-
ните групи „врабчета”, 
„сезони” и „Фортиси-
мо”. музикална при-
казка!

Депутатите гласу-
ваха увеличение на 
максималния оси-
гурителен доход. В 
проектобюджета уп-
равляващите бяха 
заложили той да бъде 
повишен на 3000 лв. От 

традиционната томбола предизвиква 
все по-голям интерес не само сред годиш-
ните абонати, но и сред приятели на ре-
дакцията. тази година към нашия подарък 
– красивия стенен календар, се присъеди-
ниха две фирми - Брандекс и Бионат, ре-
кламиращи свои продукти на страници-
те на „Пенсионери”. 

имаме и колективни участници – жи-
телите на село Подем, 
Плевенско, и на село гур-
ково, добричко, и пенси-
онерски клубове от ця-
лата страна. При създа-
лата се ситуация рабо-
тата на журито и целия 
екип се увеличи. Призна-
ваме, че предимство при 
изтегляне на печелив-
шите имена имаха оне-
зи, които първи са успели 
да си гарантират полу-
чаването на нашия-ваш 
вестник в домовете. 

Éîðäàíîâäåí
Èâàíîâäåí

Алеко Константинов не е оставил нито ред, от 
който да става ясно дали някога е бил влюбен. В 
замяна на това близките му клюкарстват с на-

слада в мемоарите си за сърдечните небла-
гополучия на веселия бохем и шегобиец.

Вярвам в силата на
 песента

Брой 1
Год. XXVIII (1331)
2.I. - 8.I.2019 г.

Парламентът прие бюдже-
тите на фондовете за майчин-
ство, трудови злополуки и без-
работица. Без промяна остават 
минималното и максималното 
обезщетение при безработица 
и майчинство.

гостува ни певицата ваня кОстОва

За редовните читатели ще е не-
простително, ако оставим без за-
нимание последните за отминала-
та година хитрини на властта. Бе-
дата е, че те в по-голямата си част 
са за наша сметка. Става дума за па-

ри. Но не онези от огромните им запла-
ти, нито за тайните, скритите от рушве-
ти и прочее далавери, а за изстрадани-
те левчета от данъците и поскъпването 
на стоките, от лишенията и бедността. 

Традиция е, особено напоследък, 
правителството да натаманява бюдже-
та, така че да се получават доста круп-
ни излишъци. 

до 15 януари във всички 
пощенски станции

аБОнирайте се

Минимална пенсия - 219,43 лв.

От екипа

1 месец 2 месеца 5 месеца 11 месеца
3 лв. 5,40 лв. 13,20 лв. 28,80 лв.
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Български

В град Кавала, Гърция, се про-
веде консултационен ден по въ-
просите за социалното осигуря-
ване и преноса на осигурител-
ни права в Европейския съюз за 
българите, живеещи и работе-
щи в градовете Кавала и Ксан-
ти и околностите. Нашите съна-
родници се интересуваха основ-
но от условията за придобива-
не на право на българска пен-
сия, зачита ли се гръцкият стаж 
при определянето на правото 
на нея, възможностите за ранно 
пенсиониране, изискванията за 
стаж при отпускане на пенсия у 
нас и възможността за заплаща-
не на осигурителни вноски при 
недостигащ стаж. Поставени бя-

ха и въпроси, свързани с прави-
лата на координация на систе-
мите за социална сигурност, съ-
държащи се в европейските ре-
гламенти, и прилагането им съ-
образно конкретиката на всеки 
един случай.

На разположение на заинте-
ресованите лица бяха експерти 
от териториалните поделения 
на Националния осигурителен 
институт (НОИ) в Благоевград и 
Кюстендил, ръководени от Или-
ан Георгиев, директор на тери-
ториалното поделение на НОИ 
в Благоевград. Първият екип от-
говаряше на въпроси, свързани 

с пенсии, а вторият - на въпро-
си от областта на краткосроч-
ните плащания. От посолството 
на България в Атина участие взе 
Димитър Божилов, ръководител 
на службата по трудови и соци-
ални въпроси. Предварителната 
подготовка на проявата се осъ-
ществи в сътрудничество между 
НОИ, Генералното консулство на 
България в Солун и дружество 
„България“ в Кавала.

През октомври м. г. подобен 
консултационен ден по въпро-
си, свързани с правилата за по-
лучаване на пенсия в южната ни 
съседка, бе проведен в Солун.

2 Законът Пенсиите

По желание на наши 
читатели ще се спра на 
въпроса за представи-
телството и така ще от-
говоря на множеството 
въпроси дали може с т. 
нар. генерално пълно-
мощно да се променя 
или изменя завещание.

Институтът на пред-
ставителството е уре-
ден в чл. 36 и следва-
щите в Закона за задъл-
женията и договори-
те (ЗЗД). Представител-
ството се изразява в из-
вършването на правни 
действия от едно лице, 
наречено „представи-
тел“, като тези действия 
са от името и за смет-
ка на представлявания. 
Тук ще се спра на прак-
тическата, популярната 
страна на представител-
ството.

Фигурата на прес-
тавлявания се нарича 
упълномощител, а ли-
цето, което  го пред-
ставлява - пълномощ-
ник. Упълномощителят 
може да упълномощи 
своя пълномощник са-
мо с права и действия, 
които той притежава. 
Например не можеш да 
упълномощиш друг чо-
век да ти продаде имот, 
който не е твоя собстве-
ност. Друга особеност е, 
че  пълномощникът ви-
наги трябва да извърш-
ва действията в интерес 
на упълномощителя, т. 
е. представлявания. Съ-
що много важно е да се 
знае, че пълномощни-
кът трябва да уведоми 
изрично третото лице, 

с което договаря, че из-
вършва правни дейст-
вия от чуждо име и за 
чужда сметка. Ако пъл-
номощникът и лицето, с 
което  той договаря, се 
споразумеят във вреда 
на упълномощителя, до-
говорът не произвежда 
действие.   Упълномо-

щителят може по всяко 
време да оттегли своето 
пълномощно от пълно-
мощника, а пълномощ-
никът може да  се отка-
же от него. Към упълно-
мощителя и към пълно-
мощника законът има 
почти едни и същи изис-
квания. И двамата тряб-
ва да са лица, навърши-
ли пълнолетие, да са де-
еспособни, което озна-
чава да не са поставени 
под запрещение пора-
ди психични разстрой-
ства и да разбират свой-
ството и значението на 
предприетите правни 
действия.  В различни-
те сфери на правото 
съществуват различни 
упълномощавания, ко-
ито улесняват гражда-
ните, и е почти невъз-
можно да съществува 

нормален правен ред 
без тях.

От гледна точка на 
обема на предоставена-
та представителна власт 
пълномощното бива:

Общо пълномощ-
но – при него не се со-
чат конкретно правни-
те действия, които пъл-

номощникът е овластен 
да извърши. В този вид 
пълномощно например 
се пише: Упълномо-
щавам дъщеря си.... да 
ме представлява пред 
всички държавни, об-
щински органи, като от 
мое име и за моя смет-
ка плаща данъци, такси, 
получава книжа и т.н. С 
една дума, не са избро-
ени конкретните дейст-
вия, с които  я упълно-
мощавам.

специално или още 
изрично пълномощ-
но – при него са посо-
чени конкретно правни-
те действия или време-
то, за които трябва да 
бъдат извършени те от 
пълномощника. При-
мерно да продаде вил-
ния ми имот, находящ 
се в местността Ярема, 

община Самоков, на це-
на от 40 хил. лева.  Са-
мо със специално или 
изрично пълномощно 
могат да се продават, 
заменят, ипотекират 
имоти. Принципът  при 
упълномощаването е, 
че за всички нотариал-
ни сделки с недвижими 
имоти се изисква изрич-
но пълномощно. 

Подобни пълномощ-
ни се изискват и за пред-
ставителство при изда-
ване на лични докумен-
ти, данъчни оценки, ка-
дастрални карти и ски-
ци, удостоверения за 
наследници, получава-
не на пенсии, теглене на 
влогове от други лица и 
множество други прав-
ни действия, които пря-
ко засягат имущество и 
парични средства на 
граждани. В едно пъл-
номощно, когато са опи-
сани всички гореизбро-
ени правни действия, а 
и други според случая, 
обикновено граждани-
те говорят за така наре-
ченото генерално пъл-
номощно.  Накрая отго-
варям на въпроса на чи-
татели „може ли с т.нар. 
генерално пълномощно 
да се променя или изме-
ня завещание”.  Не! Не 
може с каквото и да е 
пълномощно да се про-
меня завещание. Както 
съм отбелязвал и пре-
ди, завещанието е стро-
го личен акт и законът 
не позволява неговото 
променяне или изготвя-
не от друг човек освен 
от завещателя.

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Пълномощни

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

НОИ консултира сънародници в Гърция

От стр. 1
В крайна сметка пар-

ламентът прие мини-
малният месечен раз-
мер на осигурителния 
доход за самоосигуря-
ващи се лица за след-
ващата година да бъде 
560 лв., а максималният 
- 3000 лв.

Минималният месе-
чен размер на осигу-
рителния доход за ре-
гистрираните земедел-
ски стопани и тютюноп-
роизводители ще бъде 
400 лв. 

Парламентът реши от 
1 юли 2019 г. минимал-
ната пенсия да бъде 219, 
43 лева. От 1 януари до 
30 юни следващата го-
дина минималната пен-
сия ще бъ-
де 207,60 
лева, както 
досега.

"За" гла-
суваха 110 
н а р о д н и 
представи-
тели, 65 бя-
ха "против", 
а 18 се въз-
държаха.

П а р л а -
ментът от-
х в ъ р л и 
предложе-
нията на 
БСП и ДПС 
от 1 юли 
следваща-
та година 
минималната пенсия да 
бъде 300 лева. 

Предлагаме мини-
малната пенсия да ста-
не 300 лв. от 1 юли 2019 
г. Това каза секретарят 
на ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Филип Попов. 
"Преди месеци пенси-
онерите излязоха под 
прозорците на властта 
и искат преизчислява-
не на всички пенсии. Те 
предлагат минимална-
та пенсия да стане 308 
лв. и таванът на пенси-
ите да бъде премахнат. 
Какво се случи оттогава 
досега? Нищо. Вие оста-
нахте глухи за техните 
справедливи искания. 

Това са болни хора, но 
са преди всичко достой-
ни българи и заслужават 
достойни старини", каза 
още Попов и посочи, че с 
200 лв. пенсия за месец 
не може да се оцелява.

"Защото тези 200 лв. 
са колкото надницата на 
народните представите-
ли за един ден, а пенси-
онерите трябва да изка-
рат един месец. Затова 
нашето предложение е 
минималната пенсия да 
стане 300 лв. от 1 юли 
2019 г. до 31 декември", 
заяви той. 

"И от ДПС предлага-
ме числото 219,43 лв. да 
стане 300 лева", каза де-
путатът от ПГ на ДПС Ра-
мадан Аталай в дебатите 

по окончателното гласу-
ване на бюджета на ДОО. 
"Тези, които в момента 
се наричат ОП, предла-
гаха 600 лева пенсия. То-
гава заявихме, че попу-
лизмът е вредно нещо, 
а с тези популисти ГЕРБ 
направиха правител-
ство", заяви той. "Няма 
как само преди извест-
но време да сте спече-
лили избори с предло-
жение за 500 лева пен-
сия, а днес да излизате 
и да казвате: добре, че 
бяха ОП, че се случи то-
ва да има 200 лева пен-
сия", посочи той към де-
путатите от "Обединени 
патриоти". 

Минимална 
пенсия - 219,43 лв.

4 диамантени и 2 злат-
ни сватби отбелязаха в 
смолянското село Mом-
чиловци. Сред двойките 
бяха и родителите на ак-
тьора Hенчо Илчев – Ян-
ка и Bасил, които праз-
нуват 50 години семеен 
живот.

Hа вълнуващо тър-
жество в кметството на 
селото под звуците на 
сватбения марш дълго-
летните семейства се 
врекоха отново в любов 

и вярност и размениха 
отново брачни халки 
пред погледите на сво-
ите близки.

Според семейство Ил-

Шecт двoйĸи oтпpaзнyвaxa 
диaмaнтeни и злaтни cвaтби

чеви за едно 
добро съжи-
телство най-
важни са лю-
бовта и търпе-
нието. Двама-
та са се запоз-
нали в София, 
където учи-
ли за зъботех-
ници. Πреди 
50 години Ян-
ка идва млада 
булка от Tряв-
на в Mомчиловци.

Hай-роман-
тичният мо-
мент от любо-
вта им е годи-
ната, когато 
Bасил завърш-
ва и идва да 
работи в Смо-
лян, а Янка ос-
тава да учи в 
София – всеки 
ден си пише-
ли писма. Два-
мата си поже-
лават да бъдат 
още много го-
дини щастли-

ви, а за синовете си са 
спокойни, защото също 
като родителите си и те 
са си избрали половин-
ки със сходни професии.

- какво наблюдавате, докторе?
- растежа на пенсията ми.

слави 
БОрисОв

семейство илчеви
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Ниска продължителност на живота
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По-високи данъци

По-високи данъци за 
второ жилище в Банкя, 
Панчарево и парк Ви-
тоша ще плащат соб-
ствениците на имоти 
от 2019 г. Според пуб-
ликуваните в "Държа-
вен вестник" промени 
в ЗМДТ от 2019 г. соб-
ствениците на имоти в 
курортни селища, кои-
то не са основно жили-
ще, ще плащат по-висок 
данък сгради. Това няма 
да важи за имоти, които 
са регистрирани като ту-
ристически обекти. 
Разтуриха катун

След съвместна ак-
ция на Община Бургас 
и Второ РПУ бе разту-
рен поредният катун 
на роми от други гра-
дове, прииждащи към 
Бургас. Временните си 
"постройки" те отново 
бяха започнали да кон-
струират в непосред-
ствена близост до же-
лезопътните линии в пе-
риферията на жилищен 
комплекс "Славейков". 
Именно на това място 
през 2009 г. влак уби 
2-годишно момиченце, 
оставено без надзор.
Дарение за коледа

По 700 лв. дарение за 
Коледа получиха 94 деца 
на загинали полицаи от 
специалната набирател-
на сметка на МВР, в ко-
ято пари внасят полицаи 
и граждани.

Нова детска 
градина

От 2017 г. община Ве-
лико Търново  е собстве-
ник на 3721 кв. м. къде-
то ще вдигне първата от 
40 г. насам нова детска 
градина.

и вместо да се вслу-
ша в гласа на народа, на-
шият премиер предпочи-
та да си седне в кабине-
та, да гледа телевизия, да 
се яви при слави, двама-
та романтично да се пре-
гърнат и да запеят песен-
та, че в България пробле-
ми няма.

 александър симОв

ПрОдължаваме 
да ОбедНяваме

Минимална работна заплата

Профилактика за жени  
Жените, живеещи в го-

лемите градове, се разбо-
ляват от рак на гърдата 
два пъти повече в срав-
нение с останалите, ка-
за пред журналисти ди-
ректорът на АГ болни-
ца "Майчин дом" проф. 
Иван Костов. Той посо-
чи, че годишно в стра-
ната ни с тази локализа-
ция се диагностицират 
3900 пациентки, а 1450 
умират. Проф. Костов на-
помни за необходимост-
та от създаване на скри-
нингова програма за рак 
на гърдата.

Карциномът на млеч-
ната жлеза започва без 
болка, каза още проф. 
Костов и подчерта, че 
диагностицирано навре-
ме, заболяването е лечи-
мо. в "майчин дом" вече 
функционира нова апа-
ратура за диагностика, 

тена от пол-
ски екип, а 
апаратът е 
проектиран 
и изработен 
в Холандия. 

В реално 
време дан-
ните от из-
с л е д в а н е -
то се изпра-
щат в меди-
цински цен-
тър в Пол-
ша, където 
резултатът 
се сравнява 
с други 60 
хиляди из-
ображения. 

Данните се разчитат от 
изкуствен интелект. При 
съмнения резултатът се 
коментира от двама лека-
ри. Изследването в "Май-
чин дом" ще струва 60 лв., 
посочи още проф. Костов. 

Минималният размер на основната за-
плата за най-ниската длъжност в държав-
ната администрация от 1 януари оконча-
телно ще е 560 лв. Това записаха депута-
тите с приети на второ четене текстове от 
Закона за държавния бюджет за 2019 г. 
Не бе прието предложението на БСП ми-
нималното месечно трудово възнаграж-
дение да бъде 640 лв.

Базата за определяне размера на ос-
новната месечна заплата за най-ниска-
та длъжност по Закона за отбраната и за 
МВР (по членове от Закона за изпълне-

ние на наказанията и задържането под 
стража, от закона за ДАНС, за НСО, Дър-
жавна агенция "Разузнаване") е 380 лв. 
от 1 януари 2019 г. Обща годишна квота 
за предоставяне на ваучери за храна от 
320 млн. лв. одобри парламентът. НС от-
хвърли предложението на левицата за 
360 млн.лв. Депутатите определиха съ-
що 84 млн. лв. за общия размер на сума-
та, подлежаща за възстановяване на зе-
меделските стопани от акциза за газьола 
съгласно Закона за подпомагане на земе-
делските производители.

Поредната негативна статистика на Евростат 
сочи, че половината от българите не могат да 
се справят с неочаквани финансови разходи. За 
2017 г. става въпрос за близо 53% от българите. 
За сравнение в Европейския съюз средният по-
казател е бил 34 на сто.

 "В България едно заболяване може да значи 
тежест за бюджета между 10 и 20 хил. лева. НЗОК 
не покрива огромна част от пособията, необхо-
дими за непредвидени обстоятелства, свързани 
с влошено здравословно състояние. А това може 
да ни коства здравето, за съжаление понякога и 
живота", каза Ваня Григорова от КТ "Подкрепа".

 Според Кольо Парамов това са фатални ус-
ловия, плод на 25-годишна грешна доходна по-
литика. 

 "Позволихме си лукса да дадем разрешителни 
за 450 частни болници и лаборатории, които из-
смукват по възможно най-грубия начин бюджета 
на НЗОК. Дори и още 1 млрд. лева допълнително 
да бъдат предвидени, с тях ще се случи същото. 
Отпадна преразпределителният подход на дър-
жавата и резултатът е, че се стигна до сегашното 
положение", коментира още финансистът.

Парламентът прие на второ четене рамката на 
бюджета на Националната здравноосигурителна 
каса за 2019 г. с предвидени повече разходи за 
500 милиона лева.

Основната чиновниче-
ска заплата да стига до 
4500 лв. на месец. Увели-
чението е с 500 лева на 
най-високите заплати в 
държавната администра-
ция в момента.

Това предвиждат про-
мени в наредбата за за-
платите в държавната ад-
министрация, подготвени 
от правителството и пуб-
ликувани за обществено 
обсъждане. Те са изготве-
ни, за да стане факт обе-
щаното увеличение на 
чиновническите заплати 
средно с 10%.

Най-високите заплати 
са за главните секретари 
на Министерския съвет, 
парламента и президент-
ството. При тях долната 
граница на заплатата от 
1000 лв. се вдига на 1500 
лв., а горната - от 4000 на 

4500 лв. Между 1300 и 
4300 лв. ще е заплащане-
то пък на главен секретар 
на друго ведомство или на 
шеф на дирекция в зависи-
мост от това каква е сте-
пента му. Досега на това 
ниво заплащането бе от 
900 до 3900 лв.

В администрацията в 
момента се расте в рам-
ките на 6 степени. В на-
редбата се предлага нама-
ляването им до 4, за да се 
стопят разликите в запла-
тите на служителите на ед-
наква длъжност в различ-
ните ведомства.

При шефовете на от-
дели и директорите в по-
малките ведомства тава-
нът на заплатите се вди-
га от 3800 на 4100 лв. Ми-
нималната за тези длъж-
ности пък се увеличава от 
700 на 1100 лв.

При назначените на 
експертна длъжност въз-
награждението вече може 
да стига 3400 лв., което е 
увеличение с 300 лв. спря-
мо сегашните нива. Чи-
новниците на изпълнител-
ски длъжности, каквито са 
например ведомствените 
шофьори, може да се раз-

писват срещу най-много 
1200 лв.

Увеличение е предви-
дено и за заплатите на ди-
пломатите. Така например 
най-високата за послани-
чески ранг ще стане 3850 
лв. вместо досегашните 
3500 лв.

С други промени пък 

България има вто-
рата най-ниска 
п р о д ъ л ж и т е л -

ност на живота в Евро-
пейския съюз след Лит-
ва, бързо застаряващо 
население, недостиг на 
работна сила и ниски 
разходи за здравеопаз-
ване. Това се казва в до-
клад на Европейската 
комисия за състояние-
то на здравеопазване-
то в Европейския съюз. 
Високото кръвно наля-
гане, хранителният ре-

жим и тютюнопушенето 
са основни причини за 
лошото здраве на бъл-
гарите.

Продължителност-
та на живота в Бълга-
рия е 74,7 години и е с 
почти 6 години по-ни-
ска от средната за ЕС, 
а при жените е най-ни-
ската. Страната ни има 
най-високата смъртност 
от мозъчносъдови и он-

кологични заболявания.
Разпространение-

то на тютюнопушенето 
в България е най-висо-
кото в целия ЕС. 21% от 
15-годишните момче-
та пушат, а сред моми-
четата процентът е още 
по-висок - 30 на сто. По 
консумацията на алко-
хол на глава от населе-
нието сме на пето мяс-
то. България е една от 

държавите в ЕС с най-
ниски разходи за здра-
веопазване и много ви-
соки преки плащания от 
самите потребители. 

Достъпът до здравни 
услуги също продължа-
ва да бъде проблемати-
чен. Около 12 % от граж-
даните са без здравна 
осигуровка. 

Пациентите в Бълга-
рия все още не са пред-

пазени от неофициал-
ни плащания.

Страната ни има 
проблем и с кадрите 
в здравеопазването. 
Специалистите мигри-
рат към други държа-
ви в търсене на по-до-
бро заплащане и кари-
ера. Като положителен 
момент Брюксел отчи-
та напредък в укрепва-
нето на управлението и 
отчетността на българ-
ската система на здра-
веопазването.

4500 лв. за топ чиновници

чрез която може да бъ-
дат установени образува-
ния с размер 2-3 мм. Тех-
нологията е контактна 
термография, а апаратът 
работи с течни кристали. 
Технологията е разрабо-

заплатата на областни-
те управители вече ще е 
равна на 80% от министер-
ската. В момента основна-
та заплата на министър е 
4602 лв., което означава, 
че тази на областен ще ста-
не 3681 лв. Тя ще се вди-
га на всеки три месеца ка-
то депутатските, тъй като 
заплатите на министрите 
също се влияят от запла-
тите на народните пред-
ставители.

Допълнително се уве-
личава и процентът, с кой-
то ще се вдигат чиновни-
ческите заплати. Досега 
той бе от 1 до 15 на сто в 
зависимост от годишната 
оценка за изпълнение на 
задачите, а се вдига в ди-
апазона 2-20%. 

Въвежда се и изрично 
изискване служители с ед-
накви оценки да получа-
ват еднакво увеличение, 
когато работят в една и съ-
ща структура.
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От стр. 1
Всъщност се нарушава 

законът. Според консти-
туцията функция на Ми-
нистерския съвет е да 
разпределя

СПРАВЕДЛИВО
средствата в хазната. До-
говорът с управниците се 
състои в следното – въз-
лагаме задължението да 
пресметнат къде и колко 
финикийски знаци да се 
отпуснат. Мнозинството 
в парламента подкрепя 
своя кабинет. Споровете 
в пленарната зала са от 
страна на опозицията. Не 
е нормално да сме най-
изостаналата държава на 
континента и вместо да 
се заемат с решаването 
на генералния проблем – 
доходите на хората, уп-
равниците да хитруват и 
да захранват приближе-
ни до партията си фирми 
явно с уговорките „услу-
гата” да им бъде върната 
с отчисления за черната 
каса за купуване на избо-
ри и платени митинги или 
протести. 

Механизмът е елемен-
тарен. Заделят се 6 млрд. 
за капиталови разходи 
на различни ведомства. 
Те обаче не се усвояват 
по „обективни причини”. 
Обикновено половината 
остават. Няма значение, 
че полицаите са в мух-
лясали помещения, че в 
кабинетите им техника-
та е от времето на пра-
вешките компютри. Ни-
то че в доста болници 
мизерията е потресава-
ща, в старческите домо-
ве също. Пожарникарите 
в доста градове са в зда-
ния, напомнящи за про-
хождането на тази важна 
служба. Училищата, ако 
не се закриват - през по-
следните десет години са 
затворени над 1000 шко-
ла, се поддържат козме-
тично. Канализацията в 
крайните квартали на 
столицата отсъства. Ули-
ците са без осветление 
и тротоари… Стигнах-
ме и до

ПЕНСИИТЕ
Упорито гербаджии-

те не желаят да ги пре-
изчислят и актуализират. 
За властниците е важно 
остатъкът от бюджета 
да бъде раздаден по на-
чин, гарантиращ комиси-
они. Миналата година 2 
млрд. бяха хвърлени за 
безумно скъпо ремонти-
ране на панелни блоко-
ве. Тогавашната фаворит-
ка на Борисов успя да ус-
вои по-голямата част от 
тях срещу уникално ма-
лък процент обновени 
жилища. Хората на мно-
го места останаха недо-
волни. Цената на квадра-
тен метър стиропор за то-
плинна изолация стигна 
фантастични размери – 5 
пъти над пазарните. Ме-
диите се опитаха да реа-
гират, но прокуратурата 
си затвори очите. Лиле-
то Павлова бе назначена 
начело на измислено ми-
нистерство, в което слу-

жителите получаваха за-
плати 6 месеца след при-
ключването на домакин-
ството на Европейския 
съюз. А ведомството бе 
сформирано единствено 
за това събитие. До днес 
няма отговор на претен-
циите на питащите къде 
отидоха милиардите на-
ши парички. Не сме чу-
ли да е правена реви-
зия. Прословутата коми-
сия за обогатилите се от 
корупционна практика 
не закача любимците на 
боса…

С излишъка според 
проф. Христина Вучева 
трябва да се разпореж-
дат само експерти под 
контрола на Народното 
събрание. Ненормално е 
да се заделят 1,3 млрд. за 
магистрала, за която ня-

ма готов проект, пред-
стои отчуждаване на те-
рени и те да стоят зам-
разени в отделна сметка, 
след като в доста други 
направления има очевад-
на потребност от повече 
средства. 

Опозицията реаги-
ра значително по-остро 
от възпитаната и етична 
професорка. Левицата, 
заподозряла, че отново 
ще се злоупотреби с

ИЗЛИШЪКА
че той ще бъде популист-
ки обявен за рекламира-
не на добра работа на 
кабинета, предварител-
но бе депозирала свои 
предложения. Те преди 
всичко са за разходване 
в социалната сфера. Ин-
тересното за нас е, че на 
първо място бе поставе-
но условието увеличе-
ние на пенсиите. „Да, но 
от тях, от пенсионерите, 
не може да се вземат ко-
мисиони”, сподели депу-
татът Антон Кутев и до-
бави, че разпореждането 
с публичните средства е 
ключова част от полити-
ческия живот на страната 
и се извършва на конкур-
сен принцип. Именно за-
това Законът за бюджета 
се приема от парламен-
та. Изискването е всеки 
лев, събран от български-
те граждани, да се харчи с 
максимална прозрачност 
и ефективност. 

„Годината завърши с 
2,8 млрд. излишък, кое-
то е повече от 10% над 
заложените приходи”, ка-
тегоричен е Кутев. – „Ог-
ромни пари, изкарани с 
тежък труд в условията 
на масов недоимък. Лъ-
жа е, че това е показател 
за добра работа на каби-
нета. Парите са заложени 
предварително в бюдже-
та с една доста непочте-
на цел – Борисов да пре-
разпредели еднолично 2 
или 3 млрд., заобикаляй-
ки законите…”

Депутатът социалист, 
известен с острия си език, 
пропусна

„МАЛКАТА 
ПОДРОБНОСТ”

че всичко се прави зара-
ди предстоящите избо-
ри. Седмица преди щед-
рия жест, за който бла-
годариха на премиера 
лично кметове гербад-
жии, най-богатите хора 
на родината демонстри-
раха подкрепа на власт-
та. Такова чудо никъде 
по света не се е случва-
ло. Получаващите 12-15 
млрд. от бюджета и евро-
пейски средства годишно 
да се показват на светло 
и разкриват пряката вза-
имосвързаност с управ-
ниците. Да изкараш сто-
тици строителни машини 

срещу обективното жела-
ние на опозицията за еле-
ментарна проверка на ка-
чеството на проблемните 
шосета – като онова при 
Своге, отнело 20 човешки 
живота, е планетарна глу-
пост! Обидени били ми-
лионерите, че се руши ав-
торитетът им. Напротив, 
ако са сигурни, че всич-
ко отговаря на изисква-
нията и платените от нас 
километри асфалт стру-
ват точно толкова, какъв 
е проблемът? Нали об-
ществото има право да 
знае как се харчат общите 
му средства. Борисов от 
своя страна призна, че ка-
то дясна политическа си-
ла защитават интересите 
на капиталистите, не че 
не го знаем и не го усеща-
ме на пенсионерската си 
гърбина. Няма лошо, сти-
га да се спазват законите. 
Да се организира обаче 
манифестация за благо-
дарност, е трагикомично. 

От Брюксел в прос-
транно интервю преми-
ерът изръси още някол-
ко неистини. Най-голя-
мата е, че не ни пускат 
в шенгенското простран-
ство, защото: „… някои 
от западните държа-
ви се страхуват, че при 
смяна на управлението 
не ще бъдат защитени 
срещу мигрантска въл-
на, така както сега ние 
го правим”! Според десет-
те доклада на комисарите, 
следящи за мониторинга, 
не са извършени сума ти 
необходими реформи в 
повечето области. Да не 

ги изреждаме, но най-ва-
жната бе свързана със съ-
дебната власт. Дори в по-
следния документ, обявен 
за „положителен”, пак се 
сочи обвързаността на 
определящата справед-
ливостта на обществения 
строй юридическа систе-
ма от властта. 

Що се отнася до нашия 
суверенитет, той е под 
огромен въпрос. Да взе-
мем за пример посеще-
нието на Джон Съливан, 
зам. държавен секретар 
на САЩ. То напомни госту-
ванията на Хилъри Клин-
тън и впоследствие на 
тримата сенатори, след 
които се отказахме „до-
броволно” от АЕЦ „Беле-
не” и „Южен поток”. Два 
са въпросите, произхож-
дащи от противопоставя-
нето на  великите сили. 
Американците не желаят 
тръба с руски газ от „Тур-
ски поток” да преминава 
през България. Настояват 
и техният изтребител „Ф-
16” да спечели конкурса 
за обновяването на наша-
та авиация. Услужливи ко-
леги спретнаха простран-
ни телевизионни разгово-
ри с високия гост и пре-
миера, за да се внуши, че 
не е безопасно да „закопа-
ем 3 млрд. в земята с тръ-
ба, по която след евенту-
ални санкции срещу Мос-
ква може и да не потече 
сибирски газ”! Що се отна-
ся до бойната техника, от 
какъв зор бе атаката сре-
щу президента, след ка-
то Цветанов каза в прав 
текст кой ще спечели кон-
курса. Народът трябва да 
е наясно какви са запове-
дите отвъд океана. Мили-
они телевизионни зрите-
ли да си направят изво-
да, че изолацията от бра-
тушките е в ход. Шведи-
те, ако искат да продават 
„Грипен”-ите, да членуват 
в НАТО и да не се правят на 
независими. Няма значе-
ние, че към 8-те изтреби-
теля скандинавците доба-
виха за същите пари още 
две машини. До избори-
те през месец май за ев-
родепутати ще се случват 
още какви ли не чудесии. 
Ще скочи цената на хляба, 
който в различните регио-
ни вече е по-скъп с 30-40 
на сто, отколкото в среда-
та на миналата година. Ще 
плащаме повече с над 10% 
и за водата. Токът за пред-
приятията е непосилен и 
ще се отрази на стойност-
та на продукцията им. Ста-
ва все по-трудно да се жи-
вее. За нас, пенсионерите, 
това важи с особена си-
ла. Увеличението от юли 
е изядено от инфлацията 
и всичко останало. 
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След двучасово тайно гласуване в средата на 
миналия месец премиерът Тереза Мей оцеля при 
вота на доверие в собствената й партия. Въпреки 
недоволството от постигнатото от нея споразу-
мение за Брекзит 200 консерватори подкрепиха 
Мей в оставането й начело на партията и прави-
телството. Тя е защитена от повторно искане на 
вот на недоверие в рамките на една година. За 
да получи доверие, на нея й трябваха най-малко 
159 депутатски гласа от 317-те народни предста-
вители от партията на торите. Причината за по-
искания вот на доверие бе недоволството на 48 
консерватори. Те не бяха съгласни с начина, по 
който Тереза Мей проведе преговорите с Евро-
пейския съюз за Брекзит.

В емоционално обръщение преди вота тя обяс-
ни, че няма да води партията на следващите из-
бори през 2022 г., но би желала да остане наче-
ло, за да изведе Великобритания от Европейския 
съюз. В същото време тя предупреди, че сега е 
много лош момент за смяна на лидера и че из-
борите на нов лидер на партията ще е от полза 
единствено за опозицията и не отговаря на на-
ционалните интереси и че Брекзит трябва да бъ-
де осъществен, и то навреме.

Независимо обаче, че тя оцеля при поискания 
вот на доверие, фактът, че 117 души са били про-
тив оставането й начело на партията и правител-
ството, вече недвусмислено говори, че нейната 
победа е пирова и авторитетът й сред съпартий-
ците сериозно е спаднал.  

Пирова победа
за Тереза Мей

Току-що изминали-
ят декември се оказа 
доста горещ за поли-
тическия живот в Унга-
рия. Независимо от сту-
да десетки хиляди ун-
гарци се вдигнаха на 
протест срещу премие-
ра Виктор Орбан, един 
от най-отявлените на-
ционалистически ли-
дери в Европа, заради 
гласуван в парламента 
закон, който изисква от 

трудещите се да рабо-
тят до 400 извънредни 
часа годишно без до-
пълнително заплащане.

През 12-годишно-
то си управление в по-
следните 20 години Ор-
бан прие редица спор-
ни закони, бетонирай-
ки контрола върху съ-
дилищата, университе-
тите, централната банка 
и почти всички медии в 
страната.

Последните проте-
сти са ново и различно 
предизвикателство за 
властта на Орбан. 83% 
от унгарците заявиха в 
допитване, че не одо-
бряват трудовия закон. 

Унгарските профсъюзи 
като цяло не реагираха 
на репресивните мер-
ки на министър-пред-
седателя срещу медии-
те и университетите, но 
този път се включиха в 
борбата.

Протестите се пре-
върнаха в платформа 
за изразяване на об-
щия гняв срещу Орбан, 
чиято партия ФИДЕС 
контролира две трети 

от парламента и може 
да прокара всеки за-
кон без подкрепата на 
опозицията. И това по-
ложение ще се запази 
до следващите избори 
през 2022 г. 

Разрастването на 
протестите свидетел-
ства за острата реак-
ция срещу все по-сил-
ната централизация на 
властта при управлени-
ето на Орбан. Протести-
ращите определят но-
вото трудово законо-
дателство като „робски 
закон”, което трябва да 
влезе в сила от януари 
2019 г. 

Цветан илиЕв      

Унгарците се 
разбунтуваха срещу 

„робски закон”

Логика на 
обществените 
процеси

със сигурност няма да сме по-добре, откол-
кото досега. трябва много да мислим, преди да 
дадем гласа си за онези, които се натискат да 
ни представляват в Брюксел. след предстоящ-
ия през пролетта вот Борисов обяви, че ще ре-
ши дали да подаде оставка или напротив, в зави-
симост от резултата. Щом той сам си каза, че 
е на страната на богаташите, а те застанаха 
зад гърба му, срамота е ние, бедните, да сме за-
едно с тях! такава е логиката на обществените 
процеси. нека не бъдем изключение!

Петьо ДаФиНкиЧЕв
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Сред хората от т.нар. 
трета възраст са и семей-
ство мара и Христо сто-
илови от плевенското се-
ло Подем, за които неу-
молимите години въоб-
ще не са фактор. 
Те започват увле-
кателния си раз-
каз с обичая за 
„найденото дете”, 
практикуван на 
много места през 
вековете. Знаят се 
десетки случаи, 
когато семейства 
са прибягвали до 
това поверие, ко-
ето се състояло в 
следното: когато 
в едно семейство 
има едно или ня-
колко умирания 
на деца, по пре-
поръка на „баба-
та”, която ги е изражда-
ла, или старите жени от 
рода се решава първото 
новородено дете да се 
„подхвърли” и да си сме-
ни кръстника. Детето се 
оставя на кръстопът или 
друго оживено място и се 
чака кой пръв ще го на-
мери. Според обичая той 
ще бъде новият му кръст-

ник. Това дете получа-
вало името Найден или 
Найда, името на кръст-
ника или на живия баща.

На Парашкева и Алек-
сандър Пачеви се роди-

ло момиченце, което по-
чинало. След няколко го-
дини те имат пак моми-
ченце. Баба Зуза, която 
му бабувала, и баба Ро-
са решават да го „под-
хвърлят”. Те повиват до-
бре бебето и го оставят 
на улицата. Скоро оттам 
минал Никола Търгошо-
вия и пръв намерил дете-

то. Той станал кръстник и 
пожелал момиченцето да 
носи името Найда. Имен-
но тя, баба Найда, ражда 
винаги усмихнатия май-
тапчия дядо Ицо (18 юни 

1939 г.) и сестра 
му Карамфила. 
Преди 55 годи-
ни културният 
чешит сключва 
брак със съпру-
гата си Мара (27 
януари 1947 г.). 
Прекрасни хора 
са те и двамата, 
взети заедно, 
или поотделно. 
Мили са, сърца-
ти, гостоприем-
ни, подхождащи 
с уважение към 
близък или при-
ятел. 

Дядо Ицо про-
изхожда от тракийски 
род, който е един от ня-
колкото дошли от много 
далеч, за да създадат се-
ло Подем, носело преди 
много години странното 
име Мъртвица. Стоило-
вият род също е голям, 
именит и популярен. Дя-
до Ицо е научен на труд, 
работил е като колароже-

лезар, явно баща му Яни 
добре го е възпитал. В то-
ва отношение родители-
те на баба Мара с нищо 
не отстъпват пред тези на 
съпруга й. Майка й Иван-
ка и баща й Иван, оста-
нал сираче на 5 годинки, 
са отгледали семейство-
то си трудно, в немотия. 
В къщата и на полето ра-
ботата никого с нищо не 
ги е плашила. 

Баба Мара е била лел-
ка в детската градина, къ-
дето през целия си стаж 
е била обект на обич и 
от страна на персонала, 
и на многото малчугани. 
Освен че е грижовна къ-
щовница, баба Мара е и 
страстна кулинарка. Ре-
довно следи готварските 
предавания на Ути Бъч-
варов и Иван Звездев и 
надали има продукти, ко-
ито да я плашат, напро-
тив - експериментира с 
тях. Всеки път ястията й 
са великолепни, а вку-
сът на сладкишите й ся-
каш  те пренася на дру-
го, топло, дори екзотич-
но място. Докато тя ше-
та и домакинства, за да е 
всичко по местата си у до-

ма, дядо Ицо е някак си 
пò ларж - обича да изли-
за, да се види с прияте-
ли, да се посмеят и при-
помнят миналите неза-
бравими времена. Ос-
вен че са любящи роди-
тели на две дъщери (Ал-
бена и Надя), те са и ар-
тистични натури. Редов-
но взимали участие в ор-
ганизираните от читали-
щето изяви. Баба Мара 
и дядо Ицо имат и пре-
красни зетьове - Филип 
и Ачо, и внуци, голямата 
им гордост - Цветелинка, 
Малинка и Милен, а пра-

внуците Михаел и Нико-
ла са за чудо и приказ.

Двамата са годиш-
ни абонати на вестник 
„Пенсионери”, чакат все-
ки брой с нетърпение, а 
усмивката, с която по-
срещат пощальона все-
ки път,  е от сърце и с 
добри чувства. 

Мили хора, редакци-
онният колектив на вест-
ника ви желае да бъдете 
здрави, обичайте и жи-
вейте все така - с рес-
пект, в мир, сговор и дос-
тойно!

семейство стоилови са участвали активно 
в подемския танцов състав, с който са оби-

колили цяла България.

Прекрасни четива
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„Пенсионери”. В него ни харесва, че 
има прекрасни четива за свестни и 
добри хора, чийто живот е достоен 
за уважение.  Приемете нашите ад-
мирации!

