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завист
странно е поведението на мнозинството в на-

родното събрание. Президентът им казва, че са от-
стъпили първенството в парламентарната репу-
блика, а те скачат като ужилени. ами замислете се 
бе, господа и дами! срамота е! Пратили сме ви да ре-
шавате проблемите ни, а не да изпълнявате запове-
дите на бойко, брюксел или вашингтон. радев допри-
насял за ниския авторитет на законодателната 
институция?! глупости на търкалета! Опитва се 
да помогне човекът да се осъзнае изключителната 
нейна роля за утвърждаването на демокрацията…

Особено е негативното отношение на председа-
теля на гербаджиите, което явно е израз на завист. 
Цв. Цветанов въобще не влиза в класациите за рей-
тинг на политиците, докато радев има симпатии-
те на 65 на сто от българите. Харесват го три пъ-
ти повече нашенци от гласувалите за борисовото 
войнство. и колкото повече са интригите и клеве-
тите срещу него, толкова повече скачат процен-
тите му. 

Завистта е грях. ако Цветан Цветанов не знае, 
да вземе назаем библията от поелия личен ангажи-
мент да го укротява негов супернабожен шеф. там 
пише черно на бяло. а ние ще добавим, че завистта 
е признак и на слабост. „П”

ПОЗиЦия

 ернестина 
шинОва 
и андрей 

слабакОв

морÀлÍÀ ÊрÈÇÀ

Историята на
една милиардерка

на стр. 30

Истината е, ÷е се оби÷аме

Размисли на главния редакторÅìîöèÿòà å íàøàòà 
åìáëåìà

на стр. 3

на стр. 4

Грях е да не 
се абонираме

Преломът

Битката при сталинград, която 
продължава 200 дни, е сред най-
кръвопролитните сблъсъци в чо-
вешката история, макар да е пред-
шествана от друга голяма съвет-
ска победа – битката при Москва.

75 години от 
сталинградската 

битка

 В края на септември 2017 г. на 94 години си 
отиде Лилиан Бетанкур - най-богатата жена в 
Европа, собственичката на козметичния гигант 
“Л’Ореал Париж”.  “Тя почина спокойно в нощта 
срещу четвъртък”, обяви лаконично дъщеря й 
Франсоаз Бетанкур Майерс. 

- На 1 февруари 
всяка година чест-
ваме свети Трифон, 
а след него идва и 
свети валентин. За-
пазвате ли настрое-
нието си между два-
та празника?

ернестина: - Опре-
делено не празнуваме 
Свети Валентин.

заличиха думата 
„инвалид“ в закона

на стр. 24

анета илийчова въл-
канова от години ръко-
води Клуба за фолклорни 
танци  „Мойто либе”. Пре-
подавател е от 10 години. 
Тя е чаровна и харизматич-
на личност, умее да увли-
ча и поведе хората в тан-

цовото изку-
ство. В ней-
ния клуб за 
народни хо-
ра има раз-
лични ни-
ва – начина-
ещи, средно 
и напредна-
ли, ентусиас-
ти. Там са съ-
брани хора 
с различни 
професии, с 
различни ха-
рактери.

абОнамент 2018

Върховната административна про-
куратура протестира против поскъп-
ването на водата, утвърдено от Коми-
сията за енергийно и водно регули-
ране. Тя поскъпна с до 20% на места. 

След подаване на протести про-
тив увеличението на цените, влезли 

в сила от 1 декември 2017 г., за Бур-
гас, Ямбол и Враца, от ВАП оспор-
ват и останалите решения на КЕВР 
за поскъпване. 

Увеличението е в сила от начало-
то на годината за шестнайсет града.

Нашето семейство 
се абонира за в. „Пен-
сионери” от самото 
му излизане. Още от 
първите броеве бях 
впечатлен от разно-

образните материа-
ли, поместени в него. 
Аз сравнявам вестника 
с една райска градина 
с хиляди разнообразни 
цветя. 

Æелязната
öúрква

на стр. 34

на стр. 3

на стр. 8

на стр. 12

на стр. 9

на стр. 5

Не може да се отрече, че властниците стана-
ха майстори в манипулирането на общественото 
мнение. Пренасочването на гражданската енер-
гия от важните проблеми към второстепенните е 
изпитан политически трик. Да вземем за пример 
дискусията в аулата на Софийския университет, 
организирана от председателката на парламен-
та в деня, в който се обсъждаше

ВоТЪТ На НедоВерие
към кабинета „Борисов” за несправяне с коруп-
цията. 

1 февруари
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Прехвърляне на имот на деца
ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Мехмед Ходжев от 
с. куклен, област Плов-
див,   пита: „Какви опас-
ности крие прехвърляне-
то на имот от родител 
на дете и как е най-добре 
и безопасно за родите-
лите да се оформи сдел-
ката?”

 Въпроса на г-н Хо-
джев навярно си зада-
ват много родители. От 
правна гледна точка 
прехвърлянето на имот 
от родители на  деца по 
своята същност не крие 
никакви опасности, ако 
отношенията родители - 
деца са на взаимно ува-
жение и почит. Но кога-
то те са нарушени, тогава 
възникват проблемите. 
Прехвърлянето на имо-
та може да стане с раз-
лични правни способи. 
Тук ще се спра на най-
използваните в практи-
ката. 

 Първият способ  е по-
купко-продажбата. Ро-
дителят продава на си-
на или дъщерята си или 
на някого от внуците си 
имот. За да се осигури до 
края на живота си, той 
може да поиска в догово-
ра за покупко-продажба 
да има клауза, че си за-
пазва правото на полз-
ване на имота, докато е 
жив. В този случай синът 
и дъщерята, които са за-
купили имота, не могат 
да отстранят родителя 
или родителите си от 
имота без тяхно съгла-

сие. На практика те (ку-
пувачите - децата) не би-
ха могли да го продадат 
или да направят някак-
во друго разпореждане с 
имота без съгласието на 
ползвателя, т.е. на този, 
който им е продал имота 
- техните родители.

 Друг способ за прех-
върляне на имота  е да-
рението. Този способ 

също се използва често. 
Родителят или двамата 
родители даряват деца-
та си или само някое от 
тях и то става собственик 
на имота. За да се подси-
гурят обаче (да не бъдат 
отстранени, изгонени) от 
собствения им имот, в 
нотариалния акт се впис-
ва клауза, с която дарите-
лите си запазват правото 
да ползват имота, дока-
то са живи. Те не са соб-
ственици, а остават само 
ползватели на имота. Да-
реният ще стане пълно-
ценен собственик едва 
след смъртта им.

Трети вид прехвърля-
не  е завещанието. То 
бива нотариално и само-
ръчно. И при двата ви-
да завещания собстве-

ността на имота обаче 
остава у прехвърлителя 
и той разполага с имота 
до смъртта си. Това зна-
чи, че може да го прода-
де след завещанието, да 
го завещае на друг, да го 
заложи. Образно казано 
-  завещателят сяда и пи-
ше саморъчно завеща-
ние на единия от сино-
вете си. Но  ако той про-

явява явно не-
уважение към 
р о д и т е л и т е 
си, те реша-
ват след ме-
сец-два да за-
вещаят имота 
на другия син. 
Сядат и пишат 
ново завеща-

ние. След смъртта на ро-
дителя (завещателя) си-
ла има последното пре-
ди смъртта завещание. 
Няма ограничение кол-
ко пъти ще го завещаваш 
и на кого. 

 Също много използ-
ван способ за прехвър-
ляне на имот между ро-
дители и деца  е дого-
ворът за гледане и из-
дръжка. Родителят или 
родителите решават, че 
ще дадат имота си (апар-
тамент, къща, кола и т.н.) 
по тяхно предпочита-
ние на едно от децата 
си. Затова сключват то-
зи договор в нотариал-
на форма и прехвърлят 
собствеността на имо-
та си на този, който ис-
ка да ги гледа. С акта на 

Родените след 1959 
г. ще имат избор 
между три вариан-

та за изплащане на вто-
ра пенсия, но всички те 
не зависят изцяло от во-
лята на осигурения, а от 
размера на натрупано-
то. Правото на наследя-
ване на парите в инди-
видуалните партиди ще 
съществува само в опре-
делени случаи. На прак-
тика хората, които ре-
довно са се осигурява-
ли върху високи суми, 
няма да могат свободно 
да се разпореждат с па-
рите си, които няма да 
се наследяват.

Това става ясно от 
концептуален модел на 
социалното министер-
ство за регламентиране 
на фазата на изплащане 
от допълнителното за-
дължително пенсионно 
осигуряване. Моделът 
е изпратен за станови-
ща до социалните парт-
ньори. Предложенията 
в момента са на съвсем 
ранен етап. Въпросът 
обаче не търпи отлага-
не, тъй като не е уреден 
в съществуващото зако-
нодателство, а вече има 
категории българи, за 
които плащането тряб-
ва да започне.

Три вида пенсионни 
продукти предлага да 

има във втория стълб 
екипът на социалния 
министър Бисер Петков. 
Въпреки по-широкия из-
бор държавата продъл-
жава да бъде непреклон-
на по отношение на на-
следяването на пожиз-
нените пенсии от втория 
стълб - всеки, избрал то-
зи вид плащане, ще губи 
правото на наследява-
не, а индивидуалната му 
партида ще влиза в спе-
циално създаден фонд 
по отделна сметка към 
всеки частен фонд. По-
жизнена пенсия ще мо-
же да се избира, ако ме-
сечното плащане ще е 
над 20% от минималната 
пенсия за осигурителен 
стаж и възраст. Тя ще се 
изплаща през целия ос-
таващ живот на лицето. 
Има възможност човек 
да избере да започне да 
я получава 1 година пре-
ди да изпълни необходи-
мите условия за пенси-
ониране, но отново под 
условие - ако пенсията 
е не по-малка от 50% от 
минималната пенсия за 
стаж и възраст. На прак-
тика това са всички по-
високи пенсии.

Ако човек държи да 
запази правото на на-
следяване на парите в 
индивидуалната си пар-
тида, трябва да се на-

сочи към друг продукт 
- програмирани тегле-
ния. За целта обаче ме-
сечното плащане на по-
жизнена пенсия трябва 
да е между 20 и 50% от 
минималната пенсия за 
стаж и възраст. Размерът 
на сумите, срокът и пе-
риодичността на получа-
ването им ще зависят от 

натрупаното и очаквана-
та средна продължител-
ност на живот на лицето. 
В този случай при смърт 
на пенсионера средства-
та по индивидуалната 
му партида се наследя-
ват. Самото плащане пък, 
наречено програмирано 

изтегляне, се актуализи-
ра веднъж годишно.