Мисля, че Русия е в основата на на-
шата свобода от турско робство, което 
щеше да ни лиши от родина. Бих жела-
ла да чета повече за това. Обичах ру-
бриката „Спомени далечни” и ще бъда 
доволна и радостна отново да я виж-
дам на страниците на „Пенсионери”.

с поздрав сърдечен:
 радка сТОилОва

Жечка Ганчева, с. Коньово, 
община Нова Загора:

Желая от сърце на целия колектив на в. „Пен-
сионери” много щастие, здраве и високи твор-
чески успехи, но най-вече здраве, защото без не-
го нищо няма значение. Знам го от личен опит, 
защото съм пенсионер със 100% инвалидност.

Бъдете живи и здрави през новата година!

Василка Лазарова, Русе:
 Господин главен редактор, желая на вас и 

на целия екип на „Пенсионери” здраве, семей-
но щастие и сполука във вашата отговорна дей-
ност. Весели коледни и новогодишни празници!

Петър Стефанов, с. Църквище, 
община Златица:

Уважаема редакция, ваш фен съм от 
почти 20 години и винаги се абонирам 
за любимия ми вестник целогодишно. 
Използвам случая, за да ви изпратя мо-
ите най-искрени поздрави и благопо-
желания по случай коледните и ново-
годишните празници. Бъдете живи и 
здрави, за да ни радвате и през 2019 г.!

Славка Шаркова, с. Аканджиево:
Вече 12 г. съм непрекъснат ваш абонат 

и винаги очаквам с нетърпение поредния 
брой на моя любим вестник. Много ми 
харесват статиите на главния редактор. 
Пожелавам на целия екип много здра-
ве и весело прекарване на празниците!

Игната Димитрова, Кърджали:
Аз съм годишен абонат от над 5 години. Чета го 

от първата до последната страница. Харесва ми на-
чинът на списване на вестника, темите, които зася-

гате. Той ми е не само източник на информация, 
но и средство за развлечение и обогатяване на 
познанията. Благодаря ви, че ви има. Успешна 
работа! Желая на колектива на вестника здраве, 
творчески успехи и дълголетие! Нека новата 2019 
г. бъде мирна, плодородна и щастлива!

Протойерей Иван Монев, 
енорийски свещеник за селата
Русокастро и Равнец, Бургаско: 

Уважаема редакция, искам да ви 
уведомя, че за голямо съжаление 
вече не мога да чета нито книги, ни-
то вестници. От една година полу-
чих увреждане на очните дъна, из-
вестно като макулна дегенерация, 
което не подлежи на лечение. От 30 
години съм със захарен диабет, а от 
година и половина съм на инсулин 
и оттогава започнаха проблемите 
със зрението ми. Четенето силно ме 
затруднява, защото вече си служа с 
помощта на лупа. Много ми е мъчно, 
че не мога да чета  вашия прекра-

сен вестник, но както се казва, на този свят всич-
ко е временно. Пожелавам на редакторския екип 
весело посрещане на рождественските и нового-
дишните празници!      

Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споделя 

проблемите, които ме въл-
нуват. Преди време проче-
тох, че БНБ е отчела ре-
кордни печалби за банките 
за деветте месеца на мина-
лата година от 1,22 млрд. 
лева. В края на септември 
активите на банките са 
били 103,2 млрд. лв. Пора-
ди това се учудих, че и мал-
ките привилегии за пенси-
онерите и инвалидите от 
1.11.2018 г. в ОББ са премах-
нати от теглене от банко-
мат. На същата дата за по-
реден път трябваше да си 

сменя кар-
тата за 
банкомата. 
Уведомиха ме, 
че не мога да тегля па-
ри за няколко часа и затова 
трябвало пак да отида на 
следващия ден. 

Години преди това тези 
същите ме уверяваха, че от-
говарям на всички условия 
да не плащам никаква так-
са при теглене. След като 
отидох до банката на след-
ващия ден, изтеглих 50 ле-
ва от банкомата, върху кои-
то веднага ми бяха начисле-
ни още 1,50 лв. Попитах ед-

на от служителките, която 
ми отговори, че банката 

има нова политика и 
вече на всеки се начис-
лява такса обслужва-

не. Сумата ми в банката 
е малка от неголямата ми 
пенсия за 43 г. трудов стаж, 
лихвата не съм я почувст-
вал, така че сигурно ще се 
върна отново в пощата. Да 
им е честито на всички пен-
сионери и инвалиди допълни-
телното ограбване!

Браво на майките с увре-
дени деца за борбеността 
им, въпреки че при такава 
власт и те са обречени. Въл-
ците никога няма да се от-
кажат от овчата плячка, 

дори и да са преситени. Това 
не могат да разберат тези 
2,2 млн. пенсионери и всички 
болни, бедни и безработни 
българи, останали в Бълга-
рия все още живи. 

Спасението е в техните 
умове, ако изобщо знаят и 
могат да ги използват. Ни-
що не става само с оплаква-
не, мрънкане, клетви и зака-
ни. Трябват ни честни и ка-
дърни родолюбци, които да 
изведат страната от бла-
тото. 

Събуди се, народе! Не 
разбра ли, че отвсякъде ни 
ограбват?

инж. Никола илиЕв, 
софия

иво аНгЕлОв
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За празничната трапезаКак да изберем чорапогащи

Страницата подготви Наталия ГеНАДиеВА

ÏÀÌÓЧНÀ ÏИÒÊÀ
Продукти:  550 г 

брашно,  200 мл топло 
мляко, 7 г суха мая, 1 ч. 
л. захар,  2 яйца, 1 жъл-
тък за мазане, 2 с. л. ки-
село мляко, 2 с. л. олио,  
1 ч. л. сол

 Приготвяне: В купа 
се слагат топлото мля-
ко, маята и захарта и 
се изчаква 2-3 минути. 
Добавят се яйцата, ол-
иото, киселото мляко,  
солта и всичко се раз-
бива добре. В друга ку-
па се пресява брашно-
то и към него бавно се 
налива течната смес. 
Омесва се тесто и се 
оставя да втаса 30 ми-
нути. Разделя се на 4 
топчета, които се раз-
точват и се мажат с раз-
топено масло. Корите 
се налагат една върху 
друга, слага се чашка за 
център, режат се 8 три-
ъгълника и се усукват. 
Питката втасва 30 ми-
нути, намазва се с жъл-
тък и се поръсва със се-
мена. Пече се в загря-
та на 180о фурна до го-
товност.

От стр. 1
 Младият и веч-

но безпаричен ад-
вокат Алеко бил 
висок, рус и при-
влекателен, имал 
весел нрав и ши-
роки пръсти и 
обичал да сръб-
ва винце с прия-
тели. Домашната 
му прислужница 
с комичното име 
Въса Пъцова би-
ла безнадеждно 
влюбена в госпо-
даря си. Той на-
истина „забра-
вял” да й издъл-
жава навреме за-
платата, но в замя-
на на това безро-
потно плащал ве-
ресиите й в близ-
ката кръчма. Але-
ко често я подка-
чал, че ще я вземе 
за жена, и прос-
тодушната мома 
започнала да го 
преследва не на 
шега. Въса обича-
ла чашката, отпус-
кала му края и си позволявала 
волности, като например пеене-
то на висок глас на руски роман-
си пред вратата му с надеждата 
Константинов да се досети на ко-
го посвещава любовните трели. 
Един-единствен път Алеко е на 
крачка от любовта, но за него тя 
е по-скоро видение, мечтан ми-
раж. Свидетели на бурните му 
чувства са най-близките родни-
ни на писателя, а обектът е бра-
товчедката му Елена.

Тя винаги е „някъде наоколо” 
като малко подскачащо моми-
ченце, но Константинов я виж-
да с нови очи, когато една вечер 
на роднинско събиране забеляз-

ва на 16 февруари 1937 г.
  Днес на пазара има из-

ключително богато разно-
образие от чорапогащи. 
Всички отговарят на раз-
лични нужди и изпълняват 
различни функции.  Ясно е, 
че фините прозрачни чо-
рапогащи се изработват 
основно от полиамид и 
еластан, като понякога са 
с добавка на ликра (ела-
стан), памук или микро-
фибър. Важно е да знаем, 
че тези с ликра са гладки, 
не се смъкват и не обра-
зуват колене и гънки. До-
като микрофибърът при-
дава на тъканите копри-
нена мекота и луксозен 
външен вид. Чорапога-
щите, съдържащи микро-
фибър, са много удобни за 
носене и по-трайни от ос-
таналите.

 кройките в моделите 
чорапогащи се различават
 С ограничител - в 

горната част са по-плътни, 
което ги прави по-удобни 
и сигурни.
 Без ограничител - чо-

рапогащите са с еднаква 
плътност по дължината на 
целия крак и в ханша. Под-
ходящи са за по–къса дре-
ха. За да изберем най-под-
ходящия артикул, е важно 
да сме наясно с някои фа-

кти относно прозрачност-
та/плътността.

 Повечето чорапогащи, 
които се предлагат през 
топлите месеци, са с де-
ние от порядъка на 15-20, 
а продуктите с по-голямо 
дение - от 40 и повече, са 
за предпочитане през по-
студените есенни и зим-
ни месеци.

Всяка различна плът-
ност е комбинация от 
предимства и недостатъ-
ци. Непрозрачният чора-
погащник би прикрил ня-
кои несъвършенства на 
кожата, по-траен е и има 
по-добър затоплящ ефект 
в сравнение с прозрачни-
те продукти, но не предла-
га чувствения външен вид 
на прозрачните чорапи и 
чорапогащи.

  Интересното е, че ня-
кои производители пре-
поръчват чорапогащи от 
13 и по-малко дение да се 
обуват с латексови ръка-
вици.  Общоприето е да се 
смята, че чорапогащите с 
60 и повече дение са плът-
ни, с 30-50 дение са полуп-
розрачни, с 20 дение са 
стандартни прозрачни, с 
15-19 дение са много про-
зрачни, с 10-14 дение са 
суперпрозрачни и с до 9 
дение са ултрапрозрачни.

ва кол-
ко мно-
го 16-го-
д и ш н а -
та девой-
ка прили-
ча на по-
к о й н а т а 
му май-
ка Тинка 
Иваницо-
ва Кон-
стантино-
ва. Моли 
я да обле-
че бална-
та й рок-
ля. За Еле-
на това е 
истинско 
п р и к л ю -
ч е н и е , 
но кога-
то излиза 
от стаята, 
Алеко е 
като ома-
г ь о с а н .
Невръст-

ната братовчедка в един миг от-
крадва сърцето му. Тя също е 
смутена, усетила въздействието 
на появата й върху него. От този 
момент до края на вечерта два-
мата сякаш са сами в стаята. Те 
не виждат никого, не чуват нищо. 
Сякаш Алеко е осъзнал чувства-
та, които може би и преди е из-
питвал към Елена, а тя за първи 
път се е усетила жена. 

Електричеството между влю-
бените е такова, че околните 
сякаш чуват пращене. За да на-
мали напрежението, Найчо Ца-
нов възкликва: "Тази госпожица 
в старовремско накъдрено об-
лекло отлично пее!" Леко скон-
фузена, Елена подхваща роман-

са на Джовани Батиста Перголе-
зи "Ако ме обичаш". В началото 
гласецът й е плах, но окуражено 
от влюбения поглед на Алеко, 
девойчето постепенно добива 
кураж, мелодията се разлива...

Всички разбират, че Елена 
пее само за Алеко. Писателят 
е трогнат, но и притеснен. На 
помощ му идва червеното ви-
но, от което той обръща ско-
рострелнно няколко чашки. Те 
му вдъхват смелост и той оти-
ва при роднината си Екатери-
на Иванова. 

   "Изведнъж Алеко се при-
ближи към мен – спомня си 
след време близката му, - зама-
яно и усмихнато ми рече: "Ка-
тя, кажи на това дете, че го оби-
чам!" И когато след малко Але-
ко повтори същото име, аз ве-
че започнах да разбирам това, 
което смятах за невъзможно."

Щастливеца е 
известен шего-
биец и Екатери-
на първоначално 
решава, че той я 
взима на подбив. 
"След като за тре-
ти път прошепна 
молбата си, пише в 
спомените си тя, аз 
отидох при мома-
та и й предадох ве-
село хубавите Але-
кови думи. Сега аз 
вече бях разбрала 
дълбокия смисъл 
на латинската мъдрост "Във 
виното е истината".

Елена е убедена, че чувства-
та, зародили се на роднинско-
то соаре, са взаимни. Онези от 
роднините, които са забеляза-
ли искрите, очакват ухажване 
от страна на Алеко. Но отрез-

вяването е неочаквано и гру-
бо. След няколко дни в дома 
на Екатерина Иванова се втур-
ва разплаканата Елена: "Искам 
да ти разкажа нещо, от което, 
вярвам, ще се смаеш. Вървях 
по улицата, където живее Але-
ко, и отведнъж ми дойде наум 
да го изненадам. Без много да 
мисля, натиснах звънеца. От-
вори ми дъщерята на хазяина. 
Почуках на вратата, предчувст-
вах радостта, която ще предиз-
вика у него появяването ми. 
Чух сухия му отговор "Влез!", 
бързо прекрачих прага и ни-
ско се поклоних.

Алеко пишеше, бавно пов-
дигна глава, изгледа ме зама-
яно и каза: "Я скоро вън! Хай-
де, да ти видя гърба!" Поми-
слих, че се шегува, и прибли-
жих. Тогава той стана, остави 
перото и сурово изрече: "Из-

лизай по-скоро, защото както 
пиша подлистника, ей сега ще 
драсна, че еди-коя си госпожи-
ца ми идва на гости..." "Какво 
лошо има,че съм дошла да те 
видя?", смело му възразих аз. 
"Едно младо момиче не бива 
да влиза в стаята на неоженен 

господин!", ми каза той. "Ти не 
си за мен господин!" "Да, но на 
твоята шапка не е написано, че 
си ми братовчедка". И като ме 
хвана за ръката, изпрати ме до 
вратата." Елена е сломена. Та 
допреди минути е била сигур-
на, че Алеко я обича. Нали той 
бе изпратил довереничката й 
да й го каже, а така жестоко я 
е отпратил! Екатерина Ивано-
ва като по-зряла тълкува инак 
поведението на писателя: „Той 
те обича много повече, откол-
кото мислиш. Постъпката му 
е постъпка на един грижлив 
брат. Той ти е дал скъп урок и 
ти трябва да му бъдеш призна-
телна завинаги."

Наистина суровият патриар-
хален морал би сметнал за не-
допустимо едно младо моми-
че без придружителка да пот-
ропа на вратата на млад мъж и 

по-разумният 
Алеко спасил 
репутацията 
на Елена. Мо-
минските й 
чувства оба-
че са прекър-
шени, а него-
вите така и не 
стигат до раз-
цвет. По-къс-
но Констан-
тинов споде-
ля с прияте-
ли, че аха да 
се докосне до 

голямата любов, и се разминал 
с нея. До нелепата си смърт Ща-
стливеца така и не среща пъл-
ноценен ответ на чувствата си. 
В къщата му музей в Свищов 
се пази в стъкленица неговото 
сърце, но липсват каквито и да 
било любовни писма. 

Ùàñòëèâåöà ñå ðàçìèíàë ñ ãîëÿìàòà ñè ëþáîâ

 На 15 март 1940 г. за 
първи път на пазара из-
лизат фините дамски чо-
рапогащи. Тяхното от-
критие и производство 
става възможно благо-
дарение на американ-
ския химик Уолъс Хюм 
Кародърс, който откри-
ва найлона и го патенто-

Последна снимка

ЯÁÚËÊОÂО-

ÒИÊÂЕН ÏÀÉ
 Продукти  за тесто-

то: 1 яйце, 80 г краве 
масло, 80 г захар, 50 мл 
студено прясно мляко, 
2 ч. ч. брашно, 1 ч. л. 
бакпулвер

За плънката:  500 г 
тиква, 2 ябълки, 2 ч. л. 
канела, 100 г захар, 50 
г орехи, 50 мл 
олио

 При-
г о т -
в я н е : 
В ку-
па се 
с м е с -
в а т 
кравето 
масло, яй-
цето, захарта, 
брашното и се до-
бавя студеното прясно 
мляко. Получава се ме-
ко маслено тесто (ако 
е необходимо, добаве-
те още малко брашно). 
Загъва се с домакин-
ско фолио и се слага 
в хладилника за око-
ло час.

 Приготвяне на 
плънката: Тиквата се 
обелва, почиства се и 

се нарязва на малки 
кубчета (може да се на-
стърже). В дълбок ти-
ган се загрява олио-
то и се добавя тиква-
та. Разбърква се и се 
добавя захарта. Готви 
се около 15 минути, за 
да се изпари течност-
та. Към тиквата се до-
бавят ябълките, наря-
зани на кубчета (или 
настъргани), и канела-

та. От тестото 
се отделя 

м а л к а 
топка 
и се 
р а з -
т о ч -
в а . 

М о -
ж е т е 

да я на-
режете на 

ленти или да из-
режете фигурки с фор-
мичка. Останалото тес-
то се разточва и се сла-
га в тава, като се офор-
мя борд.   Разпределя 
се плънката от тиква и 
ябълки и се поръсва с 
орехи. Отгоре се сла-
гат фигурките от тесто 
или лентите. Пече се на 
средна фурна на 190о 
до готовност.
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Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

2.I. - 10.I.2019 г.

БНТ 2

БНТ 4 

срЯДа, 2 ЯНуари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
14:00 Малки истории
14:30 Почти вълшебно приклю-

чение
15:30 Патиланско царство
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Корпус за бързо реагиране
22:30 Цирков фестивал в Монте 

Карло

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Изгори след прочитане
1:10 Култура.БГ

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:30 Почти вълшебно приклю-

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

20:40 Спортни новини
20:50 Корпус за бързо реагиране 

2: Ядрена заплаха
22:30 Цирков фестивал в Монте 

Карло
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни

ПЕТък, 4 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увре-

ден слух
15:15 Патиланско царство
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Мат Бианко
0:30 Версията на Барни
2:45 Култура.БГ
3:55 Туристически маршрути
4:25 Още от деня
5:05 Панорама с Бойко Василев

съБОТа, 5 ЯНуари 
6:10 Винету
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

15:00 Винету
17:10 Шоуто на Греъм Нортън
18:10 Извън играта
19:00 Какъв ще бъде краят на 

света
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Предел на риска
22:35 По света и у нас
22:50 Студио “Х”: Езерният град
0:25 Ястребът умира

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари 
5:30 Винету
7:35 Неделно евангелие
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

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

Атанасов
13:00 Вярвам в мисията
14:00 Библиотеката
15:00 Христо Ботйов - българ-

ският гений
15:30 Думата на краля
17:05 Носталгия - концерт на 

Ани Ленъкс
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Шоуто на Греъм Нортън

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ботев - в сянката на памет-

ника
21:50 Брейвън
23:25 По света и у нас
23:40 Сент Амур
1:25 Предел на риска

ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Патиланско царство
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 1992
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 1992
3:20 Малки истории
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

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

срЯДа, 9 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Патиланско царство
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Максимилиан - игра на 

власт и любов
21:55 1992
23:00 По света и у нас
23:30 Викингите 4
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Патиланско царство
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
21:00 Линия на разделението 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни

срЯДа, 2 ЯНуари
6:00 Къщата на думите
6:30 Неродена мома
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за ду-
шата”

7:55 Пак Алеко
8:30 По света и у нас
8:45 Песенен конкурс “Киното 

- моя любов, моя песен”
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Културното наследство на 

България: Съкровищата
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Травиа-

та” от Джузепе Верди
14:00 Тайните на Варненското 

злато – култура или циви-
лизация

14:50 Златни ръце
15:00 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Разбойници - коледари
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за ду-
шата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Максимилиан - игра на 

власт и любов
20:55 Шифт
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Венецианският търговец
1:35 Знание.БГ 
2:05 60 минути за култура
3:00 10 000 крачки 
3:05 Максимилиан - игра на 

власт и любов
4:40 Библиотеката

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари 
6:10 Къщата на думите
6:35 Култура.БГ
7:35 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за ду-
шата”

8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1 
11:00 Знание.БГ 
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Разбойници - коледари
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за ду-
шата”

17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Максимилиан - игра на 

власт и любов
20:55 Шифт
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Името на розата
1:30 Знание.БГ 

ПЕТък, 4 ЯНуари 
6:05 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за ду-
шата”

8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Туристически маршрути

12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Музика, музика...
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Къщата на думите
16:20 Разбойници - коледари
16:40 Златни ръце
16:50 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за ду-
шата”

17:15 Натисни F1
17:30 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки 
19:15 Роден
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Мисията
1:25 Музика, музика...
1:55 10 000 крачки 

съБОТа, 5 ЯНуари 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Зимен празник в Тутракан
7:00 Клечко попада в приклю-

чение
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ботев: От Голгота към 

Свобода
15:45 Знаете ли...
16:10 Вчера /актьорът Христо 

Шопов на 55/
17:30 На опера с БНТ 2: “Травиа-

та” от Джузепе Верди

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Редж
22:00 Туристически маршрути
22:35 По света и у нас
22:50 Концерт на “Гаджо Дило” /

Гърция/
23:50 Добър ден с БНТ 2
0:50 Америка днес
1:40 Редж

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Лоте и тайната на лунните 

камъни
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Балетна гала
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Мостовете на Александър
15:30 №1 Туризмът: Светският 

блясък на Варна
16:00 Черно-бяло кино: “Свобо-

да или смърт”
17:30 На опера с БНТ 2: “Така 

правят всички” от Моцарт
18:00 Какво се крие под Амери-

ка
18:45 Натисни F1
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Новогодишен концерт на 

Виенската филхармония
22:30 Туристически маршрути
23:00 Концерт на Лука Сепе /

Италия/
23:25 По света и у нас
23:40 Добър ден с БНТ 2
0:40 Музика, музика...
1:10 Камий Сен Санс: Концерт 

за виолончело
2:20 №1 Туризмът: Светският 

блясък на Варна
2:50 Златни ръце

ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари 
6:00 Къщата на думите
6:25 10 000 крачки 
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
7:55 Пътят на мъдростта 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Разбойници - коледари
16:45 “Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 Празничен концерт на 

Представителния духов 
оркестър на Военномор-
ските сили

22:50 Япония на фокус
23:00 По света и у нас
23:25 Балетна гала
0:45 Натисни F1
1:00 Знание.БГ 
1:30 60 минути за култура

вТОрНик, 8 ЯНуари 
6:05 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Тя
8:30 По света и у нас
8:45 Скритите съкровища в 

Гинза
9:35 10 000 крачки 

9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Разбойници - коледари
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Последните ще са последни
21:00 Евроновини
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Той е много по-известен 

от теб
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура

срЯДа, 9 ЯНуари 
6:00 Къщата на думите
6:25 5 минути София
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Свищов-Зимнич - близки 

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

правят всички” от Моцарт
14:00 60 минути за култура
15:00 Днес и утре
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Яел защитава гората

16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Пет минути от Рая
20:45 Световните градове на 

България
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Състезателката и затвор-

никът
1:30 Знание.БГ 

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари 
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за ду-
шата”

8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Моля те, Нептуне!
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Новодомци”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Перфектни непознати
20:55 Шифт
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Трупата
1:15 Натисни F1

срЯДа, 2 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Ново 10 + 2
13:30 България от край до 

край 5
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Иван Кирков или да се 

спасиш в спомена
17:10 Олтарите на България
17:20 Златни ръце
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 №1 Туризмът
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 На концерт с БНТ 2
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ

9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В търсене на Новата го-

дина
13:40 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:50 В кадър
21:20 Бразди 
21:50 Репетиция
22:20 Пътеки
22:50 10 000 крачки
23:00 По света и у нас
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта

ПЕТък, 4 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене 

13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:25 За българските работи
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 В близък план
22:30 България от край до 

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

съБОТа, 5 ЯНуари 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 №1 Туризмът
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Време за път
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:45 Концерт на Теодосий 

Спасов и Влатко Стефа-
новски

22:00 Пътят към върха
23:00 По света и у нас
23:15 Магията на танца 
0:45 Рецепта за култура 

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари 
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
10:50 Олтарите на България
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:20 Време за път
14:25 Неизчезващите
15:30 Отблизо с Мира 
16:30 Денят започва 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Великите българи
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Вътрешен глас
22:00 Нощни птици
23:00 Извън играта
23:50 По света и у нас
0:05 На опера с БНТ 2: “Така 

правят всички” от Мо-
царт

0:35 Библиотеката
ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари 

6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:05 Знаете ли…
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори 
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
0:00 100% будни
1:00 Още от деня

вТОрНик, 8 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва 
14:30 Пътеки
15:00 100% будни

16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът
22:30 Улови момента
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 

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

край 5
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас

21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 На опера с БНТ 2: “Така 

правят всички” от Мо-
царт

22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
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bTV сиНема

БТв комеди

срЯДа, 2 ЯНуари
06:00  „Малкото Пони: Приятел-

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

втори опит” еп. 29
15:00  Премиера: „Шест сестри” 

с.4, еп. 15
16:00  Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.2, еп. 
79

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Опасни ули-

ци” с.12, еп. 40
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.70
21:00  Премиера: „Горчива лю-

бов“ еп.1 
22:30  „Шоуто на Слави”  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости” с.10, еп.8
01:00  „Черни платна” с.4, еп.6
02:00  „Преди обед” – токшоу
 04:00  „Стъпка по стъпка“ с.7
05:00  „Опасни улици” с.12, еп. 

16
05:40  „Лице в лице” 

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари
06:00  „Малкото Пони: Приятел-

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

13:30  Премиера: „Любов от 
втори опит” еп. 30

15:00  Премиера: „Шест сестри” 
с.4, еп. 16

16:00  Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта” с.2, еп. 
80

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Опасни ули-

ци” с.12, еп. 41
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.71
21:00  Премиера: „Горчива лю-

бов“ еп.2 
22:30  „Шоуто на Слави”  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости” с.10, еп.9
01:00  „Черни платна” с.4, еп.7
02:00  „Преди обед” – токшоу
 04:00  „Стъпка по стъпка“ с.7
05:00  „Опасни улици” с.12, еп. 

17
05:40  „Лице в лице” 

ПЕТък, 4 ЯНуари
06:00  „Малкото Пони: Приятел-

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

втори опит” еп. 31
15:00  Премиера: „Шест сестри” 

с.4, еп. 17
16:00  Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.3, еп.1
17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Опасни ули-

ци” с.12, еп. 42
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.72
21:00  Премиера: „Горчива лю-

бов“ еп.3
22:30  „Шоуто на Слави”  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости” с.10, еп.10
01:00  „Черни платна” с.4, еп.8
02:00  „Преди обед” – токшоу
 04:00  „Стъпка по стъпка“ с.7
05:00  „Опасни улици” с.12, еп. 

18
05:40  „НепознатиТЕ“ – доку-

ментална поредица
съБОТа, 5 ЯНуари

06:00  „Джи Ай Джо: Сигма” 
07:00  „Двама мъже и полови-

на” с.10
08:00  „Тази събота и неделя” 
11:00  „Cool…T” с водещ Петя 

Дикова 
12:00  bTV Новините   
12:30  „Мутра по заместване“ 

с.4
13:00  „Модна къща „Версаче“ 

– биографичен, драма 
(Канада, 2013), режисьор 
– Сара Шугърман, актьо-
ри – Ракел Уелч, Джина 
Гершон, Енрико Колан-
тони, Колм Феоре, Алекс 
Картър и др. 

15:00  „НепознатиТЕ: Емил 
Чакъров“ – документална 
поредица 

16:00  „Мармалад” – токшоу
18:00  „Новините на годината“ 
19:00  bTV Новините 
19:30  bTV Репортерите 
20:00  Мегахит: „Маями Вайс“
22:10  Мегахит: „Арго“ 

00:30 „Рок завинаги”
02:40  „НепознатиТЕ: Емил 

Чакъров“ – документална 
поредица 

03:30  „Мармалад” – токшоу 
05:20  „Cool…T” 

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари
06:00  „Джи Ай Джо: Сигма” 
07:00  „Двама мъже и полови-

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

водещи Меги и Нели
12:00  bTV Новините   
12:30  „НепознатиТЕ: Соня 

Йончева“ – документална 
поредица, ч.2 

13:00  „Доктор Дулитъл” – 
комедия (САЩ, 1998), 
режисьор - Бети Томас, 
актьори - Еди Мърфи, 
Ози Дейвис, Оливър Плат, 
Кристен Уилсън и др.

14:30  „Случаят Кюри“ 
15:30  „София Грейс и Роузи: 

Кралско приключе-
ние“ – приключенски, 
комедия, семеен (САЩ, 
2014), режисьор – Брайън 
Левант, актьори – София 
Грейс Браунлий, Роузи 
МакКлилънд, Жаки Ачи-
леас и др.

17:00  „120 минути” 
19:00  bTV Новините 
19:30  bTV Репортерите 
20:00  Премиера: „Нокаут или 

всичко, което тя написа“ 
22:00  „Папараци“ – телевизио-

нен таблоид
23:00  „Мъже за пример” 
01:00  „Злодеите на DC Comics“
03:00  11:00  „Търси се…” – ток-

шоу

03:50  „120 минути” 
05:40  „Търси се…” – токшоу 

ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари
06:00  „Малкото Пони: Приятел-

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

втори опит” с.2, еп. 1
15:00  Премиера: „Шест сестри” 

с.4, еп. 18
16:00  Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.3, еп.2
17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Опасни ули-

ци” с.12, еп. 43
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.73
21:00  Премиера: „Горчива лю-

бов“ еп.4
22:30  „Шоуто на Слави”  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости” с.10, еп.11
01:00  „Черни платна” с.4, еп.9
02:00  „Преди обед” – токшоу
 04:00  „Стъпка по стъпка“ с.7
05:00  „Опасни улици” с.12, еп. 

19
05:40  „Лице в лице” 

вТОрНик, 8 ЯНуари
06:00  „Малкото Пони: Приятел-

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

втори опит” с.2, еп. 2
15:00  Премиера: „Шест сестри” 

с.4, еп. 19
16:00  Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.3, еп.3
17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
18:00  Премиера: „Опасни ули-

ци” с.12, еп. 44
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.74
21:00  Премиера: „Горчива лю-

бов“ еп.5
22:30  „Шоуто на Слави”  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости” с.10, еп.12
01:00  „Черни платна” с.4, еп.10
02:20  „Преди обед” – токшоу
 04:30  „Стъпка по стъпка“ с.7
05:00  „Опасни улици” с.12, еп. 

20
05:40  „Лице в лице” 

срЯДа, 9 ЯНуари
06:00  „Малкото Пони: Приятел-

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

втори опит” с.2, еп. 3
15:00  Премиера: „Шест сестри” 

с.4, еп. 20
16:00  Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.3, еп.4
17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
18:00  Премиера: „Опасни ули-

ци” с.12, еп. 45
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.75

21:00  Премиера: „Горчива лю-
бов“ еп.6

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

емисия
00:00  „Кости” с.10, еп.13
01:00  „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.1
02:00  „Преди обед” – токшоу
 04:00  „Стъпка по стъпка“ с.7
05:00  „Опасни улици” с.12, еп. 

21
05:40  „Лице в лице” 

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари
06:00  „Малкото Пони: Приятел-

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

втори опит” с.2, еп. 4
15:00  Премиера: „Шест сестри” 

с.4, еп. 21
16:00  Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” с.3, еп.5
17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Опасни ули-

ци” с.12, еп. 46
19:00  bTV Новините 
 20:00  Премиера: „Искрите на 

отмъщението” с. 1, еп.76
21:00  Премиера: „Горчива лю-

бов“ еп.7
22:30  „Шоуто на Слави”  
23:30  bTV Новините – късна 

емисия
00:00  „Кости” с.10, еп.14
01:00  „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.2
02:00  „Преди обед” – токшоу
 04:00  „Стъпка по стъпка“ с.7

срЯДа, 2 ЯНуари
06:00  „Вътрешна сигурност” 
08:15 „Басмати блус“ 
10:30  „Вътрешна сигурност”  
13:00 „В ритъма на Коледа“ 
14:45 „Несправедливо обвинена“ 
16:30  „Мастилено сърце” 
18:45  „Търсачът”
21:00 „Робинзон Крузо”
23:00  „Бездомници“ – драма 

(САЩ, 1997), режисьор 
- Вин Дизел, актьори – 
Вин Дизел, Майк Ейпс, 
Дарнел Уилямс, Михаела 
Тудуров и др.

01:00 „Несправедливо обвине-
на“ 

02:45  „Вътрешна сигурност”  

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари
06:00  „Вътрешна сигурност”  
08:15 „Мастилено сърце”
10:30  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  
12:45  „Затворена мрежа“ 
14:45  „Робинзон Крузо” (САЩ, 

2016), режисьори - Вин-
сент Кестелуут, Бен Стей-
сън, актьори - Маттиас 
Шфайгхьовер, Кая Янар, 
Илка Бесин и др.

16:45  „Бездомници“ 
19:00 „Сляп хоризонт“ – драма, 

трилър (), режисьор 
- Майкъл Хаусман, актьо-
ри – Вал Килмър, Нийв 
Кембъл, Ейми Смарт, Сам 
Шепърд и др.

21:00  „Вероника Марс”
23:15 „Транс” 
01:15  „Смъртоносна женитба“ 
03:00  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”

  ПЕТък, 4 ЯНуари 
06:00  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета ”  
08:00 „Затворена мрежа“ 
10:15  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  
12:30  „Смъртоносна женитба“ 

– драма, трилър (2016), 
режисьор - Пенелопи 
Буйтенуис, актьори – 
Шена Гримес, Кристофър 
Ръсел, Саманта Ферис

14:15  „Опасна зависимост“ 
16:00  „Вероника Марс” 
18:30 „Снежанка и ловецът“ 
21:00  „Агенти на съдбата“ - 

романтичен, фантастика 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Джордж Нолфи, актьо-
ри - Мат Деймън, Емили 
Блънт, Майкъл Кели и др.

23:15 „Мястото отвъд дърветата” 
02:00 „Братя”
04:00  „Транс” 

съБОТа, 5 ЯНуари
06:00 „Несправедливо обвине-

на“ 
07:45 „Любовта се случва” 
10:15  „Мастилено сърце” 
12:30  „Като на кино“ – преда-

ване за кино
13:30  „Агенти на съдбата“ 
15:45 „Мястото отвъд дървета-

та” 
18:30 „Въпрос на време“ 
21:00  „Двуличие“ – трилър, 

романтичен (САЩ, 2009), 
режисьор – Тони Гилрой, 
актьори – Клайв Оуен, 
Джулия Робъртс, Том 
Уилкинсън, Пол Джиама-
ти и др.

23:30  Cinema X: „Дело на дяво-
ла”

01:15 „Като на кино“ – преда-
ване за кино

02:15 „Психотерапевт“ – коме-
дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор – Джонас 
Пейт, актьори – Кевин 
Спейси, Джо Нунез, Марк 
Уебър и др.

04:15  „Несправедливо обви-
нена“ 

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари
06:00 „Опасна зависимост“ 
07:45 „Бездомници“ – драма 

(САЩ, 1997), режисьор 
- Вин Дизел, актьори – 
Вин Дизел, Майк Ейпс, 
Дарнел Уилямс, Михаела 
Тудуров и др.

10:00  „Робинзон Крузо” 
12:15  „Вероника Марс” 
14:30  „Басмати блус“ - ко-

медия, музикален, 
романтичен (САЩ, 2017), 
режисьор - Дан Барън, 
актьори - Бри Ларсън, 
Доналд Съдърланд, Скот 
Бакула и др.

16:30 „Двуличие“ 
19:00  „Коледни бъркотии“ 
21:00  „Форсмажор“ – драма, 

романтичен, трилър 
(САЩ, 1998), режисьор 
– Джоузеф Рубен, актьо-
ри – Винс Вон, Ан Хечи, 
Хоакин Финикс и др.

23:15 „3096 дни“ 
01:30 „Транс” 
03:30 „Братя”

ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари 
06:00  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета ”  
08:00 „Вероника Марс” 
10:30  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  
12:45  „Сладурани“ 
14:30  „Разходка по Мисисипи”
16:45  „Предколедни тревоги“ 

– комедия (Канада, 2012), 
режисьор Джон Брад-
шоу, актьори – Дейвид 
Хейзълхоф, Карълайн 
Риа, Баркли Хоуп и др.

18:45  „Агенти на съдбата“ - 
романтичен, фантастика 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Джордж Нолфи, актьо-
ри - Мат Деймън, Емили 
Блънт, Майкъл Кели и др.

21:00  Премиера: „Да убием 
Гюнтер“

23:00  „Джуниър“ – комедия 
(САЩ, 1994), режисьор - 
Айвън Райтман, актьори 
- Арнолд Шварценегер, 
Дани Де Вито, Ема 
Томпсън, Памела Рийд, 
Франк Лангела и др. 

01:15  „Опасна зависимост“ 
03:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета ”   

вТОрНик, 8 ЯНуари
06:00  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета ”  
08:00 „Коледни бъркотии“ – 

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

10:15  „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета”  

12:30  „Любовта се случва” 
– драма, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Брандън Кемп, актьори 
- Франсис Конрой, Арън 
Екхарт, Дженифър Анис-
тън, Саша Александър, 
Мартин Шийн, Джон Ка-
ръл Линч, Джуди Гриър 

14:45  „Отмъщението на би-

вшите“ – драма, трилър 
(Канада, 2016), режисьор 
– Моника Мичъл, актьо-
ри – Елизабет Ром, Тиера 
Сковбай, Дейвид Люис и 
др.

16:30  „Затворена мрежа“
18:45 „Джуниър“ – комедия 

(САЩ, 1994), режисьор - 
Айвън Райтман, актьори 
- Арнолд Шварценегер, 
Дани Де Вито, Ема 
Томпсън, Памела Рийд, 
Франк Лангела и др. 

21:00  „Усещане за жена“ - дра-
ма, романтичен (САЩ, 
1992), режисьор - Мар-
тин Брест, актьори - Ал 
Пачино, Крис О’Донъл, 
Филип Сиймур Хофман, 
Габриел Ануар, Джеймс 
Ребхорн, Ричърд Венчър 
и др.

00:00  „Сърцето на дракона“
02:00  „Дело на дявола” 
03:45 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета ”  

срЯДа, 9 ЯНуари
06:00  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета ”  
08:00 „Разходка по Мисисипи” 
10:30  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  
12:45  „Коледни бъркотии“ – 

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

14:45  „Психотерапевт“ – коме-
дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор – Джонас 
Пейт, актьори – Кевин 
Спейси, Джо Нунез, Марк 

Уебър и др.
16:45  „Сърцето на дракона“ – 

екшън, приключенски, 
фентъзи, комедия (САЩ, 
1996), режисьор - Роб 
Коен, актьори - Денис 
Куейд, Шон Конри, Пийт 
Постълуейт, Джули Крис-
ти, Дейвид Тюлис, Дайна 
Майър и др.

19:00 „Бездомници“ – драма 
(САЩ, 1997), режисьор 
- Вин Дизел, актьори – 
Вин Дизел, Майк Ейпс, 
Дарнел Уилямс, Михаела 
Тудуров и др.

21:00  „У дома“ , комедия (САЩ, 
2015), сценаристи – Том 
Дж. Астъл, Мат Ембър, 
режисьор – Тим Джон-
сън

23:00  „Номер 42-ри“ - драма, 
биографичен, спортен 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Брайън Хелгеланд, ак-
тьори – Чадуик Босман, 
Харисън Форд

01:30 „Дъщеря ми трябва да 
живее“ – криминален, 
мистерия, трилър (Ка-
нада, 2014), режисьор 
– Джон Лекайър, актьори 
– Джоел Картър, Мадлин 
Мартин, Пол Попович 

03:15  „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета ”  

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари
06:00  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета ”  
08:00 „Номер 42-ри“ - драма, 

биографичен, спортен 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Брайън Хелгеланд, ак-
тьори – Чадуик Босман, 
Харисън Форд, Крис-
тофър Мелони, Джуд 

Тейлър и др.
10:45  „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”  
13:00  „Предколедни тревоги“ 

– комедия (Канада, 2012), 
режисьор Джон Брад-
шоу, актьори – Дейвид 
Хейзълхоф, Карълайн 
Риа, Баркли Хоуп и др.