Има и трети вид пла-
щане - еднократна сума, 
платима наведнъж или 
разсрочено. То също ня-
ма да е въпрос на съвсем 
свободен избор - може 
да се приложи само ако 
натрупаното в партидата 
е твърде малко и евен-

т у а л н а т а 
пожизне-
на пенсия 
не може 
да покрие 
20% от ми-
нималната 
пенсия за 
стаж и въз-
раст. Тук 
също ще 
има право 
на насле-

дяване.
Вливането на инди-

видуалните партиди в 
общ пул, от който да се 
плащат пожизнени пен-
сии, ще върви с някол-
ко екстри. При подпис-
ването на пенсионния 
договор осигурително-

то дружество ще гаран-
тира брутния размер на 
капитала, т.е. сумата от 
осигурителните вноски 
за целия период на оси-
гуряване. Освен това се 
предлага да се въведе 
гарантиран минимален 
размер на пожизнената 
пенсия, който също ще 
бъде записан в пенсион-
ния договор на всяко ли-
це. Това ще става от ре-
зерв, който дружество-
то трябва да направи за 
своя сметка. Пожизне-
ната пенсия ще се акту-
ализира веднъж годиш-
но след първите 12 ме-
сеца. Посоката не е са-
мо нагоре, а може да е и 
надолу. Актуализацията 
обаче засяга само част-
та на пенсията над га-
рантирания й размер и 
ще зависи от постигна-
тата доходност от упра-
влението на средствата 
в общия пул.

Новата концепция e 
плод на работна група, 
в която влизаха и пред-
ставители на пенсион-
ните дружества. В нея са 
отразени част от техни-
те предложения от пре-
дишния дебат, но тога-
ва се говореше за 9 ви-
да пенсионни продукти, 
докато сега се предлагат 
само три. "Това не е окон-

чателен вариант за нас, 
има какво още да гово-
рим", коментира Дани-
ела Петкова от Асоци-
ацията на пенсионните 
фондове. 

Очевидно и при но-
вия дебат основният 
спор ще бъде около 
наследяването на по-
жизнената пенсия. Со-
циалното министерство 
се придържа към пози-
цията на финансово-
то от 2016 г., че не мо-
же да има наследява-
не при пожизнени пен-
сии. "При всички случаи 
създаването на общ пул 
предполага закрива-
не на индивидуалната 
партида във фазата на 
изплащане, поради кое-
то не е възможно насле-
дяване на тези средства 
след смъртта на пенсио-
нера", посочват от там. 
"Не виждаме проблем 
да се наследяват по-
жизнените пенсии. То-
ва са модели, които съ-
ществуват в много дър-
жави", коментира обаче 
Даниела Петкова. Дру-
жествата ще продължат 
да настояват това право 
да бъде предвидено и 
занапред по аналогия с 
държавното обществе-
но осигуряване.

сключване на договора 
собствеността от роди-
телите преминава в де-
тето или друго лице, ко-
ето са си избрали да ги 
гледа. В случая лицето, 
поело задължение по до-
говора за гледане и из-
дръжка, вместо плащане 
на имота се задължава да 
полага грижи и да дава 
средства за издръжката 
на родителя, който му е 
прехвърлил имота. Ако 
той не е доволен от из-
пълнението на грижите,  
може да развали догово-
ра за издръжка и гледа-
не и да търси друг чо-
век, който би се наел да 
се грижи за собственика 
на имота. Това обаче ста-
ва със завеждане на дело 
в районния съд и там се 
доказва дали  прехвър-
лителят на имота е по-
лучавал договорените 
грижи или не. Съдът ре-
шава дали да се развали 
договора или да остане 
в сила.

Това са основните 
способи за прехвърля-
не на имот. Кой ще бъ-
де предпочетен, много 
зависи от личните от-
ношения между роди-
тели и деца. Най-добре 
е, преди да пристъпите 
към каквито и да е раз-
пореждания, да се обър-
нете към адвокат, за да 
ви разясни подробно 
преимуществата и не-
достатъците, които има 
във всеки от спомена-
тите правни способи за 
прехвърляне на имота 
ви. Само тогава ще мо-
жете да подсигурите 
старините си.   

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Ограничават правото 
за наследяване

на втора пенсия

На 105 години почина 
най-възрастният жител 
на Великотърновска област 

Почина най-възрастният жител във Великотър-
новска област – 105-годишният Димитър Аврамов 
от еленското село Костел.

Роденият на 1 август 1912 г. мъж живееше сам 
в селото и затова близките му го бяха настанили 
през зимата в хоспис в Сливен, където е прека-
рал последните си дни. В края на миналата година 
възрастният мъж развил бронхопневмония, а по-
късно починал. В смъртния му акт е посочено, че 
причината за спиране на сърцето му е „старост“.

Димитър Аврамов е бил майстор обущар в род-
ното си село, а след национализацията до пенси-
онирането си е работил като обущар към танко-
вата бригада в Сливен. Останал е сирак още ка-
то малък, след като баща му загинал в Първата 
световна война. Въпреки трудностите завършил 
Професионалното обущарско училище във Варна 

и успял да стане един от най-търсените майсто-
ри. Той и съпругата му Донка се радвали на дъ-
лъг семеен живот. Овдовял преди три години и 
оттогава живеел сам в селото.

Във Великотърновска област има още 14 сто-
летници – осем жени и шестима мъже. Най-мно-
го са в община Горна Оряховица – петима души. 
По двама столетници живеят в общините Вели-
ко Търново, Лясковец и Павликени, а по един в 
Елена, Павликени и Свищов.
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няма кой да обере 
гнева на гражданите

3Социални проблеми
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Çаличиõа дóмата „инвалид“ в закона

за кого ще са екопечките
Калпави ремонти

Общините може да из-
губят парите по програ-
мата за саниране заради 
калпави ремонти. Уста-
новено е, че те не сле-
дят ефективно работа-
та на външните изпъл-
нители.

Протести
в Добрич

Граждани на Добрич 
излязоха на протест 
срещу поскъпването 
на водата.
Монтана в черен дим

Сутрин и вечер в Мон-
тана стотици комини 
бълват черен дим. Гра-
дът е газифициран, но хи-
ляди се връщат към твър-
дото гориво, защото им 
излиза по-евтино.

Болници с дългове

7 болници в страна-
та са натрупали дълг от 
165 милиона лева заради 
неправилно управление, 
липса на контрол, липса 
на отговорност за непра-
вилно взети решения.

Ремонт на джамии

България ще се вслу-
ша в призива на турския 
президент Ердоган и ще 
реставрира джамии у 
нас, обеща министърът 
на културата Боил Банов.

Депутатите заличиха думата "инва-
лид" от българското законодателство 
на първо четене. Така според автори-
те ще бъде улеснена социалната ин-
теграция на хората с увреждания и 
заличаването на термина "инвалид" 
от българското законодателство ще 
допринесе за преодоляване на сте-
реотипното мислене за хората с ув-
реждания като неспособни, невалид-
ни, негодни.

Крум Зарков, един от вносителите 
на промените, подчерта, че думата 
"инвалид" трябва да се премахне зави-

наги от българското законодателство, 
защото носи негативен заряд. Освен 
това конституцията борави с терми-
на "лица с увреждания". Проблемите 
на гражданите с увреждания няма да 
бъдат решени с този закон, но това 
е стъпка в правилната посока, смята 
Зарков. Като аргумент той добави, че 
думите имат значение, защото офор-
мят възприятия, а по-късно и опреде-
лени поведения.

"Терминът е и пречка за социал-
ната интеграция на тези хора", доба-
ви депутатът. 

до него. 
Става дума 

за Силистра, Мон-
тана, Шумен, Сливен, 
Кърджали, Враца и 
Бургас.

Според прокурату-
рата КЕВР има нагласа 
„непременно да уве-
личава цените на В и 
К услугите”.

С тези аргументи 
Върховната админи-
стративна прокурату-
ра настоява пред Ад-
министративния съд - 
София град, поскъпва-
нето на водата, утвър-
дено на 15 декември 
2017-а, да бъде отме-
нено. 

От стр. 1
Проверката на про-

куратурата сочи, че 
енергийният регула-
тор е допуснал „съ-
ществени наруше-
ния на администра-
тивнопроизводствени 
правила”. 

При вземане на ре-
шението е разкрито 
противоречие с прав-
ни разпоредби, уточ-
няват от ВАП. 

Държавното обви-
нение посочва, че це-
ните, приети за се-
дем от градовете, до-
ри надхвърлят прага 
на социалната поно-
симост или са близо 

срещу поскъпването 
на водата

гЕрБ е уморена, но 
„вкоренена” партия. 
Много дълго управля-
ват, свикнаха и се вжи-
вяха. ако искаш да си 
„факт”, ще трябва да си 
„герб”. Нямаш избор.

Д-р Николай 
МиХаЙлов

Мобилният оператор 
„Теленор” обяви, че про-
меня размера на неус-
тойките при предсрочно 
прекратяване на срочни 
договори за частни ли-
ца. След 12 януари 2018 
г. клиенти-
те на ком-
п а н и я т а 
вече ще 
заплащат 
като неус-
тойка най-
много три 
стандарт-
ни месечни абонамен-
та независимо от срока 
на договора. До момен-
та те трябваше да платят 
всички оставащи месеч-
ни абонаменти до края 
на срока на договора. 
От компанията посоч-

ват, че когато клиенти-
те са ползвали отстъпка 
от месечния абонамент, 
те ще дължат и възста-
новяване на такава част 
от нея, която съответ-
ства на оставащия срок 

на договора. 
В случай на предсроч-

но прекратяване на до-
говор клиентите, които 
са се възползвали от по-
купка на устройство на 
преференциална цена, 
ще дължат и част от от-

стъпката, която са полу-
чили, съответстваща на 
оставащия срок на дого-
вора. Отстъпката се рав-
нява на разликата меж-
ду стандартната цена 
на устройството в брой, 
без абонамент към да-
тата на покупката, и це-
ната (в брой или обща-
та лизингова цена), ко-
ято клиентът е заплатил 
при сключването на до-
говора. 

Промените са валид-
ни за частни клиенти, 
сключващи нови дого-
вори за мобилни или 
фиксирани услуги, как-
то и за вече сключени 
договори, чийто срок 
към датата на промя-
ната все още не е из-
текъл. 

„Òåëåíîð” ñ íîâè óñëîâèÿ 

„връщаме се 
към една картина, 
която наблюдава-
хме преди 10 годи-
ни. Доходите лека-
полека нарастват, 
но имаме пореди-
ца от случаи на ко-
рупция, хората се 
сблъскват с труд-
ности на ежеднев-
но ниво, има заси-
лена тенденция за 
имиграция, съвсем 
естествено нараства и политическото напре-
жение.”

Това коментира социологът от афис сте-
фан георгиев. 

По думите му както има повишаване на де-
ла на хората, чиито доходи леко се покачват, 
така има и повишаване на дела на хората, ко-
ито трудно обслужват своите кредити, своите 
дългове, имат намаление на работните часо-
ве, в които са заети.

според афис желанието за нови избори 
постепенно расте и вече достига 21%.

„Това е съвсем естествено. имахме избори, 
а след избори политическото напрежение спа-
да. Минаха 8-9 месеца от поредните предсроч-
ни избори и картината е следната – поредица 
от скандали, поредица от политически напре-
жения, поредица от много горещи дискусии 
в Народното събрание. Това, че доходите им 
растат, не е достатъчно за българите, за да се 
успокоят”, заяви георгиев.

и коментира, че преди 10-ина години кар-
тинката е била същата. „2006-2007 г. – влиза-
не в Ес, двойно покачване на доходите, двой-
но покачване на пенсиите и в същото време 
българският гражданин удари много силен 
шамар през 2009 г. на тогава управляващите. 

сега обаче няма нов актьор, няма кой да 
обере гнева на българските граждани”, зая-
ви още стефан георгиев.  

30 чисто нови еколо-
гични печки и пелети за 
цял отоплителен сезон 
дава без пари столич-
ният район "Нови Ис-
кър" на жителите си. Ус-
ловието е в замяна хо-
рата да предадат стара 
домакинска горивна 
инсталация на въгли-
ща или дърва.

До 8 февруари  жите-
лите от района ще мо-
гат да кандидатстват за 
новите екопечки. Про-
ектът е на Столична об-
щина. Инициативата е 
пилотна и се реализира 
като част от Програма-

та за подобряване ка-
чество-
т о 

н а 
а т м о с -
ферния въздух на Сто-
лична община до 2020 г.

За получаване на 
екологична печка мо-

гат да кандидатстват 
всички жители от ра-

йона, като подбо-
рът на канди-

датите ще се 
извърши на 
базата на 
предвари-
телно раз-
р а б о т е н и 

и одобрени 
от постоян-

ната Комисия 
по околна среда в 

СОС критерии за кла-
сиране. Предимство 
при подбора ще имат 
домакинства с деца с 
увреждания, самотни 

Всеки трети българин има кредит, 
а всеки втори е със задължения към 
банка или фирма за бързи заеми. Това 
показват данни на Централния креди-
тен регистър към БНБ. Към средата на 
миналата година там са записани 2,33 
млн. кредитополучатели. От тях 2,217 
млн. са граждани на страната, 98 000 
са фирми, 7000 са чужденци, които 
нямат ЕГН или ЕИК, а 8000 са физиче-
ски лица със свободни професии или 
упражняващи занаятчийска дейност. 
Взетите заеми обаче са много пове-
че от броя на кредитополучателите.

В края на юни 2017 г. регистри-
раните кредити в информационната 
система на БНБ са 4,991 млн. на обща 

сума малко над 69 млрд. лв. Много хо-
ра имат средно поне по два кредита.

Банковите кредити в края на юни 
2017 г. са 2,765 млн. на обща стойност 
50,37 млрд. лв. Близо 2,22 млн. са от-
пуснатите заеми от фирми за бързи 
кредити. При гражданите най-голям е 
делът (63,7%) на тези с остатъчен дълг 
по кредит до 5000 лв. При фирмите 
преобладават кредитополучателите 
с остатъчен дълг по заеми между 5000 
и 50 000 лв. (35,4%). Броят на друже-
ствата със сравнително малки заеми 
е най-голям. Но най-съществена роля 
за кредитния пазар в страната имат 
големите компании, които теглят за-
еми за милиони.

майки, хора с ТЕЛК и др.
Изборът на район за 

подмяна на горивни-
те инсталации е свър-
зан с най-големия брой 
малки населени места 
в рамките на "Нови Ис-

кър". През първите три 
години администраци-
ята на района ще удос-
товерява, че отопли-
телните уреди се из-
ползват единствено с 
пелети.

30 чисто нови еколо-
гични печки и пелети за 
цял отоплителен сезон 
дава без пари столич-
ният район "Нови Ис-
кър" на жителите си. Ус-
ловието е в замяна хо-
рата да предадат стара 
домакинска горивна 
инсталация на въгли-

та за подобряване ка-
чество-
т о 

гат да кандидатстват 
всички жители от ра-

йона, като подбо-
рът на канди-

датите ще се 

н а 
а т м о с -

извърши на 
базата на 
предвари-
телно раз-
р а б о т е н и 

и одобрени 
от постоян-

ната Комисия 
по околна среда в 

СОС критерии за кла-



31.I. - 6.II.2018 г.
5

2

Български4 Политика Общество

 Цветан илиЕв

Първата година от 
мандата на Тръмп
На 20 януари 2017 

г. Доналд Тръмп поло-
жи ръка на Библията, 
използвана от Ейбра-
хам Линкълн, и се за-
кле като 45-ия прези-
дент на САЩ. Малко 
преди това, в края на 
2016 г., американски-
ят бизнесмен направи 
немислимото: побе-
ди не просто Хилари 
Клинтън, но и анали-
заторите, и собстве-
ната си партия, и по-
литическата машина.

Оттогава досега уп-
равлението на Тръмп 
предизвиква редица 
остри спорове меж-
ду привържениците 
и критиците му. 

Най-позитивната 
равносметка, свърза-
на с изминалата годи-
на от управлението на 
Доналд Тръмп, е пря-
ко свързана с причи-
ните, поради които 
той спечели Белия 
дом – икономиката 
на САЩ.

Още при избира-
нето му за президент 
а м е -
рикан-
с к и т е 
фондо-
ви бор-
си реа-
гираха 
п о з и -
т и в н о . 
П о с л е 
безра-
б о т и -
цата в страната отбе-
ляза най-ниското си 
равнище от 2000 г. 
насам – 4,1%, и БВП 
на страната през 2017 
г. вече бе по-голям от 
този през предишна-
та година по времето 
на Барак Обама.

А с прокарването 
на данъчната рефор-
ма през декември м. 
г. американският пре-
зидент може да бъде 
спокоен, че тези поло-
жителни тенденции в 
икономиката на стра-
ната тепърва ще дават 
резултат. Именно та-
зи данъчна реформа, 
намаляваща финансо-
вата тежест върху хо-
рата и фирмите, мо-
же да бъде посочена 
като най-големия ус-
пех на американския 
президент от първа-
та му година на упра-
вление.

И ако най-големият 
успех на Тръмп бе да-
нъчната реформа, то 
най-големият му про-
вал бе невъзможност-
та да намери доста-
тъчно подкрепа в Се-
ната на САЩ за демон-
тирането на здравна-
та политика на Обама.

Доналд Тръмп оба-
че продължава да бъ-
де по-скоро разделя-
ща и разединяваща 
американското об-
щество фигура, откол-
кото такава, която да 
допринася за сплоте-
ността на нацията.

На практика през 
изминалата година 
почти нямаше тема 
от международно ес-
тество, за която САЩ 
и Европейският съюз 
да бяха на едно мне-
ние. И при катарската 
криза, в която Доналд 
Тръмп прибързано 
подкрепи действия-
та на Саудитска Ара-
бия и ОАЕ, и с преж-
девременното обявя-
ване на Йерусалим за 
столица на Израел,   и 
с опита за промяна на 
естеството на ядрена-
та сделка с Иран,  и 
с оттеглянето от Па-
рижките споразуме-
ния за климата.

И ако управлени-
ето на Тръмп започ-
на с протести, една 

година 
по-къс-
но те 
са да-
леч по-
много-
б р о й -
ни, ко-
ето по-
к а з в а , 
че ми-
л и о н и 

американци не са до-
волни от водената от 
стопанина на Белия 
дом политика. Или 
както отбеляза Си Ен 
Ен: „Една година упра-
вление на хаоса.” Осо-
бено ярък е контра-
стът с неговите пред-
шественици Джордж 
Буш-младши и Барак 
Обама.

А социологически-
те проучвания со-
чат, че рейтингът на 
Тръмп през първа-
та му година в Белия 
дом е рекордно ни-
сък. Като цяло пър-
вата година от упра-
влението му преми-
на под знака на твър-
де противоречиви и 
непродуктивни ре-
шения, множество 
скандали и критики, 
напрежение в свето-
вен мащаб. Ако не в 
друго, президентът 
на САЩ успя в едно 
– обедини много хо-
ра в неприязънта към 
себе си. Дали през 
втората си година на 
най-важния пост в 
света ще помъдрее? 
Изгледите не са обе-
щаващи.

кОментираме

Петьо ДафиНкиЧЕв

морÀлÍÀ ÊрÈÇÀ

От стр. 1
Събраха се уважавани 
люде - професори, со-
циолози, омбудсманът, 
духовни лица. Двата ла-
гера разпалено спореха 
пред камерите има ли в 
Истанбулската конвен-
ция намек за несъщест-
вуващия трети пол или 
напротив. Защитници-
те на ненасилието върху 
жени и деца защитаваха 
цивилизационния избор 
на документа. Останали-
те не желаеха потомци-
те им сами да определят 
момчета или момичета са, 
когато усетят вътрешни-
те си сексуални потреб-
ности…

Трябваше ли точно в 
този момент да се води 
подобен скандален раз-
говор? Според г-жа Цве-
та Караянчева – катего-
рично ДА. Нали новини-
те, вместо да започват с 
пренията в пленарната 
зала и крещящото от-
съствие на премиера 
при дискусията за вота, 
българите ще се вълнуват 
от разправията в универ-
ситета. И ще обсъждат 
кой прав, кой крив. Гер-
баджиите си изиграха иг-
рата и поради неразбира-
нето на понятието джен-
дър или заради неточния 
му превод оттеглиха гла-
суването за друг път. Бо-
рисов си призна, че той е 
помолил депутатите да го 
сторят. Шефовете им оба-
че твърдят, че те са стиг-
нали до това решение. 
Ние вярваме на Бойко, 
защото иначе просто не 
може да бъде. Протака-
нето е временно! Докато 
успеят да се разберат с 
патриотите и вероизпо-
веданията. На църквата 
нашият премиер държи 
и дори обяви, че е най-, 
ама най-вярващият хрис-
тиянин от всички. Цветан 
Цветанов заяви: „До края 
на председателството на 
Европейския съвет за-
дължително ще приемем 
конвенцията!!!”

Дразнещ еколозите 
проблем е опитът на биз-
неса да се обогатява за 
сметка на природата. Та-
зи рана е все отворена, 
понеже има основателни 
съмнения за корупцион-
ни практики най-малко-
то при изсичането на го-
ра за спортни съоръже-
ния и строежи на какво 
ли не. Хиляди митингуват 
в десетки градове у нас и 
в чужбина. 

Седи Бойко в кабинета 
си, отдолу крещят:

„осТаВка!”
И дали за екоминис-

търа или за друг някого 
става дума, все му е едно. 
Подобни шествия няма да 
го изложат пред чужде-
нците. Към такива се от-
насят със симпатии из ця-
ла Европа. Виж, ако про-
тестът бе заради коруп-
цията, смятана от 82 на 
сто от нашенци според 
последното социологи-
ческо изследване за ог-
ромен минус на негово-
то управление, тогава ра-
ботата щеше да е дебела.

Вина на социалистите 
е, че дълго тупаха топката 
и даваха възможност на 
гербаджиите да се спаза-

рят с другите парламен-
тарни групи. Патриоти-
те още веднъж показаха, 
че са влезли във властта, 
за да я рекетират. Валери 
Симеонов – заради лифта 
в Банско, а Волен Сиде-
ров – за 80 млн. лв., не-
обходими на атакаджия-
та областен управител за 
ремонт на стената на язо-
вир „Бели Искър”. Бойко 
няма къде да мърда, оп-
ре ли ножът до кокала, и 
бърка в хазната.