14:45  „У дома“ , комедия (САЩ, 
2015), сценаристи – Том 
Дж. Астъл, Мат Ембър, 
режисьор – Тим Джон-
сън

16:45  „Сладурани“ – трилър 
(Канада, 2015), актьори 
- Алисън Стоунър, режи-
сьор - Моника Мичъл, 
Тиера Сковбай, Сара 
Дугдал, Кен Камроукс-
Тейлър, Кийнан Трейси, 
Джилс Пантон, Стив Ба-
чич, Кери Сандомирскай, 
Хротгар Матюс и др.

19:00 „Всичко е изгубено“ - ек-
шън, драма (САЩ, 2013), 
режисьор - Джей Си 
Чандър

21:00  „Черният рицар” 
23:45 „Къщата на езерото“ 

- драма, романтичен 
(САЩ, 2006), режисьор 
- Алехандро Агрести, 
актьори - Киану Рийвс, 
Кристофър Плъмър, Сан-
дра Бълок и др.

01:45  „Отмъщението на би-
вшите“ – драма, трилър 
(Канада, 2016), режисьор 
– Моника Мичъл, актьо-
ри – Елизабет Ром, Тиера 
Сковбай, Дейвид Люис и 
др.

03:30  „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета”

срЯДа, 2 ЯНуари 
06:00  „Клуб Веселие“   
07:00  „Стъпка по стъпка”  
08:00  „Майк и Моли“   
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00  „Коледа в страната на 

чудесата”– семеен, коме-
дия (Канада, САЩ, 2007), 
режисьор - Джеймс Ор, 
актьори – Кармен Елек-
тра, Патрик Суейзи, Тим 
Къри, Престън Лейсли, 
Камерън Брайт и др.

12:00 „Мутра по заместване“  
13:00  „Приятели”  
14:00  „Ало, ало“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
18:00  „Мутра по заместване“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.2
23:00  „Приятели” с. 7
00:00  „Коледа в страната на 

чудесата”– семеен, коме-
дия (Канада, САЩ, 2007), 
режисьор - Джеймс Ор, 
актьори – Кармен Елек-
тра, Патрик Суейзи, Тим 
Къри, Престън Лейсли, 
Камерън Брайт и др.

02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Майк и Моли“   
04:00  „Приятели”   
05:00  „Клуб Веселие“   

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари 
06:00  „Клуб Веселие“   
07:00  „Стъпка по стъпка”  
08:00  „Майк и Моли“   
09:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу

10:00 „Женихът“ – комедия 
(Русия, 2016), режисьор 
– Александър Незлобин, 
актьори – Сергей Светла-
ков, Игор Мишин, Евгени 
Никишов и др.

12:00 „Мутра по заместване“  
13:00  „Приятели”  
14:00  „Ало, ало“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
18:00  „Любимци“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.3
23:00  „Приятели” с. 7
00:00  „Женихът“ – комедия 

(Русия, 2016), режисьор 
– Александър Незлобин, 
актьори – Сергей Светла-
ков, Игор Мишин, Евгени 
Никишов и др.

02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Майк и Моли“   
04:00  „Приятели”   
05:00  „Клуб Веселие“   

ПЕТък, 4 ЯНуари 
06:00  „Клуб Веселие“   
07:00  „Стъпка по стъпка”  
08:00  „Майк и Моли“   
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00 „Гамбит” - 

комедия,криминален 
(САЩ, 2012), режисьор - 
Майкъл Хофман, актьори 
- Том Кортни, Камерън 
Диас, Колин Фърт, Стен-
ли Тучи, Клорис Лий-
чман, Алън Рикман и др.

12:00 „Любимци“  
13:00  „Приятели”  
14:00  „Ало, ало“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
18:00  „Любимци“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.3
23:00  „Приятели” с. 7
00:00  „Гамбит” - комедия
02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Майк и Моли“   
04:00  „Приятели”   
05:00  „Клуб Веселие“   

съБОТа, 5 ЯНуари 
06:00  „Слънчева Филаделфия“   
07:00  „По-добре късно, откол-

кото никога“   
08:00  „Двама бащи, двама 

синове“   
10:00  „Полицейска академия 

2“ - екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1985), 
режисьор: Джери Парис, 
актьори - Стив Гутенберг, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Майкл Уинслоу, Брус 
Малер, Хауард Хесеман, 
Джордж Гейнс и др.

12:00  „Капитан Саблезъб и 
съкровището на Лама 
Рама” 

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

кото никога“   
18:30  „Новите съседи“  
20:30  „Полицейска академия” 

– екшън, комедия (САЩ, 
1984),режисьор - Хю Уил-
сън, актьори - Джордж 
Гейнс, Лесли Истърбрук, 
Ким Катрал, Стив Гутем-
берг, Д. Б. Байли, Буба 
Смит, Дейвид Граф, Доно-
ван Скот и др.

22:30  „Хотел Елеон”   
23:30  „Слънчева Филаделфия“   
00:30  „По-добре късно, откол-

кото никога“   
01:30  „Двама бащи, двама 

синове“   
03:30  „Любимци“  
05:00 „Хотел Елеон”  

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари 
06:00  „Слънчева Филаделфия“   
07:00  „По-добре късно, откол-

кото никога“   
08:00  „Двама бащи, двама 

синове“   
10:00  „Полицейска академия”
12:00  „Коледа в страната на 

чудесата”– семеен, коме-
дия (Канада, САЩ, 2007), 
режисьор - Джеймс Ор, 
актьори – Кармен Елек-
тра, Патрик Суейзи, Тим 
Къри, Престън Лейсли, 
Камерън Брайт и др.

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

кото никога“   
18:30  „Новите съседи“  
20:30  „Полицейска академия 

2“ - екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1985), 
режисьор: Джери Парис, 
актьори - Стив Гутенберг, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Майкл Уинслоу, Брус 
Малер, Хауард Хесеман, 
Джордж Гейнс и др.

22:30  „Хотел Елеон”   
23:30  „Слънчева Филаделфия“   
00:30  „По-добре късно, откол-

кото никога“   
01:30  „Двама бащи, двама 

синове“   
03:30  „Любимци“  
05:00 „Хотел Елеон”  

ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари 
06:00  „Слънчева Филаделфия“   
07:00  „Стъпка по стъпка”  

08:00  „Майк и Моли“   
09:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
10:00 „СуперБоброви“ – ко-

медия (Русия, 2016), 
режисьор - Дмитрий 
Дяченко, актьори - Павел 
Деревянко, Оксана Аки-
нишина, Роман Мадянов, 
Ирина Пегова, Владимир 
Толоконников и др.

12:00 „Любимци“  
13:00  „Приятели“  
14:00  „Ало, ало“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Домашен арест“ с.2
18:00 „Любимци“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.3
23:00  „Приятели” с. 7
00:00  „СуперБоброви“ – ко-

медия (Русия, 2016), 
режисьор - Дмитрий 
Дяченко, актьори - Павел 
Деревянко, Оксана Аки-
нишина, Роман Мадянов, 
Ирина Пегова, Владимир 
Толоконников и др.

02:00  „Слънчева Филаделфия“   
03:00  „Майк и Моли“   
04:00  „Теория за големия 

взрив”   
05:00  „Слънчева Филаделфия“   

вТОрНик, 8 ЯНуари 
06:00  „Слънчева Филаделфия“   
07:00  „Стъпка по стъпка”  
08:00  „Майк и Моли“   
09:00  „Домашен арест“  
10:00  „Закуска при татко“ – 

комедия (Русия, 2016), 
режисьор – Мария Крав-
ченко, актьори – Юлиана 
Кошкина, Анна Рудниц-
кая, Юри Колоколников, 
Полина Максимова и др. 

12:00 „Любимци“  
13:00  „Приятели“  
14:00  „Ало, ало“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
18:00 „Любимци“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.3
23:00  „Приятели” с. 7
00:00  „Закуска при татко“ – 

комедия (Русия, 2016), 
режисьор – Мария Крав-
ченко, актьори – Юлиана 
Кошкина, Анна Рудниц-
кая, Юри Колоколников, 
Полина Максимова и др. 

02:00  „Слънчева Филаделфия“   
03:00  „Майк и Моли“   
04:00  „Приятели”   
05:00  „Слънчева Филаделфия“   

срЯДа, 9 ЯНуари 
06:00  „Слънчева Филаделфия“   
07:00  „Стъпка по стъпка”  
08:00  „Майк и Моли“   
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00  „Неправна кантора” – 

комедия (Италия, 2013), 
режисьор – Умберто 
Рикони Картени, актьори 
– Фабио Воло, Зое Фе-
ликс, Енио Фантастичи-
ни, Никола Нокела и др.

12:00 „Любимци“  
13:00  „Приятели“  
14:00  „Ало, ало“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
18:00 „Любимци“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.4
23:00  „Приятели” с. 7

00:00  „Неправна кантора” – 
комедия (Италия, 2013), 
режисьор – Умберто 
Рикони Картени, актьори 
– Фабио Воло, Зое Фе-
ликс, Енио Фантастичи-
ни, Никола Нокела и др.

02:00  „Слънчева Филаделфия“   
03:00  „Майк и Моли“   
04:00  „Приятели”   
05:00  „Слънчева Филаделфия“   

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари 
06:00  „Слънчева Филаделфия“   
07:00  „Стъпка по стъпка”  
08:00  „Майк и Моли“   
09:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
10:00 „Хавайски сън в лятна 

нощ“ - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2016), 
режисьор – Хари Кейсън, 
актьори – Моани Айпиа-
Долан, Брент Бейли, 
Соня Балморес и др.

12:00 „Любимци“  
13:00  „Приятели“  
14:00  „Ало, ало“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
18:00 „Любимци“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.4
23:00  „Приятели” с. 7
00:00  „Хавайски сън в лятна 

нощ“ - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2016), 
режисьор – Хари Кейсън, 
актьори – Моани Айпиа-
Долан, Брент Бейли, 
Соня Балморес и др.

02:00  „Слънчева Филаделфия“   
03:00  „Майк и Моли“   
04:00  „Приятели”   
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Уникална изложба

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

дарение за църква на 
достоен българин

Грацията Катрин Тасева 
продава златния си медал 

Мечът и пръстенът 
на хан Кубрат ще бъдат 
показани в България 
през тази година. То-
ва потвърди министъ-
рът на културата Боил 
Банов, който се срещ-
на с директора на Ер-

митажа Михаил Пьот-
ровски. „Радвам се, че 
ще успеем да покажем 
меча на хан Кубрат и 
неговия пръстен в Бъл-
гария. Това ще стане по 
време на „Дните на Ер-
митажа“ в нашата стра-

челил добре.
Най-свидното сега 

му е да се съгради но-
вата църква в Каспи-
чан. За нея е дал обе-
щание пред покойния 
си син Пламен. 49-го-
дишен, той е починал 
от заболяване на кръв-
та. Преди да почине, 
ми каза: „Тате, ще до-
вършите църквата, то-
ва ще остане като един 
спомен”, разказва бай 
Стойчо. 

Затова дал и 50 000 
лева на църковното на-
стоятелство. Редовно 
минавам оттам - изма-
зана е, покривът е го-
тов. Мисля, че за годи-
на ще я завършим, ще 
помагам, както е нуж-
но, обяснява той. 

83-годишен мъж да-
ри 50 000 лева за стро-
еж на църква в Каспи-
чан. Да бъдеш запом-
нен с добро - това е ва-
жното в живота според 
Стойчо Стойчев.

Бай Стойчо, както е 
познат в градчето, е със 
завиден трудов стаж - 
40 години в керамич-
ния завод в Нови па-
зар и 20 години "част-
ник". Самият той се гор-
дее с изделията, кои-
то е направил, а това 
са добре познатите на 
всички българи преди 
1989 г. - сервизите „Со-

По пътя на спондилуса

Съкровище с меча на хан Кубрат 

Гимнастичката Катрин Тасева 
обяви, че продава така трудно 
извоювания и единствен в ка-
риерата й златен медал от Све-
товната купа, спечелен на бухал-
ки, както и уредите, с които го е 
спечелила, за благотворителна 
кауза. Повод за постъпката й е 
нуждата от средства за лечени-
ето на Иван Тодоров, който го-
дини наред води тежка борба за 
живота си. Така един боец като 
нашата грация реши да помогне 
на друг, който се намира в тру-
ден период, но не се предава. 
Самият Иван Тодоров написа в 
социалните мрежи:

„От няколко години се боря 

със сериозни здравословни про-
блеми с десния си крак. Претър-
пях неколкократни оперативни 
намеси, след които отново се по-
яви рецидив и от доброкачест-
вено образуванието в крака ми 
се преобразува в злокачествен 
тумор с големи размери. В мо-
мента съм с диагноза злокачест-
вен лейомиосарком на костта и 
меките тъкани. Минах през кур-
сове от лъче- и химиотерапия, 
които за съжаление не доведо-
ха до желаните положителни ре-
зултати.

В България специалистите в 
областта ми дават единствен ва-
риант за лечение кардиналното 

решение – ампутация на крака. 
Предприех пътуване до Турция, 
където ми дават шанс да спа-
ся крака си чрез тежка и мно-
го сложна по естеството си опе-
рация. За извършването й са ми 
необходими средства, непосил-
ни за мен и моето семейство, в 
размер на минимум 50 000 евро.”

ня“, „Нона“, „Лора“. Бай 
Стойчо дори е автор на 
официалните сервизи в 
НДК. Негови проекти са 

показвани в Германия. 
Обичам да работя, а и 
имах късмет, казва мъ-
жът и не крие, че е пе-

Бивша медицинска сестра  от Шумен събира па-
ри за рентген за детската травматология на „Пиро-
гов”, като бродира гоблени. Единственото по рода 
си спешно детско звено не разполага с рентгено-
ва апаратура за по-прецизна диагностика. Вече е 
намерен купувач за гоблените, които се продават 
благотворително.

Около 1500 от над 20 000 деца, преглеждани в 
детската травматология на „Пирогов”, остават там 
на лечение.

Медицинската сестра Цветанка Герчева, която от 

28 години се грижи за своя болен съпруг, разбрала 
за инициативата за набиране на средства за нова-
та апаратура. Решава да дари половината от това, 
което би получила за гоблените си.

„Тези 17 гоблена ми отнеха  15 години. Едно квад-
ратче е 20 нишки на 20 нишки. Значи 400 пъти се 
боде в едно квадратче. Аз от 1975 година работих 
в детска поликлиника и знам какво е да се работи 
с деца”, заявява тя. 

Часове след като Цветанка обявява идеята си, се 
намери купувач за всичките й гоблени. Тя получи 
общо 9000 лева. Както вече е обещала – половина-
та от тях отиват за детската травматология. 

„Това е апаратура от ново поколение. Ние можем 
да работим в много по-големи детайли, което ще 
помогне на децата”, заявява д-р Цуцумански. Дет-
ският рентген струва 150 000 лева.

Историческият музей във 
варна показа фотоизлож-
ба по повод 30-ата го-

дишнина от морската експеди-
ция "По пътя на спондилуса". 
в нея бяха показани архивни 
фотографии, модел на кораба 
"камчия", компасът и бинокъ-
лът на кораба от морската екс-
педиция, проведена през 1988 
г. от двама варненски архео-
лози - проф. михаил лазаров 
и иван иванов. Повод за про-
веждането на тази експедиция 
е откриването в световноиз-
вестния варненски халколитен 
некропол на накити, изработе-
ни от мидата спондилус. Тъй ка-
то този вид мида се среща само 
в средиземно море, находките 
от некропола са доказателство 

за наличието на древни търгов-
ски контакти. Основната цел на 
експедицията е да бъдат про-
учени търговските маршрути, 
свързвали средиземно и Чер-
но море през праисторическа-
та епоха.

Плаването започва на 7 сеп-

Жителите на Две могили се запознаха с постер-
ната изложба „Книжовността, обединител на евро-
пейските народи“. 

Целта на експозицията бе да илюстрира връз-
ките на българските книжовници и просветители 
през Възраждането с европейските културни цен-
ности, като тя представи някои оригинални старо-
печатни, редки и ценни издания. Сред тях жители-
те на града видяха „Няколко мисли за блъгарский 
язик и за образованието у блъгарити“ на Найден 
Геров,  „Кратко оглашение за взаимните български 
училища“ на Костаки Попов, издадена през 1861 г. 
в Белград с финансовата помощ на българското об-

щество в Браила, както и  добре познатото на всич-
ки „Ръководство за словесност“ на Добри Войников.

Всеки желаещ можеше да се запознае и с мини-
атюри, изобразяващи моменти от възрожденската 
епоха, както и Цар Иван- Александровото четве-
роевангелие, по-известно като Лондонското. По 
време на събитието беше проведена и дискусия с 
присъстващите относно културно-историческото 
наследство на страната ни и неговия принос към 
европейската ценностна система. 

Инициативата бе част от предвидените съби-
тия за популяризиране на европейското култур-
но наследство по Комуникационната стратегия на  
Република България за Европейския съюз през 
2018 г. Изложбата бе организирана от областна-
та администрация в Русе с подкрепата на Регио-
налната библиотека „Любен Каравелов“ и общи-
на Две могили.

Медсестра събира 
пари за „Пирогов”

на, които подготвяме 
съвместно с най-голе-
мия руски музей през 
2019 г.”, заяви минис-
търът.

 Уникалните пред-
мети са част от Переш-
чепинското съкрови-
ще. То е най-значимо-
то българско съкро-
вище и едно от двете 
извън съвременните 
български земи. Зна-
чението му се опреде-
ля от факта, че то е до-
казано на Кубрат. 

Мечът на хана е  с 
дължина 94 см и да-
тира от 30-те години 
на 7 век. 

Изработен е в Из-
точната римска им-
перия и е подарък на 
Кубрат от император 
Ираклий. Съкровище-
то съдържа и някол-
ко пръстена, печати и 
други лични вещи. 

То е от погребени-
ето на Кубрат и е от-
крито на 29 май 1912 г. 
в степта. 

тември и завършва на 22 
октомври 1988 г. То е осъ-
ществено с водолазния ко-
раб "камчия" и материална-
та и логистична подкрепа на 
ДП "Черноморски риболов" 
- варна. маршрутът на екс-
педицията започва от ва-
рна, преминава през Босфо-
ра, мраморно море, Дарда-
нелите, Егейско море, атина, 

егейските острови и обратно.
През 2013 г. беше създадена 

и книга за морската експеди-
ция "По пътя на спондилуса", в 
която са описани подготовката 
и провеждането на експедици-
ята от капитана на кораба ве-
селин венков.
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна ПеТКОВА

Бизнесмен присвоил 
зърно за 2,5 млн. лв.

Æестоêо óбиéство в столи÷ен хотел

вЗрив На гаЗОва 
БуТилка ПОгуБи 

мъЖ
59-годишен мъж е 

загинал при пожар в 
дома си в бургаското 
село суходол, съобщи-
ха от областната ди-
рекция на мвр-Бургас. 
Причина за пожара е 
взрив на неизправна 
газова бутилка. Двуе-
тажната къща е изгоря-
ла. Огнеборците са на-
мерили тялото на сто-
панина в една от ста-
ите на втория етаж на 
къщата.

БаБа ПаДНа
 в ШаХТа

75-годишната жена 
падна в необезопасе-
на при ремонт шахта 
в центъра на Пловдив 
и е в тежко състояние. 
Тя е със счупени крак 
и ръка и е претърпя-
ла операция. а общи-
ната и фирмата стро-
ител твърдят, че не са 
виновни. 

според хората от ра-
йона, ремонтът на ули-
цата тече вече половин 
година. 

ШОФЬОр ПриЗНа 
виНаТа си

По съкратена-
та процедура ще се 
гледа делото срещу 
25-годишния Петър 
Здравков, който пре-
гази балетиста мар-
тин Чикалов на пе-
шеходна пътека във 
варна. На разпоре-
дителното заседание 
по делото Здравков 
се призна за виновен.

ХакЕри раЗБиваТ и 
иЗТОЧваТ БаНкОви 

смЕТки 
големи български 

компании стават жерт-
ва на интернет кражби 
на големи суми от бан-
ковите им сметки зара-
ди лоша кибер култура. 
Отклоняват се суми от 
порядъка на 200 – 600 
хиляди евро. а в свето-
вен мащаб престъпни-
ци са източили от фир-
мените сметки суми за 
над 1 трилион долара. 
Това обясни Явор ко-
лев, началник на от-
дел „киберпрестъп-
ност” в гДБОП. Доста-
тъчно е компютърът на 
счетоводител да бъде 
заразен с вирус, за да 
се промени номерът 
на банкова сметка, към 
която се насочват пре-
водите, извършвани от 
фирмата. Това става с 
помощта на „мулета”.  
До момента са предо-
твратени щети за 500 
хил. евро.  

Възрастна 
жена загина 
при пожар

Полицай на 2018 г.

Умишлен палеж остави 
софиянци без ток

ализираните полицей-
ски сили в Пловдив. 
Детето сред публика-
та припада и гълта ези-
ка си. 

Тържествената цере-
мония „Полицай на го-
дината 2018“ се прове-
де за 25-та поредна го-
дина. На събитието при-
съства цялото професи-
онално ръководство на 
МВР, вицепремиерът и 
министър на отбраната 
Красимир Каракачанов, 
главният прокурор Со-
тир Цацаров, заместни-
кът му Иван Гешев, ше-
фът на НСлС Борислав 
Сарафов, столичният 
кмет Йорданка Фандъ-
кова и депутати.

На церемонията бя-
ха отличени полицей-
ски служители и колек-
тиви от цялата страна, 
постигнали високи про-
фесионални резултати 
през годината, както и 
граждани. Голямата ко-
лективна награда беше 
присъдена на служите-
лите от сектор „Фалши-
фикации“ при ГДБОП, 
които са осъществили 
шест операции по раз-
криване на фалшиви па-
рични знаци в значител-
ни размери.

Вътрешният минис-
тър Младен Маринов 
благодари на служите-
лите на МВР за тяхната 
работа и се обърна към 
отличените полицаи с 
думите, че наградите са 
оценка не само на тех-
ния труд, но са и благо-
дарност за техните коле-
ги и семейства. 

Окръжната прокуратура във Варна 
предаде на съд бизнесмена Тинко Д., 
който е присвоил 5 190 800 кг пшени-
ца, 1 433 900 кг слънчоглед и 32 400 
кг ечемик. Зърното му било поверено 
да пази като собственик на зърноба-
за в Провадия.

Стойността на присвоените коли-
чества зърно възлиза на 2,498 млн. 
лева, като длъжностното прис-
вояване е в особено голе-
ми размери, представля-
ва особено тежък слу-
чай и е извършено ка-
то продължавано де-
яние, изтъква проку-
ратурата. Престъпле-
нието се наказва с ли-
шаване от свобода от 
10 до 20 години.

През периода от 4 юли до 
3 октомври 2014 г. в Провадия 
и във Варна, в качеството си на длъж-
ностно лице - управляващ и предста-
вляващ на "Тинком Инвест" ЕООД - Ва-
рна, подсъдимият Тинко Д. присвоил 
зърното на 7 земеделски производи-
тели, кооперации и юридически лица. 
Сред потърпевшите от престъплени-
ето му прокуратурата отбелязва Про-
фесионалната гимназия по селско сто-

панство в Провадия, като училището 
е било принудено да намали разхо-
дите за храна и карти за пътуване на 
учениците си, а учебният процес бил 
затруднен.

В хода на разследването безспор-
но било установено, че през този 
период Тинко Д. сключил договори 
със седемте ощетени производите-

ли на зърно да съхранява 
произведената от тях 

продукция в зърно-
базата на фирма-
та си в Провадия. 
Вместо да изпъл-
ни поетите задъл-
жения с тези до-
говори, Тинко Д. 

противозаконно се 
разпоредил с произ-

веденото от тях зърно 
власт. Той продал вложе-

ната за съхранение земеделска про-
дукция от името на собствените си 
фирми - "Тинком инвест" ЕООД и "Аг-
ро тинком" ЕООД.

С получените пари той погасявал 
задълженията на собствените си фир-
ми към НАП, НОИ, лизингови компа-
нии, разходи за транспорт и вноски 
по кредити. 

В стая в столичния 
хотел "Рила" бе откри-
то тялото на 24-годиш-
ната Златена Стоянова 
от Гълъбово. Тя е била 
убита от 37-годишния 

Димитър Ръжев. Мла-
дата жена се регистри-
рала в хотела на 15 де-
кември.

Задържаният за 
убийството се дър-

Младши автокон-
трольор стойчо Яков-
ски от ОДмвр-Плов-
див получи наградата 
„Полицай на годината 
2018“. Той беше награ-
ден от вътрешния ми-
нистър Младен Мари-
нов и главния прокурор 
Сотир Цацаров.

През 2018 г. младши 
инспектор Яковски ор-
ганизира и проведе обу-
чение по „Безопасност 
на движението“ в 22 дет-
ски градини, 16 учили-
ща и 4 университета.

Той спасява и живо-
та на 4-годишно дете по 
време на демонстрация 
на служители на Специ-

жал по-
д о з р и -
телно и 
неадек-
в а т н о , 
з а т о в а 
от хоте-
ла по-
викали 
п о л и -
ция. Из-
върши-
т е л я т 
сам за-
вел по-
лицаите 
до стая-

та, където било тялото 
на жертвата. Комисарят 
говорил с него, при ко-
ето арестуваният при-
знал, че 2-3 дни преди 
това е взел наркотици и 

е пил, а след това разка-
зал как отнел живота на 
жената и какво причи-
нил на трупа след това.

"След като разка-
за подробно как е ми-
нал последния му ден 
и когато се стигна до 
извършването на звер-
ството, каза само: "Тряб-
ваше, трябваше". Първо 
е решил да я удуши. За-
почнал да я удря в гла-
вата с бутилка от уиски 
и когато момичето би-
ло мъртво, той се ядо-
сал, че едното й око е 
било отворено, а друго-
то не, и решил да й из-
боде отвореното…” Ди-
митър и Златена са се 
познавали само от ня-
колко месеца.

отêраднаха баãер
Багер е бил откраднат от двора на Алек-

сандровска болница в София. Въпреки че 
машината е изкарана на собствен ход, ня-
ма свидетели. Багерът е собственост на му-
зиканта и бивш клавирист на група "Ака-
га" Ясен Велчев. 

Музикантът недоумява как при толкова 
камери по столичните улици няма и следа 
от багера, който е бил подготвен за снего-
почистване. По думите му стойността на 
машината не е парична, а по-скоро санти-
ментална, тъй като много хора са помог-
нали да осъществи мечтата си.

Умишлен палеж в колектор в района на бул. "Слив-
ница" в София, предизвикан при опит за кражба, оста-
ви без електрозахранване 12 600 клиенти на ЧЕЗ Раз-
пределение в 6 столични квартала. Засегнати бяха до-
макинства и стопански потребители в "Захарна фабри-
ка", "Илинден", "Св. Троица", "Западен парк", "Фондови 
жилища" и "Банишора", съобщиха от ЧЕЗ.

Екипи на ЧЕЗ са реагирали незабавно и са констати-
рали на място употребата на запалителни средства в 
колектора и щети по кабели на дружеството. Един от 
повредените кабели е положен само преди две години. 

"Имаме опит с подобни умишлени пожари. Те се из-
вършват с цел изключване на електрозахранването 
за обелване на кабелите, сваляне на медта и преда-
ването й в пунктове за изкупуване на цветни метали. 
Кабелите, които полагаме в последните години оба-
че, са създадени по съвсем нова технология и не съ-
държат мед. Докато няма стриктно законодателство 
в тази посока обаче, подобни набези ще продължат 
и ще създават дискомфорт на хората", каза Виктор 
Станчев, главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпре-
деление България.

Жена на 68 години е за-
гинала при пожар в дома си 
в Бургас. На място са прис-
тигнали два противопожар-
ни екипа. Наложило се е да 
бъде счупен външен прозо-
рец, за да се влезе в жили-
щето, което било заключе-
но. В една от стаите е открит 
69-годишен бургазлия. Из-
веден е от помещението без 
опасност за живота.

В съседната стая обаче 
е открита съпругата му без 
видими признаци на жи-
вот, с частични обгаряния 
на тялото, както и в област-
та на главата. По първона-
чални данни вероятна при-
чина за пожара е от незага-
сена цигара.

Убиецът и неговата жертва

чества зърно възлиза на 2,498 млн. 
лева, като длъжностното прис-
вояване е в особено голе-
ми размери, представля-
ва особено тежък слу-
чай и е извършено ка-
то продължавано де-
яние, изтъква проку-
ратурата. Престъпле-

със седемте ощетени производите-
ли на зърно да съхранява 

произведената от тях 
продукция в зърно-

шаване от свобода от 

През периода от 4 юли до 
3 октомври 2014 г. в Провадия 

та си в Провадия. 
Вместо да изпъл-
ни поетите задъл-
жения с тези до-
говори, Тинко Д. 

противозаконно се 
разпоредил с произ-

веденото от тях зърно 
власт. Той продал вложе-
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за занимания на децата с 
всекидневни дейности. 

На официалното откри-
ване срещам Васил Чапра-
зов, 74-годишен колега, 
журналист, ром, който ра-
боти по проекта за инте-
грация на ромите. Споде-
ля ми, че би искал с рабо-
тата си да събуди ромите 
да обърнат очи към себе 
си, после и на общество-
то. Това би могло да ста-
не, ако всеки от тях има 
достъп до културата и об-
разованието от най-ранна 
възраст. 

Васил е завършил бъл-
гарска филология, рабо-
тил е в ромски медии, из-
давал вестник, участвал в 
списването на сливенски 

вестници. Бил някога учител, 
преподавател по български 
език на чужденци, работил 
в два местни вестника, съ-
брал над 40 години трудов 
стаж. Пенсията му днес е поч-
ти 400 лв.

 Васил има три деца и чети-
рима внуци. Насочвам разго-
вора с него към празниците 
на ромската общност. Искам 
да ми разкаже как почитат 

предстоящия много важен за 
тях Василовден. 

– Празнуваме го на 14 яну-
ари и той е много голям наш 
празник, особено тук, в квар-
тал „Надежда“ на Сливен – 
започва Васил. - На 13 януари 
вечерта отбелязваме Бъдни 
вечер, тогава за нас настъп-
ва Коледа. На другия ден е Ва-
сий. Така го наричаме ние. 

П и -
там Ва-
сил кой 
с п о р е д 
р о м и т е 
е Васий и 
защо го 
п р а з н у -
ват. 

– Счи-
та се, че 
Васий е 
с п а с и л 
р о м и т е 
от биб-
л е й с к о 
в р е м е , 
когато евреите са прогоне-
ни от Египет. Нашите роми 
се отъждествяват с гоните-
лите, египтяните. Те са те-
зи, които гонят евреите, фа-
раоните. Ние сме от тях – 

пояснява Васил Чапразов.
Традициите ни се припо-

криват с православните, но 
ги празнуваме по стар стил. 
Повечето сме православни 
християни. Хората ни не я 
посещават. 

Та нашата Коледа е на Ва-
сий. Вечерта срещу Васий се 
приготвя традиционно яс-
тие, за което се коли червен 

петел. С кръвта му се слага 
червено петно на челото на 
всеки от семейството. Хо-
рата варят боб с петел, ня-

Сливен заварихме чист, из-
мит след дъжда, с хора спокой-
ни и вглъбени в себе си. Тук сме 
по повод откриване на детска 
градина „Надежда“ в квартал 
„Надежда“, населен предим-
но с роми. Тя е част от много-
функционален център, в който 
освен нея има и медицински 
пункт с три кабинета – общо-
практикуващ лекар, педиатър 
и акушеро-гинеколог, и кул-
турно-образователен център 

кои с ориз. Други го готвят 
с кисело зеле. Правим още 
зелеви сарми. Те са по-раз-
лични, защото са с кълца-
но месо, не с кайма. На този 
ден отдаваме почит и бла-
годарност към възрастни-
те хора в семейството. На 
празничната трапеза най-
възрастният мъж разчупва 
питата и раздава по пар-
че на всеки, но първото е за 
Господа.

Интересни неща разказва 
Васил, но повече 
говори за рабо-
тата на Ромска-
та академия за 
интеграцията на 
ромите. Сърца-
ти и отдадени на 
делото жени ра-
ботещи активно 
по проекта ЗОВ, 
Ирина Файон, Ли-
лия Гунева и Ива 
Тончева, заедно с 
партньори и ме-
диатори, повече 
от три години из-
граждат живи мо-

дели в общността. Всички те 
заедно поставят ново нача-
ло, което вече се усеща.

   Дарина  НЕНОва

васил Чапразов

детска градина „надежда“

Българската православна 
църква почита на този ден па-
метта на св. Йоан Кръстител, 
който кръщава Иисус Христос 
в река Йордан. Народът нари-
ча празника Ивановден.

Св. Йоан Кръстител е назо-
ваван още 
П р е д т е -
ча, защо-
то предри-
ча идване-
то на Хрис-
тос на земя-
та и подгот-
вя пътя на 
Месията с 
проповеди-
те си. Спо-
ред Еванге-
лието той се 
прочул като 
проповед-
ник в Юдея и Галилея. Св. Йоан 
е увещавал хората да се покаят 
за греховете си и да отворят ду-
шите си за Бога. Като символ на 
пречистване Йоан кръщавал по-
каялите се с вода. Йоан Кръсти-
тел е заловен и обезглавен по 
нареждане на цар Ирод Антипа.

Обредното къпане за здраве 
на Йордановден продължава и 
на Ивановден. В някои райони 
на страната то дори е по-харак-
терно за този празник.

Навсякъде обредът е за мла-
доженците, като действието се 
извършва от кума или девера. 
Затова окъпването би могло да 
се разглежда като елемент от 
следсватбените обичаи, с ко-
ито се затваря широкият кръг 
на сватбената обредност. През 
този ден ергените къпят моми-
те, къпят се и младите мъже, и 
именниците. В Югозападна Бъл-
гария къпят младоженките и 
малките момиченца на възраст 
до една година.

Обредното къпане включва и 
размяната на подаръци, както и 

гостувания и празнична трапе-
за. Народната представа за св. 
Йоан като покровител на кум-
ството и побратимството опре-
деля гостуванията у кумовете.

Кумците носят кравай, месо, 
вино. Прави се обща трапеза. 

Обредната трапеза включва ва-
рено жито, фасул, ошав, бани-
ца, кървавица, печена луканка, 
свински ребра със зеле.

На Ивановден изтича и сро-
кът, през който обикалят ново-
годишните маскирани дружи-
ни. В някои райони на страна-
та коледарите отвеждат тър-
жествено "царя" на дружина-
та на чешмата, където го окъп-
ват.След това той устройва уго-
щение, на което присъстват и 
маскирани като мечка, невес-
та, арапи. С празнично хоро за-
вършва пълният цикъл на оби-
чая коледуване.

Статистиката за имената сочи, 
че над 300 хиляди българи имат 
основание да отбележат тази го-
дина Ивановден. Иван и сродни-
те имена са все още едни от най-
популярните.

имен ден празнуват иван, 
иванкa, иванина, ванина, ва-
ня, ваньо, Йоан, Йоанa, ка-
лоян, Йовко, Йовка, ивай-
ло, ивайла, иво, ивона, Жан, 
Жанa, Яна.

ОБиЧаи и ОБреди

Ритуалите преди Йорда-
новден и навръх празника 
са свързани с неговия ос-
новен смисъл – освещава-
нето на кръста, водата и це-
лия свят. Българите наричат 
този ден още Водици, Водо-
кръщи и пр. 

Народът вярвал, че точно 
в полунощ реките спират да 
текат и стават лековити. 

През нощта срещу праз-
ника, в потайна доба, небе-
то "се отваря" и Господ за-
става на небесната порта и 
изпълнява желания. Който 
дочака и успее да ви-
ди чудото с очите 
си и да изре-
че онова, 
к о е т о 
най-

м н о -
го иска, 
ще бъде 
възнаграден 
- желанието ще се 
сбъдне. 

На деня водата се освеща-
ва в църквата. След служба-
та с тържествено шествие се 
отива на реката, морето или 
друг воден басейн и попът 
хвърля кръста. За него ска-
чат нечетен брой младежи. 

Който успее да го открие, ще 
бъде здрав и щастлив. 

Богоявленският танц е 
традиция от незапомнени 
времена в някои региони. 
Подготовката започва ня-
колко дни предварително. 
Ако реката е замръзнала, 
се разбива ледът, изгражда 
се временен бент, за да се 
получи хубав вир за играта. 
Мераклиите да рипат в ле-
дената река винаги са мно-
го. Правилото е няколко ча-
са преди изгрев групата да 

се съ-

б е - ре на то-
пло и да започне подгрява-
не с греяно вино. Гайдари 
и тъпан огласят селото до 
съмнало. Хорото е мъжко, 
но понякога са се включва-
ли и моми балканджийки. До 

реката се отива групово, със 
знаме и песни. Повечето иг-
рачи са в домашно шити и 
бродирани ризи, с вълнени 
панталони и пояси.

От светената вода 
се носи вкъщи, ръ-

си се, пие се за 
здраве, пази 

се за лек 
през го-

д и н а -
та. От 
нея се 
слага 
в ъ в 
в и -
н о -
то и 
зеле-

в и я 
сок - 

да не 
се разва-

лят. Жени-
те, който са 

станали майки 
наскоро, раздават 

питки кравайчета за 
здравето на децата. 
На Йордановден се кръ-

щават децата. Това важи осо-
бено за родители, които дъл-
го време не са имали рожба 
или са взели хранениче (то-
ест осиновили са дете). От 
този ден започва периодът 
на сватбите.
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"млади сърца“ - пазителки 
на народните традиции

то материали, изпрате-
ни до нея и публикувани 
във в.  „Пенсионери“ от 
представители на пенси-
онерските организации 
в Шумен и Перник. Ин-
тересно е защо Николо-
ва мълчи и не взема от-
ношение конкретно по 
тях. Може би се страху-
ва, защото тогава хора-
та ще разберат как-
ва е истината.

 Това се потвърж-
дава и от нейното 
посещение в Радо-
мир. Тя ни залива с 
дребни клюки и лич-
ни конфликти, нагло 
пренебрегвайки истин-
ските проблеми на пен-
сионерите в Радомир-
ската община. Самата  
„г-жа Никой“ отхвърли 
председателката Настя 
Найденова за делегат 
на конгреса, а сега ид-
ва на крака да й дава 
характеристика и да я 
поздравява за рожде-
ния й ден, без да позна-
ва нейната дейност. То-
зи поздравителен ад-
рес трябваше да бъде 
от името на Областния 

съвет на пенсионерите.
Констатациите на 

Николова, че членски-
ят внос за 2017 г. не е 
преведен на ЦС, са лъ-
жа - при мен са всички 
квитанции за платения 
членски внос и ще пре-
дявим съдебен иск.

 Да, истина е, че кмето-
вете на някои общини, в 

т.ч. и кметът на Радомир, 
са оказвали финансова 
подкрепа за провежда-
не на различни меро-
приятия, но това е става-
ло след решение на Об-
ластния съвет със съдей-
ствие на областния упра-
вител на област Перник.

 Аз също искам да по-
питам, след като няма 
съдебна регистрация и 
до момента е нелегити-
мен представител на СП-
2004, с какви пари Нико-
лова и нейните придру-

жители пътуват из Бълга-
рия. От 2008 г. до сега тя 
единствено получава за-
плата от нашия членски 
внос, въпреки че сме на 
доброволни начала. Ис-
кам също да попитам:

 1. Къде отидоха па-
рите от членския внос 
на област София след 
смърт та на председател-

ката Маша Йорданова?
 2. Какво стана с голя-

мата сума от членския 
внос, която Йордан Ди-
чев задържа и не преве-
де на Областния съвет – 
Перник, за две години?

 Ние ще предявим иск 
за независим одит на ЦС.

 Що се отнася до ре-
шаване на социалните 
проблеми на възрастни-
те хора, дейността в Пер-
ник беше почти спряна 
от глупавите и самона-
деяни опити на В. Нико-

Като активен 
участник в уч-
редяването и 

изграждането на Съ-
юза на пенсионери-
те-2004 не мога да 
мълча. 

От много време на-
сам по повод и без 
повод Валентина Ни-
колова непрекъснато 
тиражира измислици 
и твърдения, без да се 
съобразява с каквато и 
да е достоверност. То-
ва е манипулация! От-
ново ще повторя - ня-
ма 65 последователи. 
Нека всички да раз-
берат - има 65 редов-
но избрани делегати 
на IV конгрес, които, 
възмутени от неспаз-
ване на устава и зако-
на при подготовката и 
провеждането на кон-
греса, доброволно се 
включиха в подписка-
та до Софийския град-
ски съд. В нея има яс-
но посочени факти, а 
не произволни обви-
нения, както твърди 
В. Николова. Подобни 
факти има и в много-

ОПрОВержеНие 

лова да обезличи Об-
ластния съвет на пен-
сионерския съюз. По 
тази причина възмож-
ност да се пътува без-
платно до Перник имат 
само пет села, а оста-
налите - не. Ако не бе-
ше тази намеса, месеч-
ната карта за автобус-
ните превози за пенси-

онерите нямаше да 
струва 26 лв., а мно-
го по-малко и т.н.