Оттук започват и съм-
ненията на по-голяма част 
от гласоподавателите в 
същността на парламен-
тарната република. Пър-
волак да попиташ от кого 
зависи всичко в родина-
та, ще отговори: „От чичко 
Бойко!” Само преди месе-
ци депутатите се дърлеха 
часове наред, приемайки 
основния закон на страна-
та – бюджета.

Защо високоплатените 
избраници загубиха тол-
кова време, щом ведна-
га след това Борисов за-
почна да раздава мили-
они насам-натам? Сякаш 
ги вади от своя джоб. А 
уж всичко бе премерено 
прецизно, с „аптекарски 
везни” от ковчежника Го-
ранов…

Стигнахме до чаканото 
събитие – първия вот на 
недоверие към третия ка-
бинет на премиера. Бой-
ко, обиден, че се прави 
толкова излагащо го не-
що, не застана пред на-
родните представители, 
назначили го на високия 
пост. Нямал никакво же-
лание да участва в подоб-
ни „глупости”. Направено 
бе възможното да се ома-
ловажи темата. Нивото 
падна от ниско по-ниско. 
Вицепремиерът Симео-
нов си позволи да сравни 
шефката на единствена-
та истински опозиционна 
партия с варненска убий-
ца, задушила мъжа си със 
„свинска опашка”. Основ-
ният докладчик срещу во-
та бе Лъчо Умното, както 
го наричат колегите му в 
кулоарите. Този личен ле-
кар на Борисов в мина-
лото е несменяем депу-
тат независимо от изла-
ганията с биенето на ша-
мари на бившата съпруга 
и активно участие в про-
вокативни демонстрации 
на фирма, уж раздаваща 
скъпи часовници на депу-
тати в работното им вре-
ме. Човекът се постара да 
прочете без запъване на-
писания от някого текст. 
Дори издекламира един-
два лозунга, от които ста-
на ясно, че корупция ня-
ма, но Бойко се бори с нея 
геройски!!!

леВиЦаТа
не показа характер. Пет 
пъти настоя да бъде из-
викан премиерът в зала-
та, но не я напусна, след 
като разбра, че той пук-
ната пара не дава нито за 
тях, нито за съпартийците 
му. Защо така бе, другари? 
Къде е вашата революци-
онност? Вземете пример 
от гербаджиите! Направи-

ха ви на маймуни, докато 
бяха в опозиция. Трябва-
ше да призовете симпати-
зантите си и всички, на ко-
ито им е писнало от руш-
ветчийството, за подкре-
па. Властолюбците от ули-
чен натиск страшно се бо-
ят… Иначе имаше и сил-
ни моменти в изказвани-
ята. Антон Кутев бе дъл-
боко засегнат, че все не 
може да зададе на преми-
ера тревожещи го въпро-
си като как Цветелина Бо-
риславова е станала соб-
ственик на СИБанк, дока-
то интимният й приятел е 
главен секретар на МВР, 
а впоследствие – минис-
тър-председател. Тако-
ва шеметно забогатяване 
не намирисва ли на ко-
рупция? Опровергана бе 
и мантрата, че не е страш-
но опорочаването на об-
ществени поръчки и взе-
мането на пари под маса-

та, щом постъпленията са 
с 2 млрд. повече от плани-
раните през миналата го-
дина. Само че ръстът им 
не е толкова според фи-
нансиста проф. Румен Ге-
чев, а около 900 млн., и то 
заради скока в цените на 
горивата, на акцизите за 
цигари и няма нищо об-
що с пречупване гръбна-
ка на контрабандата. На-
против! Системата, кон-
курираща вноса на сто-
ки така е направена, че 
да се заличава без сле-
да преминаването на де-
сетки тирове и цистерни 
с бензин през границата. 
Тези изводи са от офи-
циален доклад на ДАНС, 
тълкуван от гербаджиите 
както дяволът чете Еван-
гелието. А главният про-
курор не можел да при-
влече никого под съдеб-
на отговорност, не се зна-
ело кой с какво и кога е 
бръкнал в кацата с мед. 

Сто тридесет и един 
гласа спряха вота за не-
доверие. Бойковите во-
ини, патриотите, хората 
на Марешки и „Незави-
сим юнак” застанаха ка-
то плътна стена и спаси-
ха кабинета. Публикува-
ме ли цитати от предиз-
борните програми, обе-
щания и речи на сегаш-
ните коалиционни парт-
ньори и на подложения 
на ревизионен и съде-
бен натиск собственик 
на близо 400 аптеки бен-
зинопродавец, читатели-
те ще се спукат от смях. 
Те наричаха сегашните си 
съдружници с епитети, за 
които слагат червена точ-
ка в „Шоуто на Слави”.

Отвратителното в слу-
чая е, че избраниците ни 
не намират вина за ни-
ския рейтинг на парла-
мента в своето на мо-
менти аморално поведе-
ние. Г-жа Цвета Караян-

чева си позволи да обви-
ни държавния глава, че 
допринася с критиките 
си точно за това. Мила-
та жителка на Кърджали, 
за която съграждани, ней-
ни връстници, твърдят, че 
е била суперактивен ком-
сомолски секретар, не за-
белязва гредата в собст-
веното око, но прашин-
ката на веждите на Радев 
предизвиква яростта й. 

президеНТЪТ
не само има право, той 
е длъжен да казва исти-
ните, вълнуващи наро-
да. Нима има нормален 
българин, съмняващ се в 
следните му думи: „Пар-
ламентарната републи-
ка атрофира. Парламен-
тът все повече се превръ-
ща в нотариат, който 
само официализира ре-
шенията на правител-
ството. Партократски-

те механизми убиват 
свободната воля на де-
путатите. Доверието 
в Народното събрание 
е критично ниско… Ко-

рупцията и несправедли-
востта деморализират 
цялото общество.”

Отчетът за едногодиш-
ната дейност на държав-
ния глава с положите-
лен рейтинг, двойно над-
хвърлящ онзи на Борисов, 
бе подложен на нападки 
и лъжливи обвинения. 
Не бил се занимавал със 
свършеното от него, а се 
бъркал в работата на дру-
гите институции. Глупос-
ти! От 10 страници само 
на 2 деликатно са посоче-
ни недостатъците, прече-
щи за нормалното разви-
тие на България. Това, че 
Бойко нарича депутатите 
„безделници” и напълно 
игнорира парламентар-
ния контрол, е неоспо-
рим факт. Поведението 
му определено е на ед-
ноличен властелин. Дого-
варя се с Меркел да кани 
президента на Турция на 
среща у нас – Радев раз-
бира за визитата от меди-
ите. По протокол прези-
дент кани президент. Та-
кава е световната практи-
ка. Изключенията са ди-
пломатически и полити-
чески гаф. 

Цяла година гербад-
жиите не могат да пре-
глътнат загубата на Цец-
ка Цачева. Тежи им, че не 
си разиграват коня, как-
то си щат. Правят го, но 
има кой да им подръпва 
ушичките и зад него сто-
ят над 2 млн. електорал-
ни единици. Как да му за-
творят устата, когато се 
шири бедност в родина-
та след три мандата упра-
вление на ГЕРБ. Все някой 
трябва да им дава оцен-
ка и между изборите, за 
да не се самозабравят, и 
да им казва, че в техните 
редици има доста нека-
дърни, алчни и корумпи-
рани люде. 

братя и сестри, желаем ли да променим съдбата и 
страната си – тя да бъде добра и щедра към поколе-
нието ни, длъжни сме да прогоним примирението. кро-
туваме ли, ще сме най-зле не само в европейския съюз. 
стоим ли си по домовете пред телевизорите, ще ни 
манипулират, ограбват и лъжат. Цените ще растат, 
немотията ще ни държи за гърлото. Протестите по 
местоживеене са нашето оръжие и демократично пра-
во да заявим претенциите си към властта. нека се въз-
ползваме от него!
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къде сте Приятели?

дО  главния  редактОр

Уважаеми господине,
Прочетох внима-

телно писанието 
на проф. Иван Анге-
лов в бр. 1 от т.г. за 
престъпната при-
ватизация. Пиша ви, 
за да изкажа мнени-
ето си по повдигна-
тите въпроси. 

Материалът ме 
върна в 1990 г., кога-
то правителство-
то на Андрей Лука-
нов кани американ-
ските икономисти 
Ричард Ран и Роналд 
Ът да разработят 
„Проект за икономи-
чески растеж и пре-
ход към пазарна ико-
номика на България”, 
така наречената 
програма „Ран-Ът”. 
Като в разработва-
нето на този про-
ект се включват и 29 
български икономи-
сти начело с проф. 
Иван Ангелов (Вен-
цислав Димитров, 
Иван Костов, Емил 
Хърсев, проф. Сте-
фан Стоилов, проф. 
Тодор Вълчев и др.). 
За което, както се 
говори, са получили 
тлъсти възнаграж-
дения. Именно тази 

програма слага нача-
лото на престъпна-
та приватизация. За-
блуждаваха ни, че ще 
изграждаме демокра-
тичен социализъм. А 
още в увода на проек-
та е казано: ”Бълга-
рия е избрала пътя на 
демократичния капи-
тализъм.” А може ли 
капитализмът да бъ-
де  демократичен? Де-
мокрация значи власт 
на народа. А при капи-
тализма властва па-
рата.

Нека припомним ня-
кои моменти от този 
проект.

„България трябва 
бързо да приеме все-
обхватна програма 
за приватизиране на 
своите 2000 държав-
ни предприятия, на 
земеделските сто-
панства и хилядите 
малки обекти от сфе-
рата на търговия-
та и услугите”, като 
се включат „колкото 
може повече предприя-
тия от онези, които се 
смятат за стратеги-
чески”. И те „би тряб-
вало да бъдат първи в 
списъка”. Като въпро-
сът за „мръсните па-
ри” не трябвало да се 
ограничава, защото 
това щяло да забави 
раздържавяването.

И знаем какво се по-
лучи. Едни предприя-
тия бяха бързо прода-

И на 80 г. Маргарита 
танцува като момиче
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дени на безценица на 
чужденци и машини-
те и съоръженията за-
минаха за чужбина или 
във „Вторични сурови-
ни”, а други - присвое-
ни от така наречени-
те работническо-ме-
ниджърски дружества 
(РМД). Със земеделски-
те стопанства (ТКЗС) 
се заеха ликвидацион-
ните съвети. Безслед-
но изчезнаха хиля-
ди трактори и друга 
селскостопанска тех-
ника. Милиони живот-
ни бяха изклани. Земя-
та - разбита на ми-
лион дребни парчета. 
Как ресторанти, хо-
тели и други търгов-
ски обекти станаха 
частни, така и не раз-
брахме. Програмата 
определя: ”В една сво-
бодна пазарна иконо-
мика държавата няма 
място в стопанската 
дейност.”