 Познавам отдав-
на В. Николова - в 
нито един момент 
тя не е дала нито 
идеи, нито предло-

жения как да се развива 
и действа една органи-
зация, за да бъде истин-
ски изразител и защит-
ник на възрастните хо-
ра. За съжаление в ней-
ния стил и метод на ра-
бота много често се от-
крояват клевети и клю-
ки. Това се потвържда-
ва не само от отноше-
нието й към мен, но и 
към такива личности 
като Нина Парашкево-

ва от София, Вяра Ан-
донова от Бургас, Елена 
Георгиева от Русе, Да-
на Янинска от Ихтиман, 
Радка Маркова и Георги 
Евтимов от Велико Тър-
ново, почетния предсе-
дател (лека му пръст ) 
ген. Георги Колев и др.

 Нерадостна е съд-
бата на голяма част от 
българските пенсионе-
ри. Но тя няма да се про-
мени, ако се надпревар-
ваме да демонстрира-
ме воля и стремеж за 
власт, а не действаме 
прозрачно, справедли-
во, отговорно в името 
на хората.

 Г-жо Николова, прес-
танете да се занимава-
те с нас. Ние вече уч-
редихме Нов съюз на 
пенсионерите, който е 
законно и съдебно ре-
гистриран. Вие си вър-
вете по вашия път, ко-
гато ви регистрират, а 
ние по нашия.  

    катя ХрисТОва, 
член на Цс на НсП

Въпреки клеветите и лъжите 
истината ще победи

ПравО на ОтгОвОр

 В бр. 47, ноември 2018 г., 
в публикацията „Спрете фал-
шивите публикации срещу СП-
2004“ госпожа Валя Николова 
изнася факти, които не отгова-
рят на истината.

 Управителният съвет на 
 СП-2004 – Шумен, изразява 
своето становище по тях.

1. Общинската организация 
на пенсионерите в Шумен е ед-
на от учредителите на Съюза на 
пенсионерите-2004.

 От учредяването му до края 
на 2017 г. редовно сме си пре-
веждали отстъпката от членски 
внос към ЦС на СП-2004 по бан-
ков път. През май 2017 г. сме 
превели 350 лв. членски внос 
с операционна бележка на ДСК 
–Шумен, №65 от 23.5.2017 г. А 
през октомври 2017 г. - 150 лв. 
за другите общини от Шумен-
ска област с операционна бе-
лежка на ДСК – Шумен, №11 от 
5.10.2017 г. 

2. Нямаме никакъв документ 
кога, на кой пленум на новия 
ЦС на СП- 2004 сме изключени.

 На 4 ноември 2017 г. на-
ша представителна група от 39 
пенсионери участваха на про-
тестния митинг в София. На 8 
декември 2017 г. Тодор Трен-
дафилов присъства на пленум 
на ЦС на СП- 2004.

 Документ, че ЦС на  СП-2004 
е изключил шуменската об-
ластна организация едино-
душно, нямаме. Събраните от 
пенсионерите 3800 подписа 
за преизчисляване на пенси-
ите, от които изпратихме ксе-
рокопие на г-жа В. Николова, 
бяха приети.

Според нас това ръковод-
ство на СП-2004 все още е не-
лигитимно, тъй като не е ре-
гистрирано от СГС. За пенсио-
нерския актив от община и об-
ласт Шумен, докато ЦС и кон-
тролната комисия не се утвър-
дят от СГС, те са нелегитим-
ни. И това не си го измисляме 
ние. Със съобщение на СГС от 
2 януари 2018 г. ние, ищците 

по съдебния иск, бяхме уведо-
мени, че съгласно чл. 18, ал. 1., 
т. 3 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел имена-
та на длъжностите на лицата, 
представляващи юридически 
лица, се вписват в Търговския 
регистър.

 Вие, г-жо Николова, не сте 
вписана като законен предста-
вител на СП- 2004 след смъртта 
на Цветан Минков. Това озна-
чава, че СП-2004 няма предста-
вител. Вие сте „г-жа Никой” за 
СП-2004.

 Затова се наложи, след ка-
то 65 делегати предоставихме 
с подписите си съдебен иск за 
нелегитимност на решенията 
на проведения IV конгрес на 
СП-2004 (на 3 юли 2017 г.), да 
бъде назначен особен пред-
ставител. Трябваше в едносед-
мичен срок да внесем 300 лв. 
в СГС, за да назначат особен 
представител, представляващ 
СП-2004.

 В противен случай не са-
мо исковата ни молба щеше 
да бъде върната и неуваже-
на, но имаше голяма вероят-
ност и СП-2004 да бъде зали-
чен от СГС. Защото заместни-
кът на Цветан Минков трябва-
ше да бъде избран не от пле-
нума, избран на IV конгрес на 
СП-2004, а от стария пленум.

 В интерес на истината ста-
рият пленум действително гла-
сува в началото на март (след 
смъртта на Цветан Минков) да 
го замества В. Николова. Но то-
ва решение не е било предста-
вено в СГС. И кой трябваше да 
го представи? Ами вие, г-жо Ни-
колова!

СГС задължи предоставили-
те с подписите си 65 делегати 
да предложат от съответните 
групи лица, които да ги пред-
ставляват. За такива предста-
вители определихме: Петър 
Петров - за подписалите се от 
София, Радка Маркова - за под-
писалите се от област Велико 
Търново, Анка Янкова - за под-

писалите се от област Шумен,  Ми-
ми Николова - за подписалите се 
от област Варна, Стефан Стефа-
нов - от област Перник.

 Г-жа Николова поставя под 
съмнение наличието на подпи-
сите на 65-те делегати. Ако ня-
маше такива подписи, СГС няма-
ше да приеме съдебния им иск. 
Но щом се съмнявате в достовер-
ността им, идете и ги вижте в СГС.

 Що се отнася до въпроса за-
що не превеждаме членски внос 
за 2018 г., отговорът ни е – на 
нелигитимна структура членски 
внос няма да превеждаме, дока-
то в съда не се реши вашата ли-
гитимност.

 И по последния повдигнат от 
вас проблем – за нашето член-
ство в СП-2004.

 Общинската организация 
в Шумен е регистрирана като 
юридическо лице в Търговския 
регистър от 18.9.2018 г. Не би-
хме проявили желание за колек-
тивно членство, докато не при-
ключи съдебният иск към СП-
2004.

 Пристъпихме към регистра-
ция в Търговския регистър, след 
като се убедихме, че така ще има-
ме по-голяма самостоятелност в 
своите решения. И след като се 
убедихме, че централната струк-
тура не помага в решаването на 
нито един проблем на пенсионе-
рите. Даже и такива проблеми, ко-
ито могат да се решават само на 
национално ниво.

 Все повече се убеждаваме, че 
е необходима такава промяна в 
организираното пенсионерско 
движение за защита на правата 
ни, която да слага пречки пред 
вождизма.  На пенсионерското 
движение са нужни сплотеност, 
координация и субординация в 
дейностите, за да имаме успех.
управителен съвет на съюза на 
пенсионерите - 2004 - Шумен
Председател: д-р анка ЯНкОва
Членове: Тодор ТрЕНДаФи-
лОв, иванка василЕва, спа-
ска иваНОва, ангел ЙОТОв, 
Огнян костадинов, руска Ди-
миТрОва, Йорданка кулОва, 
Бонка ПЕЕва

Всяка сряда преди обяд в 
залата на ремонтирания пен-
сионерски клуб в Ценово на-
стъпва истинско оживление. 
Времето е определено за тра-
диционната среща на члено-
вете на клуб „Млади сърца“. 
Тук се събират близо 60 жени 
от третата възраст, изпълне-
ни с много ентусиазъм, идеи 
и предложения за пълноцен-
но осмисляне на часовете сво-
бодно време. Седмичната сре-
ща е повече от задължител-

на, както жените се шегуват, 
тя е повече от закон Божи.  
За повечето от тях клубът ве-
че се е превърнал във втори 
дом. Почти винаги сбирките 
са придружени с множество 
и приятни изненади. 

„Развиваме активна дей-
ност за обединяване на хора-
та от третата възраст. Макар и 
да живеем в малко населено 
място, животът ни трябва да 
е пълноценен, да се предла-
гат интересни и разнообразни 
мероприятия и събития“, спо-
дели председателката на клу-
ба Румяна Иванова.  Жените 
с посребрели коси са се пре-
върнали в истински пазителки 
на народните обичаи и тради-
ции. В продължение на две го-
дини те се опитват да възста-
новят до най-малки подроб-
ности характерни за района 
на Ценово празници. Всяка от 
възстановките се заснима  ка-
то филм и по този начин оста-

ва като наследство на младите 
поколения. Вече са пресъзда-
дени „Нашиванки“, Сирни За-
говезни, „Пеперуда“ и „Гер-
ман“. Жените от третата въз-
раст се потопиха и в атмосфе-
рата на „Ладуване“, „Нарича-
не на пръстени“ и „Чуканки“. 
Младежкият дух и ентусиазъм 
никога не напуска жените. Те 
сами засадиха и продължават 
да се грижат вече втора годи-
на за 40 дръвчета.  Макар и на 
възраст, жените желаят да са 

в крак със съвременните тех-
нологии. Много са желаещите, 
които искат да преминат през 
курс за компютърна грамот-
ност, за да си комуникират с 
близки и далечни роднини в 
страната и чужбина. 

Много може да се говори за 
отличията на певческата гру-
па, за участието на „Млади 
сърца“ във фолклорни праз-
ници и конкурси. В традиция 
се превърна организиране-
то на зеленчукови борси за 
подпомагане на възрастни и 
подрастващи в неравностой-
но социално положение. Ина-
че и през тази година кален-
дарът на пенсионерския клуб 
в Ценово е наситен с множе-
ство прояви, събития, екскур-
зии и посещения. 

От „Млади сърца“ провеж-
дат редовни срещи и с ръко-
водството на общината по на-
болели проблеми. 

марий ПEЙЧЕв
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Негаснеща звезда в небето

Трета национална катастрофа

Гений, надраснал 
своето време

Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

171 г. от рождението на Христо БОтев

От стр. 1
Роден в навечерие-

то на Коледа и кръстен 
с името Христово, Ботев 
е сякаш оня нов месия, 
който идва, за да спаси 
своите братя. Но идвай-
ки на този грешен и по-
робен свят, той е надрас-
нал своето време, погле-
дът му е отвъд хоризон-
та, а душата му се рее 
в други пространства и 
това е неговата драма - 
да живее "сред глупци 
неразбрани". Във вени-
те му тече буйната кръв 
на Балкана, мисълта му, 
бърза и изпълнена с гри-
жа за ближния и свобо-
дата на родината. Умира 
съвсем млад, недостиг-
нал тридесетте, но на та-
зи възраст той вече на-
пълно е осъществил се-
бе си - оставя публици-
стика, за която е харак-
терен лютият език, кой-
то свисти като сабя и от-
разява горчивите исти-
ни на неговото съвре-
мие, толкова силно акту-
ални и днес. Оставя по-
езия - двадесетина сти-
хотворения шедьоври в 
нашата литература, съх-
ранили не по-слабо от 
публицистиката му него-
вите идеали.   

За Ботев любовта към 
род и родина започва с 
любовта към ближния, 
не може да гледаш без-
участно страданията на 

братята си, а оттам и на 
поробената си родина. 

Публицист, поет... Коя 
е другата дума, която 
определя личността на 
Ботев? Революционер. 
У него гори  огън, кой-
то изгаря душата му ка-
то огнедишащ змей, от 
чиито две гърла излизат 
два изпепеляващи пла-
мъка - на омразата и лю-
бовта. И омразата към 
робството, като реално 
такова и като робство 
на духа, и любовта към 
всичко скъпо и родно, 
са две сили, които дви-
жат разума и действия-
та му. Най-големият иде-
ал, за който е способен 
да пожертва себе си, е 
свободата и той го пра-
ви, отдава и живота си,... 
но това не му е доста-
тъчно. Като писателите 
романтици в Европа  той 
успява да превърне се-
бе си, живота си в ле-
генда, която да остане 
в ума и душата на бълга-
рина като онази мълва 
за Хаджи Димитър, ко-
ято дълго след смъртта 
му се носи, че го видели 
в Балкана...

Дали е искал да си 
отиде толкова млад? Ед-
ва ли. Но през 1873 годи-
на е обесен Апостола на 
свободата. Събитие, ко-
ето потапя в потрес ця-
ла България. Любен Ка-
равелов се оттегля от 

революционната ор-
ганизация и минава 
на просвещенчески 
позиции, толкова сил-
но се преобръща ду-
шата му... Но Ботев не е 

съгласен с него, за Бо-
тев няма друг път, ос-
вен борбата - свобо-
да или смърт. Най-ви-
сшата цел е свобода-
та, ако ли не, то смър-
тта трябва да е като 
в хайдушките песни - 
легендарна... И Ботев 
го прави - превръща 
себе си в легенда. 

Мисля, че е несъ-
ществено това, че не 
е знаел за прежде-
временното избух-

ване на Априлското 
въстание и за него-
вото потушаване. Но 
при дадените обсто-
ятелства как би мо-
гъл безучастно да си 
стои в Румъния и да на-
блюдава. Не. Той има 
план и стратегия. Как-
то е прецизен в стихо-
вете си, така прециз-
но режисира послед-
ните кадри от живота 
си. Параходът „Радец-
ки” е превзет. 

Прощалното писмо 
до Венета Ботева (тя 
до последната мину-
та не знае, че той оти-
ва на явна смърт, пре-
ди това Ботев се е по-
грижил семейството 
му да получи издръж-
ка,... ако с него се слу-
чи нещо и той знае, че 
ще се случи, а дъщеря 
му е току-що родена) e 
написано. На българ-
ския бряг коленичи и 
целува земята - неве-
роятен е в начина, по 
който създава своята 
легенда предание. 

И може би един-
ственото му наисти-
на голямо разочаро-
вание е, че народът 
не тръгва след него...  
Хората са изплашени, 
страхът е сковал души-
те им... После - герой-
ската смърт и легенда-
та за куршума, прони-
зал челото му...

Позволявам си да започна с нари-
цателното име Спаич, както са нари-
чали Димитър списаревски в кри-
латия орляк. Нека заедно да си при-
помним полета, който стана наблизо 
до столицата. Всели се завинаги в зе-
мята на Долни Пасарел…

Тръгнах по това душевно нанагор-
нище и неизбежно стигнах до отлетя-
лата календарна 1943 година, по-точ-
но до двадесетия ден на месец декем-
ври. На тази дата четиримоторни аме-
рикански бомбардировачи Б-24 „Ли-
берейтър” заедно с още 60 изтреби-
теля П-38 „Лейтинг”, 
летящи по посока 
на София, се насоч-
ват за поредния си 
четвърти полет за 
изпълнение на зло-
вещия бомбен удар 
над нашата краси-
ва столица… С на-
ближаването на 11 
ч. радиото препов-
таряло съобщени-
ето, че огромна ес-
кадра от 15-и аме-
рикански въздушен 
флот се насочва към 
Балканския полуос-
тров. В 12 ч. българ-
ският орляк, бази-
ран на летище Враж-
дебна, е вдигнат по 
бойна тревога. Из-
требителите „Дево-
атин”, настръхна-
ли, забързано при-
палват за излитане, 
пресрещане и удари 
по противниковата самолетна арма-
да, преди тя да е бомбардирала от-
ново София…

Случва се така, че Спаич не успява 
да излети с първите. Машината му не 
могла да припали. Остра болка свива 
пилотското сърце. Такъв орел нима е 
можел да остане на земята. Решение-
то е мигновено. Прехвърля се на друг, 
изправен изтребител. Авиотехникът 
е зарадван, че е уважен неговият са-
молет. Рапортът остава недовършен. 
Следва братска прегръдка. От кабина-
та на самолета пилотът гласно казва: 
„Сега кръв ще се лее, братко!” И маши-
ната дочува изречените думи, крилата 
потрепват за по-бързото излитане…

Малобройните български изтреби-
тели са започнали въздушния бой в 
небето над Панчарево, в района на 
Лозенската планина. Срещу всяка на-
ша машина са били 20-30 американ-

ски. В критичния момент на въздушна-
та битка в нажеженото небе се появя-
ва и закъснелият самолет. С точния си 
огън на крилатата машина и огъня на 
българското сърце Спаич се вкопчва 
в кървавата схватка. Крилата на аме-
риканския бомбардировач са прекър-
шени! Таранът е успешен!... Като две 
големи горещи факли двата самолета 
започват главоломното спускане към 
земята. Спускането продължава южно 
от Панчарево в околностите на До-
лни Пасарел. Спаич се насочва за по-
следното си кацане на родната земя! 

Земя, която ис-
тински е обичал 
наравно с нена-
гледното бъл-
гарско небе!

***
Мечтата да 

стане военен 
летец нито за 
миг не е напус-
кала Спаич. С от-
личие завършва 
Втора софийска 
гимназия. А в 
шести клас заед-
но с още некол-
цина другари в 
кръжока по ави-
омоделизъм по-
строяват безмо-
торен самолет. 
От този радос-
тен ден още по-
силно заплам-
тява обичта му 
към българско-
то небе. С отли-

чие завършва и военното училище на 
Негово величество с поредния 37-и 
пилотски випуск. И заслужено получа-
ва постоянен пропуск за летене в не-
бето с волността на истински орел! И 
небето става негов втори дом!

С още трима приятели се учат на пи-
лотско бойно майсторство в школата 
на малкото германско градче Верной-
хен близо до Берлин. Душевната на-
гласа на Спаич е била да бъде пръв 
сред първите. И в школата е имало 
такива чужденци, които са завижда-
ли на българина заради умението му 
да лети по-добре от другите. Да бъ-
де винаги пръв в небесните висини!

***
Подвигът на Спаич е извършен за 

секунди. С точния си огън на обичана-
та крилата машина Спаич прострелва 
и подпалва бомбардировача.

Полк. райчо васЕв, софия

димитър списаревски

ско море (Беломорска Тракия). 
Последиците от провала са тра-
гични – над 400 000 убити, ране-
ни и почина-
ли от боле-
сти и повече 
от 100 000 во-
еннопленни-
ци, които са 
з а д ъ р ж а н и 
от победите-
лите като за-
ложници за 3 
години. Ико-
номическите 
и финансо-
вите загуби 
се изчисляват на около 2 млрд. 
лева. Близо 1 млн. българи оста-
ват в земи, завладени от бивши-
те съюзници Сърбия и Гърция. 

Втората национална ката-
строфа – 1918 г., е в резултат от 

участието на България в Пър-
вата световна война (1914-1918 
г.) и претърпяното в нея пора-

жение. В страната настава сто-
панска разруха. Голяма част от 
промишлените предприятия не 
действат поради липса на суро-
вини, работна ръка и материали. 
Обработваемата земя пустее – 

няма мъжка работна сила и доби-
тък. Цените растат, шири се спе-
кула. Не достигат стоки от първа 

необходимост. 
След Солунско-
то примирие 
(1918 г.) у нас са 
настанени френ-
ски, английски и 
италиански во-
енни части, ко-
ито България 
трябва да оси-
гурява за своя 
сметка с продо-
волствие, транс-
порт и въглища. 

Запазени са военното положе-
ние и цензурата.

Националната катастрофа 
става пълна след подписване-
то на Ньойския мирен договор 

(1919 г.). България губи Южна 
Добруджа, Западните покрайни-
ни (Струмишко, Босилеградско, 
Царибродско и села в Трънско 
и Кулско), както и Западна Тра-
кия. Царството трябва да изпла-
ти тежки репарации в размер на 
2,25 млрд. златни франка, равня-
ващи се на 27,5 млрд. лева, или 
20% от националното богатство 
към онова време, в срок от 37 го-
дини на Гърция, Сърбо-Хърват-
ско-Словенското кралство и Ру-
мъния. България е задължена да 
разпусне редовната си наборна 
армия и може да организира са-
мо наемна войска, която заедно 
с полицията и граничната стра-
жа да не надхвърля 33 000 души.

любомир ШОПОв
Следва

Един от основните критерии 
за национална катастрофа 
е размерът на загуба на те-

ритория и население. България 
преживява три големи нацио-
нални катастрофи – в резултат 
на Балканските войни, в резул-
тат на Първата световна война и 
в резултат на прехода към неоли-
берален капитализъм след 1989 
г., при който  загубите и ката-
строфата са по-големи, отколко-
то при първите две национални 
катастрофи.

Първата национална ката-
строфа обхваща последиците за 
България от Балканските войни 
(1912-1913 г.).  Страната ни тър-
пи провал в усилията за нацио-
нално обединение. С Букурещ-
кия (28 юли) и Цариградския (16 
септември) 1913 г. договор са из-
губени голяма част от възстано-
вените през Първата балканска 
война територии, както и Юж-
на Добруджа. Остават запазени 
малка част от Македония (Пи-
ринския край) и излаз на Егей-
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Кога можем да гово-
рим за запек?

Запек има тогава, 
когато изхождания-
та са по-малко от 3 
пъти седмично и са 
придружени с напъва-
не и болка.

Кога и по какви причини рискът от запек е висок?

При хората над 55-60-годишна възраст рискът от развитие 
на запек е 5 пъти по-висок, отколкото при по-младите. Прие-
мът на лекарства, дехидратацията, липсата на движение са 
все причини, които допринасят за това. 

Можете ли да препоръчате на по-възрастните хора безопа-
сен и ефективен продукт срещу запек?

Едно ефикасно и щадящо средство против запек е Натура-
лакс 3 – природен продукт, комбиниращ екстракти от алое 
ферокс, джинджифил, американски орех, копър, малина, зър-
настец и мента. 

Ето как действат съставките в Натуралакс 3:

Алое подпомага храносмилането, а семената от копър сти-
мулират производството на жлъчен сок и намаляват риска 
от натрупване на газове. Кората от американски орех и зър-
настецът разхлабват, а листата от мента и малина подо-
бряват перисталтиката. 

Натуралакс 3 ще 
намерите В АПТЕКИТЕ! 
За повече информация: 
02/9530583

РАЗБЕРЕТЕ КАК 
ЧОВЕК ДА СЕ ИЗБАВИ 

ОТ ЗАПЕКА 
В ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ 

от известния гастроентеролог 
д-р Райна Стоянова!

Натуралакс 3 е оригинален американски продукт на дос-
тъпна цена! 
Само 2 капсули вечер за сигурен ефект на сутринта!

С ДОБАВЕНО 

АЛОЕ!

НЕ 
СЪДЪРЖА 

СЕНА!

В АПТЕКИТЕ!
За повече информация: 

СЪДЪРЖА 

20/100 капсули
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Камъните, които се 
образуват в жлъчката, 
може да са твърди и ме-
ки като глина, с размера 
на песъчинка или до ня-
колко сантиметра в диа-
метър. Броят им варира 
от един до десетки и до-
ри стотици!

До опасни послед-
ствия би могла да дове-
де дори и песъчинка в 
жлъчния мехур, убеди-
ли са се специалистите. 

По тази причина те 
често препоръчват опе-
ративно отстраняване 
на жлъчката. Народна-
та медицина обаче има 
своя теория за заболя-
ването. Наскоро немски 
медик и изследовател 
открива комбинация от 
екстрактите на няколко 
растения (бял трън, глу-
харче, артишок и шизан-
дра), която размеква ка-
мъните и песъчинките и 
спомага безболезненото 
им извеждане от тяло-
то. По думите на лека-
рите процесът е по-ба-
вен и по тази причина 
се препоръчва тримесе-
чен прием за пълни ре-
зултати, но не предиз-
виква кризи и предпаз-
ва тялото от последващо 
образуване на камъни в 
жлъчката. Заедно с това 
се наблюдава очистващо 
действие върху черния 
дроб, с което формула-
та се препоръчва при па-
циенти с омазнен черен 
дроб (стеатоза), хепатит, 
цироза и др. Откритие-
то е регистрирано под 
името Хепа клийнър и 
е достъпно в България 

в реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интер-

нист) за Хепа клийнър: 
„Препоръчвам горе-
що продукта. Аз самият 
провеждам всяка годи-
на тримесечен курс, за 
да поддържам черния 
си дроб и да съм сигу-
рен, че няма да страдам 
от камъни в жлъчката.“

Действие 
на Хепа клийнър:
Поддържа в норма 

стойностите на черно-
дробните ензими
Подобрява обмяна-

та на липидите и намаля-
ва омазняването на чер-
ния дроб
Пречиства черния 

дроб от токсини, бакте-
риални и вирусни ин-
фекции, наркотични ве-
щества, пестициди, ле-
карства, алкохол
Намалява вредно-

то въздействие от при-
лагани химио- и лъче-
терапия
Защитава клетъчни-

те мембрани 
Регенерира клетки-

те и усилва ефективност-
та на лимфната система 
за изхвърляне на тежки 
метали

Действа благопри-
ятно върху храносми-
лателния тракт, под-
държайки нормална ми-
крофлора в червата
Активира функция-

та на бъбреците
Хепа клийнър има 

дълготрайно дейст-
вие, като запазва своя-
та ефективност в тяло-
то дори след периода 
на употреба. Без лекар-
ско предписание.

Състав
Бял трън - екстракт 

(200 мг)
Корен от глухарче - 

екстракт (200 мг)
Артишок - екстракт 

(200мг)
Шизандра - екс-

тракт (200 мг)

Препоръчителен 
прием

2 капсули дневно след 
хранене с достатъчно 
количество вода. Спе-
циалистите препоръч-
ват 3 месеца прием, за 
да получите най-добри 
резултати. Но можете да 
започнете да чувствате 
някои от предимствата 
и подобренията и мно-
го по-рано. 

Çа контакти: вита Õерá, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Î Ï Ò È Ì À Ë Í À 
Ã Ð È Æ À 
ÇÀ Î×ÈÒÅ

„Аз съм на 80 години и от десет 
години пия непрекъснато „Лутеин 
Комплекс Плюс“. Започнах, кога-
то докторът ми откри зачатъци на 
перде и много се уплаших. Той ми 
каза да пия тоя „Лутеин Комплекс 

Плюс“ всеки ден по 1 капсула.
И сега да се похваля, перде ня-

мам, не нося очила, чета си про-
грамата без очила. Имам две дъ-
щери и трима внуци. Те нали с 
компютри работят, сега и те пи-
ят „Лутеин Комплекс Плюс“ и са 
много доволни. И аз съм много 
доволна!“

катарактата 
води до слепота
Катарактата е една от основ-

ните причини за нарушения в 
зрението и слепотата при по-
възрастните хора. Заболява-
нето причинява увеличаване 
плътността на лещата на окото, 
а оттам намаляване на нейната 
прозрачност. Ако сте над 55 г., 
пушите или страдате от диабет, 
а също и ако сте жена, рискът 

от развитие на катаракта значител-
но се увеличава. Редица проучва-
ния установяват необходимостта 
от високо съдържание на лутеин 
в очната леща за предотвратява-
не появата на катаракта.

ВЗЕМЕТЕ ПОДАРЪК КЪМ ВСЯКА 
ОПАКОВКА ЛУТЕИН КОМПЛЕКС 
- МОКРИ КЪРПИЧКИ ЗА ОЧИЛА.

веска стоянова,
велинград

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

Хепа Клийнър можете да поръчате директ-
но на телефон 0877 72 10 40, както и 

на интернет страницата: https://biotica.bg 
или в повечето аптеки в страната.
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В червата на всеки от нас 
има 15 килограма отрови, 
които водят до тежки забо-
лявания, затова системното 
им пречистване е от огро-
мно значение. Много хора 
смятат, че за да пречистят 
червата и стомашно-чрев-
ния тракт, е необходимо да 
си направят клизма. Това 
обаче далеч не е така, за-
щото отровите и опасните 
наслоявания не могат да бъ-
дат изчистени само с помо-
щта на клизма.

Все по-често се среща 
проблемът с нередовните 
черва, а това води до поч-
ти всички останали здраво-

словни проблеми. Остатъч-
ната хранителна маса е до-
бре да се изхвърля редовно, 
защото, престоявайки в чер-
вата ни, започва да загни-
ва, отделените газове и ве-
щества са токсични и лесно 
преминават в кръвообраще-
нието и така се разпростра-
няват по цялото ни тяло.

За профилактика и пред-
пазване от полипи и рак на 
дебелото черво аз препо-
ръчвам един съвременен 
фитопродукт, който по ес-
тествен начин пречиства 
червата и предпазва от об-
разуване на тумори по де-
белото черво. Продуктът се 
казва колон клийнър. Съ-
държа натурални биосуб-
станции, които подпомагат 
естественото изпразване на 
чревния тракт и участват ак-
тивно в процесите на деток-
сикация на тялото и под-
държането на здрава хра-
носмилателна система. ко-
лон клийнър отмива всич-
ки престояли и загнили ос-

татъци по храносмилател-
ната система, особено до-
бре изчиства от натрупани 
шлаки и мазнини по лига-
вицата и стените на дебе-
лото черво.

Продуктът се използва за 
ефективното прочистване 
на полипите в дебелото чер-
во  – причини за стомашно-
чревните възпаления, дис-
бактериозата и нарушена-
та чревна флора, фамилна-
та аденоматозна-полипоза, 
тумори и отслабването на 
имунната система.

колон клийнър съдър-
жа Алое екстракт, Псилиум 
екстракт  (индийски живо-
вляк), Екстракт тиквени сем-
ки, Сена екстракт. 

Препоръчителен е при-
емът в продължение на 3 
месеца 2 пъти в годината. 
„колон клийнър“ има дъл-
готрайно действие, като за-
пазва своята ефективност в 
тялото дори след периода 
на употреба. Без лекарско 
предписание.
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Ä-Ð ÀÑÅÍÎÂ: ÃÎËÅÌÈßÒ ÏÎËÈÏ ÇÀ 10 
ÃÎÄÈÍÈ ÑÒÀÂÀ ÐÀÊ ÍÀ ÄÅÁÅËÎÒÎ ×ÅÐÂÎ!

Хранителните добавки 
ТракЕиЯ са взаимвствани от хра-
ните на древните траки, съчетани 
с българските космически храни-
телни технологии. Те са създадени 
от Българската академия на науки-
те, съвместно с Института по кри-
обиология и хранителни добавки.

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

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

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

видове
 Тракеия:

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

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

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

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

5.Нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

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

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

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

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

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

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сър-

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

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

мария иванова, Благоев-
град, 0896 781 313

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

ТРАКЕИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092

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

Продукта „Колон Клийнър“ можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата 

https://biotica.bg  или в повечето аптеки в страната.

Злокачествените заболявания и 
хроничният запек са предпоставка 
за развитие на рак на дебелото черво
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 ОТПУШВА АРТЕРИИТЕ 
 “невероятно, но пре-

ди 10 години не бих повяр-
вал на това, че с тази фор-
мула плаките и съсиреци-
те се отмиват и изчез-
ват напълно” - потвърж-
дава един от най-добрите 
съдови хирурзи на Обеди-
неното кралство. “въпреки 
големия си опит не успях 
да помогна на майка ми, 
която почина на 61г. от 
инфаркт заради запушва-
не на артериите от пла-
ки. това ме накара да по-
могна на други хора и ре-
ших да открия алтерна-
тивен натурален метод 
за прочистване на кръво-
ностните съдове” - емоци-
онално разказва Лари Том-
сънс за случилото се.

 ”няма значение дали 
имате отскоро или с годи-
ни запушване на артерии-
те или вените - те могат 
да се отпушат по естест-
вен път” - уверено споделя 
откривателят на формулата.

РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕТОД ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ИНФАРКТ, 
МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ И РАЗШИРЕНИ ВЕНИ! 

 Почти 150 хил. души в 
цял свят потвърдиха ефек-
тивността на тази уникална 
формула в това число око-
ло 3 хил. души от България, 
които са преминали терапи-
ята и потвърждават ползите 
от този метод. (виж снимка-
та преди/след). 

СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ 
НЕ МОЖАХА 

ДА ПОВЯРВАТ 

Показвайки резултати-
те от терапията на водещи-
те кардиолози и съдови хи-
рурзи, всички те бяха шоки-
рани... “не можахме да по-
вярваме, че без приема на 
статини, бета-блокери, 
медикаменти или опера-
тивна намеса може да се 
постигне подобен ефект” 

- споделят хирурзите от Ан-
глия. “можем да се под-
държаме вечно здрави, но 
стига да можем да наме-
рим тайната на приро-
дата и нейните дарове” - 
категорични са експертите 
от лабораторията “Кардиф 
Лаб”. Само качествен про-
дукт, съставен от чисти на-
турални вещества, може да 
даде бързи и трайни резул-
тати, стимулирайки органи-
зма да реши тези пробле-

ми по нату-
рален път. 
Благодаре-
ние на съ-
временна-
та нанотех-
нология на 
молекуляр-
но ниво, съ-
що и след-
вайки био-
процесите в 
природата, 

помогна да се създаде уни-
калният продукт ‘’VENIMO’’. 

ПАТЕНТОВАНА 
НАТУРАЛНА ФОРМУЛА 

 Формулата на този про-
дукт е поместена в капсула, 
съдържаща 15 активни със-
тавки, които бързо и ефек-
тивно размекват съсиреците 

и ги отмиват, премахват пла-
ките, успокояват възпалени-
те места и дават възможност 
да се възстанови гладкостта 
на вътрешните стени на кръ-
воносните съдове. Това дава 
възможност на кръвта да за-
почне нормално да циркули-
ра и да достигне до най-отда-
лечените капиляри и ефек-
тивно да се оросят органите 
и целият организъм. Вслед-
ствие на това се подобрява 
работата на сърцето, нама-
лява се вредният холестерол 
и бихте се чувствали много 
по-витализирани. 

“Препоръчвам 2-ме-
сечна терапията, за да 
предотвратите неизбеж-
ното и да се чувствате от-
лично“ - убедено казва хи-
рургът Лари Томсън.

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 
120 ДУШИ

 Понеже технологията за 
обработка на ценните със-
тавки не е евтина и за да е 
финансово достъпен препа-
ратът за българските граж-
дани, са избегнати всякак-
ви посредници и дистрибу-
тори. В момента в България 
покупката на препарата ста-
ва чрез телефонно обажда-
не към оторизирания пред-

ставител за България.
ваЖНО! Само първи-

те обадили се 120 души 
ще получат продукта на 
професор Лари Томсън 
вместо 189 лв. само за 
55 лв. - опаковка, дос-
татъчна за едномесечен 
курс на ползване. Осигу-
рена е и безплатна дос-
тавка до Ваш адрес!

Промоционалната от-
стъпка е валидна до  
30.1.2019 г.

ХОРА, ПРЕМИНАЛИ
 ТЕРАПИЯТА

 “След втория инфаркт 
се страхувах за живота си. 
От мой познат разбрах за 
препарата. Вече чувствам, 
че кръвта ми се движи пра-
вилно и сърцето ми работи 
безотказно.”

Продан мечков,  
73 г., софия

“Кардиологът ми забра-
ни, но реално нямах подо-
брения от статините, ко-
ито ми преписваха. С кап-
сулите “Венимо” плаките 
изчезнаха, оросяването на 
крайниците ми се подобри и 
се чувствам много по-добре. 
Личният ми лекар е в шок!” 

Даниела маринова,  
72 г., Пловдив

“Невероятно, но как е 
възможно? - имам 3 байпа-
са , но след като преминах 
терапията с продукта, се 
чувствам много по-добре и 
се радвам, че съм жив.“

васил стефанов, 
 84 г., стара Загора

 “3 години страдах от раз-
ширени вени, но благодаре-
ние на този продукт вените 
вече не ме болят и се върна-
ха в своя нормален размер.”
Йорданка Николова, 67 г.,

с. горица, Бургаско

 в световен мащаб 
атеросклерозата уби-
ва 13 човека на всяка 

изминала минута!

Открит е био-молекулярен нанотехнологичен метод, който премахва атеросклеротичните плаки и ви предпазва от 
инфаркт и мозъчен инсулт. съдовият хирург и професор лари Томсън от англия и био-лабораторията в кардиф 
след дългогодишни проучвания и изследвания патентоваха този революционен метод за прочистване на кръво-
носните съдове. Благодарение на тази формула предоставят възможността на пациентите да намалят с 87% риска 
от инфаркт, 73% от инсулт и дори 48% от внезапна сърдечна смърт.

ПоМагаМ 
на хората 

да се 
освободят 
от болката

Павел 
Златанов:

Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб,  
ставите, 

подобрява 
кръвообра-
щението, 
отпуска 

мускулите и нервите.

ОБеЗБОляваЩ 
акУПУнктУрен аПликатОр

За всЕки ДОм

ЦЕНа 19,98 лв. Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

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

Произходът на това изделие е от Русия, 
известно като имприкатор „Кузнецова“. Раз-
пространен е в цял свят в различна форма – 
възглавнички, стелки, валячета и др. Уникал-
ното на българския апликатор е, че пуловете 
са капсуловани върху кожа, а не върху плат, 
което го прави по-лесен за почистване, а и 
кожата по-добре задържа топлината. Пуло-
вете имат въртеливо движение, което подо-
брява масажния ефект.

екипът ни честити новата година 
на читателите на вестника и им 

желае здраве и по-малко болки  
с акупунктурния апликатор
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ни най-малко не смята да 
отстъпва позиция и ка-
то състезател. Тя спече-
ли златен медал в дис-
циплината 25 метра със 
спортен пистолет на със-
тезанията за Световната 
купа във Форт Бенинг, 
САЩ, оставяйки след се-
бе си такива изтъкнати 
състезателки по спортна 
стрелба – Зорана Аруно-
вич от Сърбия и Анна Ко-
ракаки от Гърция.

Не престават да жъ-
нат успехи и двете сес-
три по бадминтон сте-
фани и габриела сто-
еви (5). Те триумфира-
ха с титлата на двойки в 

състезанията от Супер-
сериите 100 във френ-
ския град Орлеан.

Националният отбор 
по волейбол на Бълга-
рия за юноши до 17 го-
дини триумфира с шам-
пионската титла на Бал-
каниадата в Истанбул. На 
финала нашите момчета, 
с треньор Мартин Сто-
ев, победиха домакини-
те с 3:1 гейма и спече-
лиха заслужено златото. 
С този си успех най-мла-
дите ни „лъвове” полу-
чи директна квота за ев-
ропейското първенство 
през 2019 г.

Успешно се предста-
виха през годината и на-
шите борци на между-
народния турнир в Пол-
ша. В категория до 97 кг 
класически стил Нико-
лай Бай-
ряков се 
окичи със 
с р е б р о , 
след като 
на финала 
загуби от 
а м е р и к а -
неца Трей-
си Хенкок. 
Преди фи-
нала на-
шият бо-
рец, който 
бе пети на 
о л и м п и а -
дата в Рио 
де Жанейро, записа три 
победи  - над турчина 
Сюлейман Ербай с 5:1, 
арменеца Артур Шахи-
нян с 5:3, а на полуфи-

нала се справи и с 
датчанина Матиас 
Бак с 4:1.

Със сребро се 
окичи и Николай 
вичев в категория 
до 63 кг. До фина-
ла той първо туши-
ра Егуад от Еква-
дор, после се спра-
ви с шведа Виргил 
Бика с 9:1, а на по-
луфинала надделя 
над египтянина Ха-
сан Мохамед с 4:3. 
На финала падна от ар-
менеца Славик Галстян.

При най-леките до 57 
кг Недялко Петров съ-
що взе сребро след по-

беда над Качатрян от 
Бразилия с 12:4, а на фи-
нала загуби от арменеца 
Нораир Хагонян.

В свободния стил Ди-
митър иванов спече-

ли сребро в категория 
до 65 кг след успех с 
туш над китаеца Хаси-
багена.

Нашият национален 

Постижения Успехи
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Продължение от бр. 51-52
Успехите на българ-

ските спортисти про-
дължиха през изтекла-
та година и в бокса, и 
по вдигане на тежести, 
и в спортната стрелба, 
и в борбата.

Особено голяма ра-
дост ни донесоха два-
мата братя Пулеви. В 
един и същи ден в Со-
фия в зала „Арена Арме-
ец” в края на октомври 
те постигнаха две знаме-
нателни победи. Особе-
но знаменателен е успе-
хът на Тервел Пулев (1), 
който нокаутира съпер-
ника си - италианеца с 
аржентински произход 
Леонардо Бруцезе, и се 
окичи с европейска тит-
ла в полутежка катего-
рия.

По-големият брат 
кубрат (2) имаше да-
леч по-класен против-
ник в лицето на англи-
чанина Хюи Фюри. Побе-
дата за българина дой-
де доста трудно. Кобра-
та трябваше да доказва 
превъзходството си це-
ли 12 рунда. След при-

ключване на двубоя три-
мата съдии потвърдиха 
доминацията на нашия 
боксьор, като присъ-
диха 117:111, 118:110 и 
115:113 точки в негова 
полза. Така Кубрат Пу-
лев стана официален 
претендент за световна-
та титла в тежка катего-
рия на Международната 

боксова федерация, ко-
ято е притежание в мо-
мента на англичанина 
Антъни Джошуа.

Друг наш изтъкнат 
боксьор Даниел асе-
нов защити европей-
ската си титла в кате-
гория до 52 кг на шам-
пионата на Стария кон-
тинент до 22 години в 
румънския град Тър-
гу Жиу. Асенов надде-
ля на финала с 5:0 съ-
дийски гласа над испа-
неца Габриел Ескобар. В 
същия шампионат Бъл-
гария се увенча с още 
една европейска титла. 
Постигна я Мелис Йону-
зова, която на финала в 
категория до 69 кг по-
беди с явно превъзход-
ство полякинята Ната-
лия Марчиковска.

В шампионата по вди-
гане на тежести в Буку-
рещ нашият състезател 
георги Шиков взе сре-
бърно отличие в двубоя, 
както и два малки сре-
бърни медала във вся-
ко от отделните движе-
ния – в изхвърлянето и 
в изтласкването, в кате-

гория до 105 кг.
В категория до 62 кг. 

18-годишният стилян 
гроздев стигна до сре-
брото с 293 кг в крайно-
то класиране.

Само месец след пре-
избирането й за пре-
зидент на Българския 
стрелкови съюз мария 
гроздева (3) показа, че 

Спортната слава 
на България 

отбор по футбол, воден 
от треньора Петър Хуб-
чев, постигна победи в 
турнира Лига на наци-
ите над Словения с 2:1, 

над Норвегия 
и Кипър.

През из-
миналата го-
дина у нас 
се състояха 
две световни 
първенства 
по волейбол 
мъже и по 
гребане. Не-
зависимо че 
волейболи-
стите ни, во-
дени от Пла-
мен  кон-
с т а н т и н о в 
(6), не успя-
ха да се кла-
сират за фи-
налния кръг, 

трябва да бъдат поздра-
вени за постигнатите по-
беди  над Финландия с 
3:0 гейма, над Пуерто Ри-
ко с 3:0, над Куба с 3:0 
и във втория мач срещу 

И р а н 
с 3:0, 
с л е д 
като в 
първия 
загуби-
ха с 3:1.

Н а -
ц и о -
нални-
ят от-
бор по 
б а с -
кетбол 
м ъ ж е 
записа 
изклю-

чително престижна по-
беда над Франция на 
старта на втората фаза 
от световните квалифи-

кации. „Лъвовете” се на-
ложиха със 74:68 в „Аре-
на Ботевград” над „пе-
тлите”. Отборът ни изи-
гра много силен мач и 
срещу тима на Русия ка-
то гост и загуби с мини-
мална разлика 77:73.

Националният от-
бор на България по 
волейбол жени (4) съ-
що заслужава похва-
ла. Водени от треньо-
ра Иван Петков, моми-
четата ни успяха да се 
класират за финалите 
в Япония за световно-
то първенство. Те над-
деляха, макар и труд-
но, над Тайланд с 3:2 
гейма. Постигнаха и 
разромна победа над 
Азербайджан с 3:0 гей-
ма. С успех „лъвици-
те” ни се поздравиха и 
срещу силния отбор на 

Канада, който 
надвиха с 3:1 
гейма. За съ-
жаление във 
ф и н а л н а т а 
шестица мо-
мичетата ни 
не успяха да 
се класират, 
тъй като бя-
ха надигра-
ни от Китай 
с 3:1 гейма и 
от САЩ с 3:0 
гейма. Отстъ-
пиха и на сил-
ния тим на Ру-
сия с 3:1 гей-
ма.

Състезателят ни по 
мотоциклетизъм ангел 
караньотов (7) отново 
напомни за себе си. Той 
триумфира в Румъния в 
предпоследния кръг на 
източноевропейския 
шампионат по супер-
байк. Там записа уника-
лен рекорд за най-бър-
за обиколка на пистата 
„Моторпарк” с време 1 
минута, 38 секунди и 75 
стотни, въпреки че още 
не беше напълно въз-
становен от контузия-
та. Талантливият пилот 
завърши 12-те обикол-
ки на дългата 4 км пис-
та с 9 секунди преднина 
пред румънеца Роберт 
Орешан.

През новата 2019 го-
дина очакваме още по-
големи успехи от на-
шите талантливи спор-
тисти.
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вниманието на светов-
ните медии. Веднъж за-
щото турската армия 
предприе военна опе-
рация под кодовото наз-
вание „Маслинова клон-
ка” в Сирия, овладявай-
ки град Африн, нами-
ращ се на 45 км от тур-
ската граница. След то-
ва дойде преминаване-
то на страната от парла-
ментарна в президент-
ска република и в ръце-
те на Ердоган се съсре-
доточи огромна власт. 
Той ще съвместява ед-
новременно поста на 

държавен глава, шеф на 
правителството и лидер 
на управляващата пар-
тия. Турция бе в прожек-
торите на медиите и ко-
гато в консулството на 
Саудитска Арабия в Ис-
танбул бе жестоко убит 
журналистът Кашоги. 

През 2018 г. се про-
ведоха парламентарни 
избори в унгария (3). 
На тях не се очакваха 
изненади. Въпросът бе 
дали партията на 54-го-
дишния Виктор Орбан 
ФИДЕС, която управля-
ва страната от 2010 г., 
ще запази мнозинство 
в парламента. И след 
успеха на изборите на 

8 април Орбан е трети 
последователен мандат 
премиер.

И генерал Абдел Фа-

тах ас Си-
си в Еги-
пет няма-
ше алтерна-
тива. Впро-
чем на избо-
рите за дър-
жавен гла-
ва от 26 до 
28 март два-
мата му по-
т е н ц и а л н и 
п р о т и в н и -
ци – бивши-
ят премиер 
Ахмед Ша-
фик и бив-

шият началник на Гене-
ралния щаб на армия-
та Сами Анан, се оказа-
ха извън надпреварата. 
А регистриралият се за 
кандидат в последния 
момент – лидерът на 
партията „Ел Гад” Муса 
Мустафа, спаси положе-
нието да не останат из-
борите само с един кан-
дидат. Той обаче получи 
3% от гласовете. Дока-
то за досегашния прези-
дент генерал Сиси гла-
суваха 92% от гласопо-
давателите.

Още на първия тур 

спечели президентския 
пост при изборите на 
15 април Мило Джука-
нович в Черна гора. Той 
е и с дълга политическа 
кариера, която започва 
още от 1991 г. и от то-
гава е веднъж прези-
дент и шест пъти огла-
вява правителството на 
страната.

Нов президент оба-
че има куба (4).  На 19 
април парламентът на 
страната избра Мигел 
Диас Канел за държа-
вен глава. От 2013 г. е 
заместник на Раул Кас-
тро. Братът на Фидел 
запазва поста на гене-
рален секретар на Ко-

мунистиче-
ската пар-
тия.

В испа-
ния бе със-
тавено но-
во прави-
телство на 
2 юни, на-
чело на ко-
ето заста-
на лидерът 
на Соци-
алистиче-
ската пар-
тия Педро 

Санчес. До неговото 
номиниране за преми-
ер се стигна след гла-
суване на вот на недо-

верие на Мариано Ра-
хой в 350-местния пар-
ламент. Вотът на недо-
верие бе подкрепен от 
депутатите на 8 партии.        

 Немалко интерес от 
медиите бе проявен 
към балканските про-
блеми  (5). На 17 юни в 
село Псарадес на Прес-
панското езеро в гръц-
ка територия бе подпи-
сан договорът за разре-
шаване на гръцко-маке-
донския спор за името 
на Македония. Този до-
г о в о р 
се чака-
ше бли-
зо чет-
върт век 
и бе по-
д п и с а н 
на фона 
на сери-
озно на-
п р е ж е -
ние и в 
Македо-
ния, и в 
Гърция. 
Ратифи-
ц и р а -
нето му в македонския 
парламент, за да се впи-

ше в конститу-
цията ново-
то име Север-
на Македония, 
стана изключи-
телно драма-
тично. Депута-
тите на ВМРО 
бяха катего-
рично срещу 
ратифицира-
нето му. Но все 
пак се намери-
ха необходи-
мите гласове. 

А лидерът на ВМРО Ни-
кола Груевски поиска 
политическо убежище 
в Унгария.

Дълго време сло-
вения бе без прави-
телство след предс-
рочните парламен-
тарни избори на 3 
юни. 

На 1 юли истори-
ческа победа постиг-
на левицата в 110-ми-
лионно мексико на 
парламентарните из-
бори. Партията МОРЕ-
НА от левия полити-
чески сектор спечели 
250 места в 500-член-
ния парламент.

Гражданската вой-
на в афганистан про-
дължи. В Швеция се 
създаде патова ситуа-
ция след изборите за 
парламент на 9 сеп-

тември. В сирия пра-
вителствените сили 
водеха боеве за отво-
юване територии от 
Ислямска държава.

Изборите в Латвия, 
Чехия, Босна и Херце-
говина и Бразилия бе-
лязаха края на редица 
политически кариери 
и партии, предизвикан 
от отчаянието на обез-
верените граждани. Не-
доволните латвийци от-
хвърлиха управлявала-
та досега дясноцент-

ристка коалиция на 
парламентарните избо-
ри, като десетки нейни 
депутати отидоха в заб-
вение и кариерите им 
приключиха безславно. 
Най-много гласове спе-
чели лявата проруска 
партия „Съгласие”.

Това, че хората не 
са доволни от живота 
си, показаха и местни-
те избори в Чехия. По-
литическо движение 
„Действие на недовол-
ните граждани” (АНО) 
на чешкия премиер 

Андрей Бабиш - основ-
ната политическа си-
ла в страната, спечели 
вота за местни органи 

на властта в повечето 
административни цен-
трове, но претърпя бо-
лезнен неуспех в сто-
лицата Прага въпреки 
скъпо струващата пре-

Международен обзор

Продължение
 от бр. 51-52
Може би като 

гръм от ясно не-
бе дойде почти в 
края на годината 
решението на ан-
гела меркел (1) да 
се оттегли от ръ-
ководния пост на 
Християндемок-
ратическия съюз. 
Изненадата бе го-
ляма тъй като в 
продължение на 
близо 20 години 
нейното присъст-
вие на политическата 
сцена на Европа бе осе-
зателно. Германия пре-
живя сериозна полити-
ческа парализа, след ка-
то близо пет месеца от 
провеждането на пар-
ламентарните избори 
през септември 2017 г. 
не може да състави пра-
вителство. Това се случи 
на 14 март, когато соци-
алдемократите склони-
ха да влязат в коалиция 
с ХДС и ХСС. Това стана, 
след като в Социалде-
мократическата партия 
се проведе сред члено-
вете й референдум и на 
него 66% от участвали-
те казаха „да” на коали-
цията с Меркел. Абдика-
цията на Меркел дойде, 
след като на местните 
избори в Хесен парти-
ята й загуби близо 11% 
от предишните избори, 
а нейният съюзник ХСС 
претърпя поражение в 
Бавария. Засега тя смята 
да запази канцлерския 
пост, независимо че от 
„Алтернатива за Герма-
ния” настояват и него да 
напусне.

Съвсем очаквано 
65-годишният влади-
мир Путин спечели чет-
върти мандат на избо-
рите на 18 март. Никой и 
не очакваше някаква из-
ненада, след като дове-
рието към него непре-
къснато растеше и дос-
тигна до 83%. Анализа-
торите се учудваха, че 
той твърде късно обяви 
своята кандидатура, не 
участва и в телевизион-
ни дебати, и коментира-
ха, че така си е играл със 
страховете на хората, че 
може и да ги изостави. 
А няма 
н и к а к -
во съм-
н е н и е , 
че той е 
най-успе-
лият пре-
з и д е н т 
на Русия 
и изглеж-
да и след 
2024 г. 
няма да 
слезе от 
п о л и т и -
ч е с к а т а 
сцена.

През изтеклата годи-
на на няколко пъти Тур-
ция (2) бе в центъра на 

дизборна кампания, 
в която партията АНО 
похарчи близо 6 мили-
она долара. Тези избо-
ри се разглеждаха ка-
то първо изпитание за 
кабинета след назнача-
ването му през юни. В 
Прага – град със статут 
на регион, традицион-
на крепост на десница-
та, партията на Бабиш – 
много богат бизнесмен, 
обявил се срещу ими-
грацията и корупцията, 
се нареди този път едва 
на пето място.

Друг пример за про-
пастта между политици-
те и обикновените хора 

е забраве-
ната след 
в о й н а т а 
през 90-те 
години на 
м и н а л и я 
век Босна 
и Херце-
г о в и н а . 
Д о б р а -
та новина 
е, че 54% 
от имащи-
те право 
на глас 3 
м и л и о н а 
и 400 хи-

ляди души взеха учас-
тие в изборите. Изби-
рателите не допуснаха 
двама отявлени наци-
оналисти като лидера 
на босненските хърва-
ти Драган Чович и то-
зи на босненските сър-
би Милорад Додик за-
едно да влязат в съста-
ва на тричленното ко-
лективно председател-
ство на Босна и Херце-
говина. И двамата са из-
вестни с това, че редов-
но заплашват с отцеп-
ване на контролирани-

те от тях сръбски об-
ласти, което би могло 
да разруши фрагмен-
тираната по етниче-
ски принцип боснен-
ска държава.

В една от най-голе-
мите страни на Юж-
на Америка - Брази-
лия  (6) - не успяха 
да изберат президент 
още на първи тур. На 
балотажа на 28 октом-
ври се явиха крайно-
десният кандидат Жа-

ир Болсонаро и съперни-
кът му от левицата Фер-
нандо Адад. Президент-
ският вот раздели бра-

зилците. В крайна смет-
ка спечели Болсонаро. 

Изпратихме богата 
на събития година. Как-
во ли ни предстои?  
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 Годината ви преду-
преждава да сте отговор-
ни, да се предпазвате от 
преумора, да не си вну-
шавате, че сте стабилни 
и непоклатими, защото 
това самовнушение при-
крива истинското ви физи-
ческо състояние и може да се 
превърне в причина за трудно пре-
одолими здравословни проблеми. Задоволете ва-
шите потребности и стабилизирайте организма 
си. Осъзнайте връзката между духа и тялото и 
бързо възстановете добрата си форма, като се из-
бавите от страховете си. Не се лишавайте от по-
чивка и от обичта на близките си и се постарай-
те да се вслушвате в съветите им. В дните, в кои-
то Луната е във вашия знак, и в периода април-
юни, както и в края на годината владейте емо-
циите си.  Преценете дали сте с наднормено те-
гло и го намалете, а ако сте прекалено слаби, се 
погрижете с правилно хранете да качите някой 
и друг килограм. Пречиствайте редовно органи-
зма си от шлаките.

Планети Звезди

 КРИТИЧНИ ПЕРИОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ЛУНАТА

 критични периоди – луната е в Овен:
12-14 януари, 8-11 февруари, 7-10 март, 
4-6 април, 1-3 и 28-31 май, 25-27 юни, 
22-24 юли, 18-21 август, 14-17 септември, 
12-14 октомври, 8-11 ноември, 5-8 декември.
 критични дни – луната е в Телец:
14-17 януари, 11-13 февруари, 10-12 март,
6-8 април, 3-6 и 31 май, 1-2 и 27-29 юни, 
24-27 юли, 21-23 август, 17-19 септември,
14-17 октомври, 10-13 ноември, 8-10 декември.
 критични периоди – луната е в Близнаци: 
17-19 януари, 13-15 февруари, 12-14 март,
8-11 април, 6-8 май, 2-4 и 29-30 юни, 
1 и 27-29 юли, 23-25 август, 19-22 септември,
17-19 октомври, 13-15 ноември, 10-12 декември.
 критични периоди – луната е в рак: 
19-21 януари, 15-17 февруари, 14-17 март, 
11-13 април, 18-10 май, 4-6 юни,
2-4 и 29-31 юли, 25-27 август, 22-24 септември, 
19-21 октомври, 15-17 ноември, 12-15 декември.
 критични периоди – луната е в лъв: 
21-23 януари, 17-19 февруари, 17-19 март, 
13-15 април, 10-12 май, 6-8 юни, 
4-6 и 31 юли, 1-2 и 27-29 август, 24-26 септември, 
21-23 октомври, 17-20 ноември, 15-17 декември.
 критични периоди – луната е в Дева:
23-25 януари, 19-21 февруари, 19-21 март,
15-17 април, 12-14 май, 8-11 юни, 
6-8 юли, 2-4 и 29-31 август, 26-28 септември, 
23-25 октомври, 20-22 ноември, 17-19 декември.
 критични периоди – луната е във везни:
25-27 януари, 21-23 февруари, 21-23 март,
17-19 април, 14-16 май, 11-13 юни, 
8-10 юли, 4-6 и 31 август, 1-2 и 28-30 септември, 
25-27 октомври, 22-24 ноември, 19-21 декември.
 критични периоди – луната е в скорпион:
1-2 и 27-29 януари, 23-25 февруари, 23-25 март,
19-21 април, 16-19 май, 13-15 юни, 
10-12 юли, 6-8 август, 2-5 и 30 септември, 
1-2 и 27-29 октомври, 24-26 ноември, 21-23 декември.
 критични периоди – луната е в стрелец:
2-4 и 29-31 януари, 25-28 февруари, 25-27 март, 
21-23 април, 19-21 май, 15-17 юни, 
12-14 юли, 8-11 август, 5-7 септември, 
2-4 и 29-31 октомври, 1 и 26-28 ноември, 23-25 де-
кември.
 критични периоди – луната е в козирог: 
4-7 януари, 1-3 и 28 февруари, 1-2 и 27-30 март, 
23-26 април, 21-23 май, 17-20 юни,
14-17 юли, 11-13 август, 7-9 септември,
4-7 октомври, 1-3 и 28-30 ноември, 25-28 декември.
 критични периоди – луната е във водолей:
7-9 януари, 3-6 февруари, 1-2 и 30-31 март,
26-28 април, 23-26 май, 20-22 юни, 
17-19 юли, 13-16 август, 9-12 септември,
7-9 октомври, 3-5 и 30 ноември, 1-3 и 28-30 декември.
 критични периоди – луната е в риби: 
9-12 януари, 6-8 февруари, 5-7 март,
1-4 и 28-30 април, 1 и 26-28 май, 22-25 юни, 
19-22 юли, 16-18 август, 12-14 септември, 
9-12 октомври, 5-8 ноември, 3-5 и 30-31 декември.

Бъдете отговорни 
към здравето си. Осо-
бено през пролетта ви-
тамините са задължи-
телни. Избягвайте нерв-
ното напрежение и ти-
пичните за вас негатив-
ни мисли. Ако тялото ви 
подаде сигнали за про-
блем, не си поставяйте 
диагноза чрез интернет 
и не се самолекувайте, а 
се обърнете към специ-
алист. Не се претовар-
вайте с работа както 
психически, така и фи-
зически. Ако не успеете 
сами да се освободите 
от угризенията, свърза-
ни с ваши близки или с 
хора, които са вече в не-

зримия свят, ако се об-
винявате за нещо, кое-
то не сте могли да пре-
дотвратите, потърсете 
помощ при психотера-
певт, колкото и да ви се 
струва необичайно, за 
да ви помогне да избег-
нете депресията и да не 
си навредите непопра-
вимо на психиката. 

Предпазвайте се от 
проблеми в дните, ко-
гато Луната е във ва-
шия знак, както и през 
май и септември. Нама-
лете приема на течно-
сти при нарастваща Лу-
на, за да не увредите 
бъбреците си, да избег-
нете образуването на 
камъни и песъчинки в 
пикочния мехур. Избяг-
вайте сладките и соле-
ните храни. Внимавай-
те с опитите да нама-
лите теглото си, за да 
не си навредите заради 
неподходящо подбран 
период.

 ÂÅÇÍÈ

 ÑÒÐÅËÅÖ

 Нетипично за вас, от 
1 януари в годината на 
Юпитер, вашия управи-
тел, и на Глигана, след 
4 февруари, може да се 
окажете жертви на де-
пресия заради склон-
ност, каквато не прите-
жавате, да драматизира-
те всичко и да се притес-
нявате без причина. Са-
ми сте виновни за със-
тоянието си, а ако до-
пуснете лечение с ус-
покоителни, проблемът 
се задълбочава. Радвате 
се на добро здраве, ако 
се научите да приема-
те спокойно ставащото 

с вас и около вас, осо-
бено когато няма как да 
повлияете на събитията. 
Натоварването и липса-
та на почивка може да 
активират симптомите 
на хронични заболява-
ния. 

Склонни сте да пре-
небрегвате неразполо-
жението си, но ако то е 
често, по-добре е да по-
сетите личния си лекар. 
Здравословният живот, 
отказът от алкохола и 
балансираното физиче-
ско натоварване в дни-
те, в които Луната е във 
вашия знак, а също и в 
периода март-септем-
ври ви осигуряват ста-
билно здраве и ви пред-
пазват от проблеми с 
черния дроб. Грижете се 
за зъбите си и се пред-
пазвайте от настинки, 
ангина и бронхити.

 Пазете се от напре-
жение и пренатоваре-
ност с непосилна ра-
бота, за да съхраните 
здравето си. В проти-
вен случай очаквайте 
проява на язва, колит 
и на проблеми с жлъч-
ката. Хранете се по точно 
установен режим, не преяж-
дайте и не пропускайте движението. Посъве-
твайте се с вашия лекар какви храни е добре 
да изключите от менюто си, за да се чувст-
вате заредени със сили. Избягвайте мазните 
храни и приемайте богатите на калций, за да 
укрепите костната си система. В дните, в ко-
ито Луната е във вашия знак, се предпазвай-
те от травми на костите, а в периода март–
август не прекалявайте с физическото нато-
варване, ако сте с наднормено тегло. Напра-
вете необходимото, за да свалите излишните 
килограми. При кожен обрив пречистете ор-
ганизма си от токсините, преди да посегнете 
към лекарствата.

светлана ТилкОва – алЕНа

 Здравето ви през 
2019 година е зависимо 
от психиката ви и нерв-
ното напрежение. Има-
те навика да трупате ки-
лограми заради ядовете 
с околните, които с ни-
що не сте предизвикали. 

Най-лесният начин да 
излекувате тялото си е 
свързан със силата на 
мисълта, която може да 
ви помогне да се спра-
вите с всичките си бо-
лежки и да ви предпа-
зи от тях. 

Не допускайте над-
нормено тегло, почи-
вайте си и се движете 

 ÐÈÁÈ

Хороскоп за 2019 г.
Продължение от бр. 51-52

 ÑÊÎÐПÈÎÍ

 ÊÎÇÈÐÎÃ

 ÂÎÄÎËÅÉ

 През 2019 година е по-
вишен рискът от вирус-
ни и простудни заболя-
вания, които, нелекува-
ни навреме и усложни-
ли се, се превръщат в 
хронични. Не прекаля-
вайте с тлъстото месо и 
пържените ястия, защото 
жлъчката ви е чувствителна. Ста-
билизирайте психическото си състояние и не се 
вживявайте с несъществуващи проблеми. Вслуш-
вайте се в себе си и се научете да разчитате сиг-
налите, които ви подава вашето тяло. 

В дните, когато Луната е във вашия знак, в края 
на февруари и началото на март и в периода ап-
рил-юли се предпазвайте от проблеми с краката, 
стъпалата, ноктите. Не стойте прекалено дълго с 
неудобни обувки, а вечер се погрижете за масаж 
и почивка на краката си, защото на тях са разпо-
ложени важни точки, управляващи органите във 
вашето тяло. За вас е необичайна пълната апатия, 
точно обратното, обичате да споделяте пробле-
мите си. Общувайте с хора оптимисти, колкото и 
малко да са останали такива в България.

повече. Пийте бил-
ков чай, който е по-
лезен за вас, за да не 
страдате от безсъ-
ние заради налегна-
лите ви проблеми и 
нервно напрежение. 
Пътувайте, често из-
лизайте сред приро-
дата. 

В дните, когато Лу-
ната е във вашия знак, 
и през март, юли и де-
кември се предпаз-
вайте от травми на 
костите, на вените и 
на ставите. Щадете 
очите си от натовар-
ване с работа пред 
компютъра и от яр-
ка слънчева светли-
на. Не се подлагайте 
на драстични диети, 
защото губите сили. 
Грипните състояния, 
хрема и кашлица ле-
кувайте с билки. Не 
сте любители на фар-
мацевтичните проду-
кти и с право.
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сПОделете с нас

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Îáè÷àé ïúðâî ñåáå ñè!

Èçîñòàâè ìå
çàðàäè ïî-ìëàäà

Драга редакция, чета с удоволст-
вие поредицата ви „Житейски съ-
вети” от Фран Сорин. Полезно че-
тиво, което ме кара да се замисля 
за манталитета на повечето бъл-
гарски жени. Аз също не правя из-
ключение от тях. Мисля, че ние по-
грешно загърбваме себе си, собст-
вените си нужди в името на деца-
та и семейството. Лишаваме се от 
елементарни неща, само и само да 
не накърним интересите на близ-
ките ни. А правилното поведение 
е да обичаш първо себе си, да по-
ставяш собствените си желания и 
нужди над всичко останало. В жи-
вота си имам един момент, когато 
загърбих чувствата си в името на 
семейството, но днес съжалявам 
за стореното. 

Защото имах връзка с най-пре-
красния мъж. Обичахме се много. 

Уви, вече бях омъжена и трябва-
ше да се реша на развод, но не ми 
достигна сила да го направя. Друго-
то, което пак е абсолютно погреш-
но като мислене, е робуването на 
мнението на чуждите хора за нас. 
Сега, вече на преклонна възраст, 
си мисля, че човек трябва да из-
живее живота си, воден от своите 
лични чувства и желания, а не да 
го пропилява заради другите. За-
щото благодарност няма. Младите 
вече си имат собствени семейства, 
живеят си с техните радости и бол-
ки и ние, родителите, оставаме на 
втори, трети план. Сигурна съм, че 
са малко българските жени, които 
на стари години, обръщайки се на-
зад, да кажат: ”Живях за себе 
си и заради себе си.”

Мили хора, случи 
ми се нещо ужасно в 
личен план. Преди ня-
колко месеца съпру-
гът ми, който навър-
ши наскоро 82 г., се 
разведе с мен. Причи-
ната е, че се залюби с 
по-млада жена, която 
го използва, защото 
той има пари и имо-
ти. Така се е увъртяла 
покрай него, че той е 
загубил и ума, и дума. 
Многократно исках да 
говорим и да не стига-
ме до крайност, тоест 
да се развеждаме на 
тази възраст, но той не 
ме чуваше.

Сега живеят заедно 
в негова наследствена 
къща. Каза ми, че ня-

мало да ме изостави, 
ще продължи да ми да-
ва пари, за да не живея 
оскъдно, защото пен-
сията ми е малко над 
200 лв.

Не мога да го раз-
бера. Не съм вярва-
ла, че ще стане тол-
кова наивен на пре-
клонна възраст. Тя е с 
15 г. по-млада от не-
го, от малък провин-
циален град, дошла в 
столицата, за да тър-
си работа. 

Пенсионерка е и 
според мен добре си 
е направила сметката. 
Вместо работа си на-
мери възрастен спон-
сор за пари. Мисля си 
на моменти, че мъ-

и. П., 
софия

Kaлин Tepзиécки пpизнaвa, ÷e e ìинaл пpeз aдa

Bнyчкaтa нa Toдop 
Koлeв ce нocи нa кpилeтe 
нa любoвтa. Teoдopa пaк 
e пoвepилa cъpцeтo cи нa 
чyждeнeц, кaкъвтo бeшe 
и пpeдишният й гoдeник. 
Caмo oт някoлкo мeceцa 
eкpaннaтa д-p Boйнoвa 
oт „Oткpaднaт живoт“ 
имaлa вpъзкa c aнгличa-
нин, чиятo caмoличнocт 
пaзeлa в тaйнa.

Зapaди гopчивия oпит, 
кoйтo пpидoбилa oт пpe-
дишнaтa cи вpъзкa, 
cтигнaлa пoчти дo cвaтбa, 
a пpиключилa cъc cкaн-
дaлнa paздялa, aктpиcaтa 
cи дaлa oбeт пoвeчe дa нe 
пoкaзвa пoлoвинкитe cи 
пyбличнo. Kъм мoмeнтa 
Teoдopa и възлюбeни-

ят й живeeли paздeлeни 
и ce oбичaли oт paзcтoя-
ниe. Tя нeпpeкъcнaтo 
пътyвaлa дo лoндoн, 
къдeтo ce нaмиpaл тoй, 
зa дa ce виждaт. 

Eдвa cмoгвaлa нa тeм-
пoтo, зaщoтo cнимки-
тe нa cepиaлa били ин-
тeнзивни и пoнякoгa 
ce нaлaгaлo дa бъдe пo 
пoвeчe oт 15 чaca нa cни-
мaчнaтa плoщaдкa.

Bъв вcякa cвoбoднa 
минyтa пoчивкa oбaчe 
xвaщaлa тeлeфoнa и 
гoвopeлa c гaджeтo cи. 
Bнyчкaтa нa Aдaмa дopи 
вeчe имaлa идeя дa зa-
минe дa живee пpи люби-

мия в Aнглия, нo чaкaлa 
дa paзбepe кaквo щe бъ-
дe paзвитиeтo нa гepoи-
нятa й в „Oткpaднaт жи-
вoт“, зa дa пpeцeни дaли 
щe мoжe дa eмигpиpa.

Teoдopa oбaчe би-
лa твъpдo peшeнa тoзи 
път дa нe пpибъpзвa c 
гoдeжитe и плaнoвeтe зa 
cвaтбa. Aктpиcaтa, кoя-
тo e нacлeдилa тaлaнтa 
и cинитe oчи нa дядo cи, 
имaшe вpъзкa c кpacив 
лeкap.

Bнyчкaтa нa Toдop 
Koлeв отново влюбена 

Единствената на-
следница на 
Аxмед Доган са-

ма си изĸаpва пpеxpа-
ната. Демет е станала 
гpимьоpĸа, въпpеĸи че 
„пpинцесата на татĸо” 
винаги е била обгpижва-
на от Соĸола. Съyчени-
ците й от Италиансĸия 
лицей, ĸъдето yчат само 
децата на BИΠ-овете, 
казват, че винаги е би-
ла облечена с маpĸови 

дpеxи и имала личен шо-
фьоp, ĸойто я водел и 
взимал от yчилище.

Споpед слyxовете в 
саpаите на баща си в 
ĸваpтал Бояна Демет 
pазполагала с pазĸошна 
спалня, две гyвеpнантĸи 
и личен фpизьоp.

Mомичето обожа-
ва баща си и често xо-
дела с него на паpтий-
ните сбиpĸи. Кpасива-
та Демет е стyдентĸа 
в Софийсĸия yнивеp-
ситет. Дъщеpята на 
Соĸола имала афини-
тет ĸъм маĸияжа и още 
ĸато yченичĸа се спpа-
вяла бpилянтно с гpи-
ма. Освен това не спиpа-
ла да следи с огpомен 
интеpес всичĸи нови 
теxниĸи в тази област. 
Затова ниĸой от позна-

тите й не се изненадал, 
че е започнал pабота 
ĸато гpимьоpĸа.

Tаĸа xем ще си 
изĸаpва паpи, доĸато 
следва, xем pаботата й 
доставя yдоволствие.

Πоxвално било, че 
щеpĸата на Аxмед До-
ган не pазĸpила ĸоя е, 
доĸато ĸандидатствала 
за pаботата, както и пред 
клиентите си. Чаpовни-
цата не намиpала нищо 
лошо в това да pаботи 
и да си изĸаpва пpеxpа-
ната, вместо да чаĸа са-
мо на издpъжĸа от бога-
тия си баща. Освен това 
младата Демет е напyс-
нала pазĸоша и саpаи-
те на баща си, след ĸато 
навъpшила пълнолетие. 
И вече живее самостоя-
телно с пpиятеля си.

Kaлин Tepзийcки нaй-пocлe ce 
cъвзe и днec e дpyг чoвeк. „Живeя 
нe втopи, a пopeдeн живoт”, cпoдeли 
нacкopo пиcaтeлят. Toй пpoдължaвa 
дa твopи, нo oтcкopo e зaпoчнaл и дa 
пoмaгa нa дpyгитe.

Терзийски e пcиxиaтъp пo 
пpoфecия и e paбoтил кaтo тa-
къв в пcиxиaтpичнaтa бoл-
ницa „Cвeти Ивaн Pи-
лcки” в кв. Kypилo, Ho-
ви Иcкъp. Уcпopeднo 
c тoвa зaпoчвa дa 
пишe зa paзлични 
вecтници и cпиca-
ния, a пpeз 2000 г. 
нaпycкa paбoтaтa 
cи, зa дa ce oтдaдe 
изцялo нa пpизвa-
ниeтo cи. Oтcкopo 
пиcaтeлят ce e зaвъpнaл 
към cпeциaлнocттa cи. Дaли 
Kaлин Tepзийcки oфициaлнo 
paбoти кaтo пcиxиaтъp или пpocтo 
пoмaгa нa дoбpa вoля нa „зaкъcaли” 
xopa, зaceгa ocтaвa зaгaдкa.

Πpизнaвa, чe caмият тoй пъpвo 
e тpябвaлo дa пpeминe пpeз 
cвoeoбpaзeн кaтapзиc, дa cтaнe cи-

лeн. Taзи пpoмянa зaпoчнaлa, кoгaтo 
пpeди мeceци излязъл oт бoлницa.

„C oщe нeнaпълнo излeкyвaн пaн-
кpeac, c чepeн дpoб, c мнoгo кaкви ли 
нe пpoблeми нa тялoтo и дyшaтa нe 
бяx нaпълнo здpaв нaиcтинa и като ce 
пpибpax вкъщи, някaк cи тaм зa дни 

зaпoчнax дa пpoцъфтя-
вaм”, кaзвa пиcaтeлят.

Toй дoпъл-
вa, чe дoмът e 

ключoв eлeмeнт 
зa възcтaнo-
в я в a н e т o , 
нo иcтинcки 
cпacявa дoбpи-
ят чoвeк, кoй-

тo тe oбичa 
и ce гpижи зa 

тeб, cъздaвa миp 
oкoлo тeб. Toвa e 

жeнa мy Ивaнa, c кoя-
тo мaкap дa ca зaeднo oт гo-

дини, нямaт бpaк.
Явнo имeннo тя мy e пoмoгнaлa 

дa ce cъвзeмe и тялoм, и дyшeвнo, 
зaщoтo днec Kaлин Tepзийcки cмeлo 
зaявявa: „B тoзи мoмeнт cъм ocъзнaт 
бopeц и ми тpябвaт мнoгo cили.”

Терзийски e пcиxиaтъp пo 
пpoфecия и e paбoтил кaтo тa-
къв в пcиxиaтpичнaтa бoл-
ницa „Cвeти Ивaн Pи-
лcки” в кв. Kypилo, Ho-

пpибpax вкъщи, някaк cи тaм зa дни 
зaпoчнax дa пpoцъфтя-

вaм”, кaзвa пиcaтeлят.
Toй дoпъл-

вa, чe дoмът e 
ключoв eлeмeнт 
зa възcтaнo-
в я в a н e т o , 
нo иcтинcки 
cпacявa дoбpи-
ят чoвeк, кoй-

ви Иcкъp. Уcпopeднo 
c тoвa зaпoчвa дa 
пишe зa paзлични 
вecтници и cпиca-
ния, a пpeз 2000 г. 
нaпycкa paбoтaтa 
cи, зa дa ce oтдaдe 
изцялo нa пpизвa-
ниeтo cи. Oтcкopo 
пиcaтeлят ce e зaвъpнaл 
към cпeциaлнocттa cи. Дaли 
Kaлин Tepзийcки oфициaлнo 

и ce гpижи зa 
тeб, cъздaвa миp 

oкoлo тeб. Toвa e 
жeнa мy Ивaнa, c кoя-

тo мaкap дa ca зaeднo oт гo-

ключoв eлeмeнт 

дъùepятa нa Axìeд дoãaн 
зaпo÷нa paáoтa 

калина ПавлОва, 
Пловдив  

жът ми сигур-
но се е разбо-
лял от някаква 
психическа бо-
лест. Вместо да 
се крепим заед-
но в старините, 
защото не ни ос-
тава много дъ-
лъг живот, той 
драстично про-
мени всичко.

Преди вре-
ме ми се сопна 
и ми съобщи, че 

имал намерение да й 
припише апартамента 
на родителите му, кой-
то е само негова соб-
ственост. Казах му, че 
ако го направи, това 
ще бъде една безум-
на постъпка, с която 
ще ощети децата ни. 
Но той не ме изслуша 
дори, а заяви, че това 
е негов избор. Обичал 
я и искал да изживее 
последната си любов 
в живота.

Кажете ми, драга 
редакция, как да по-
стъпя, къде да отида 
и какво да правя? Как 
да го вразумя и да си 
го върна обратно?
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От стр. 1
- Честита да е на всич-

ки ни новата година! 
2018-а изпратих с бла-
годарност за това, че 
на пръв поглед малки-
те неща ми донесоха ог-
ромна радост. Посрещ-
нах 2019 г. с въздишка 
на радост и облекче-
ние, с усещането за до-
бре свършена работа. 
Към нашите деца и вну-
ци, към читателите, по-
читателите и приятели-
те на „Пенсионери”:  Же-
лая ви да бъдете здрави 
и силни, за да преборва-
те трудностите през ця-
лата година. Бъдете из-
пълнени с обич и смире-
ние един към друг!

- какво място зае-
ма музиката в живо-
та ви? Талантът ви е 
огромен, но само той 
достатъчен ли е?

- Разбира се, че дори 
да е огромен, само та-
лант не стига. Правил-
ните хора в точния мо-
мент трябва да повярват 
в него и след това пред-
стои самата работа - и за 
родители, и за учители, 
и най-много за самия та-
лант. Накрая, и ако пуб-
ликата, разбира се, по-
вярва в новото дарова-
ние, тогава трудът няма 
да е бил напразен. Цити-
рам един от многото та-
лантли-
ви тво-
рци: „Та-
л а н т ъ т 
е като 
пастата 
за зъби 
- за да 
излезе, 
т р я б в а 
да се на-
тисне!” 
( С м е е 
се.)

- Би-
ли сте 
на вър-
ха в две 
корен-
но раз-
л и ч н и 
епохи: 
при социализма и при 
демокрацията. Не обе-

ангелогласната певица е родена в димитровград под знака на целеу-
стремения, често инатлив, но пък честен и справедлив Овен. Завършила 
е естрадния факултет на Българската държавна консерватория в кла-
са на георги кордов. като вреден свой навик посочва пристрастеността 
си към шоколада. Освен че обожава да твори песни, ваня обича и да шие 
дрехи, наследени умения от нейната майка добринка. гордее се с нея, със 
сина си и свой колега Боян, с малката принцеса - внучката ванеса, и, раз-
бира се, с песните, чието създаване е предизвикала. трите неща, без ко-
ито не може, когато е далеч от дома си, са снимките на любимите й хо-
ра, Библията и... свежият въздух. девизът на именитата ни певица са 
кратки, но достатъчно красноречиви думи на майка тереза: „Прави до-
бро каквото и да става!”

пълните?
- Това не си ли ли-

чи?! Ако не беше така, 
песните не биха звуча-
ли правдоподобно. Все-
ки изпълнител се стре-
ми да се отъждестви с 
песните си, дори и да не 
са писани от него.

- колко голям тряб-
ва да е един певец, за 
да покори огромната 
сцена?

- Трябва да е толкова 
голям, колкото голяма е 
и самата сцена!

- имате ли време за 
себе си? Обичате ли да 
оставате насаме?