В раздела за соци-
алното дело на про-
екта „Ран-Ът” пише, 
че „през този период 
не може да се мисли за 
запазване на досегаш-
ното жизнено равни-
ще”. А по-късно се раз-
бра, че програмата 
съдържала и повери-
телна част, в която 
било казано, че на па-
зара ще се появят вся-
какви ментета, че ще 
се увеличава дистан-
цията между цените 
и заплатите. Както и 
че ще се появи безра-

ботица и много мла-
ди хора ще напуснат 
страната. Ще избуят 
социално значими за-
болявания –сърдечно-
съдови, ракови, пси-
хични и др. Всичко то-
ва обикновените хора 
го изпитаха и продъл-
жават да го изпитват 
вече 27 години. А в съ-
щото време някои на-
трупаха огромни бо-
гатства (бизнесмени, 
банкери кредитни ми-
лионери и най-различ-
ни мутри). А така съ-
що и част от полити-
ческия елит. Държав-
на, т.е. общонародна 
собственост за ми-
лиарди, отиде в част-
ни ръце. И досега не е 
потърсена отговор-
ност от никого. 

Наскоро се загово-
ри за отмяна на дав-
ността за престъ-
пленията в процеса 
на приватизацията. 
Но въпросът не е са-
мо в това. 

А защо се допусна 
тази престъпна при-
ватизация? Защо на-
родът не бе уведомен 
какво го чака? 

Виновни за това 
има, но те също са 
сред облажилите се 
от приватизацията. 
Май само ни баламос-
ват. И не ни остава 
нищо друго, освен да 
пием по една студена 
вода.

гутьо сиМЕоНов, 
софия

Грях е да не
се абонираме

От стр. 1
Колкото по-навътре влизаш в този парк от 

цветя, срещаш по-привлекателни за окото. И 
така забравяш за ежедневните си проблеми. Ес-
тествено, не може да се опише всичко с някол-
ко реда. Това са много броеве и много страници. 
Според мене е грях да не се абонираме за този 
вестник. Та кой ако не ние, тийнейджърите ли? 
Тези, които киснат по цял ден по кафенетата 
и дискотеките? 

Не мога да пропусна и връзката на главния ре-
дактор г-н Дафинкичев с пенсионерите. Почти 
няма брой, в който да липсва писмо, написано до 
него. Струва ми се, че „Пенсионери” е единстве-
ната защита за нас, онеправданите възраст-
ни хора. Смятам, че ако имахте правомощия и 
сила, вие не бихте допуснали да живеем с мизер-
ните си пенсии. Вярвам във вас!

Няма да забравя никога първия ми материал 
с рисунка, който пуснахте във вестника. Дока-
то сме живи със съпругата ми, ще се абонираме. 
Вече се абонирах за 2018 г.

ради сЕМов, габрово

кат. №552

Цените са:
От 1 до 15 
февруари 

във всички  
пощенски 
станции

1 месец   2 лв.
4 месеца 8,50  лв.
10 месеца 21,50  лв.

абонирайте се!

 Моята професия е трудоемка, тежка, колкото 
физически, толкова и мисловно. Тези, които си 
мислят, че ни е лесно, се лъжат. Често лишавам 
семейството си, родителите, роднините и прия-
телите си от себе си заради снимки или пътуване 
за поредното представление. Но знаете ли, мо-
ята професия винаги съм я свързвала с една ду-
мичка - призвание. Човек трябва да има призва-
ние, за да практикува това, което обича, уважава 
и, разбира се, което му се удава най-добре. Вие, 
„Пенсионери”, определено сте намерили свое-
то призвание и радвате аудиторията си. Тя ви е 
вярна, както и вие на нея. Браво!

На старини желая да съм една достойна и сил-
на бабка. Искам да посрещна пенсионерските 
си години и края на земния си път усмихната и 
с чиста съвест като ваш абонат.

актрисата Мария саПуНДжиЕва

Много гости, близки 
и роднини се събраха, 
за да честитят рожде-
ния ден на Маргарита 
Божанова от Новград. 
Дългогодишната ад-
министративна служи-
телка отпразнува своя 
80-годишен юбилей. Ре-
дом до рожденичката 
беше и съпругът  й Бо-
жан, с когото са заедно 
повече от   60 години. 

Двамата съпрузи след 
пенсионирането си жи-
веят в селото, а по-голя-
мата част от трудовата 
им дейност е премина-
ла в Свищов. Семейство 
Божанови има две дъ-
щери, но най-голямата 
им радост са четирима-
та внуци и двамата пра-
внуци. В знак на призна-
телност баба Маргари-
та получи много цветя и 

като й пожела много 
здраве, щастие и дъл-
ги години да се радва 
на потомците си и връ-
чи на юбилярката по-
здравителен адрес. 

На рождения си ден 
баба Маргарита за по-
реден път показа, че 
през годините не е за-
губила младежкия си 
дух. Заедно със съпру-
га си дълго време тан-
цуваха, като демон-
стрираха пред гости-
те уменията си не са-
мо при народните тан-
ци, но и че владеят до 
съвършенство и кла-
сическите стъпки на 
валс, танго, ча-ча-ча. 
Кметът на селото не 
скри, че се обсъжда 
идеята кръгли годиш-
нини да се празнуват 
заедно с жителите на 
Новград.

Марий ПEЙЧЕв

дългОлетниЦи

подаръци. Кметът на се-
лото Диана Копчева поз-
драви рожденичката, 

През 1973 г. три големи групи сту-
денти от специалността ”Счето-

водна отчетност” завършихме 
ВИНС „Д. Благоев” във Варна.

През 2018 г.  се навърш-
ват 45 г. от нашето за-

вършване, през 2020 г. 
институтът ни става на 
100 години.

Достолепие и гор-
дост!

Елате да се видим та-
зи година (без да пе-
ем „45 години стигат”), 
за да се срещнем и на 

100-годишнината.
Обадете се, не е труд-

но. Нека спомените ви вър-
нат назад, когато бяхме мла-

ди, умни и красиви.
Чакам ви! Чака ви и Варна!

0876 687879

ваЖнО!
Уважаеми читатели, след като години на-

ред успявахме да запазим цената на нашия-ваш 
„Пенсионери”, по независещи от нас причини се 
налага тя да стане от 50 на 60 ст. Увеличени-
ето е символично, като се имат предвид ръс-
тът на производствените разходи, поскъпва-
нето на водата, на тока, на хартията и т.н.

както сме поели ангажимент, за годишните 
абонати няма да има никаква промяна. Оста-
налите съветваме до 15 февруари да икономи-
сат някой и друг лев. 

новата цена в каталога на „български по-
щи“ ще влезе в сила от 1 април 2018 г. и това 
не е шега! от екипа
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Писмо до една маéка

Ãреøно сте 
изживели 

живота си!

Êаêво да ïравя?

деца, се опитвам да 
не мисля за изоста-
веното дете. (А да-
ли съм забравила, 
само аз си знам!...) 
После си предста-
вям, че аз съм то-
ва изоставено дете. 
Взели са ме добри 
хора, отгледали са 
ме с много обич и 
нежност. Създали 
са от мен един дос-
тоен човек и както 
се пее в една песен 
“всичко ми е наред...”.

Един ден осиновите-
лите ми са разкрили тай-
ната пред мен (поняко-
га това може да се научи 
и от някои “добронаме-
рени” люде). И възниква 
въпросът: А сега какво? 
Трябва много време и 
усилия, докато влезеш в 
ритъм. Обичам осинови-
телите си – те са ме учили 
да ходя и говоря, носили 
са ме на ръце и рамене, 
по цели нощи са бдели 

над мен, когато съм бо-
ледувала. Но все пак аз 
имам друга майка, която 
ми е дала живот! Зачена-
та съм с любов! И в един 
момент съдбата е реши-
ла да ни срещне! Неза-
висимо кога, независи-
мо как! Аз искам това! 
Безкрайно много! Търся 
я и я намирам! О, миг, по-
спри! Какво ли ме чака?

И ето отново аз съм 
тази майка, чиято от-
хвърлена дъщеря я е 
намерила. Няма нито за 

миг да се двоумя, Ири-
на! Ще се срещна с нея. 
Но преди това ще по-
говоря със съпруга си. 
Ако ме обича, ако ми 
вярва, ще ме разбере. 
Все пак това се е слу-
чило във време, кога-
то с него не сме се по-
знавали. Дала съм му 
две дъщери и целия си 
живот, но онази, изо-
ставената, също е кръв 
от кръвта ми и плът от 
плътта ми!

Със сегашните си де-
ца ще постъпя по съ-
щия начин, както с ба-
ща им. Така ще постъпя 
аз, Ирина. А ти напра-
ви така, както ти дик-
тува сърцето. И дано да 
имаш сърце, а не буца 
лед. Не прави два пъ-
ти една и съща грешка!

Надявам се да съм ти 
била полезна.

Моето име е Недка 
илиева и съм на 67 го-
дини, също майка и ба-
ба. Живея в Нова Заго-
ра. Желая ти успех и 
много обич!

ла принципите си, 
дълго чаках да взе-

меш това нелеко ре-
шение." Направо ми 

стана лошо.  Като се при-
бра "любимият", веднага го 

попитах и ми каза, че е греш-
ка. Взе телефона и пред мен се 
обади, че този смс му създал 
проблеми с жената, и отсреща 
му се извиниха, че бил обър-
кан номерът. Аз бях там, чух 
това и се успокоих. Но ме за-
човърка да направя нещо, за 

да се убедя напълно в негова-
та лоялност спрямо мен. Имам 
регистрация на телефона му в 
страницата на мобилния опе-
ратор и реших да разгледам с 
кого е говорил. Влязох и как-
во да видя - съпругът ми е об-
менял смс, ммс и разговори 
с този номер от доста време, 
една година назад.  Стана ми 
тъжно за мен самата. Почувст-
вах се излъгана и измамена от 
собствения ми съпруг. Мисля 
си, каква глупачка съм била, 

нито веднъж да не  се усъм-
ня в него.  Очевидно е, че от-
срещната страна знае за мен. 
Ако му кажа, че съм разбрала 
от електронната фактура, ще 
спре да праща смс и да звъни 
и никога няма да разбера при-
ключили ли са нещата. Но и да 
го питам, няма да си признае. 
Чудя се какво да правя и как 
да постъпя. Обидно ми е, но и 
ме боли ужасно!

в. в., варна

Скъпа И. К. от София,
Прочетох твоето пис-

мо в нашия любим вест-
ник “Пенсионери”, бр. 
47 от 22 ноември 2017 
г. След това станах и се 
поразходих, като ми-
слех за теб. В мисли-
те си те нарекох Ири-
на и мислено се засе-
лих в теб. Започнах да 
се питам какво бих на-
правила, ако бях на тво-
ето място. А това е мно-
го трудно!

Представих си, че съм 
майката на това дете, ко-
ето вие в младостта си 
сте оставили в дом. При-
чините за раздялата мо-
гат да бъдат неимовер-
но много! А и във време-
то, когато е родено, то-
ва беше и позор! Нямам 
избор и оставям детето 
си в дом, за да се избавя 
от срама и трудния жи-
вот, който ми предстои. 
С годините, щастлива 
със съпруг и две други 

Уважаеми читатели,
благодарим на всички, проявили съпричаст-

ност към доверилите се на „Пенсионери”, тър-
сещи съвет за решаване на проблемите си 
хора! вашите писма, изпълнени с житейска 
мъдрост, със сигурност ще са им от полза. 
Пишете ни, нека си помагаме в трудни момен-
ти! така нашият-ваш вестник ще изпълнява 
още по-пълноценно благородната си мисия – 
да служи на своята аудитория.