- Дори когато съм са-
ма, никога не се чувст-
вам самотна. Винаги 
намирам с какво да 
се занимавам,  какво 
да мисля и за какво да 

мечтая.
- каква е вашата ми-

сия в живота?
- Всеки на белия свят 

и ближния. Даже и да не 
можеш сам да покориш 
даден връх, не по-малко 
ценен ще бъ-
деш, ако вдъх-
новиш някой 
друг да го на-
прави, особе-
но ако не е 
вярвал в сили-
те си. Вярвам в 
силата на пе-
сента, затова 
съм й се пос-
ветила, зато-
ва съм я при-
ела и за своя 
мисия.

- казват, 
че формула-
та на успеха 
е една, неза-
висимо с как-
во се занимаваш. ва-
шата каква е?

- Смятам, че всеки 
трябва да се занимава 
с това, което най-добре 
умее да прави. Търсе-

нето на приз-
ванието обик-
новено започ-
ва още в дет-
ството. Роди-
телите са без-
ценни в откри-
ването му, съх-
ранението му и 
в настаняване-
то му в съзна-
нието на деца-
та, за да бъдат 
отговорни към 
таланта си още 
от малки.

- ако напра-
вим асоциа-
ция с Хипокра-
товата клетва, 
вие каква би-
хте дали пред 
публиката си?

- Винаги много вни-
мателно подбирам му-

бено чувство за хумор. 
В слънчев ден се раз-
минаваш с някого, без 
да се поздравите дори 
и без да знаете защо. Ид-
ва обаче страхотна буря 
и за двама ви, подавате 
си взаимно ръка и след 
това оцелявате вече ка-
то приятели. Това въл-
нуващо нещо ми се слу-
чи наскоро в Къщата на 
ВИП „Брадър”.

- На какво ви научи-
ха любовта и сцената?

- Любовта и песента, 
както и нейното слово с 
посланията, които те но-

сят, ме научиха на всич-
ко ценно в живота ми.

- имате ли премъл-
чана слабост? и кое 
може да ви нарани?

- Силата не е само в 
това да бъдеш труден 
за поваляне, а и в спо-
собността да можеш да 
се изправиш отново. Чо-
век не се предава лесно 
и никога не престава да 
се бори. Да продължиш, 
макар и с по-бавен ход, 
това е всъщност само-
съхранението.

- кое според вас е 
най-стойностното не-
що в живота?

- Това, за което в жи-
вота наистина си струва, 
е да правим според си-
лите си добри неща как-
вото и да става.

- г-жо костова, как 
се чувства един смър-
тен, обречен на без-
смъртие?

- Единствено само-
жертвата в името на дру-
гите обрича на безсмър-
тие. Предполагам всеки, 
който изпитва необходи-
мост да служи и на други 
хора, освен на себе си, е 
щастлив да го прави, без 
да мечтае за безсмъртие.

въпросите зададе 
иво аНгЕлОв

зиката, словото и аран-
жимента на песните, ко-
ито пея. После и аз сама-

та се подготвям за запис 
с изключително голяма 
отговорност. Всичко то-
ва го правя така, сякаш 
предварително съм по-
ложила клетва за пре-
клонение пред автори-
те на песента, с искре-
ност и прецизност в из-
пълнението ми, с вяр-
ност към самата себе 
си и огромно уважение 
към публиката!

- кои са думите, ко-
ито все още копнеете 
да чуете?

- В живота ми са се 
случвали истински чу-
деса. Затова винаги съм 
се вълнувала, когато чуя 
и от други хора свиде-
телства за чудесата и в 
техния живот.

- кой жест от колега 
ви е трогнал напосле-
дък и защо?

- Трябва да се помнят 
не само добрите жесто-
ве, които са правени за 
нас, но и всичко възхи-
тително и вдъхновява-
що, което е правено и за 
другите. Трогателна бе-
ше грижата на бившата 
ми колежка Ева Найде-
нова за мен в труден мо-
мент, с която дори не бя-

хме приятелки. Животът 
е странен учител, с осо-

диня-
в а т е 
с а м о 
п о -
коле-
н и я , 
но и 
стро-
е в е . 
каква 

е разликата да твори-
те тогава и сега?

- Разлика няма, стига 
да останеш верен на се-
бе си, вдъхновението да 
не ти измени и самият ти 
да не измениш на убеж-
денията си и на своето 
верую.

- имате ли любима 
своя песен? ако да, за-
що точно тя?

- Досещате се за отго-
вора, нали?! Нямам пе-
сен от изпетите ми, ко-
ято да не ми е 
любима! Това 
важи и за тези 
от репертоара 
на сина ми Бо-
ян Михайлов.

- а има ли 
песен, която 
продължава-
те да мечтае-
те да изпъл-
ните?

- Да, но това 
не е само една 
песен. Мечтая 
всичките въл-
нуващи ме сти-
хотворения да 
се превърнат в 
красиви песни, 
които да стават 
за изпълнение.

- Държи-
те ли текстът на вся-
ка песен да е като ва-
ша лична изповед? Да 
я почувствате със сър-

с тони димитрова и стефан  диомов

с Боян михайлов - талантливия й и чаровен син

Вярвам в силата на песента

„тоника св“ през 1983 г.

цето си, да я приемете 
и чак след това да я из-

е дошъл с мисията да 
обича не само себе си, а 
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Първа груПа
Нели Мирославова Михайлова 

– Русе, Назифе Алиева Саросмано-
ва – гр. Глоджево, обл. Русе, Златка 
Илиева Александрова – Варна, Ки-
рил Г. Коршутов – гр. Обзор, Юлия 
Димитрова Иванова – гр. Никопол, 
Кръстьо Кръстев – с. Градина, обл. 
Пловдив, Кольо Атанасов Славов – 
Казанлък, Симеон Спасов Игнатов – 
с. Овчеполци, обл. Пазарджик, Янчо 
Арабаджиев – с. Градина, обл. Плов-
див, Добринка Димитрова Касърова 
– Ямбол, Христо Георгиев Чемпиев – 
с. Дорково, обл. Пазарджик, Хюсеин 
Ахмед Мехов – с. Краище, обл. Бла-
гоевград, Асен Шабанов Моллов – с. 
Чепинци, обл. Смолян, Георги Деми-
рев – Карлово, Тянко Тянков – Варна, 
Донка Барутчиева – Пловдив, Дими-
тър Николов Ирикев – с. Средногор-
ци, обл. Смолян, Любен Ат. Панчев – 
гр. Обединение, обл. Велико Търно-
во, Иванка Гицова – гр. Кричим, Ни-
кола Богданов Ташков – с. Мусоми-
ща, обл. Благоевград, Кръстина Ко-
лева Тилкиджиева – Пловдив, Вера 
Димитрова Чобанова – с. Горна ма-
хала, обл. Пловдив, Момчо Момчев – 
Варна, Иван Иванов – Плевен, Йонко 
Койнов – Варна, Райчо Николов Цве-
тков – София, Кина Славова – с. Кор-
тен, обл. Сливен, Богдан Христов Га-
нев – с. Градище, обл. Габрово, Сла-
вка Шаркова – с. Аканджиево, обл. 
Пазарджик, Делка Стайковска – с. Ца-
рацово, обл. Пловдив, Илия Желев 
Желев – с. Държава, обл. Стара За-
гора, Игната Димитрова Куцкова – 
Кърджали, Васил Михайлов – Велико 
Търново, Елена Кръстева Якимова – 
Русе, Поликсения Велева – с. Тиянов-
ци, обл. Видин, Тотка Гинова – Плов-
див, Мария Теофилова – с. Габарево, 
обл. Стара Загора, Александър Коса-
ков – гр. Хаджидимово, обл. Благоев-
град, Иван Кръстев – гр. Рудозем, обл. 
Смолян, Калина Бъчварова – гр. Гоце 
Делчев, Сюлейман Неджеб Емин – с. 
Каменяк, обл. Шумен. 

вТОра груПа
Кирка Крилчева – Дупница, Мар-

гитка Иванова – с. Люлин, обл. Ямбол, 
Ганка Атанасова Николова – с. Нова-
ково, обл. Пловдив, Иванка Атанасо-
ва – Симеоновград, обл. Хасково, Ан-
тон Бонов – гр. Вършец, обл. Монта-
на, Антон Апостолов – с. Баните, обл. 
Смолян, Мария Петрова – гр. Бело-
во, обл. Пазарджик, Станка Янчева 
Петрова – с. Ясна поляна, обл. Бур-
гас, Петър Петков Дакев – с. Черни 
връх, обл. Бургас, Спас Гергински – 
гр. Септември, обл. Пазарджик, Таш-
ка Иванова – Ямбол, Юзеир Мустафа 
– с. Странджево, обл. Кърджали, Вио-
летка Карабельова – с. Червен брег, 
обл. Кюстендил, Димитър Сакарски – 
Тополовград, обл. Ямбол, Димка Ти-
цова – Разград, Никола Георгиев – 
с. М. Фуча, обл. Кюстендил, Мехмед 
Шабан – с. Боян, обл. Шумен, Петър 
Стефанов – с. Църквище, обл. София, 
Кръстина Радева – Варна, Георги Ил-
чев – с. Червен, обл. Пловдив, Слави 
Тодоров – Варна, Цветана Василева 
– с. Чалъкови, обл. Пловдив, Росица 

Костадинова – София, Янка Иванова 
– с. Драганци, обл. Бургас, Мехмед 
Курдов – с. Дичево, Силистра, Мария 
Дивчева – Русе, Неделя Ляпунова – с. 
Овчеполци, обл. Пазарджик, Василка 
Лазарова – Русе, Жечка Ганчева – с. 
Коньово, обл. Сливен, Елена Велич-
кова – Дупница, обл. Кюстендил, Сто-
ян Жечев – с. Житница, обл. Добрич, 
Петрана Тъскаванова – София, Мин-
ка Димова – с. Долно Белево, обл. Ха-
сково, Иванчо Петков – Шумен, Ата-
нас Зурнаджиев – с. Спасово, обл. 
Добрич, Иван Пеев – Пловдив, Недка 
Коева – с. Житница, обл. Добрич, Пи-
ринка Ковачева – с. Добринище, обл. 
Благоевград, Георги Иванов – Цеко – 

с. Гълъбинци, обл. Ямбол, Иван Заха-
риев – Димитровград, Мария Григо-
рова – гр. Велики Преслав, обл. Шу-
мен, Иван Недокланов – Русе, Петко 
Александров – Варна, Марин Йорда-
нов – Нова Загора, Живко Желев – 
Стара Загора, Милен Еврев – София, 
Величка Атанасова – с. Караджово, 
обл. Пловдив, Виктория Няголова – 
Добрич, Иван Флоров – Плевен, Иван 
Иванов – Добрич, Христо Неделчев – 
с. Хрищени, обл. Стара Загора. 

ТрЕТа груПа
Димитър Йорданов – Силистра, 

читалище „Св. Кирил и Методий” – 
„Модерно предградие”, София, Бо-
рис Пейков – гр. Стамболийски, обл. 
Пловдив, Господин Желязков – с. Хри-
щени, обл. Стара Загора, Петко Иванов 
– Разград, Петър Тодоров – с. Славови-
ца, обл. Плевен, Гена Добрева – Габро-
во, Георги Атанасов – с. Караджово, 
обл. Пловдив, Пенка Върбанова – Ни-
копол, обл. Плевен, Гена Лазарова – 
с. Горно Сахране, обл. Стара Загора, 
Крум Цветков – с. Долейна, обл. Ви-
дин, Зора Върбанова – София, Велин 

Големинов – с. Долни Пасарел, обл. Со-
фия, Никола Янев – с. Долни Пасарел, 
обл. София, Донка Генова – Плевен, 
Надежда Петрова – с. Камещица, обл. 
Габрово, Анна Ник. Нейнина – с. Кара-
джово, обл. Пловдив, Кръстьо Джам-
базов – Пловдив, Иванка Паунова – с. 
Ведраре, обл. Пловдив, Нения Петко-
ва Николова – с. Малък чардак, обл. 
Пловдив, Запряна Кобурова – с. Ми-
лево, обл. Стара Загора, Орлин Таба-
ков – с. Джерово, обл. Кърджали, Иван 
Пеев – с. Бистренци, обл. Русе, Пенка 
Хубанова – гр. Бяла, обл. Русе, Дими-
тър Тамбураджиев – Благоевград, Ма-
гда Минчева – с. Лукорско, обл. Со-
фия, Иван Паунов – Асеновград, Иван 
Братанов – Провадия, Янка Терзиева 
– Димитровград, Величка Воденича-
рова – Благоевград, Кирил Гусев – Со-
фия,  Драгостин Ангелов – с. Долна 
Студена, обл. Русе, Милка Екзарова – 
с. Кайнарджа, обл. Силистра, Цветанка 
Костова – гр. Тервел, обл. Добрич, Еле-
на Димитрова – Добрич, Вълчко Най-
денов – гр. Мездра, обл. Враца, Георги 
Хаджиначев – гр. Бяла, обл. Русе, Боян 
Накев – София, Ангел Калайджиев – с. 
Долна махала, обл. Пловдив, Страхил 
Масларов – гр. Каблешково, обл. Бур-
гас, Иван Златев – с. Китка, обл. Варна, 

Али Седеф – с. Безмер, обл. Добрич, 
Христо Черъков – Стара Загора, Гено 
Ив. Генов – с. Държава, обл. Стара За-
гора, Христо Славов – с. Долище, обл. 
Варна, Тодор Илиев Петров – София, 
Павлина Благоева – Благоевград, Бо-
гдан Петров – с. Игнатица, обл. Вра-
ца, Савина Кушелиева – Бургас, Ашим 

Мустафа – с. Безмер, обл. Добрич, Ми-
ко Хаджийски – София, Янко Григоров 
– с. Градево, обл. Благоевград, Славка 
Гергова – с. Гаганица, обл. Монтана, 
Елена Асенова – с. Голеш, обл. София, 
Тодор Колев – с. Кривина, обл. София, 
Слави Тодоров – Варна, Росица Коста-
динова – с. Драганци, обл. Бургас, Ро-
за Генова – София, Калинка Кючукова 
– гр. Любимец, обл. Хасково, Богдан-
ка Ковачева – с. Шумата, обл. Габрово, 
Христа Димитрова – с. Церовец, обл. 
Разград, Цветана Маркова – с. Рогозен, 
обл. Враца, Иван Кирилов – Дупница, 
Николина Иванова – Първомай, обл. 
Пловдив, Венка Антонова Тошева – гр. 
Кула, Ибраим Юсив – с. Вълкосел, обл. 
Благоевград, Мехму Юсив – с. Вълко-
сел, обл. Благоевград, Любчо Павлов 
– с. Градешница, обл. Враца, Мехмед 
Ахмед – с. Прелез, обл. Разград, Милю 
Куртев Цветков – Варна, Георги Кос-
тов – Павликени, Фейбия Рашид – с. 
Камен, обл. Добрич, Ангел Георгиев 
Русков – с. Камилски дол, обл. Хаско-
во, Георги Караджов – село Главини-
ца, обл. Пазарджик, Андон Димитров 
– с. Ст. Караджово, обл. Ямбол, Марко 
Глушков – Смолян, Станка Симеоно-
ва – с. Любенова махала, обл. Сливен, 
Велико Колев – Варна, Любомир Андо-
нов – Дупница, Стайко Колев – Хаско-
во, Димитър Димитров – с. Гъбене, обл. 
Габрово, Жейно Жейнов – София, То-
дора Спасова Захариева – София, Фи-
доси Трайков Георгиев – с. Сталийска 
махала, обл. Монтана, Радост Маринов 
Чинов – с. Ушинци, обл. Разград, Геор-
ги Върбанов Георгиев – с. Козаревец, 
обл. Велико Търново,

Стефанка Никова – Велико Търно-
во, Кирчо Димитров – Стара Загора, 
Вътка Николова – с. Ракита, обл. Пле-
вен, Станка Пенчева – с. Беловица, обл. 
Пловдив, Радка Пиронкова – София, 
Гено Ралевски – с. Беловица, обл. Плов-
див, Мюжгян Хаджиисмалова – Асе-
новград, Параскева Димова – с. Вес-
лец, обл. Враца, Георги Николов – с. 
Златия, обл. Монтана, Донка Борисо-
ва – с. Брод, обл. Хасково, Сюлейман 
Пазвантов – с. Катраница, обл. Смолян, 
Салих Керинов Сираков – с. Катрани-
ца, обл. Смолян, Стоимен Георгиев – 
с. Косача, обл. Перник, Иван Стрел-
ков – Копривщица, обл. София, Любо-
мир Чилингиров – с. Завоя, обл. Кър-
джали, Стилияна Димова – с. Църква, 
обл. Добрич, Стоян Дамянов Стоянов 
– с. Мръзеци, обл. Габрово, Хайри Са-
лимехмедов Почев – с. Елховец, обл. 
Смолян, Марийка Драгоева – с. Спа-
сово, обл. Добрич, Трендафил Стой-
чев – Карлово, Тана Димитрова – с. 
Красново, обл. Пловдив, Иван Асенов 
Ваклев – София, Мария Ганчева Геор-
гиева – Варна, Недка Господинова Ко-
ева - с. Житница, обл. Добрич, Иван 
Александров Ценов - с. Дива Слати-
на, обл. Монтана, Матю Спасов Ма-
тев - с. Бистренци, обл. Русе, Василка 
Йочева - Бургас.

От стр. 1
За тяХ реШиХме към календара да ПриБавим и ПОлеЗния ма-

саЖен гел с Черен Оман, кОйтО ОБлекЧава БОлката. Освен плика с 
календара те ще получат и малко колетче от пощенската станция 
(първа група).

втората група късметлии са онези, които ще зарадваме с храни-
телната добавка „гинковин”, подходяща за всеки, който има проблем 
със сърцето и паметта.

най-много са щастливците от третата група с възможността да 
закачат на стената репродукцията на талантливия художник ва-
сил горанов „край софрата”, направил жест към нашата аудитория 
и упълномощил ни с правото да ползваме за календара избрана от нас 
картина от невероятно богатото му творчество. 

Печелившите 
в томболата

със сигурност ще има и разочаровани сред хилядите ни абонати. но при ло-
тариите е така – някои печелят, за други остава надеждата в бъдеще съдба-
та да им се усмихне. Успокояваме ги с предимствата, които им предоставяме – 
безплатна юридическа консултация и две публикации на съобщения за радост-
но или тъжно събитие, безплатен коледно-новогодишен 51-52 брой, тъй като 
са платили точно 50 вестника. не е без значение и гаранцията, че при евенту-
ално принудително вдигане на цената те няма да доплащат нищо. 

Препоръчваме на онези, които пропуснаха кампанията, да поправят греш-
ката си. всеки месец до 15-о число може да се влеят в армията на абонати-
те, достатъчно е, щом си вземат пенсията, да го сторят в „Български пощи”.

Пожелаваме на всички, обичащи „Пенсионери – За вашето здраве”, дълголе-
тие, да ги спохождат само добрини, да ги уважават деца и внуци! ние от своя 
страна ще се стремим да прогонваме скуката и самотата от живота им с 
приятни и полезни четива, да ги информираме обективно и честно за случва-
щото се в родината, да будим активността и желанието им за положител-
ни промени. „П”

Заб. ако името ви е в списъка на печелившите, а не сте си получили награда-
та, обърнете се към вашия пощенски клон. редакцията акуратно и точно е из-
пълнила своя ангажимент.
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Следва

За кожата на едно ченге 
10

Божидар ДимиТрОв

легализирани в Центъ-
ра за византийски про-
учвания „Ив. Дуйчев”, а 
християнските паметни-
ци – в Националния ис-
торически музей през 
1992 г. А както ще ста-
не ясно от документите 
в досието, авторът на те-
зи редове има известно 
участие в този процес.

Най-големият успех 
на българското истори-
ческо разузнаване в пе-
риода между двете све-
товни войни безусловно 
е прибирането в София 
на архива на Османската 
империя. Да, голяма част 
от него е у нас. През 1926 
г. правителството на Ке-
мал Ататюрк, който не 
иска да има нищо общо 
с Османската империя, 
го продава на търговец 
на стара хартия, който 
на свой ред го продава 
на представител на хар-

тиената фабрика в Кня-
жеството. Представите-
лят е всъщност офицер 
от българското разузна-
ване. И тогавашният ар-
хив се озовава в София, в 
Националната библиоте-

ка „Кирил и 
Методий” – 
Ориентал-
ски отдел.

П р е з 
1974 г. но-
воизлюпе-
ният шпи-
онин Кар-
дам (бях из-
брал име-
то на този 
според мен 
незаслуже-
но недоо-
ценен бъл-
гарски вла-
детел, ста-
билизирал 
Б ъ л г а р и я 
след епо-

хата на честите превра-
ти между 759-777 г. и от-
блъснал поредната ви-
зантийка агресия) зами-
на за Париж в състава на 
екипа, осъществил пър-
вата изложба на тракий-

ското злато в чужбина. 
Моята задача бе да пи-
ша материали за френ-
ските медии за различ-
ни аспекти на древно-
тракийската история и 
култура. 

Неподписани, те се 
оставяха на пресконфе-
ренциите на една ма-
са заедно със снимки. 
Журналистите ги взема-
ха, леко ги преработваха 
(по-мързеливите и това 
не правеха) и ги публи-
куваха от свое име в из-
данията, където работе-
ха. Големите „акули” ка-
то „Монд” и „Фигаро” 
имаха за сътрудници из-
вестни френски истори-
ци – професори, докто-
ри. Те също не се свеня-
ха да подписват статиите 
ни, нещо нормално, ни-
кой не се е интересувал 
от траките. След 5-6 го-
дини в капитален труд за 

тракийското изкуство 
наш професор цитира 
статията на такъв френ-
ски професор в „Монд” 
като признат капацитет. 
Откъде да знае горкият, 
че е ставало дума за мои 
писания и че е цитирал 
глупостите на един не-
завършил още студент. 
Е, не бяха съвсем глу-
пости…

В дейността си съм 
избирал само две име-
на – „Кардам” и „Тер-
вел”. Някои съобщения 
обаче са подписани с 
имената „Богдан”, „Те-
лериг” и др. Те са по-
ставяни от неизвестни 
на мен функционери, 
по и днес неизвестни за 
мен причини. Богдан е 
друг вариант на името 
ми Божидар, а Телериг 
е в духа на „традиция-
та” да избирам за кон-
спиративни псевдони-
ми имената на българ-
ски канове. 

Продължение от бр. 50 
Съгласно клауза 126 

на Ньойския мирен до-
говор от 1919 г. е тряб-
вало да ги върнем на 
Сърбо-хърватско-сло-
венското кралство и 
на Кралство Гърция, но 
разузнаването е запо-
вядало засекретяване-
то им. Клауза 126 е ре-
парационна, т.е. след 
известно време (в слу-
чая 5 години), ако заин-
тересуваните страни не 
са доволни от изпълне-
нието й, могат да свикат 
арбитражен съд. Гър-
ция и Югославия не са 
направили това и към 
1925 г. от международ-
ноправна гледна точка 
ценностите са станали 
законна българска соб-
ственост. Въпреки това 
секретният характер на 
сбирките е запазен до 
1977 г., когато вслед-
ствие на преговори 
части от сбирката (ръ-
кописите в БАН) бяха 

Снегът започна тук 
през тази утрин 
преди Рождество 

Христово. Продължи и 
неговата бяла ретори-
ка навсякъде ме връ-
ща до защо, как, отде 
толкова красота, какво 
ли означава – оракул-
ни терзания! И падат 
снежинките край про-
зорците, и сякаш сила-
та на зимата няма ни-
кога да секне и никога 
не ще се умири, ако не 
е прекрасно. Безмерна 
зимна тишина, дърве-
тата проблясват – съ-
щински замъци, дри-
пи бели тлеят, затрупа-
ни с искрящи снегове. 
Излезеш ли сега навън, 
в безмълвието, в свет-
лината под дивите кес-
тени, нагазиш ли по ле-
да на булеварда пред 
университета, усещаш 
всичко.

Нахлупих по-здраво 
кожената си шапка. Вя-
търът бе свиреп и ме 
забрули още щом за-
творих външната врата. 
Опитах на вкус първа-
та снежинка, която мина 
край устата ми. Започ-
ваше танцът на виели-
цата. Като дете на този 
ден моята покойна май-
ка ме хващаше с топла-
та си длан и ме водеше 
на поклонение в Бори-
совата градина.

Продължавах да пазя 
родовата традиция – то-
ва бе закон и за деца-
та ми, които сега бяха 
побягнали с плач в чуж-
бина.

Закопчах топлия си 
кожух, останал ми от 
адвокатските години с 
книгите, които така и 
не написах, а бяха в сър-
цето ми, замарширувах 
по пътя в зимното вре-

ме. Час по-късно, когато 
сред песните на север-
няка се бях сврял до го-
лемия дъб на езерцето 
„Ариана”, го зърнах, че 
идва към мене. Старият 
истински другар, а по-
сле съперник в голяма-
та любов - този латентен 
Луцифер отдавна бе сам 
като мене. А тя си беше 
отишла завинаги. Бесо-
вицата утихна в душата 
ми, както свирепият вя-
тър се кротна в пазвите 
на боровете.

- Бог да те убие, от-
кога не съм те виждал! 
Страхувах се, че няма 
вече да те намеря на 
обичайното място.

- А пък аз се страху-
вах, че ще ме намериш 
– рекох през сухата си 
старческа кашлица.

При тези думи той за-
шумя, после отвори ши-
роко очи и разтрепере-
но погледна през бяла-
та си брада и кой знае 
защо свали ръкавици-
те си.

Ето ни тук двама ста-
рци, съвсем побелели 
и помръзнали от суро-
вата зима в декемврий-
ския ден. Познавахме се 
толкова отдавна, толко-
ва години вече. Лица-
та ни бяха изживявали 
еднакво вълнение, бя-
хме разменяли съкро-
вени мисли и любовни 

откровения, че устата и 
очите ни си заприлича-
ха. Можеха да ни вземат 
за древни братя.

- Стари приятелю, 
как да те убедя да ми 
простиш и прекарваме 
отново празника, как-
то по времето, когато 
бяхме малки момчета? 
Пък и душата й ще бъ-
де с нас двамата. Пък и 
тя теб обичаше повече. 
Не знаехме дали ще се 
върнеш някога от Русия.

- Нещо като Светата 
Троица – рекох горчи-
во аз.

Усетих иронията и до-
бротата, той ме блъсна 
дружески по лакътя: „Ка-
раш ме да се чувствам 
измамник спрямо клет-
вата си да не ви видя до 
гроба си!” – заскрибуца 
тенекиено гласът ми.

След тези горчиви 
думи лицето му побе-
ля като леда на езер-
цето. Прегърнах го. 
Простих му. Отдръп-
нахме се задъхани, с 
овлажнели очи.

За първи път от мно-
го години не посрещах 
Рождество Христово 
самичък. Бяхме отново 
щастливи. Нейната ду-
ша бе сред нас двама-
та. Тя ме обичаше и про-
щаваше на някого… На 
кого ли?

георги раНгЕлОв

Кажи, щастлива Две и деветнайста,
 от своя сейф какво ще ми дадеш,
 за да събудиш в душата нещастна
 „и чувства заспали, и стихнал копнеж”?...
Върни ги тук децата на народа,
 отишли в чуждоземско на гурбет,
 и съхрани великата природа –
 земя и въздух, хляб и берекет.

Народецът ни да не протестира,
 управниците – честни този път…
 По домовете да не ни обират,
 по пътищата хора да не мрат!
Дори на Сен Симон да ти приличам,
 аз утопист ще съм и занапред
 и с този стих в любов ще ти се вричам
 като незнаен български поет.

 георги ДрамБОЗОв 

 Не е по Димчо Дебелянов!

Какво ни кара да си подадем ръка,
да спорим, да се поскараме,
а после пак да се прегърнем?
Дали защото бият в синхрон сърцата ни,
или защото болката ми чувстваш ти, 
а аз споделям радостта в очите твои?!
Не, не е единствено това –
годините ни свързват, младостта ни,
победите над хорските злини, 
превратностите в житейския ни път
и хилядите спомени, изпълнили душата!
Днес, побелели вече,
с дух почти прекършен и сломен,
с трепет лекичко поглеждаме назад -

към миналото наше,
и ето радост или болка 
парят в нашите очи - то, миналото, вече 
безвъзвратно е загубено за нас
и само спомени в снимките остават!
Старото приятелство обаче, вярното,
то до самия край се бори и остава -
него не го стряскат нито кризи,
ни беди или безумната разплата!
Ела, приятелю, ела до мен сега 
и ми кажи за твоите неволи:
за радостта и болката в твоите гърди,
и за мечтите вечни, съкровени!
Ела, приятелю, седни до мен!

Зефира ДОБрЕва, варна

рис. симеон маринОв

 кемал ататюрк



2.I. - 8.I.2019 г.
1

Български 25Най-гледаните тв програми

Тв европа

диема

срЯДа, 2 ЯНуари
05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с Кори-

таров
12.00  Новини
12.30   новини
12.35   Прогноза за времето
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли
17.30   новини
17.35  Темите - публицистика  
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  Бизнес дейли
19.30  новини
19.40  Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10  Темите - публицистика  
20.30  новини
20.40  Темите - публицистика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски 

информационен блок
ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари

05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
09.00   „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 1”
10.00  Новини

10.10  „Свободна зона с Геор-
ги Коритаров 2”

11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.30   новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
16.10  Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли
17.30   новини
17.35  Темите - публицистика  
18.00   Новини
18.10  Темите - публицистика 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  Бизнес дейли
19.30   новини
19.45  Бизнес дейли 
20.00   Новини
20.10  Темите - публицистика 
20.30  новини
20.40  Темите - публицистика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски 

информационен блок
ПЕТък, 4 ЯНуари

05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
09.00   „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.30   новини
12.55   Прогноза за времето
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето

16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли
17.30   новини
17.35  Темите - публицистика  
18.00   Новини
18.10   Темите - публицистика 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Бизнес дейли
19.30   новини
19.40   Бизнес дейли
20.00  Новини
20.10  Темите - публицистика 
20.30  новини
20.40  Темите - публицистика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 05.00  Нощен новинар-

ски информационен 
блок

съБОТа, 5 ЯНуари
05.00  Новини, спорт и времето
07.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
10.00   „Документите с Антон 

Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05  „Документите с Антон 

Тодоров 2” 
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за времето
13.30   новини
14.15  „В обектива”
14.30   новини 
15.15  „Ексклузивно” - публи-

цистика
16.00  Новини
16.10   „Европространство с 

Даниела Наумова”
17.00   Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30   новини
17.35 „В обектива” 
18.00   Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - публи-

цистика
20.00   Новини
20.20   Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30   новини
20.40   Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00   Новини
22.10   Спорт
22.30  новини
22.40   Евромакс
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00  05.00  Нощен новинар-

ски информационен 
блок

НЕДЕлЯ 6 ЯНуари 
05.00  Новини, спорт и време-

то
07.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
10.00  Новини
10.10   Прогноза за времето
10.15  Телестар
10.30   новини
10.35   „Кариера”
11.00  Новини
11.25  Времето
11.30  Новини
11.45   Спорт
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30   новини
12.45   „Интервю на деня”
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15  „В обектива” 
14.30   новини
14.45  прогноза за времето и 

спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за времето
15.30  новини
15.35  прогноза за времето и 

спорт

16.00   Новини
16.05   „Документите с Антон 

Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05  „Документите с Антон 

Тодоров 2”
18.00   Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10   „Европространство с 

Даниела Наумова”
19.30   Новини
19.40   Евромакс
20.00   Реакция публ. преда-

ване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция публ. предава-

не
22.00  Новини
22.20   Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю– предаване 

за автомобили
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00  05.00   Нощен новинар-

ски информационен 
блок

ПОНЕДЕлНик 7 ЯНуари
05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с Кори-

таров
12.00  Новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.35   Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар

16.00  Новини
16.10   Бизнес дейли 
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли- продъл-

жение 
17.30  новини
17.35  Темите - публицистика
18.00   Новини
18.10  Темите - публицистика 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15   Бизнес дейли
19.30  новини
19.40   Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10  Темите - публицистика
20.30   новини
20.40   Темите - публицистика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 - 05.00  Нощен информа-

ционен блок
вТОрНик, 8 ЯНуари

05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
09.05   Свободна зона с Кори-

таров
12.00  Новини
12.30   новини
12.35   Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за времето
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли
17.30  новини
17.35  Темите - публицистика 
18.00  Новини
18.10  Темите - публицистика
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15   Бизнес дейли
19.30  новини
19.40  Бизнес дейли
20.00   Новини

20.10   Темите - публицистика 
20.30   новини
20.40  Темите - публицистика 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00   Новини
22.05  Свободна зона 
01.00 05.00 Нощен новинарски 

информационен блок 
срЯДа, 9 ЯНуари

05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона
12.00  Новини
12.30   новини
12.35   Прогноза за времето
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00   Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли
17.30   новини
17.35  Темите - публицистика  
18.00   новини
18.10  Темите - публицистика
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  Бизнес дейли
19.30  новини
19.40  Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10  Темите - публицистика  
20.30  новини
20.40  Темите - публицистика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски 

информационен блок

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари
05.00  Новини, спорт и времето
06.30  „ Европа сутрин” сутре-

шен блок
09.00   „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с Геор-

ги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.30   новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.35  Спорт
13.45   Телестар
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли
17.30   новини
17.35  Темите - публицистика  
18.00   Новини
18.10  Темите - публицистика 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  Бизнес дейли
19.30   новини
19.45  Бизнес дейли 
20.00   Новини
20.10  Темите - публицистика 
20.30  новини
20.40  Темите - публицистика 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски 

информационен блок

срЯДа, 2 ЯНуари
06:00 „Да се посмеем” 
06:30 „Мускетарите”
08:50 „Комисар Рекс”   
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  
11:00 „Досиетата „Грим”  
12:00 „Морски тюлени” сезон 1 
12:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
13:50 „Комисар Рекс”  
14:50 „Кобра 11: Обади се!” 
15:45 „Женени с деца” сезон 10
16:15 „Ангели и демони” 
19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Агентите на ЩИТ” 
21:00 „Морски тюлени”
22:00 „Максимална присъда”
00:00 „Агентите на ЩИТ”  
00:40 Еротичен телепазар

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари
06:00 „Женени с деца” сезон 10 
06:20 „Мускетарите” сезон 2
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
08:45 „Комисар Рекс”   
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  
11:00 „Досиетата „Грим”  
12:00 „Морски тюлени” сезон 1 
13:00 „Уокър
14:00 „Комисар Рекс”  
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 
16:00 „Женени с деца” сезон 10
17:00 „Максимална присъда”
19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Агентите на ЩИТ” 
21:00 „Морски тюлени” 

22:00 „Спайдърмен 2”  
00:40 „Агентите на ЩИТ”  
01:40 Еротичен телепазар

ПЕТък, 4 ЯНуари
06:00 „Женени с деца” сезон 10 
06:20 „Мускетарите” сезон 2
07:30 „Уокър
08:45 „Комисар Рекс”   
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  
11:00 „Досиетата „Грим”  
12:00 „Морски тюлени” сезон 1 
13:00 „Уокър
14:00 „Комисар Рекс”  
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
16:00 „Женени с деца” сезон 10
17:00 „Старски и  Хъч” 
19:00 „Досиетата „Грим” 
20.00 „Агентите на ЩИТ” 
21:00 „Морски тюлени”
22:00 „Превратът” 
00:00 „Агентите на ЩИТ”  
01:00 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
03:30 Еротичен телепазар

съБОТа, 5 ЯНуари
06:10 „Камиони по леда”  – ри-

алити, сезон 6
07:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 24, 
3 епизода

10:50 „Превратът”  – трилър с 
уч. на Оуен Уилсън, Лейк 
Бел, Пиърс Броснан, 
Стерлинг Джеринс

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” 
14:50 „Да се посмеем” 
15:30 „Пророчеството” – три-

лър с уч. на Никълъс 
Кейдж, Чандлър Кантър-
бъри, Роуз Бърн

18:00 „7 секунди” 
20:00 „От глупав по-глупав: 

Завръщането”
22:20 „Съдебен заседател” 
01:00 Еротичен телепазар

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари
06:30 „Камиони по леда”  – ри-

алити, сезон 6
07:30 „Топ Гиър” 
11:00 „7 секунди” – екшън-

трилър с уч. на Уесли 
Снайпс, Тамзин Аутуйет, 
Доби Опарей, Пити-Лий 
Уилсън, Джордина Рай-
ланс и др. 

13:00 „Без багаж” 
13:30 „Щурите съседи” сезон 2
15:15 „Черната маска: Градът 

на маските” – екшън-
фантастика  с уч. на 
Тобин Бел, Джон Полито

17:20 „Спайдърмен 2”  – прик-
люченски екшън с уч. на 
Тоби Магуайър, Кирстен 
Дънст, Джеймс Франко, 
Алфред Молина, Розма-
ри Харис и и др. 

20:00 „Червена топлина” – 
екшън с уч. Арнолд 
Шварценегер, Джеймс 
Белуши, Питър Бойл, 
Лорънс Фишбърн

22:10 „Гатака” – трилър с уч. на 
Итън Хоук, Ума Търман, 
Джъд Лоу, Алън Аркин, 
Лорън Дийн, Гор Видал, 

Тони Шалуб, Ърнест 
Боргнайн, Ксандър Бър-
кли, Джейн Брук и др.

00:20 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

02:45 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари

06:00 „Женени с деца” , 
06:20 „Мускетарите” 
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
08:40 „Комисар Рекс”   
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 
11:00 „Досиетата „Грим” , 
12:00 „Морски тюлени” –  сери-

ал, сезон 1, 
12:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
13:50 „Комисар Рекс” 
14:50 „Кобра 11: Обади се!” 
15:50 „Женени с деца” 
16:50 „Червена топлина” 

–  екшън с уч. Арнолд 
Шварценегер, Джеймс 
Белуши, Питър Бойл, 
Лорънс Фишбърн

19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Агентите на ЩИТ” –  се-

риал, 
21:00 „Морски тюлени” (пре-

миера) –  сериал, сезон 1
22:00 „Кръстът” –  екшън-фан-

тастика с уч. на Брайън 
Остин Грийн, Майкъл 
Кларк Дънкан, Вини Джо-
унс, Том Сайзмор, Дани 
Трехо, Робърт Карадайн 
и др.

00:10 „Агентите на ЩИТ”  

01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 

вТОрНик, 8 ЯНуари
06:00 „Женени с деца” , 
06:20 „Мускетарите” 
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”–  сериал, 
сезон 4, 

08:40 „Комисар Рекс”   
10:00 „Кобра 11: Обади се!” –  

сериал,, 
11:00 „Досиетата „Грим” , 
12:00 „Морски тюлени” –  сери-

ал, сезон 1, 
12:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”–  сериал, 
сезон 4

13:50 „Комисар Рекс”  –  сери-
ал, 

14:50 „Кобра 11: Обади се!” –  
сериал,

15:50 „Женени с деца” 
16:50 „Черната маска: Градът 

на маските” –  екшън-
фантастика  с уч. на 
Тобин Бел, Джон Полито, 
Тереса

19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Агентите на ЩИТ” –  се-

риал, 
21:00 „Морски тюлени” (пре-

миера) –  сериал, сезон 1
22:00 „Арена” –  екшън с уч. на 

Самюел Джаксън, Келън 
Луц, Джони Меснър, 
Даниел Дей Ким, Катя 
Уинтър и др.

00:00 „Агентите на ЩИТ”  
01:00 Еротичен телепазар

срЯДа, 9 ЯНуари
06:00 „Женени с деца” , 
06:20 „Мускетарите” 
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”–  сериал, 
сезон 4, 

08:40 „Комисар Рекс”   
10:00 „Кобра 11: Обади се!” –  

сериал,, 
11:00 „Досиетата „Грим” , 
12:00 „Морски тюлени” –  сери-

ал, сезон 1, 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”–  сериал, 
сезон 4

14:00 „В.И.П.” сезон 1
15:00 „Кобра 11: Обади се!” –  

сериал,
16:00 „Женени с деца” 
16:50 „Гатака” –  трилър с уч. на 

Итън Хоук, Ума Търман, 
Джъд Лоу, Алън Аркин, 
Лорън Дийн, Гор Видал, 
Тони Шалуб, Ърнест 
Боргнайн, Ксандър Бър-
кли, Джейн Брук и др., 

19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Агентите на ЩИТ” –  се-

риал, 
21:00 „Морски тюлени” (пре-

миера) –  сериал, сезон 1
22:00 „Обратно броене”  –  три-

лър с уч. на Куба Гудинг 
мл., Нийл Макдоноу, 
Ники Айкокс, Остин Ей-
брамс

00:00 „Агентите на ЩИТ”  
01:00 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари
06:00 „Женени с деца” , 
06:20 „Мускетарите” 
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”–  сериал, 
сезон 4, 

08:45 „В.И.П.” сезон 1, 
10:00 „Кобра 11: Обади се!” –  

сериал,, 
11:00 „Досиетата „Грим” , 
12:00 „Морски тюлени” –  сери-

ал, сезон 1, 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” –  сериал, 
сезон 4

14:00 „В.И.П.” сезон 1
15:00 „Кобра 11: Обади се!” –  

сериал,
16:00 „Женени с деца” 
17:00 „Светци и странници” –  

исторически филм с уч. 
на Рей Стивънсън, Анна 
Камп, Майкъл Джибсън, 
Винсънт Картайзър, Рон 
Ливингстън и др., I част

19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Агентите на ЩИТ” –  се-

риал, 
21:00 „Специален отряд”  –  се-

риал, сезон 1
22:00 „Спайдърмен 3”  –  прик-

люченски екшън с уч. на 
Тоби Магуайър, Кирстен 
Дънст, Джеймс Франко, 
Томас Хейдън Чърч, 
Тофър Грейс, Розмари 
Харис и др.

00:50 „Агентите на ЩИТ”  
02:00 Еротичен телепазар

срЯДа, 2 ЯНуари
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
14.30 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Пълно за празно” – с уч. 

на Дженифър Анистън, 
Джейсън Бейтман, Джеф 
Голдблум, Джулиет Луис, 
Патрик Уилсън, Скот 
Елрод и др.

22.00 „Черният списък: Изку-
плението” 

23.00 „Теория за големия 
взрив“ – сериал

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите”
05.20 „Нощна смяна” /п/

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари 
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
14.30 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Пак ли ти?” – с уч. на 

Кристен Бел, Джейми 
Лий Къртис, Сигорни 
Уийвър, Джеймс Уолк, 
Бети Уайт, Одет Юстман, 
Патрик Дъфи и др.

22.00 „Черният списък: Изку-
плението”

23.00 „Теория за големия 
взрив“ – сериал

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите”
05.20 „Нощна смяна” /п/

ПЕТък, 4 ЯНуари
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
14.30 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Всемогъщият Ейвън” 

– с уч. на Стив Карел, 
Морган Фрийман, Джон 
Гудман, Лорън Греъм и 
др.

22.00 „Черният списък: Изку-
плението”

23.00 „Теория за големия 
взрив“ – сериал

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите”

съБОТа, 5 ЯНуари
07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго”, сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Бейб в града”  – с уч. 

на Магда Шубански, 
Джеймс Кромуел, Мери 
Стейн , Мики Руни и др.

14.50  „Железният Уил“ –  с уч. 
на Макензи Остин, Кевин 
Спейси, Брайън Кокс, 
Джон Тери, Пенелъпи 
Уиндъст и др.

17.00 „Съдби на кръстопът”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”  
18.00 „Ничия земя” – предава-

не
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Али Баба и четириде-

сетте разбойници” – с уч. 
на Жерар Жюно, Лейла 
Бехти, Мишел Берние, 
Кен Дукен и др., първа 
част

22.00 „Тор: Богът на гръмо-
тевиците” – с уч. на 
Крис Хемсуърт, Антъни 
Хопкинс, Натали Порт-
ман, Том Хидълстън, 
Стелън Скарсгард, Колм 
Феоре и др.

00.15 „Бейб в града”  – с уч. 
на Магда Шубански, 

Джеймс Кромуел, Мери 
Стейн , Мики Руни и др. 
/п/

02.15 „Всемогъщият Ейвън” – с 
уч. на Стив Карел, Лорън 
Греъм, Джон Гудман, 
Морган Фрийман и др. 
/п/

04.30 „Али Баба и четириде-
сетте разбойници” – с уч. 
на  Жерар Жюно, Лейла 
Бехти, Мишел Берние, 
Кен Дукен и др., първа 
част /п/

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго”, сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Пътят към теб”  – с уч. на 

Амбър Чайлдърс, Кийгън 
Алън, Аманда Перез, 
Роми Роузмънт, Уолтър 
Перез и др.

14.15 „Ново начало” – с уч. 
на Пол Грийн, Кирстен 
Уорън, Хедър МакКомб, 
Лекси Джованоли и др.

16.00 „Нора Робъртс: Смърт 
край Змийската река” – с 
уч. на Хедър Локлиър, 
Джонатан Шек, Гари Хъд-
сън и др.

16.15 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване, 3 
сезон

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

18.00 „Кошмари в кухнята”
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Али Баба и четириде-

сетте разбойници” 
21.50 „Неуловим” – с уч. на 

Джеймс МакАвой, Ан-

джелина Джоли, Морган 
Фрийман, Терънс Стамп, 
Томас Кречман и др.

00.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.30 „Нора Робъртс: Смърт 
край Змийската река” – с 
уч. на Хедър Локлиър, 
Джонатан Шек, Гари Хъд-
сън и др. /п/

03.30 „Али Баба и четириде-
сетте разбойници” 

05.20 „Нощна смяна” /п/
ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари 

06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
15.00 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата” – 

ТВ шоу, избрано
21.00 „Хавай 5-0”, 6 сезон
22.00 „Черният списък: Изку-

плението” 
23.00 „Теория за големия 

взрив“, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите”
05.20 „Нощна смяна” /п/

вТОрНик, 8 ЯНуари
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
15.00 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата” – 

ТВ шоу, избрано
21.00 „Хавай 5-0”, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Теория за големия 
взрив“, 10 сезон

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите”
05.20 „Нощна смяна” /п/

срЯДа, 9 ЯНуари
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
15.00 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата” – 

ТВ шоу, избрано
21.00 „Хавай 5-0”, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Теория за големия 
взрив“, 10 сезон

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите”
05.20 „Нощна смяна” /п/

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари 
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
15.00 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата” – 

ТВ шоу, избрано
21.00 „Хавай 5-0”, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Теория за големия 
взрив“, 10 сезон

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Бегълци от бъдеще-

то” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите” 
05.20 „Нощна смяна” /п/



2.I. - 8.I.2019 г.
1

2

Български

срЯДа, 2 ЯНуари
06:25 Вик за свобода, Велико-

британия, 1987
08:55 Герой на Коледа, Канада, 

2016
10:25 Старият антикварен ма-

газин
12:00 Стоманени магнолии
13:55 Тихият американец
15:30 Като на Коледа
16:50 Любов като по книга
18:15 Усмивката на Мона Лиза
20:10 Другата Болейн
22:00 Чикаго
23:55 Човек отвътре
02:00 Ценен товар, Канада, 

екшън/комедия/крими-
нален, 2016

03:25 Спасение, Великобрита-
ния, САЩ, екшън/прик-
люченски/криминален, 
2015

04:55 Инид, Великобритания, 
биографичен/драма, 
2009

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари
06:20 Момче, наречено лодка, 

Австралия, САЩ, коме-
дия/драма/семеен, 2018

07:40 Танци в Бруклин, САЩ, 
драма/семеен/музика-
лен, 2018

09:15 Дами в лилаво, Велико-
британия, драма/музика-
лен/романтичен, 2004

10:55 Погрешно обвинена, 

САЩ, криминален/мис-
терии/трилър, 2016

12:15 Извънземното
14:05 Американска приказка
15:25 Коледна опашка
16:50 Животното, САЩ, коме-

дия/фантастика, 2001
18:10 Туистър, САЩ, екшън/

драма, 1996
20:00 Елизабет, САЩ, 1998
22:00 Копланд, САЩ, кримина-

лен/драма/трилър, 1997
23:45 Американски гангстер, 

САЩ, криминален/дра-
ма/гангстерски, 2007

02:20 Президентска стража, 
САЩ, екшън/трилър, 
2000

03:50 Президентска стража 
2, САЩ, екшън/драма/
трилър, 2002
ПЕТък, 4 ЯНуари

06:50 Тя е пич, Канада, САЩ, 
комедия/романтичен/
спортен, 2006

08:35 Усмивката на Мона Лиза
10:30 Без батерии, САЩ, ко-

медия/семеен/фентъзи, 
1987

12:15 Последната целувка, 
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2006

13:55 Вик за свобода, Велико-
британия, 1987

16:30 Тихият американец
18:10 Върхът на Данте, САЩ, 

екшън/приключенски/
трилър, 1997

19:55 Капитан Корели, САЩ/

военен, 2001
22:00 Аполо 13, САЩ, драма, 

1995
00:15 Снайперисти, Германия, 

Великобритания, САЩ, 
екшън/драма/военен, 
2005

02:15 Плачът на слънцето, 
САЩ, екшън/драма/три-
лър, 2003

04:15 Пътят към Невърленд, 
Великобритания, САЩ, 
биографичен/семеен, 
2004

съБОТа, 5 ЯНуари
06:05 Песен за Коледа, САЩ, 

драма, 2017
07:35 Другата Болейн
09:30 Всичко ни е наред, САЩ, 

приключенски/драма, 
2009

11:10 Завръщане в бъдещето I, 
САЩ, приключенски/ко-
медия/фантастика, 1985

13:05 Завръщане в бъдещето 
II, САЩ, приключенски/
комедия/фентъзи, 1989

14:50 Маркъс, САЩ, 2002
16:30 Стоманени магнолии
18:25 Раздялата (2006), САЩ, 

2006
20:10 Дневна светлина, САЩ, 

екшън/приключенски/
трилър, 1996

22:00 Американски гангстер, 
САЩ, криминален/дра-
ма/гангстерски, 2007

00:35 Дневникът на Бриджит 
Джоунс, Франция, Вели-

кобритания, САЩ, коме-
дия/драма/романтичен, 
2001

02:10 Човек отвътре
04:15 Дами в лилаво, Велико-

британия, драма/музика-
лен/романтичен, 2004

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари
06:25 Като на Коледа
07:50 Американска приказка 
09:10 Елизабет, САЩ, 1998
11:10 Герой на Коледа, Канада, 

2016
12:40 Върхът на Данте, САЩ, 

екшън/приключенски/
трилър, 1997

14:25 Туистър, САЩ, екшън/
драма, 1996

16:15 Аполо 13, САЩ, драма, 
1995

18:30 Пътуването, България, 
комедия/драма, 2018

20:05 Булката беглец, САЩ, 
комедия/романтичен, 
1999

22:00 Наистина любов, Вели-
кобритания, комедия/
драма/романтичен, 2003

00:10 Бриджит Джоунс: На 
ръба на разума, САЩ, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2004

01:55 Снайперисти, Германия, 
Великобритания, САЩ, 
екшън/драма/военен, 
2005

03:55 Животното, САЩ, коме-
дия/фантастика, 2001

ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари
06:40 Песен за Коледа
08:10 Герой на Коледа
09:40 Маркъс, САЩ, 2002
11:20 Пътуването
12:55 Усмивката на Мона Лиза
14:50 Всичко ни е наре
16:30 Извънземното 
18:20 Завръщане в бъдещето I
20:15 Завръщане в бъдещето
22:00 Невероятният Хълк
23:50 Момчета от квартала
01:40 Копланд
03:25 Плачът на слънцето

вТОрНик, 8 ЯНуари
06:25 Тя е пич
08:10 Къщата на бъдещето
09:35 Последната целувка, 

САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2006

11:15 Любов като по книга
12:40 Раздялата (2006), САЩ, 

2006
14:25 Елизабет, САЩ, 1998
16:25 Последната целувка, 

САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2006

18:05 Срещи в парка, САЩ, 
драма/мистерии/роман-
тичен, 2004

19:55 Изгубеният свят: Джура-
сик парк, САЩ, екшън/
приключенски/фантасти-
ка, 1997

22:00 Дивата река, САЩ, ек-
шън/криминален/драма, 
1994

23:50 Последният мохикан, 

САЩ, екшън/приключен-
ски/драма, 1992

01:40 Снайперисти, Германия, 
Великобритания, САЩ, 
екшън/драма/военен, 
2005

03:40 Дневникът на Бриджит 
Джоунс

05:15 Перфектният мъж, САЩ, 
комедия, 2005
срЯДа, 9 ЯНуари

06:50 Момче, наречено лодка, 
Австралия, САЩ, коме-
дия/драма/семеен, 2018

08:15 Булката беглец, САЩ, 
комедия/романтичен, 
1999

10:10 Президентска стража 
2, САЩ, екшън/драма/
трилър, 2002

11:40 Дневна светлина, САЩ, 
екшън/приключенски/
трилър, 1996

13:30 Старият антикварен ма-
газин

15:10 Завръщане в бъдещето I, 
САЩ, приключенски/ко-
медия/фантастика, 1985

17:05 Психаротерапия, САЩ, 
комедия, 2003

18:45 Правилата на Джорджия, 
САЩ, комедия/драма, 
2007

20:35 Семеен сблъсък, САЩ, 
драма/трилър, 2001

22:00 Плачът на слънцето, 
САЩ, екшън/драма/три-
лър, 2003

00:00 Невероятният Хълк, 

САЩ, трилър, 2008
01:50 Момчета от квартала, 

САЩ, криминален/дра-
ма, 1991

03:40 Бриджит Джоунс: На 
ръба на разума, САЩ, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2004

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари
07:05 Последната целувка, 

САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2006

08:45 Всичко ни е наред
10:25 Герой на Коледа
11:55 Маркъс, САЩ, 2002
13:35 Погрешно обвинена, 

САЩ, криминален/мис-
терии/трилър, 2016

15:00 Завръщане в бъдещето 
II, САЩ, приключенски/
комедия/фентъзи, 1989

16:45 Тя е пич, Канада, САЩ, 
комедия/романтичен/
спортен, 2006

18:30 Смелчага, Канада, екшън, 
2017

20:10 Последният мохикан, 
САЩ, екшън/приключен-
ски/драма, 1992

22:00 Хелбой ІІ: Златната ар-
мия, Германия, екшън/
фентъзи, 2008

23:55 Кралството
01:45 Децата на хората
03:30 Наистина любов
05:40 Братя Грим, Чехия, 

Великобритания, САЩ, 
приключенски/комедия/
фентъзи, 2005

26 Най-гледаните тв програми

TB 1000

срЯДа, 2 ЯНуари
10:00 Истинският Родриго - 46 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 77 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Краят на дъгата 
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 33 еп. - Се-

риал 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 Лъжливи рими - сериал 
22:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 33 еп. - Се-

риал 
02:45 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
04:30 Истинският Родриго - 46 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 77 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари
10:00 Истинският Родриго - 47 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 78 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 

14:15 Лъжливи рими - сериал 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
04:30 Истинският Родриго - 47 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 78 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 
ПЕТък, 4 ЯНуари

10:00 Истинският Родриго - 48 
еп. - Сериал 

11:00 Сладка тайна - 79 еп. - 
Сериал 

12:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 34 еп. - Се-

риал 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 

19:20 Делници - с Николай 
Колев 

20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

22:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 34 еп. - Се-

риал 
03:00 Истинският Родриго - 48 

еп. - Сериал 
04:00 Сладка тайна - 79 еп. - 

Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 5 ЯНуари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Малките ездачи - Драма 
12:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
17:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 

03:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

03:45 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

04:30 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

05:30 Малките ездачи - Драма 

НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

14:30 Лъжливи рими - сериал 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Лъки и неговата команда 

- 7 еп.- Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Първични тайни - Кри-

минален 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Лъжливи рими - сериал 
05:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари
10:00 Истинският Родриго - 49 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 80 еп. 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура 
13:00 Новини 
13:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
03:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
03:45 Не се страхувай! 
04:30 Истинският Родриго - 49 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 80 еп.
06:00 Делници - с Николай 

Колев 
вТОрНик, 8 ЯНуари

10:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

05:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 
срЯДа, 9 ЯНуари

10:00 Истинският Родриго - 50 
еп. - Сериал 

11:00 Сладка тайна - 81 еп. - 
Сериал 

12:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

13:00 Новини 
13:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 35 еп. - Се-

риал 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 Лъжливи рими - сериал 
22:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 35 еп. - Се-

риал 
02:45 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
04:30 Истинският Родриго - 50 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 81 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари
10:00 Истинският Родриго - 51 

еп. - Сериал 
11:00 Сладка тайна - 82 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Лъжливи рими - сериал 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 

срЯДа, 2 ЯНуари
07.45  Новини
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ
10.30 „Небето на Велека“ - 1ва 

част 
12.00  „Ченге пее и танцува“ – 

1ва част
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  Трявна арт фестивал – 

1ва част
14.00  Политически Обзор
15.00  Кратки Новини
15.10 „Ако зажалиш“ 
16.40  Песни и танци в пенсио-

нерския клуб 
17.00  „Боксьорът“ - док.филм 

1ва част
17.30  Новини 
17.45  Фолклорен концерт 
18.30  „Още ме има, още съм 

жив“ ...док.филм - 2ра 
част  

19.30  Новини 
20.00  „Дискусионно студио“ 

- публицистично преда-
ване 

21.00  Оперна гала вечер с 
Веселина Кацарова, 
Е.Иванова и Сирил Рове-
ри - Стара Загора 

22.00  Новини 
22.15  „Булат в Бургас“ - док.

филм за Булат Окуджава 
-1 ва част

23.15 Класически концерт – 
110 години от рождение-
то на Панчо Владигеров 

00.30  Новини
01.00  Дискусионно студио” 
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   
03.00  “Нови хоризонти“ –   
04.00  Алтернативи 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов   
06.00 Концерт на Ансамбъл 

„Неофит Рилски“ Югоза-
паден Университет

06.45  Дискусионно студио”
ЧЕТвърТък, 3 ЯНуари

07.45  Новини 
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ
10.30  „Небето над Велека“ - 

2ра част
11.40  МФФ Бургас 2002
12.00  „Ченге пее и танцува“ – 

2ра част
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  Трявна арт фестивал – 

2ра част
14.00 „Дискусионно студио“ 
15.00  Кратки Новини
15.10 „Геният, който промени 

света“ - Джон Атанасов – 
док.филм 1 ва част

16.00  Облаче ле, бяло –  
17.00 „Боксьорът“ - док.филм 

2ра част
17.30  Новини 
17.45  Концерт на Цветанка 

Варимезова – 1ва част
18.30  „Още ме има... док.филм- 

3-та част 
19.30  Новини 
20.00 „Дискусионно студио“ 

- публицистично преда-
ване 

21.00  9-та симфония - премие-
ра 

22.10  Новини  
22.20  „Булат в Москва“ - Булат 

Окуджава - док.филм-2-
ра част

23.15  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  

01.00  Новини
01.30  „Дискусионно студио“  
02.30  “Първото благо“ -   
03.30 Концерт „Аве Ма-

рия“ - концерт на 
доц.А.Кехлибарева

04.40  „Маски и роли“ - док.
филм на Е.Димитрова 

05.00 Цвете за Гошо – Конку-
рент

05.45  Дискусионно студио”

ПЕТък, 4 ЯНуари
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ
10.30  „Небето над Велека“ - 

3та част
11.00  Политически обзор
12.05  „Ченге пее и танцува“ – 

3та част
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00 „Аз съм твоят доктор“ 

- концерт на Христо Дея-
нов

14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Кратки Новини
15.10 Класическа музика 
16.30  „Златният глас на Стран-

джа – Милка Андреева“ 
- док.филм

17.30  Новини 
17.45  Концерт на Цветанка 

Варимезова – 2ра част
18.30  „Още ме има... „ док.

филм - 4-та част 
19.30  Новини 
20.00  “Дискусионно студио” 

- публицистично преда-
ване

21.00  “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00  Новини 
22.30  Дневниците на уфолога  
00.30  Новини  
01.00  “Дискусионно студио”   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00  Балетна гранд гала Ста-

ра Загора 2018 
05.00  Фолклорен концерт
06.45  Дискусионно студио”

съБОТа, 5 ЯНуари
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 

Милчева
14.15  Политически обзор
15.25  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

16.00  “Облаче ле бяло” - пре-
даване за българите в 
чужбина 

17.00  “Изгнаници клети …” 
Патриотична мисия в 
Армения – 2ра част 

17.30  Новини – информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

17.45  Политически обзор
18.30  „Още ме има...“ док.филм 

- 5 та част 
19.30  Новини 
19.50  Другата история архив  
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова
22.30  Новини Другата история  
23.00  “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
01.00  Новини  + Другата исто-

рия 
01.30  “Карай да върви, това 

е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  

03.15  “Изгнаници клети“ 
Патриотична мисия в 
Армения – 2ра част 

03.45  Политически обзор
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
НЕДЕлЯ, 6 ЯНуари 

08.00  Ранни вести   
10.15  НОВИНИ 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“   
14.30 Документален филм
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

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

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  Джон Лоутън предста-

вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ 

19.30  Новини 
19.45  На борба със стихийте“ 

– док.филм за Христо 
Ботев

20.10  “Алтернативи”
21.30  „Геният, който промени 

света“ - Джон Атанасов – 
док.филм 2-ра част

22.00  Новини 
22.30  „Час по България“  
23.30  “Фронтално”  
01.30  НовиниПрогноза за вре-

мето
01.45  “Паралакс“ 
03.15  Прокудени от бащин 

край 
04.15 „Кръшно хоро“   
05.15  “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева   

06.45  „Дискусионно студио”  
ПОНЕДЕлНик, 7 ЯНуари

07.45  Новини  
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  
12.45  Алтернативи –  
14.15  Паралакс 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс 
16.00  Първото благо  
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини   
17.45  „Всички на мегдана“   
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
19.30  Новини  
20.00  Дискусионно студио” 

- публицистично преда-
ване  

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев  

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

Стоян Райчевски  
00.30  Новини  
01.00  Дискусионно студио”  
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
03.00  Телевизионен форум  
05.00  Облаче ле, бяло –  
06.00  „Всички на мегдана“   
06.45  Дискусионно студио”  

 вТОрНик, 8 ЯНуари
07.45  Новини  
08.00  „Ранни вести“  
10.15  НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“  
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
14.00  Дискусионно студио”  
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“  
16.15  „Ако зажалиш“  
17.30  Новини   
17.45 „Всички на мегдана“   
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
19.30  Новини  
20.00  “Дискусионно студио” 

- публицистично преда-
ване  

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов  

22.00  Новини  
22.30  „Директно за културата“ 
01.00  Новини  
01.30  “Дискусионно студио”  
02.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
03.30  „Фронтално“  
05.00  “Разбулване“ 
06.00  „Всички на мегдана“   
06.45  Дискусионно студио”  

срЯДа, 9 ЯНуари
07.45  Новини  
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ
10.30  Парламентарен живот  
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
14.00  Дискусионно студио”  
15.00  Кратки Новини

15.10  От българско, по-бъл-
гарско –  

17.30  Новини   
17.45  „Всички на мегдана“   
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
19.30  Новини  
20.00  „Дискусионно студио“ 

- публицистично преда-
ване  

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване  

22.00  Новини  
22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.30  Новини  
01.00  Дискусионно студио”  
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
03.00  “Нови хоризонти“ –  
04.00  Алтернативи 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.00 „Всички на мегдана“   
06.45  Дискусионно студио”  

ЧЕТвърТък, 10 ЯНуари
07.45  Новини  
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ
10.30  Парламентарен живот  
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло –  
16.30  Паралакс –  
17.30  Новини   
17.45  „Всички на мегдана“   
18.30  „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков  
19.30  Новини  
20.00 „Дискусионно студио“
22.00  Новини  
22.30  „Карай да върви...“ 
00.30  Новини  
01.00  „Дискусионно студио“  
01.30  Класически концерт 
03.30  “Първото благо“ 
04.30  „Дневниците на уфолога“ 
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алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодроб-
ни заболявания водят до 
краткотрайна загуба на 
работоспособността, а на-
предналите хронични ув-
реждания на дихателната 
система са важна причи-
на за трайно инвалидизи-
ране. В около 10% от въз-
растното население се ус-
тановява изразена в раз-
лична степен дихателна 
недостатъчност. При хро-
ничната дихателна недос-
татъчност се наблюдава 
нарушение в алвеолар-
но-капилярната дифузия. 
Затруднен е газовият об-
мен и поради задушава-
не на малките дихателни 
пътища, предизвикано от 
бронхиална хиперсекре-
ция. Всичко това означа-
ва настъпване на хипоксе-
мия (намалено премина-
ване на кислород в орга-
низма и съответно по-ни-
ското му съдържание в тъ-
каните), но без хиперкап-
ния (повишено съдържа-
ние на въгледвуо кис), тъй 
като въглеродният двуо-
кис преминава през алве-
оларно-капилярната мем-
брана 25 пъти по-лесно от 
кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да 
се допуска продължител-
но въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигавица: 
тютюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това острите 

инфекции да се лекуват на-
време и правилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-
тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

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

ито спо-
с о б с т в а т 
за омеко-
тяване на 
бронхиал-
ните сек-
рети и за 
по-лесно-
то им от-
деляне от 
бронхиал-
ното дър-
во. Екстра-
ктите 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 -
то им при 
у п о р и т и 

кашлици, магарешка каш-
лица, трахеити, бронхити. 
Освен това се установява 
благотворно влияние на 
ружата по отношение на 
язвена болест на стомаха 
и червата, хиперацидитет-
ни гастрити, при остри и 
хронични колити, дори и 
при диарични страдания и 
дизентерия.

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

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

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

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

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

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

e mai : vel_farma@pc-link.net- l
www.velevipharma.com
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ЗДРАВИ И ЕНЕРГИЧНИ  
С МУЛТИВИТАМИНИ АЛАЙВ 

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

„Мой приятел, който от дълги години жи-
вее в Дубай, се върна за няколко дни в Бъл-
гария. Оплака ми се, че още на втория ден е 
вдигнал много високо кръвно и се притес-
нил ужасно, защото по принцип нямал про-
блеми с кръвното налягане.“

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

ЗащО сТава Така? 
Как студът влияе на кръвоносните съдове? 

Кръвното налягане винаги е по-високо 
през зимата заради ниските температури, 
които буквално стесняват кръвоносните съ-
дове. Освен самият студ влияние имат и дру-
ги метеорологични условия като атмосфер-
ни фронтове или бури. Кръвоносните съдо-
ве реагират и на резките промени във влаж-
ността, атмосферното налягане, облачната 
покривка или дори и вятъра. Тези колебания 
в кръвното налягане са особено характерни 
за хората над 65-годишна възраст. 

Кръвното налягане се влияе и от други 
фактори, типични за зимния сезон – увели-
чаването на теглото, намалената физическа 
активност – това са допълнителни усложне-
ния, които могат да дадат отражение върху 
нивата на кръвното налягане. 

Едно от най-важните правила е да се из-
бягва излагането на студ колкото е възмож-
но.  Опитайте да стоите в добре затоплени 
помещения и внимавайте с резките смени на 
температурите. Обличайте се добре, преди 
да излезете навън. Опитайте да правите, ма-
кар и леки упражнения, които ще ви заредят 
с  тонус и енергия. Нека менюто ви е богато 
на зеленчуци и плодове, които са подходя-
щи за сезона (тиква, туршии, ябълки, круши, 
цитруси, ряпа, червено цвекло). 

Заредете се с добро настроение и вяра 
в природата. Съществуват много билкови 
растения, известни със своите благотворни 
ефекти върху кръвоносната си система. Та-
кива са Гинко билобата и Гроздовото семе. 

Стотоците изследвания, проведени в Гер-
мания и Франция, показват един и същ ре-
зултат - екстрактът от Гинко Билоба подобря-
ва кръвообращението, най-вече към мозъ-
ка и крайниците, и спомага за усилване на 
паметта. Биоактивните съставки на Гинко 
Билобата не позволояват образуването на 
съсиреци и тромби в кръвоносните съдо-
ве, като в същото време подобряват елас-
тичността им и тяхната проходимост. Това 
прави екстракта изключително препоръчи-
телен за хора с високо кръвно налягане, хо-
ра, преживели инфаркт или инсулт, както и 
за хора, попадащи в рисковата група на те-
зи заболявания. Изключително подходящ е 
приемът на билката през зимата, защото за-
щитава кръвоносните съдове, намалявай-
ки риска от рязко повишаване на кръвно-
то налягане. 

Екстрактът от гроздово семе е натурална 
растителна субстанция, която  е с концен-
трирано съдържание на мощни антиокси-
данти, които предпазват клетките от разру-
шителното действие на свободните радика-
ли и подпомагат нормалната циркулация на 
кръвта към малките периферни кръвонос-
ни съдове. Проантоцианидите правят кръ-
воносните съдове еластични и това води до 
намаляване на кръвното налягане, подобря-
ват проходимостта на кръвоносните съдове, 
предпазват от образуване на плаки и тромби 
в артериите, заздравяват стените на вените, 
като предпазва от образуването на разши-
рени вени и спукани капиляри.

Ginkgo Vin (гинковин) съдържа екс-
тракт от Гинко Билоба (100 мг) и Гроздово 
семе (50 мг), които имат доказан ефект вър-
ху сърдечно-съдовата система. Една таблет-
ка дневно осигурява необходимото количе-
ство от екстрактите за проява на благотвор-
ния ефект. В една опаковка ГинкоВин се съ-
държат 60 таблетки, които са достатъчни за 
двумесечен прием. 

Защо студът е опасен за хората 
с високо кръвно налягане?

Аденомът на простатата, или добро-
качественото увеличение, се развива 
обикновено бавно, на тласъци. Мо-
же да минат години, дори десетиле-
тия и аденомът да е в същото състо-
яние, признаците да са минимални и 
да не тревожат пациента. А е възмож-
но дори малко увеличение да даде из-
веднъж остри признаци на запушва-
не на уретрата. Това много зависи и 
от мястото на аденома и дали притис-
ка уретрата.

Нередовните признаци говорят за 
възможностите на пикочния мехур да 

компенсира слабото стеснение. Затова 
трябва да се помогне за тонизиране-
то на мехура с някое от съвременните 
лекарства, които сега са разработени.

вНимаНиЕ – За въЗрасТНиТЕ! 
Има билкови чайове за тонизиране на 
мехура. Различни чайове подпомагат 
тонизирането на мехура. У нас е много 
популярен билковият чай на д-р Ламб-
рев. Той може дълго време да поддър-
жа равновесието при отделянето на 
урината и е добър за самочувствието 
на пациента. Полезен е и чаят от лис-
та и кора от клонките на леска.

и малък аденом може да дава 
сериозни признаци

Нежен гел, предназначен за релаксиращ 
масаж и възстановяване на комфорта във 
врата, раменете, гърба, кръста и крайни-
ците. Основната му активна съставка е екс-
тракт от корен на черен оман (Symphytum 
officinale), известен още като зарастличе. 
Черният оман е богат на алантоин, кой-
то стимулира регенерацията на клетки-
те и заздравяването на кости, хрущяли и 
мускули, както и на розмаринова кисели-
на с успокояващо и противовъзпалително 
действие. От дълбока древност екстрактът 
от черен оман се прилага за възстановява-
не след травми, както и при ставни и мус-
кулни болки от различен произход. В до-
пълнение 
формула-
та на ге-
ла включ-
ва ментол 
и камфор, 
които ус-
к о р я в а т 
н а с т ъ п -
ването на 
желаното 
о б л е к ч е -
ние и ре-
лаксация. 
П р и л а г а 
се 1-2 пъ-
ти дневно върху чиста и суха кожа с ма-
сажни движения. Попива бързо и не оста-
вя неприятни следи. 

Произведен в германия 
от ASAM GmbH.

Опаковка: 250 мл
Ориентировъчна цена 

 в аптечната мрежа: 6,50 лв.

маСажеН Гел  
С ЧереН ОмаН 
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Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

имОти

малки ОБяви

ВЪЗПОМИНАНИЕ

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м 
сервизни помещения 
близо до Бизнес парк 
"София".

0899/560816 – 
спешно търси квар-
тира за пенсионери

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо до 
язовир "Искър".  Двустайна 
дървена къща 18 кв. м, мно-
го строителен материал. Об-
лагороден, електрификация, 
инфраструктура много до-
бра. Отлична панорама, ти-
шина, чист въздух, на 40 км от 
София. Подходящ за туризъм, 
ски, риболов, за лов на водо-
плаващ дивеч, зайци, сърни, 
диви прасета.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0884/411758 – прода-
ва двуетажна къща в с. Но-
ва Върбовка, общ. Стражица 
– 5000 лв.

0889589675 – замяна
08133/2567 – продава къ-

ща – 4 стаи, гараж, двор 1,5 
дка, Русенско

0898/550760 - продава 
студио - 32 кв. м, хотел „Бор“ 
- Велинград

02/4690408, вечер - дава 
самостоятелна стая под наем, 
обзаведена; дава и гараж под 
наем, оборудван, ток и вода, 
санитарен възел. Изгодно!

02/4690408 – дава под на-
ем стая и гараж. Изгодно!

0988/772744 – купува къ-
ща в Стрелча, централна част. 
Може и срещу гледане на въз-
растни хора

0878/338141 - собственик 
продава 3-стаен апартамент с 
парно и екстри, обзаведен, на 
ул. "Гео Милев" - София

0988/845735 - млад инже-
нер търси жилище

0988/233247 - про-
дава 1 дка двор с 

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почист-
ване на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.0887 66 66 36 -

Пансион за 
възрастни хора  

в Димитровград.

0895/526638 – търся 
роднини и близки на Иг-
на Велинова, родена око-
ло 1920 г.

0899/707947 – купува 
лам. усилватели, музикал-
ни инструменти, български 
електрически китари, син-
тезатори, ехолани, драм ма-
шина и др. музикални ин-
струменти

Петко Тонев, видин, к-с 
"Химик", бл. 10, вх. Б, ап. 
52 - продава шахматни иг-
ри, географски карти, знач-
ки, речници, медицинска и 
фармацевтична литература

0899/845628 - продава 
симсон, 3 скорости, и шев-
на машина "Лучник" - нова

0877/882177 - яке ново, 
европейско, модерно, от 
естествена кожа, голям но-
мер - 150 лв., сако мъжко от 
естествена кожа, модерно, 
употребявано - 50 лв., нагре-
ватели за акумулираща печ-
ка - нови, по 5 лв., шпилки с 
диаметър 0,5 до 1 см и дъл-
жина 0,5-0,9 м, с много гай-
ки - по 1 лв./бр., световна су-
перенциклопедия - приклю-
чения "Бисерните брегове", 
съставена преди 115 г. - Пол 
Морган, преведена в Бълга-
рия през 1923 г. 1600 стр. - 
150 лв.

0888/245413 – продава 2 
нови родопски одеяла по 60 
лв., персийски килим – 180 
лв., газов котлон с 2 гнезда 
– 80 лв., нова ръчна месоме-
лачка – 45 лв., нов дамски ко-
жух № 54 – 120 лв.

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

0888/812043 – прода-
ва ръчно плетени дамски и 
мъжки вълнени чорапи. Ка-
чество и ниски цени!

0889/378252 – продава 
електрожен „Кракра” – 160А 
– 240 лв., ботуши кожени № 
45 – 30 лв., бюро от дърво за 
офис, ученици – 160 лв., до-
машни чехли от агнешка ко-
жа № 38 и 42 – 20 лв., мини 
казан за ракия – 170 лв., ле-
чебна кализия

0889/613432 – продава 
спешно пчелни семейства 
без стари сандъци. Цена по 
договаряне

0882/121100 – продава 
скулптурен барелефен порт-
рет „Тайната вечеря на Исус 
Христос”, размери: дължина 
66 см, ширина 40 см. Цена по 
споразумение

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - продава дър-
воделски машини, циркуляр 

за професионални цели, мал-
ко фургонче, ново 

0886/729130 – продава 
кожух мъжки и дамски с ка-
чулка, къси, нови; акумули-
раща печка, маслен електри-
чески радиатор, два килима, 
вертикален фризер

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси жена 
да го гледа като личен асис-
тент с уточняване начина на 
заплащане 

0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 , 
0895/779512 - издирвам по-
томци на Герга Донева - 5079 
село Руховци, роднина Петко 
Николов. Живееше в София 
1390, "Сава Михайлов", бл. 
102, тел. 3219426 - закрит.

0882/553939 - продава 
газов котлон с вентил - 30 лв., 
двоен, буркани 1 л с винтова 
капачка - 50 бр. х 70 ст., грамо-
фонни плочи малки и големи, 
2 шалте леко 140/200, на цве-
тя, ново - 25 лв., раница нем-
ска черна, нова - 28 лв., паса-
тор - 25 лв. нов, мъжки часов-
ници с верижки 2 бр. х 9 лв.

0879/950078 - медицин-
ски фелдшер със стаж и оп-
ит на село и в "Спешна по-
мощ" търси работа по спе-
циалността

0896/321902 - продава 
фолксваген "Поло" на 265 
хил. км. Всичко платено, със 
заредени 15 лв. газ се мина-
ват 200 км

0899/845682 - продава 
Симсон - 3 скорости

0884/945832 - търси до-
машна помощница да паза-
рува, готви и пере към ф-ма. 
Осигурени квартира и много 
добро заплащане

0879864103 – продава 
ГАЗ 53 бордови, дизел, мото-
циклет ИЖ-Планета, 350 куб.

0893/542277 - продава 
мерцедес А 160, бензин, 2001 
г., сив металик, алуминиев и 
джанти, климатик

0897/507266 - продава 
мерцедес ВИТО 7+1, бензин 
и газ. Спешно!

02/8586961 - продава по-
кривки за легла ледека с дъ-
лъг косъм, оранжеви, размер 
150/200 см - по 25 лв./бр.

0 2 / 8 6 8 4 8 8 7 , 
0876/603115 – продава ма-
териали за мартеници

0899/287565 - продава 
проходилка на колела със 
спирачка, 50 плочи за гра-
мофон, 4 пожарогасителни 
прах.

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 - продава елек-
тромер, водомер, пружина за 
легло, пощенски марки, кар-
тички, грамофонни плочи

Януари 2019 г. ще 
донесе средни месеч-
ни температури око-
ло и над нормата, а ме-
сечното количество 
на валежите ще е бли-
зо до нормата или под 
нея. Ниските темпера-
тури ще са около -13 и 
– 8 градуса, а високи-
те около 10-15 градуса.

М е с е ц ъ т 
ще започне 
с предимно 
слънчево и 
дори топло 
време. В ни-
ските места 
ще е мъгли-
во или с ви-
сока облач-
ност. В среда-
та на първата 
д е с е т д н е в -
ка ще преми-
не атмосфер-
но смущение. 
Облачността 
ще се увели-
чи, ще има валежи – от-
начало от дъжд, но с по-
нижението на темпера-
турите в Северна Бъл-
гария и високите поле-
та той ще преминава в 
сняг. Впоследствие ат-
мосферата ще се стаби-
лизира и през следва-
щите дни няма да има 
валежи. В края на пър-
вото и през първите 
дни на второто десет-
дневие ще преоблада-
ва облачно време с чес-
ти превалявания, в по-
голямата част от стра-
ната от сняг.

Температурите ще 
се понижат, оставайки 
близки или по-високи 
от обичайните за сре-
дата на януари. През 
втората половина на 
периода ще се затопли, 
повече в планините, къ-
дето ще има и повече 
слънце, а в равнинната 
част на страната ще ос-
тава предимно облачно 
и мъгливо. Изгледите за 
третото десетдневие са 
температурите да се за-

държат над климатич-
ната норма, а вероят-
ността за валежи е от-
носително по-малка.

Средният брой на 
дните със снежна по-
кривка през януари в 
Северозападна Бъл-
гария е около 20, а по 
Черноморието – от 2 до 
5 градуса. В планините 

често духат 
силни вет-
рове, обик-
новено от 
с е в е р о з а -
пад и юго-
запад. През 
януари са 
р е г и с т р и -
рани вай-
г о л е м и т е 
а н о м а л и и 
във време-
то в нашата 
страна. При 
нахлуване 
на арктиче-
ски въздух 

се достигани най-ни-
ските температури, ка-
то абсолютният мини-
мум за страната е минус 
38,3 градуса, измерен в 
Трън през 1947 г.

През януари има и 
интензивни затопля-
ния, при които темпе-
ратурите са се пови-
шавали до 20-23 гра-
дуса. Средната месеч-
на температура в Се-
верна България и ви-
соките полета през 
януари ще са между 
минус 2 и 1 градус, по 
Черноморието, в Го-
рнотракийската низи-
на и долината на река 
Струма – от 1 до 3 гра-
дуса, а в планинските 
райони – между минус 
7 и 3 градуса. Средна-
та месечна сума на ва-
лежите в по-голямата 
част от страната ще е 
между 30 и 60 литра 
на квадратен метър, а 
в планините и най-юж-
ните райони – между 
60 и 110  литра на ква-
дратен метър. 