Здравейте, са-
мотнико! Грешно сте 
изживели живота си 
до 65- годишната си 
възраст. За жената, 
която ви е напусна-
ла, нямам коментар, 
но вероятно причи-
ната е двустранна. 
Радвам се, че сте се 
погрижили за възпи-
танието и образова-
нието на децата си. 
Те обаче не бива да 
бъдат съдници на бъ-
дещия ви живот, ня-
мат това право. Аз 
също 23 години след 
развода с бившия ми 
съпруг се грижих за 
дъщеря и син, но не 
бях самотна. Сре-
щах се с приятели, 
работих и не се от-
къснах от общество-
то. След голямото на-
воднение в Габрово 
реших да се омъжа 
за беден човек като 
мен, когото малко 
познавах, но случих 
на добра душа. Деца-
та си не съм питала, 
а и защо? Дъщерята 
е омъжена с деца, а 
синът тогава беше 
все още ерген. Вече 
си имат своя пътека в 
живота и сами ще ре-
шават как ще вървят 
по нея. А вторият ми 
съпруг ги прие като 
свои деца, огорчен 
от своите собстве-
ни, защото големият 
го окрал, малкият го 

бил, дъще-
рята вър-
ви по кри-
вата пъ-
течка. Име-
на няма да 
с п о м е н а -
вам, те ще 
се познаят. 
Преди две 
години той 
почина, но 
много ми 
липсва, а 
вече съм на 
78 г. Липсва 
ми топлата 
мъжка ръ-
ка, но тук са 

двете ми внучки, кои-
то се грижат за мен. 
А вие, господине, на-
празно сте живели са-
мо за децата си, без да 
се запитате колко кра-
тък е животът и как ви 
е липсвала нежната 
женска ръка,топлата 
чорбица, която да ви 
свари любимата дома-
киня, а вечер, когато 
си легнете, да почув-
ствате тялото й, кое-
то ви желае. 

Стар ли сте на 65 г.? 
Не, не сте стар, щом 
духът ви е силен, въз-
растта не е от значе-
ние. Така че моят съ-
вет е да си потърси-
те подходяща парт-
ньорка и да изживее-
те дните си не в само-
та, а щастлив, с люби-
ма жена!       
 Цанка оДажиЙска, 

с. Шереметя

до б. б. от бургас по повод 
писмото му, поместено

 в бр. 1 от 2018 г.    

„П”

ПОмОгнете, дайте съвет!ПОмОгнете, дайте съвет!ПОмОгнете, дайте съвет!ПОмОгнете, дайте съвет!

ла принципите си, 
дълго чаках да взе-

меш това нелеко ре-
шение." Направо ми 

стана лошо.  Като се при-
бра "любимият", веднага го 

попитах и ми каза, че е греш-

Пишете ни!

Така е известна доктор Ане-
лия Петрова Хохватер - 
уважително, с благодар-

ност и с много любов, сред ней-
ните съселяни и за сънародни-
ците й от цяла България. Ав-
стрийското списание "Мадона" 
в своя класация на "Заслужили 
жени" я е поставило на почетно 
място в категорията "СОЦИАЛНО 
АНГАЖИРАНА ДАМА"! Изданието 
"Българи в Австрия" е написало 
за нея: "Тя е много земен, широко 
скроен човек. Хората от селото й 
се радват, гордеят се с нея и по-
стоянно питат кога пак ще дойде. 
При всяко свое посещение в род-
ното село Анелия опитва с нещо 
да помогне: купува дръвчета за 
парка на детската градина, даря-
ва кафемашина и микровълнова 
печка на пенсионерския клуб, за 
старческия дом е доставила апа-
рат за измерване на кръвната за-
хар. През 2008 г. за две седмици 
е прегледала около 300 души и 
събраните средства са предоста-

вени за възстановяването на сел-
ската църква "Света Троица". От 
една година е започнала кампа-
ния "Локомат за България", чиято 
цел е купуването на модерен ме-
дицински робот, който да помага 
на пациенти с цялостна или час-
тична загуба на двигателни функ-
ции, на болни от множествена 
склероза, от детска церебрална 
парализа, на хора, преживели ин-

султ или мозъчна трав-
ма. Подобен апарат ня-
ма в България, а нуж-
даещите се от лечение 
с него за цялостна ре-
хабилитация на тялото 
са десетки хиляди па-
циенти. 

Доктор Анелия Хох-
ватер е родена в се-
ло Горна Митрополия, 
Плевенска област, и е 
завършила семестри-
ално Медицинския 
университет в Плевен. 
Дипломирала се е във Виена със 
специалност "Обща медицина". От 
1997 г. работи като общопракти-
куващ лекар в болницата "Рудолф 
Щифтунг", след което е назначена 

като хирург офталмолог в същата 
виенска болница. От 2007 г. е лек-
торка в Медицинския университет 
и е научен работник в Института по 
ретинология и биомикроскопична 
лазерна хирургия "Лудвиг Болтц-
ман". Доктор Хохватер се ползва с 
репутацията на световно признат 
специалист в очната хирургия - на-
правила е над 3000 операции при 
отлепване на ретината, глаукома 

и др. Освен това тя с желание 
и отговорност се е включвала 
в хуманитарни международни 
мисии с лекарска и препода-
вателска дейност:  на остров 
Сокотра, Йемен (2009 г.), в Ха-
раре, Зимбабве, Етиопия (2011 

г.), и Узбекистан (2012 г.). За себе 
си тя казва, че е вярна на своя де-
виз "Безвъзмездна работа и неу-
моримост"! 

Доцент Тодор кЕриН 

Мадоната 
от Горна 

Митрополия

благОрОдствО

ПОдадена ръка

На телефона на мъжа ми 
скоро се получи смс от непо-
знат номер със следния текст: 
"Откакто влезе в живота ми, 
съм най-голямата късметлий-
ка, ти си единственият човек, 
заради когото съм пристъпи-



31.I. - 6.II.2018 г.
5

Български 7
ХиперТоНия и пикоВе В НалягаНеТо – осТаВаТ В миНалоТо!

„инфаркт и инсулт – причина за 
почти 70% от всички смъртни слу-
чаи в света. седем от всеки десет 
души умират поради запушване на 
артериите на сърцето или мозъка. 
в почти всички случаи причината 
за такъв ужасен край е една – пи-
кове в налягането поради хиперто-
ния. “Тихият убиец”, както са го на-
рекли кардиолозите, отнема живо-
та на милиони хора всяка година“, 
споделя д-р  лео антонович.

всеки път, когато се повишава на-
лягането, това води до претоварва-
не на сърцето 10-20 пъти. особено 
страшен е фактът, че много хора не 
осъзнават, че имат хипертония. и 
те, пропускайки възможността да 
се промени нещо, просто се обри-
чат на гибел.

как МожЕ Да сЕ ЗаЩиТиТЕ 
и Да сЕ ПрЕБориТЕ с БолЕсТТа?

На първо място, вие трябва да 
разберете, че е необходимо да се от-
кажете от много свои вредни нави-
ци, особено тютюнопушенето и ал-
кохола. редовен прием на предпи-
сана терапия от лекуващия кардио-
лог също е наложителна. всъщност 

в момента единствената 
добавка, базирана на кон-
центриран извлек от фито-
нутриенти, която офици-
ално се препоръчва за хи-
пертонията, това е карДи-
оксиН/CARDIOXIN.

Неговата разработка за-
почна преди няколко го-
дини и приключи съвсем 
скоро. със създаването на 
добавката се занимава-
ше екип от експерти, кои-
то работеха в тясна връз-

ка с практикуващи кардиолози. ре-
зултатът е получаване на уникално 
по своите параметри средство, на-
деждно “погасяващо” хипертония-
та и ликвидиращо нейната причи-
на за разлика от всички други пре-
парати.

Експертите са установили, че 
 карДиоксиН действа на причина-
та за заболяването, благодарение 
на което е възможно напълно да се 
отървете от хипертонията. симпто-
мите ги изчиства още през първите 
шест часа след приемането, което 
се дължи на активните компоненти 
- биофлаваноиди. 

съдовият тонус е напълно възста-
новен след един курс на употреба. 
Така CARDIOXIN е ефективен на все-
ки етап от хипертонията. Добавка-
та естествено е преминала през кли-
нични проучвания. 

Препоръчителен е приемът в 
продължение на 3 месеца 2 пъти 
в годината. „карДиоксиН“ има 
дълготрайно действие, като за-
пазва своята ефективност в тяло-
то дори след периода на употреба. 
Без лекарско предписание.

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 „кардиоксин“ можете да поръчате 
директно на телефон: 0877 72 10 40, както и на 
интернет страницата: http://tonik.info/cardioxin/ 

или в повечето аптеки в страната.

ХиперТоНия и пикоВе В НалягаНеТо – осТаВаТ В миНалоТо!
в момента единствената 
добавка, базирана на кон-
центриран извлек от фито-
нутриенти, която офици-
ално се препоръчва за хи-

карДи-

Неговата разработка за-
почна преди няколко го-
дини и приключи съвсем 
скоро. със създаването на 
добавката се занимава-
ше екип от експерти, кои-
то работеха в тясна връз-

ка с практикуващи кардиолози. ре-
зултатът е получаване на уникално 
по своите параметри средство, на-
деждно “погасяващо” хипертония-
та и ликвидиращо нейната причи-
на за разлика от всички други пре-

Експертите са установили, че 
 действа на причина-

та за заболяването, благодарение 
на което е възможно напълно да се 
отървете от хипертонията. симпто-
мите ги изчиства още през първите 
шест часа след приемането, което 
се дължи на активните компоненти 

съдовият тонус е напълно възста-
новен след един курс на употреба. 

Медицина Дълголетие
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Ëеновските баби - пазителки на традициите
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От стр. 1
Те са обедине-

ни от любовта и ин-
тереса към българ-
ския фолклор, вдъх-
новява ги и ги мо-
тивира българската 
народна музика.  Ре-
пертоарът им е раз-
нообразен. Стара-
ят се да представят 
танци от всички на-
ши етнографски об-
ласти. Анета пред-
почита автентичния 
фолклор. Рови се из 
стари книги и учеб-
ници. Обикаля села-
та, среща се с въз-
растни хора, опитва 
се да засече споме-
ните им с теоретич-
ните си познания. Тя 

прави и свои разра-
ботки и хореогра-
фии,  стараейки се 
да  е възможно най-
близо до първоиз-
точника.

 Днес на мода са мно-
жеството школи за на-
родни песни и танци. Хо-
рата масово се  записват 
в тях, искат да учат на-
родни хора, да изживя-
ват радостта от играта. 
Безспорно това им дава 
голяма емоция. Така се 
запазва българската на-
ционална същност. Хо-
рото  обединява и носи 
много позитивен заряд.  
Само на хорото можете 
да видите толкова мно-
го различия обединени. 