Времето през януари

На 16.12.2018 г. се навършват
6 мЕсЕЦа

без сина ми
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕЕВ

на 60 г. 
от Бургас

Безсилни бяхме да ти помогнем, безсилни 
сме в скръбта. Но какво е човешката сила 

 пред приумиците на смъртта. 
Обичам те! Почивай в мир!

От майка Цветанка Димитрова

къща+кухня+навес+гараж. 
Къщата е с 4 мазе-
та, 6 стаи+2 бани, трети 
етаж+стая+балкон! Кухнята 
е: стая+баня+тоалетна. Гара-
жът е железен, до къщата. В 
с. Телиш има хранителен ма-
газин, асфалт, аптеки, жп га-
ра, връзка с цяла България. 
Евтино!

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. 
Цена по договаряне!

0877/038063 - търси са-
мостоятелна квартира на се-
ло в Пловдивска или Смолян-
ска област, с добри условия

0897/507266 - купува гар-
сониера в комплекс "Аврен", 
Ямбол. Без посредник! Спеш-
но!

0897/299174 - прода-
ва къща в гр. Земен, 90 кв., 
двор 1 дка, допълнителни по-
стройки

0885/663425 - търси да 
купи една стая със собствен 
санитарен възел на партерен 
етаж - в Бургас

0896/803870 – пенси-
ониран медицински специ-
алист търси срещу прием-
лив наем обзаведена или 
празна селска къща с ба-
ня, тоалетна и допълнител-
на стабилна стопанска по-
стройка в село без меди-
цински персонал

0897/042029 – предлага 
къща на село на семейство 
пенсионери или пенсионер-
ки, безплатно и безсрочно. 
Условия – много добри. Кой-
то няма дом, да заповяда!

02/690408 – след 18 ч. – 
давам стая под наем в жк „Лю-
лин – 3”. Сградата е санирана 
и топла. Изгодно!

0878/464628 – в полите на 
Рила, село Ресилово, продава 
къща с голям двор, бунар и 
други екстри. Цена 40 000 лв.

0889/027105 – продава 
се едноетажна масивна къ-
ща, лятна кухня с баня, двор 
1300 кв. м, кладенец, ток, во-
да платени – обл. Пловдив, до 
гр. Съединение

0894/297967 – продава 
вила на 3 ет. в Момин про-
ход, напълно обзаведена или 
под наем – 1500 евро

0898/225564 – продава 
идеален селски имот с 2 дка 
двор,  лозе, овошки и две сон-

ди за поливане + масивна къ-
ща в Пловдивско, общ. Пър-
вомай

039/20003 – продава/за-
меня запазена модерна къща, 
двор, градина, бивш рибар-
ник. Селото е на 4 км откло-
нение на магистралния път 
за Кърджали, преди Горски 
извор

0889/340896 - продава 
апартамент 45 кв. м с тера-

са 40 кв. м, обзаведен, на 1 
ет. във Варна, кв. Галата - 50 
000 евро

052/831253 - продава 
място 60 кв. м, къща - Жили-
но, общ. Нови пазар, чист въз-
дух, вода, гора, тишина

0878/950581 – продава 
имот в Троянския балкан – 
с. Балканец, самостоятелни 
спални, река, асфалтов път – 
16 000 евро
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ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

6 януари 2019 - 
03:29:30 ч. - новолуние

За да смъкнете 1-2 
кг, трябва да започ-
нете диетата от този 
час и да продължите 
на сокове и течности 
до същия час на след-
ващия ден.

ЧЕСТИТ 
ИМЕН ДЕН
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ЗаПОЗнайте се

времетО

Д-р иван сТОЯНОв
магнитни бури - 3, 4.I. 

2 ЯНуари, 26 луНЕН ДЕН, 
НамалЯваща луНа, 

луНа в сТрЕлЕЦ 
Да внесете промени в живота 

си е мъдро решение, но не бива да 
бързате презглава. Кому е нужно 
да се показвате? Нали живеете за-
ради себе си, а не заради другите.

3 ЯНуари, 27 луНЕН ДЕН, 
НамалЯваща луНа, 

луНа в сТрЕлЕЦ 
Повеселете се с приятели. Пре-

поръчително е дори да се свържете с 
роднини и близки, които отдавна сте 
почти забравили. Контактът с тях ще 
ви донесе маса приятни емоции. Здра-
вето ви ще бъде непоклатимо въпре-
ки студеното време.

4 ЯНуари, 28 луНЕН ДЕН, 
НамалЯваща луНа, 

луНа в кОЗирОг 
Може да се обърнете към семей-

ството и близките си – те отдавна жа-
дуват за вашето внимание. Ще се рад-
вате също така на добро здраве, ако 
не се товарите прекомерно с работа.

5 ЯНуари, 29 луНЕН ДЕН, 
НамалЯваща луНа, 

луНа в кОЗирОг 
Продължете да действате в съща-

та посока, даже може да действате и 
по-смело – резултатът ще надхвърли 
вашите очаквания. Проявете повече 
откритост в чувствата и мислите си. 
Направете нещо ново – това ще ви 
даде нови сили, а и може да зарад-
вате някого от най-близките си хора.

6 ЯНуари, 1/2 луНЕН ДЕН, 
НОвОлуНиЕ, луНа в кОЗирОг 

Стремете да не губите присъствие 
на духа и да не се ядосвате за дребо-
лии. Звездите са с вас и по отноше-
ние на финансите – може да имате 
голям късмет. Само не пренебрегвай-
те здравето си, за да не ви изненадат 
неприятно някои стари и позабраве-
ни болежки.

7 ЯНуари, 3 луНЕН ДЕН, 
НарасТваща луНа, 
луНа във вОДОлЕЙ 

Време е да поставите приорите-
тите си в отношенията. Посветете се 
на по-едри покупки за дома – това ще 
зарадва и вас, и семейството, а и ще се 
изпълни една ваша отдавнашна мечта.

8 ЯНуари, 4 луНЕН ДЕН, 
НарасТваща луНа, 
луНа във вОДОлЕЙ 

Поговорете и споделете своите 
убеждения и идеи с хората, които 
ви заобикалят, и особено с онези, 
които имат по-голям жизнен опит 
от вас. Разговорите ще са ви мно-
го полезни.

ЛУНеН 
КАЛеНДАр

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (2.I.- 8.I.2019 г.)
януари ще започне с предимно слънчево и дори то-

пло време. в ниските места ще е мъгливо или с висо-
ка облачност. в средата на първата десетдневка ще 
премине атмосферно смущение. Облачността ще се 
увеличи, ще има валежи – отначало от дъжд, но с по-
нижението на температурите в северна България 
и високите полета той ще преминава в сняг. впо-
следствие атмосферата ще се стабилизира и през 
следващите дни няма да има валежи. температури-
те ще се понижат, оставайки близки или по-високи 
от обичайните.

метеорологичните условия през периода ще бъ-
дат относително неблагоприятни за здравето на ар-
тритно болните. на тях народните лечители препо-
ръчват налагане на болните стави с пюре от сурови 
картофи или със свежи зелеви листа, поръсени с ябъл-
ков оцет и морска сол. ако са прекалили с животин-
ските мазнини, солта и алкохолните напитки, здра-
вословно неразположение могат да изпитват редица 
категории хронично болни, включително и страдащи-
те от високо кръвно налягане. От полза за тях ще бъ-
де приемането в добавка към предписаните от лекаря 
медикаменти на чайове от листа от коприва, бреза, 
леска, мента и маточина, от цветове от лайка, роза 
и лавандула, от стръкове от дяволска уста, бял имел 
и полски хвощ и др.

ДжеСиКА

ОвЕН - Стремете към 
осъществяване на свои-
те планове. През първа-

та половина на периода ще сте 
дарени с късмет, който ще ви по-
мага да се измъквате невредими 
от доста трудни ситуации.

ТЕлЕЦ - Приветли-
востта и готовността 
ви да общувате с раз-

личен тип хора ще ви спечелят 
симпатиите на много хора. По-
грижете се за здравето си, оти-
дете на профилактичен преглед.

БлиЗНаЦи - Наложи-
телно е да си изясни-
те какво сте постигна-

ли и към какво ще се стремите 
в бъдеще. Намерете правилния 
баланс между отговорностите 
и компанията на интимната си 
половинка.

рак - Пътуванията и 
промените ще са по-

вод за натрупване на множе-
ство положителни емоции. Сре-
щите с приятели и близки също 
ще допринесат за доброто ви 
настроение.

лъв - В началото на пе-
риода предприемете не-
обходимите ходове, кои-

то ще ви освободят от задълбо-
чаване на проблеми. Здравето ви 
е стабилно – не си позволявайте 
да го проваляте.

ДЕва - Добре е да из-
бягвате стремежа да по-
падате в плен на импул-

сите си, тъй като те ще имат не-
благоприятно влияние върху 
личния ви живот. Осъществя-
вайте само реалистични ини-
циативи.

вЕЗНи - Повишете вни-
манието си! Подобре-
те концентрацията си, 

особено при боравене с пари. 
Предпазвайте се от натрупване 
на нервно напрежение.

скОрПиОН - Активността 
ви ще е от решаващо зна-
чение. Ще се нуждаете от 

практично отношение към теку-
щото си материално състояние. 
Стремете се да не давате пари 
назаем. Няма да имате пробле-
ми със здравето.

сТрЕлЕЦ - Разрешавай-
те възникващите про-
тиворечия с младите 

представители на семейство-
то ви. Отделете повече внима-
ние на интимната половинка. Не 
пренебрегвайте здравословните 
проблеми.

кОЗирОг - Повече от за-
дължително да обърнете 

специално внимание на личните 
си документи, ако искате да запа-
зите стабилността си в материал-
но отношение. Не се отнасяйте с 
пренебрежение към тези здра-
вето, където смятате, че владее-
те положението.

вОДОлЕЙ - Ще плани-
рате инициативи на ба-
зата на предоставените 

ви възможности от съдбата. При-
емете предизвикателствата, но не 
надхвърляйте възможностите си.

риБи - Стремете се да 
подредите приоритети-

те си. Финансовото ви състоя-
ние ще ви позволи да планирате 
предстоящата си почивка.

БиОПрОгнОЗа

ЧЕСТИТО!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

ЧЕСТИТО! ЧЕСТИТИ 
ПРАЗНИЦИ

0876/848708 – непушач-
ка. Моля обаждане след 17 ч.

0896/810578 - мъж на 65 
г./177 см/90 кг, сърдечен, с 
чувство за хумор, търси сво-
ята половинка - от Пловдив-
ския регион

0896/255929 - 60 г., оси-
гурен, с добър характер, тър-
си своята половинка. Желае 
сериозно запознанство със 
скромна и добра жена

0876/283955 - учител пен-
сионер, от София, свободен, 
без ангажименти, самостоя-
телен, търси себеподобна да-
ма - от 70 г. нагоре, в свобо-
ден режим, за сериозно при-
ятелство от страната и Евро-
па. Живеене по споразумение. 
Да се спазват изискванията! 
След 16 ч.

0877/619012 - моля да се 
обади Галя Цветанова от Кюс-

тендил, синът й Ясен или дъ-
щеря й Ралица

0897/735261 - 67 г./170 
см/70 кг, търси сериозна же-
на за съжителство при нея, 
от Септември, Стамболийски, 
Пазарджик и Пловдив

0897/735261 - Фани, на 67 
г., от Бургас, с майка на 90 г., 
да ми се обади. Загубих ви те-
лефонния номер.

0887/979530 – неженен, 
71 г./165 см/70 кг, търси сво-
бодна дама пенсионерка за 
сериозна връзка, която да же-
лае да живее при него

0876/193203 - 68 г. фило-
софка, писател, филантроп, ху-
дожествена литература, теа-
тър, желае приятелство с по-
добен интелектуалец за смис-
лени, приятни и осъзнати ста-
рини.

0896/255929 - 60 г./170 
см/70 кг, самостоятелен, оси 
гурен, търси жена за сериоз-
на връзка. Знам, че някъде те 
има! Чакам те!

0889/245711 - г-н висок 
180/80 кг/78 г., интелигентен, 
осигурен, с добър външен вид, 

от София, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа за при-
ятелство и уважение

0890/137007 - вдовица на 
68 г., благородна, добра до-
макиня, зрава, търси своята 
половинка - от Пловдив и ре-
гиона

0889/174615 - 74/165/75, 
от Пловдив, търси другарче до 
75-76 г., 175 см, 80 кг, от Плов-
див, Асеновград, Хисаря, Па-
зарджик. Да живее в апарта-
мент, да има кола, да е добър, 
домошар, да не пие и да не пу-
ши, да не е конфликтен

0876/046466 - вдовица на 
76 г., без ангажименти към де-
ца и внуци, търси себеподо-
бен до 85 г.

0876/824264 – 65 г., раз-
веден, пенсионер, живее в къ-
ща. Търся жена от 50 до 60 г., 

без дом. Да живее при мен. Да 
е чистоплътна и да не лъже!

0898/776349 – 72 г./173 
см/82 кг, пенсионер, от Пло-
вдивска област, разведен, жи-
вее на село в собствен дом. 
Търся другарче добро, благо-
родно, с човешки качества. Аз 
съм честен, почтен, чистоплъ-
тен. Живеене където предло-
жи дамата

0885/285997 – неженен 
съм, живея сам. Търся самот-
ни дами. Павел Дечев, с. Вар-
вара, общ. Септември, обл. Па-
зарджик

0511/52296 – вдовец на 79 
г., самостоятелен, в добро със-
тояние, желае жена до 70 г., 
без дом, за съвместно живе-
ене в уютно село до курорта 
Албена и Кранево. Ако е шо-
фьор, е още по-добре

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИЦИ!
НЕШО СТОЯНОВ ГЕЧОВСКИ 

поздравява 
своите съвипускници от НШЗО

 „Хр. Ботев”, випуск 64/65 и след това
 служили в ЗЧмс, полк момчилград, 

първа рота, първи мс батальон 
с най-добри пожелания по случай нового-
дишните празници! Поздравява и своите

 съученици и съграждани от град Ардино!

На 1 януари 2019 г.
се навършиха
56 гОДиНи

щастлив семеен живот на
ВЕЛИЧКА и 

АНГЕЛ ГАНЕВИ
живеещи 

в гр. Добрич
и създали две прекрасни дъщери – 

Галина и Маргарита, зетьове Вальо и 
Петко, внучки Светла, Вена, Янето, и 

правнук Криско. 
Поздравяваме своите родители по случай 

годишнината им.

на
СТЕЛА

 и 
ДИМИТЪР НЕНОВИ

от Бургас
Стеле, Митко, от сър-

це ви желая весела 
Коледа и щаст-

лива новата 
2019 г.! Бъдете 
живи, здрави и 

щастливи!
От приятелката 

Цвета

ЧЕсТиТа 69-а гОДиШНиНа на 
НАДЕЖДА  и ГЕОРГИ ХРИСТОВСКИ

Албум със снимки напълнете,
душите – със спомени

 сърдечни,
помнете радост и беди,
помнете и усмивки, и 

болежки…
защото животът е албум,
но не със снимки, а със грешки –
добри, понякога пък зли,
но правещи ни по-човечни!
Не всяка поза ще е спомен мил,

не всеки кадър – радост ще ви носи,
но точно днес – на вашия специален ден
усмивки ще ви подарим и много рози.

с обич и благодарност: 
от вашите деца, внуци и правнуци

на  ИВАН
 ДИМИТРОВ
 КАЛЪПОВ
от Ямбол!

Много години да 
празнува! 

Да има къс-
мет да стане 
прадядо ка-

то мен!
марин андреев 

колев, 
с. гурково,

 обл. Добрич

на ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
 от Бургас!

Именният му ден да му носи здраве, 
щастие и късмет и много години за-

напред! 
Да го празнува дълги години!

марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

на 
ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 

от Балчик
Желая му здраве и успехи в работа-

та, щастие и прекрасен живот!
марин андреев колев, 

с. гурково, обл. Добрич
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ЛИЦЕМЕРНАТА ЛИСИЦА

ИЗРЕЧЕНИЯ

IN VINO VERITAS

не им прощавай!

Баба ми казваше:
- Което е твое, ще си 

дойде само при теб!
И ей го нà... дойде - 

сметката за тока, вода-
та, телефона...


- Дядо, кое е най-ва-

жното нещо, като оста-
рееш?

– Да си пиеш гинко би-
лобата, чедо!

– Защо така, дядо?
– За да помниш къде 

ти е ракията.


Пиян отваря вратата 
на такси и пита:

- Ще закараш ли два-
ма човека до "Младост"?

- Да, къде е другият?
- Е, ти няма ли да дой-

деш?!?


- вече два месеца 
ползвам вашия мехлем 
"За здрави колене", а 
ставите продължават 
да ме болят. Няма ника-
къв ефект. Вие сте мо-
шеници!

- Момент! Вашите ко-
лене са болни, така ли?

- Да.
- На нашия мехлем 

на ясен български език 
с главни букви пише "За 
здрави колене"!


- миличка, ти като 

умреш, в какво искаш 
да се преродиш?!

- В овца. Спокоен жи-
вот, ливади...

ВИЦОТЕКА

 избледнелите спомени са ка-
то тънък слой прясна боя върху 
други, по-трайни спомени.
  когато някой иска да даде 
урок на друг човек, урокът не е 
открит.
 Човек става смел, когато спре 
да се страхува от самия страх.

В компанията, с която се 
събираме всеки ден 
да изпием по питие, 

две, три, четири или кой за 
колкото има пари, все сме 
интелигентни хора. Някои 
са с висше образование, 
други – с две, трети са док-
тори на науките, а пък един 
– много смешно! – даже е 
бивш пилот от гражданска-
та авиация. Но го пенсиони-
рали преждевременно, за-
щото при някакво приземя-
ване се развикал: „Махнете 
белите мишки от пистата, 
че искам да кацна!” Чуж-
дите езици за нас са нищо 
и половина – всеки ги знае 
поне колкото българския, 
че да не е и повече. Един 
примерно, като му донесат 
питието, непременно казва 
на келнерката: „Кези чоко-
лом!”, което на унгарски 
значи „Целувам ви ръка”. 
Втори предлага да попеем 
на чист словашки език: „А 
я пием, пием, пием от ве-
чера до рана! А я пием, а я 
пием, лен с пелнехо пуха-
ра...” Трети гони просяците 
от масата ни с кратичкото: 
„Аре, джа! Джа!...” Това на 
цигански е „Разкарай се!”. 
Имаме си специалист и по 
древните езици и култури, 
завършил е класическа фи-
лология, макар че после 
се е занимавал най-вече с 
продажба на водопровод-
ни тръби, китайско бельо и 
износ на гъби. Та тъкмо той 
преди всяка глътка вместо: 

„Ха, наздравичката!” еле-
гантно повдига чашката си 
с думите „Ин вино вери-

тас!”. „Какво вино бе, пи-
таме ние, какво вино, ка-
то пиеш гроздова?” „Това 
е метафора” – отвръща за-
гадъчно и поема питието 
с такова изражение, сякаш 
поглъща уиски от марката 
„100 гайди”.

Н-дааааа... Тук се замис-
ляме. Наистина във вино-
то е истината, ако под вино 
разбираме всичко, което в 
края на краищата ни до-
вежда до едно и също със-
тояние – физическо, пси-
хическо, финансово и т.н. 
Перифразираме класиците 
на марксизма – забелязва-
ме как „питието определя 
съзнанието”. Сещаме се за 
писателя Чарлз Буковски, 
който казва: „Ти можеш да 
отнемеш мадамата ми, са-
мо не посягай към моето 

уиски!...” – и това звучи за-
плашително.

И постепенно, след чет-

въртото, петото или шес-
тото питие достигаме до 
дълбоката мисъл, че всеки 
човек върви по света, но-
сейки своята съдба и заед-
но с нея своята истина. Но-
си я навсякъде, както носи 
личната си карта примерно 
или последната си банкно-
та. И това е толкова лично 
и съкровено! Един за ни-
що на света няма да замени 
водката, той ще намери на-
чин да я пие и в онези шей-
хства и емирати, където тя е 
абсолютно забранена. Вто-
ри ще бълнува в съня си: 
„Моля ви, моля ви, не сла-
гайте толкова лед в масти-
ката ми...” Трети, отпивай-
ки някаква гнусна пърцуца 
край казана в родното си 
село, ще ви обяснява дъл-
го и предълго предимства-

та на меките коняци пред 
по-твърдите, ще дава при-
мери с различните региони 
на Кавказките планини и на 
Френския юг. Четвърти пък 
буквално ще опре до вино-
то. Той най-добре знае, че 
виното ркацители не може 
да се произведе от грозде, 
отглеждано във Видинския 
регион, а тамошната гъмза 
няма как да стане в долина-
та на Рейн.

Така че истината ние до-
бре я знаем, но ни се на-
лага да правим компроми-
си с нея – по финансови и 
други, по-маловажни при-
чини. Никой от нас не пи-
та: „Къде е истината?...” Ни-
ма ще откажете да ви нале-
ят уиски примерно, когато 
ви се пие сливова? Ако сте 
такъв човек, направо не ся-
дайте на нашата маса. Също 
не сядайте, ако сте в със-
тояние да кажете: „Преси-
тих се от истината... Стига 
ми!” Допуска се най-много 
репликата: „От утре спи-
рам!” Защото утрето е по-
мъдро от тая вечер, както е 
известно, и събуждайки се, 
непременно ще си помис-
лите: „Ама какви глупости 
надрънках аз снощи!” И ще 
си налеете едно мъъъъъъ-
ничко за разсънване. Може 
и една бира да се гаврътне. 
За хастар.

Божидар ТОмОв

- То два пъти в едно 
и също не може...


Депутат е подал оп-

лакване за реална за-
плаха за живота му, 
след като пенсионер е 
извикал по него: „Тряб-
ва да те накарат да жи-
вееш с моята пенсия!“


Пенсионер в апте-

ката:
- Имате ли приспи-

вателно?
- Да.
- Колко струва?
- 52 лева.
- О, аз въобще няма 

да мога да заспя, като 
знам, че съм дал тол-
кова пари за приспи-
вателно!


Двама пенсионе-

ри седят и разговарят. 
По едно време едини-
ят извиква:

- Я виж онзи там пен-
сионер пие вода.

- Е, и?
- Ял е нещо наборът!


 Cтapeц и cтapицa 

cи cпoмнят млaдocттa 
и paзглeждaт aлбyм 
cъc cнимĸи oт yчи-
лищe.

Дядoтo ce yмилявa: 
- A eтo я тyĸa Ba-

ня Πeтpoвa! Kъдe ли e 
ceгa?

Бaбaтa: 
-  И д и o т !  B a н я 

Πeтpoвa cъм aз!

Каква ли паплач няма във днешното ни време:
престъпници разни, много боклук.
Но властта си пасува, хърка и дреме.
Не пуща с пищова, не удря с юмрук.

Но как да се меси, когато самата
много години ден подир ден
участва активно и тя във играта
с премиер, с депутати, дори с президент!

Държавата ни е вече гнездо за котило
на продажници, на хамелеонова сган.

И можем да кажем, че тъй не е било,
когато ни е яздил пет века падишахът Осман.

Отмъкнеш кокошка – хайде в пандиза!
Над теб се стоварва ужасна беда.
А взелият банка се пъчи, не влиза,
свирука си вънка на свобода.

Разни псевдополитици и кожодери
мамят народа, разтягат локум.
Мъж бъди на място, „Пенсионери”,
налагай с неокастрен дрянов бастун!

генчо ЗлаТЕв

 За лицемерието и 
лъжата

се пише страшно
 много по земята,

защо е нужно да не
 бъдеш прям 

и хвалиш всеки, без 
да чувстваш срам.

Така, докато свят
 светува,

се подразбира кой
 колко струва -

един се от законите наказва,
а друг се някому подмазва.
 ... И тъй мечтаеше Лисана 
без труд да вади своята прехрана,
да хвали и използва тоз и оня,
да краде, да й се разминава боя...
 - Патоко, колко си добър и честен, 
учен, любознателен и свестен!
Излюпи ли си вече ти яйцата?
Искам с патетата да си поиграя!
 Но майка им не чу и дума,
а бързо тръгна с тях да плува.
 Видяла заека, Лисана
му заговори от зарана:
 - О, Зайо, ти си най-безстрашен
в живота труден и опасен! 
Кажи къде ти са децата,
да ги поразходя из гората! 
 Но Зайо морковче изхрупа
и скри си зайчетата в свойта дупка.
 Веднъж на среща с Кумчо Вълчо
Лиса каза: - Много ми е мъчно
за теб, защото рядко аз те виждам!
И все си гладен, неспокоен, мършав...
За мен си винаги добър приятел, 
красавец, щедър и мечтател.
От недохранване в гората мрем.
Хайде, селските кокошки да крадем! 
Улисан, Вълчо тръгна заднишком
и с Лиса заедно паднаха във ров.
По пътя дървари ги открили
и жестоко ги пребили.

   силвия милЕва, варна

- Петров, 
във вино-
то е ис-
тината!
- Шефе,  
и жена ви 
ли мисли 
така?

стайко 
кОлев, 

Хасково

слави БОрисОв

Борис аНаНиЕв, софия
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Отговори от бр. 51-52

вОДОравНО: Аб. Рождество Христово. Лер. Трик. Елатити. 
Желание. Илава. Тол. Дана (Джеймс). Сари. Мат. Етап. Бином. 
РИТМО. Ине. “Аванти”. Кино. АРИЕЛ. Анатоми. Анти. ЕКГ. Ари-
го. Прага. “Алавес”. Гранд. ТТ. Пробив. Акри. Ара. Абак. Браила. 
Стер. Студ. “Ева”. СОА. Кор. Ванилин. Ски. Келвин. Самар. Бара. 
“Нак”. Ланао. Ерг. Наката. Карате. Пи. Палати. Пориви. Алт. Вен. 
Кара (Рафаела). Декори. Каракали. Моралист. Лито. Болеро. Ил-
ка. Шия. СТАР. Диваниам. 

ОТвЕсНО: Коледари. Карат. Карнавали. Желатин. Глобуси. Га-
лерия. Одран (Стефан). Тоа. Абадо (Клаудио). Канат. Наем. Навик. 
“Аканат”. Кос. Асти. Токарев (Фьодор). Еротика. Трева. Отис (Ка-
ре). Баклава. Алба. Иви. Епилог. Арсов. Приор. Окис. Немо. Кат-
рин. Коа. Ах (Нарцис). Лебеди. Грил. Нагар. Мед. Реали. Прилив. 
Коридори. Силвана. Ера. Авас. Даверов (Владо). Саа (Луи). Ова. 
Ани. Аналитика. ТТТ. Смарагд. Имане. Олин (Лена). Оита. “Ни-
на”. Ателана. Арили. Авторитет. Тревира. Плиска. Боили. “Или”. 
Таран. Одит. “Там”.

От стр. 44 От стр. 43 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî

2019

1 п * Възвръщане честните мощи на преп. Йоан Рилски чудотворец
   Св. безсребреници Козма и Дамян
2 в Полагане честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна 
3 с Св. мчк Иакинт. 
   Св. Анатолий, патр. Константинополски
4 ч Св. Андрей, архиепископ Критски
5 п  * Преп. Атанасий Атонски. Преп. Сергий Радонежки чудотворец
6 с Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Валентин, презвитер Римски
7 н † 3 Неделя след Петдесетница. Събор на св. Доростолски 
   мъченици. Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий
8 п Св. вмчк Прокопий. Преп. Теофил Мироточиви (Македонски) 
9 в   Св. свщмчк Панкратий, еп. Тавроменийски 
10 с Св. 45 мчци в Никопол Арменски
11 ч * Св. вчца Евфимия Всехвална. Св. равноапостолна княгиня Олга.
   Преп. Никодим Албански
12 п Св. мчци Прокъл и Иларий
13 с Събор на св. архангел Гавриил. Преп. Стефан Саваит 
14 н † 4 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те 
   Вселенски събори. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец
15 п * Св. мчци Кирик и Юлита. Св. равноап. велик княз Владимир
16 в  Св. свщмчк Атиноген, еп. Севастийски и 

1 ч Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония. Произхождение 
   на св. Кръст (Водосвет)(Начало на Богородичния пост) 
2 п Пренасяне мощите на св. архидякон Стефан
3 с Преп. Исакий, Фавст и Далмат  
4 н † 7 Неделя след Петдесетница. Св. 7 отроци в Ефес. 
   Св. прпмчца Евдокия
5 п Св. мчк Евсигний (Предпр. на Преображение Господне)
6 в † Преображение Господне (Разрешава се риба)
7 с Св. прпмчк Дометий
8 ч Св. Емилиан изповедник, еп. Кизически. Св. Трендафил Загорски
9 п * Св. ап. Матия
10 с Св. мчк и архидякон Лаврентий
11 н † 8 Неделя след Петдесетница. Неделя след Преображение.
12 п  Св. мчци Фотий и Аникита
13 в Св. Тихон, еп. Воронежки и Задонски, Чудотворец . 
   (Отдание на Преображение Господне)
14 с Св. прор. Михей (Предпразненство на Успение Богородично)
15 ч † Успение на Пресвета Богородица  
16 п  * Пренасяне на светия Убрус. Св. мчк Диомид. Преп. Йоаким Осоговски
17 с Св. мчк Мирон презвитер. (Събота след Успение Богородично)

1 н † 11 Неделя след Петдесетница.  Начало на Църковната нова 
   година. Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. Праведен Иисус Навин
2 п  Св. мчк Мамант. Преп. Йоан постник, 
   патриарх Константинополски. Св. 3628 мчци в Никомидия
3 в Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист 
4 с Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. 
    Св. пророк и боговидец Моисей
5 ч Св. прор. Захария и праведна Елисавета
6 п Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип
7 с Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородично)
8 н † Неделя преди Въздвижение. 
   Рождество на Пресвета Богородица. 
9 п  Св. праведни богоотци Йоаким и Анна. Св. мчк Севириан 
 10 в Св. мчци Минодора, Митродора и Нимфодора 
11 с Преп. Теодора Александрийска. 
12 ч Св. свщмчк Автоном  (Отдание на Рождество Богородично) 
13 п Св. свщмчк Корнилий стотник  
   (Предпразненство на Въздвижение на Честния Кръст)
14 с † Въздвижение на Св. Кръст Господен (Кръстовден) (Пост)

1  п * Св. безср. и чудотворци Козма  и Дамян  Св. прпмчци Яков 
   Костурски, дякон Яков и монах Дионисий 
2 с  Св. мчци Акиндин, Пигасий, Афтоний (Задушница)
3 н † 5 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
   Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал.  Преп. Пимен Зографски
4 п Преп. Йоаникий Велики 
5 в  Св. мчци Галактион и Епистима 
6 с  Св. Павел, архиеп.  Константинополски
7 ч  Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар Галисийски  
8 п  † Събор на св. архангел Михаил. (Архангеловден)
9 с Св. мчци Онисифор и Порфирий
10 н † 8 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. апли Ераст, Олимп и Родион. Преп. Арсений Кападокийски
11 п * Св. мчци Мина, Виктор и Викентий. Св. мчца Стефанида. 
   Преп. Теодор Студит изповедник
12 в  Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски. Преп. Нил Постник. 
   Преп. Нил Мироточиви
13 с * Св. Йоан Златоуст, архиеп. Константинополски
14 ч * Св. ап. Филип. (Рождественски заговезни)
15 п Св. мчци Гурий, Самон и Авив (Начало на Рождественския пост)
16 с * Свети апостол и евангелист Матей
17 н † 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. Григорий Неокесарийски, чудотворец
18 п Св. мчци Платон и Роман
19 в Св. прор. Авдий. Св. мчк Варлаам
20 с Преп. Григорий Декаполит. Св. Прокъл.
    (Предпр. на Въведение Богородично)
21 ч † Въведение Богородично (Ден на православната християнска 
   младеж и семейство) (Разрешава се риба)
22 п Св. ап. Филимон. Св. Михаил воин, българин
23 с Св. Амфилохий, Св. Григорий. 
   * Св. благоверен княз Александър Невски 
24 н † 13 Неделя след Неделя подир Въздвижение.  
   Св. вмчца Екатерина. Св. вмчк Меркурий
25 п * Св. Климент, архиеп. Охридски. Св. Климент, папа Римски.  
   Св. Петър, еп. Александрийски (Отдание на Въведение Богородично)
26 в Преп. Алипий Стълпник. Преп. Яков Отшелник. 
   Св. Стилиян Пафлагонийски 
27 с * Преп. Теодосий Търновски. Св. вмчк Яков Персиец
28 ч Св. прпмчк Стефан Нови. Св. мчк Иринарх.   
29 п Св. мчк Парамон и 370 мъченици с него
30 с * Св. ап. Андрей Първозвани (Андреевден)

1 н † 14 Неделя след Неделя подир Въздвижение.
    Св. прор. Наум. Св. Филарет Милостиви
2 п Св. прор. Авакум. Преп. Йоан и Андрей
3 в Св. прор. Софония. Св. свщмчк Теодор, архиеп. Александрийски 
4 с * Св. вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин 
5 ч * Преп. Сава Освещени. Преп. Нектарий Битолски 
6 п † Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец (Никулден)  
7 с Св. Амвросий, еп. Медиолански. 
8 н † 10 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Патапий
9 п * Зачатие на св. Анна 
10 в  Св. мчци Мина, Ермоген и Евграф 
11 с Преп. Даниил Стълпник. Преп. Лука Стълпник 
12 ч *Св. Спиридон, еп. Тримитунтски Чудотворец 
13 п * Св. мчци Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест.
   Св. мчца Лукия девица
14 с Св. мчци Тирс, Левкий, Филимон, Ариан и Калиник
15 н † 11 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Праотци.  
   Св. свщмчк Елевтерий. Преп. Павел Латрийски
16 п Св. прор. Агей. Св. мчк Марин
17 в Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил 
18 с Св. Модест, патр. Йерусалимски. Св. мчк Севастиян 
   и дружината му
19 ч Св. мчк Бонифаций 
20 п * Св. свщмчк Игнатий Богоносец (Игнажден) 
   (Предпр. на Рождество Христово)
21 с Св. мчца Юлиания и пострадали  с нея 500 мъже и 130 жени
   в Никомидия
22 н † Неделя преди Рождество Христово. 
   Св. вмчца Анастасия 
23 п *  Преп. Наум Охридски. Св. 10 мчци в Крит. Св. мчк Геласий
24 в Св. прпмчца Евгения. Преп. Николай воин (Бъдни вечер)
25 с † Рождество Христово (Всичко на празника) 
26 ч † Събор на Пресвета Богородица. Св. Йосиф Обручник.
   Св. цар Давид, Св. Яков, брат Божий 
27 п † Св. първомъченик и архидякон Стефан. 
   Преп. Теодор Начертаний  (Стефановден) 
28 с Св. 20 хиляди мъченици, изгорени в Никомидия 
29 н † Неделя след Рождество Христово. Св. 14 хиляди младенци 
   мъченици, избити от Ирод във Витлеем. Преп. Маркел  
30 п  Св. мчца Анисия  
31 в  Преп. Мелания Римлянка   
   (Отдание на Рождество Христово)

   10-те му ученици. Св. мчца Юлия девица. Св. мчк Йоан Търновски 
17 с *Св. вмчца Марина 
18 ч Св. мчк Иакинт  в Амастрида. Св. мчк Емилиан Доростолски
19   п  Преп. Макрина. Преп. Дий
20 с † Св. прор. Илия (Илинден)
21 н † 5 Неделя след Петдесетница. Преп. Симеон, юродив заради 
   Христа. Преп. Йоан 
22 п Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина.  
   Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
23 в Св. мчци Трофим, Теофил и другарите им
24 с Св. вмчца Христина
25 ч * Успение на св. Анна. Св. дякониса Олимпиада и 
   Евпраксия девица
26 п Св. свщмчк Ермолай и другарите му. Св. прпмчца Параскева
27 с * Св. вмчк и целител Пантелеймон. Св. Седмочисленици. Успение 
   на св. Климент, архиеп. Охридски
28 н † 6 Неделя след Петдесетница
   Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен
29 п Св. мчк Калиник. Св. свщмчк Висарион Смоленски  
30 в Св. апли от 70-те Сила, Силуан и другарите им
   (Богородични заговезни) 
31 с Св. праведен Евдоким Кападокийски 

18 н †  9 Неделя след Петдесетница. Неделя след Успение
   Богородично. Св. мчци Флор и Лавър.  Успение на преп. 
   Йоан Рилски Чудотворец
 19 п  Св. мчк Андрей Стратилат и с него 2593 мъченици. 
   Преп. Теофан Нови Атонски.  
20 в Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски 
21 с Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа Хелеспонтска и Васа Солунска.  
   Св. свщмчк Симеон Самоковски 
22 ч Св. мчк Агатоник и дружината му. Св. мчца Евлалия девица
23 п Св. мчк Луп. Св. Ириней (Отдание на Успение Богородично) 
24 с Св. свщмчк Евтих
25 н † 10 Неделя след Петдесетница. Възвръщане честните мощи 
   на св. ап. Вартоломей. Св. ап. Тит
26 п  Св. мчци Адриан и Наталия
27 в Преп. Пимен Велики. Св. Фанурий 
28 с Преп. Моисей Мурин
29 ч * Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител. 
   Преп. Анастасий Струмишки (Строг пост)
30 п * Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Константинополски.
   Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски
31 с Полагане честния пояс на Пресвета Богородица. Св. свщмчк  
   Киприан, еп. Картагенски.  Св. Генадий, патр. Константинополски

15 н † Неделя след Въздвижение. Св. вмчк Никита. Преп. Филотей. 
   Св. мчк Леонид
16 п  Св. вмчца Евфимия Всехвална.  Св. Людмила Чешка. Св. Киприан
17 в * Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов 
18 с Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец
19 ч Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт
20 п Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му
21 с Св. ап. Кодрат (Отдание на Въздвижение)
22 н † 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. свщмчк 
   Фока, еп. Синопийски.  Св. прор. Йона. Преп. Козма Зографски
23 п  Зачатие на св. Йоан Предтеча и Кръстител
24 в  Св. първомъченица и равноапостолна Текла 
25 с * Преп. Сергий, Радонежки чудотворец.  
   Преп. Ефросиния Александрийска. 
26 ч * Представяне на св. ап. и ев. Йоан Богослов
27 п Св. мчк Калистрат и дружината му
28 с * Преп. Харитон Изповедник. Св. прор. Варух
29 н † 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Преп. Кириак Отшелник. Преп. Теофан Милостиви 
30 п Св. свщмчк Григорий,  просветител на Армения. Св. мчца Рипсимия

1 в  * Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. 
   Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел
2 с Св. свщмчк Киприян. Св. мчца Юстина. Св. Андрей, юродив 
   заради Христа
3 ч  Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит 
4 п  Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински
5 с Св. мчца Харитина
6  н † 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. апостол Тома
7 п Св. мчци Сергий и Вакх
8 в Преп. Пелагия. Св. прпмчк Игнатий Старозагорски
9 с * Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андроник и Атанасия
10 ч * Св. мчци Евлампий и Евлампия. Преп. Теофил Изповедник. 
   Св. 26 прпмчци Зографски
11 п Св. ап. и дякон Филип. Преп. Теофан Начертани, еп. Никейски
12 с Св. мчци Пров, Тарах и Андроник.  
   Преп. Козма, еп. Маюмски
13 н † 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Отци 
   от VII Вселенски събор.  Св. мчци Карп и Папила
14 п * Преп. Параскева - Петка Търновска.  Св. мчци Назарий, Гервасий, 
   Протасий и Целсий (Петковден)
15 в Преп. Евтимий Нови. Св. Лукиан, презвитер Антиохийски
16 с Св. мчк Лонгин стотник
17 ч Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски
18 п  * Св. ап. и ев. Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска
19 с † Преп. Йоан Рилски Чудотворец
20 н † 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение. 
   Св. вмчк Артемий
21 п  Преп. Иларион Велики. Св. Иларион, еп. Мъгленски
22 в Св. равноап. Аверкий, еп. Йераполски чудотворец 
23 с *Св. ап. Яков, брат Господен
24 ч Св. мчк Арета. Св. Богородица „Всех скорбящих радост”
25 п Св. мчци Маркиан и Мартирий
26 с † Св. вмчк Димитрий Мироточиви  (Димитровден)
27 н † 7 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. мчк Нестор. 
   Преп. Димитрий Басарбовски
28 п * Св. мчци Терентий, Неонила и чедата им.  Преп. Стефан Саваит. 
   Св. мчца Параскева 
29 в  Св. прпмчца Анастасия Римлянка
30 с * Св. свщмчк Зиновий, еп. Егейски и св. мчца Зиновия.  
31 ч Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др. Св. мчк Епимах

Продължение от бр. 51-52