През последните го-
дини се организират го-
лям брой национални 

и местни фестивали и 
конкурси на народното 
танцово изкуство. Всеки 
път, когато събере свои-
те „либета”, както ласка-
во ги нарича, Анета има 

усещането, че работи с 
най-интересните хора на 
земята! Те са на различ-
на възраст и с различни 
професии.  Може да го-
вори с часове за тях, за-
щото те са нейното вдъх-
новение и  са страхотни! 
Някои играят в клуба с 
години, други - по-мал-

ко. Зависи от амбициите 
и възможностите на хо-
рата. Въобще кипи усиле-
на работа на всички нива 
в нейните клубове. Рабо-
ти едновременно в раз-
лични софийски села – в 
Габер, Кубратово, Свето-
врачене, навсякъде, къ-
дето има желание за на-

родни хора. Българинът 
умее да съхранява на-
родното ни творчество.

  В миналото на мегда-
на се е играело по праз-
ниците. Всенародно-
то веселие е било част 
от бита на българина. И 
днес  няма празник, на 
който да не се извие хо-
ро за радост и за веселба. 

Освен на мегдана хо-
рата отиват в концертна-
та зала, за да видят спек-
такъл с народни танци 
и песни, пресъздадени 
цели народни легенди и 
предания. Хореографи-
ята  на народните танци 
намира все повече по-
пулярност като вид из-
куство наред с класиче-
ския и модерния балет 
например. Затова и лю-
бителите не са малко. 
В част от хореографии-

те на Анета има голям 
сантимент. Тя е пора-
снала с песните на Бо-
рис Машалов, който е 
бил приятел на дядо й 
Иван Вълов, а той еже-
дневно ги пеел у до-
ма. Един от танците й 
се казва „Мятало Лен-
че ябълка“ – емблема-
тична песен от репер-
тоара на Борис Маша-
лов, която е и в репер-
тоара на „Мойто либе”, 
споделя с радост Анета.

Формацията й участ-
ва в много събори, раз-
лични всенародни ве-
селия, състезания, кон-
курси.  Навсякъде са 
приети топло и госто-
приемно.  Игрохорци от 
„Мойто либе” са имали 
прекрасни срещи с пуб-
ликата  в Гърция, Сър-
бия, Черна гора, Ирлан-
дия, били са и в Румъ-
ния. Имат приятели и в 
цяла България!  
Дора  алЕксаНДрова

Те са останали осем 
от двадесетина въз-
растни жени в село Ле-
ново, Асеновградско, 
пресъздаващи и до 
днес традиционните 
тракийски песни. То-
ва са Николинка, Да-
финка, две Йорданки, 
Мария, Елена, Димка 
и Атанаска, като най-

възрастната – Желяз-
ка, е на 73 години. Ата-
наска по професия е 
детска учителка, днес 
музикален ръководи-
тел на Леновската гру-
па. Жените пеят мес-
тен автентичен фолк-
лор, тракийски пес-
ни, събрани от много 
възрастни хора. От тях 

черпили ин-
ф о р м а ц и я 
за обичаите 
и традиции-
те на райо-
на. За преда-
нията, в кои-
то се разказ-
ва за скрито 
имане, кое-
то дава знак 
със син пла-
мък на из-
брания чо-
век, за да го 
намери. Но 
онова има-
не, което 
вечно го има 
около Лено-

во, са ливадите, пълни 
с лековити билки - рав-
нец, здравец, росен. Же-
ните се събират в една 
от къщите, плетат венци 
и си разказват стари и 
днешни истории за мал-
кото останали жители на 
селото. После, когато из-
плетат венеца, се про-
вират под него, пеейки 

своите песни, и заигра-
ват хоро. 

Леновските баби от 
детство слушат тракий-
ските песни, разказва-
щи за споделена радост, 
любов, но и за страда-
ния и несрети. Всеки ов-
чар се заслушва в песен-
та на леновките, запели 
по жътва. Песента се лее 
над полето, човек бър-
ше потно чело, изтръп-
нал от гласовете и раз-
каза в песента. В нея има 
всичко преживяно в жи-
вота –  любов и мъка, 
разказва за делата на 
юначни хайдути, за ма-
гията на омайни само-
диви, за работливи не-
вести и отрудени сто-
пани. За всички тях пее 
българката, лее се пе-
сента и разказва. Послу-
шайте само: „"У Недини 
слънце грее,   върбо ле, 
върбо-върбице.  То не 
било ясно слънце,  най 
ми била сама Неда..." Та-
ка пеят и разказват же-

ните от Леновската гру-
па за автентичен фолк-
лор при народно чита-
лище „Звезда - 1928 г.” 
в село Леново. Те под-
държат единствената 
дейност в читалището 
на селото. През години-
те натрупват своя богат 
репертоар с песни, нау-
чени от техните майки и 
баби, събрали красота-
та на тракийската при-
рода и хората. В чита-
лището мъждука онази 
идея, оцеляла до днес 
от далечно и близко ми-
нало. Ръководителката 
им Атанаска Янкова съ-
бира песни от най-ста-
рите хора в селото, за-
писала е много от тях с 
цел да се запазят напред 
във времето, да се пре-
дадат на следващото по-
коление наред с плете-
нето и вшиването на из-
ящните дантели, които 
изумително красят тех-
ните носии. Втъкани в 

красиви тракийски ше-
вици са преживените 
чувства на млади и ста-
ри, вплитали и надежда-
та си за добро бъдеще. 

Българската народна 
песен се носи от Стран-
джа до Пирина, прес-
кача Балкана и плисва 
през равна Добруджа, 
носена от вятъра на вре-
мето, и разказва за няко-
гашните и днешните хо-
ра, живели и работили 
по безкрайното Тракий-
ско поле. Песента, тан-
ците, разказите звучат и 
днес на местни празни-
ци и обичаи, пресъзда-
ващи традициите на Ле-
новския край, кулинар-
ни изложби представят 
местните гозби, пригот-
вени по стари традици-
онни тукашни рецепти, 
припомнят позабраве-
ни, но и познати от дет-
ството вкусове.

Дарина   НЕНова

В навечерието на 25-ата годишнина от съз-
даването си ансамбъл "Чинари" представи 
своя нов авторски проект  пред пълната 
зала 1 на НДК. 

С "Мистичен ритъм" първият частен 
ансамбъл у нас се изкачи на ново стъ-
пало в своята история, представяйки 
различен спектакъл на световно ни-
во - с оригинални и  изключително 
атрактивни танци, музика, цялостна 
визия (костюми, осветление, ефек-
ти) и най-вече блестящо изпълнение.

  Още с първите ритми на приказ-
ния спектакъл артистите на сцената 
(общо 32 професионални танцьори 
и 12 музиканти) с лекота, страхотна 
енергия и ритми завладяха публиката. 
Страховити бабугери, черният и белият 
кукер, най-красивата мома и още чудати 
герои пресъздадоха на сцената история-
та на Стария чинар. Много и най-различни 
звънливи и потропващи инструменти наме-
риха точното си място в спектакъла и оживя-

„Ìèñòè÷åí ðèòúì“
ха в ръцете на таньорите от "Чинари". Имаше танц с 

кратунки, танц с маши и още изключително ефект-
ни ударни инструменти, с които артистите едва 

ли не жонглираха на сцената, докато танцуваха. 
Режисьори на спектакъла този път бяха 

Асен Павлов и Калоян Павлов, който бе и в 
главната роля на момъка в приказния спекта-
къл. Прекрасни и специално написани песни, 
част от историята, представиха акапелно и 
момичетата от трио "Булгарина". На сцена-
та бяха още: група "Етнотикс", квартет "Бъл-
гари", гост-музикантите Стойо Стоев, Иван 
Цонков, както и китаристът Петър Миланов 
със запомнящо се соло. Прекрасната музика 
с подчертано съвременно звучене бе дело 

на композитора Костадин Генчев, който съ-
що имаше своето ювелирно соло на кавал.

На финала публиката вече беше на крака, а 
от сцената създателят, хореограф и продуцент 

на ансамбъла благодари на участниците в мис-
тичния спектакъл и напомни на всички в залата, 

че 2018 г. ще е годината на "Чинари" - 25-ата годи-
на от създаването му.

В навечерието на 25-ата годишнина от съз-
даването си ансамбъл "Чинари" представи 
своя нов авторски проект  пред пълната 

С "Мистичен ритъм" първият частен 
ансамбъл у нас се изкачи на ново стъ-
пало в своята история, представяйки 
различен спектакъл на световно ни-
во - с оригинални и  изключително 
атрактивни танци, музика, цялостна 
визия (костюми, осветление, ефек-
ти) и най-вече блестящо изпълнение.

  Още с първите ритми на приказ-
ния спектакъл артистите на сцената 
(общо 32 професионални танцьори 
и 12 музиканти) с лекота, страхотна 
енергия и ритми завладяха публиката. 

„Ìèñòè÷åí ðèòúì“„Ìèñòè÷åí ðèòúì“
ха в ръцете на таньорите от "Чинари". Имаше танц с 

кратунки, танц с маши и още изключително ефект-
ни ударни инструменти, с които артистите едва 

ли не жонглираха на сцената, докато танцуваха. 

кукер, най-красивата мома и още чудати 
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та на Стария чинар. Много и най-различни 
звънливи и потропващи инструменти наме-
риха точното си място в спектакъла и оживя-

Режисьори на спектакъла този път бяха 
Асен Павлов и Калоян Павлов, който бе и в 
главната роля на момъка в приказния спекта-
къл. Прекрасни и специално написани песни, 
част от историята, представиха акапелно и 
момичетата от трио "Булгарина". На сцена-
та бяха още: група "Етнотикс", квартет "Бъл-
гари", гост-музикантите Стойо Стоев, Иван 
Цонков, както и китаристът Петър Миланов 
със запомнящо се соло. Прекрасната музика 
с подчертано съвременно звучене бе дело 

на композитора Костадин Генчев, който съ-
що имаше своето ювелирно соло на кавал.

от сцената създателят, хореограф и продуцент 
на ансамбъла благодари на участниците в мис-

тичния спектакъл и напомни на всички в залата, 
че 2018 г. ще е годината на "Чинари" - 25-ата годи-

на от създаването му.

С "Мистичен ритъм" първият частен 
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Правнуците са 
моята гордост!

наша радОст

Иджлял от "Сега и завинаги"
любими сериали

Историята на
една милиардерка

От стр. 1
Двете бяха на нож, 

след като Майерс обя-
ви в съда майка си за 
склеротичка, която пи-
лее богатството за мла-
ди мъже.

 Какво се знае за Ли-
лиан Бетанкур? Роде-
на е в Париж в скром-
но семейство от сред-
ната класа. Петнаде-
сет години преди да се 
появи на света баща й 
Йожен Шьолер създава 
компанията “Л’Ореал”. 
Йожен е химик по об-

разование. Той изобре-
тява формулата на ща-
дящите бои за коса. От-
крива ги, правейки оп-
ити в собствената си 
кухня. Дълги години 
нощем създава фор-
мулите на козметични 
продукти, а през деня 
обикаля фризьорските 
салони, за да ги прода-
ва. Майка й Луиз е му-
зикантка. Умира, кога-
то Лилиан е на 5 годин-
ки, от абсцес на черния 
дроб. Отива си за една 
нощ. „Когато мама ум-
ря, в къщата ни настана 
тишина, музиката спря 
– доверява по-късно 
Лилиан Бетанкур. – Аз 
съм предимно дъщеря 
на баща си.“ А баща й е 
предприемач и работо-
холик. Събужда се в че-
тири всяка сутрин и за-
дължително върви пе-
ша 45 минути. Учи дъ-
щеря си на ред, дисци-
плина, точност и вкус 
към полагането на уси-
лия. Тя получава рели-
гиозно образование в 
Доминиканския орден 
и излиза рядко, свири 
на пиано, чете много и 
всяка събота следобед 
ходи на кино. В дома им 
идва учител да й препо-
дава гимнастика. 

От 15-годишна Ли-
лиан стажува в “Л’ Оре-
ал”, първо във фабри-
ката, където лепи ети-
кети, после в техниче-
ския център. Ваканци-
ите й продължават точ-
но един месец – 15 дни 
в град Евиан и още 15 – 
в Аркуес в Бретан. 

 На 25 Лилиан за-
болява от туберкуло-
за. Отива да се леку-
ва в швейцарския ку-

рорт Лейзин. Там се 
запознава с Андре Бе-
танкур. Той е с три го-
дини по-голям от нея. 
Предците му са про-
чути мореплаватели 
от Нормандия, откри-
ватели на Канарски-
те острови. Бащата 
на Лилиан, който има 
кръст за храброст от 
Първата световна вой-
на и орден на Почет-
ния легион през Вто-
рата световна, откро-
вено подкрепя гер-
манците и налага ан-

тисемитска политика. 
След войната е обви-
нен в колаборацио-
низъм и реабилити-
ран единствено бла-
годарение на познан-
ството си с приятеля 
на дъщеря си Андре 
Бетанкур и близостта 
на Андре с новите уп-
равляващи и Франсоа 
Митеран. Шьолер пък 
за благодарност на-
значава Бетанкур за 
творчески директор 
на издателската къ-
ща на “Л’Ореал”, а по-
късно и в дирекцията 
на козметичната ком-
пания. 

 Три години след сре-
щата им, на 8 юни 1950 
г., Лилиан и Андре се 
женят в кметството на 
Валори в Алп Маритим, 
Югоизточна Франция. 
Церемонията е в тесен 
кръг.

“Л’Ореал” е прос-
перираща фирма със 
100 000 души работни-
ци и огромно произ-
водство. Продуктите й 
Monsavon, Dop, Ambre 
Solaire присъстват във 
всяко френско семей-
ство.

 От 1946 г. Андре Бе-
танкур е главен съвет-
ник в областната упра-
ва на Нормандия. През 
1951 г. започва поли-
тическата му кариера, 
първо като независим 
депутат и след това ка-
то министър в някол-
ко правителства, вклю-
чително и в това на Де 
Гол. Лилиан го подкре-
пя и придружава нався-
къде – на официалните 
пътувания, световните 
приеми, съпътстващи-
те речи, важните ръ-

костискания. Сред най-
близките им приятели 
е семейството на Жорж 
Помпиду.

 Дъщеря им Франсо-
аз се ражда през 1953 г. 
Четири години по-къс-
но си отива бащата на 

Лилиан. На почти 35 го-
дини тя наследява пос-
та му и изцяло поема 
бизнеса. Доказва тър-
говския си нюх с идея-
та “Л’Ореал” да се ори-
ентират към азиатския 
пазар. От продажбите 
в Китай и Япония мар-
ката печели повече, от-
колкото от продажбите 
в цяла Америка. Проби-
вът на изток е нечуван 
за времето си. 

 През 1987 г. Лилиан 
приема да позира пред 
списание Egoïste. Фо-
тографът романист ху-
дожник Франсоа-Мари 
Бание е очарователен 
събеседник. 

 Малко по малко Ба-
ние става един от приб-
лижените на семейство 
Бетанкур. През 2007 г. 
Лилиан губи мъжа си и 
годините, които след-
ват, прекарва в дела, 
широко коментирани в 
пресата. Едното от тях е 
заведено от дъщеря й. 
Франсоаз Бетанкур, ко-
ято обвинява майка си, 
че артистът Франсоа-
Мари Бание се е въз-
ползвал нашироко от 
средствата й. Оказва се, 
че между 2001 и 2007 г. 
Лилиан е финансирала 
изложби, подарила му 
е банкови чекове, про-
изведения на изкуство-
то и седем застраховки 
живот на стойност 600 
милиона евро, всичко 
– общо около милиард 
евро. 

 Разгаря се скандал. 
Дъщерята на Лилиан, 
която е част от админи-
страцията на компани-
ята, подава молба май-
ка й да бъде подложе-
на на медицински пре-

Там далеч, накрай света
щастлива баба живее с мисълта
за трите правнучета, душички чисти,
всяка вечер пали тя свещички.

За Ники моли се да има здраве,
да играе весел, радостен, щастлив,
да преброди океани и морета
като баба Ангелина да е приказлив.

Преси да не спира да се учи,
светът за нея да е справедлив,
любов да дава и нека да сполучи
и сто езици чужди тя нека да научи.

Бобчо миличък да си остане,
светлина от него нека да струи,
с огън и вода той да се пребори,
като следва смело своите мечти

На край света далеч живее тя,
в ума й няма място за тъга,
с деца и внуци тя е благословена
със златни ръце е от Бога надарена.

стиховете написа ивалин Николов 

баба ангелина От ПОдем:

 В хитовия сериал „Сега и завина-
ги" човекът, който застава на пътя 
на Нур и Ийт, е Иджлял. В образа на 
бившата жена се превъплъщава Ша-
фак Пекдемир.

 Актрисата е родена в Истанбул на 
18 юни 1988 г. Има по-малък брат, 
когото обожава, и доста пъти в ин-
тервюта заявява, че той е нейната 
най-голяма слабост. Вижда семей-
ството си като щастливо и сплоте-
но, но и малко по-нетрадиционно, 
защото мъжете се събират у дома, 
а жените прекарват свободното си 
време навън.

 Шафак отдава този 
факт на черкезките ко-
рени на родителите си. 
Още от дете тя е запле-
нена от киноиндустри-
ята и иска да се зани-
мава именно с нея, но 
това не е единствена-
та й мечта. В продъл-
жение на осем годи-
ни тренира волейбол 
в „Галатасарай" и след 
тежка травма прекра-
тява спортните си за-
нимания.

 В университета „Бейкент" учи ак-
тьорско майсторство и още тога-
ва дебютира на театралната сцена. 
По-късно получава няколко второ-
степенни роли, а продукцията, коя-
то я открива за широката публика, е 
„Сладко от смокини 2".

  За ролята си в „Сега и завинаги" 
Шафак споделя, че с нетърпение е 
очаквала сценариите на всеки след-
ващ епизод, за да разбере какво ще 
направи Иджлял. Актрисата до го-

ляма степен разбира персонажа си 
и смята, че той не е по-различен от 
всички жени.

 Бившата жена на Ийт обича да се 
поддържа, държи на външния си вид 
и като повечето дами внимателно 
подбира дрехите си. Успешното пре-
въплъщение на Пекдемир се дължи 
на факта, че тя успява да вникне в 
образа и приема действията на ге-
роинята си като постъпки на една 
наранена жена. Шафак е на мнение, 
че Иджлял се държи като всеки чо-
век, борещ се за това, което смята, 
че му принадлежи.

 Ролята й в сериала „Се-
га и завинаги" леко повли-
ява на актрисата, по-скоро 
в негативна посока. В едно 
интервю Пекдемир споделя, 
че преди да се превъплъти 
в ревнивата бивша на Ийт, 
не се е оплаквала толкова 
много. В момента смята, че 
е започнала както екранния 
си образ да недоволства и 
мрънка от малки и дребни 
неща.  За разлика от персо-
нажа си в личен план Шафак 
е щастлива. От четири годи-

ни има връзка със своя колега Умут 
Курт, с когото се запознава на свет-
ско събитие. Двамата са голяма под-
крепа един за друг и освен това най-
добри приятели.

 Актрисата не планира скорошна 
сватба, но споделя, че не обича да 
прави планове за бъдещето. Иска й 
се да реализира мечтите си, затова се 
оставя на момента и взема решения 
спрямо настоящата ситуация.

глед. Възрастната дама 
отказва. Обидено зая-
вява, че все още е с ума 
си и нищо не се е слу-
чило без нейната воля 
и знание. Оттогава от-
ношенията между май-
ка и дъщеря са обтег-

нати и двете не 
поддържат кон-
такти.  В края на 
септември 2011 
г. е обнародва-
но медицинско 
з а к л ю ч е н и е , 
според което 
Лилиан Бетан-
кур има алцхай-
мер на умере-
но тежък етап, 
смесена демен-
ция и проявя-
ва признаци на 
слабоумие. 

 На 21 сеп-
тември 2017 г. Лилиан 
Бентанкур умира, а със-
тоянието от 43,3 млрд. 
долара наследява дъ-
щеря й Франсоаз.

със семейството
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  месото на пилето е полезно при следните заболя-
вания: полиартрит, подагра, язва, диабет. При страда-
щите от захарна болест втора група именно то увели-
чава съдържанието на полезни полиненаситени маст-
ни киселини в кръвния серум. тези киселини се усвояват 
лесно от организма, затова месото е профилактика 
срещу атеросклероза и свързаните с нея заболявания: 
инсулт, инфаркт, исхемия, хипертония.

 диетолозите препоръчват консумацията на пилеш-
ко месо в горещо време, но то е не по-малко полезно и в 
студа. Под формата на бульон се използва като лекар-
ство срещу простудни заболявания.  в състава на това 
месо влизат глутаминова киселина, етерични масла и 
азотосъдържащи вещества.  Пилешкото се използва за 
възстановяване на силите на болни и физически изто-
щени хора и за повишаване на имунитета.

 високото количество на полиненаситените маст-

ни киселини в продукта са добра профилактика срещу 
исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда 
и инсулт.  витамините в месото влияят благоприят-
но на обменните процеси в организма, включително на 
въглехидратния, белтъчния, мастния, и на дейността 
на централната нервна система. витамините в6 и в2 
поддържат ноктите и кожата здрави, в9 е необходим 
за кръвообразуването, а в12 помага да се справим с де-
пресията и безсънието.  Пилешкото се характеризира 
с ниско съдържание на колаген (съединителна тъкан), 
затова се усвоява лесно. то е оптимална храна при за-
болявания на стомашно-чревния тракт (за стомаси с 
всякаква киселинност), захарен диабет, затлъстяване. 
болести като гастрит и язва на дванадесетопръстни-
ка също протичат по-леко при консумацията на крехко 
пилешко месо; влакната му поемат излишната киселин-
ност, която дразни лигавиците на вътрешните органи.

 Ñóïà îò ïèëå è çåëå
 Продукти: 2 пилешки 

бутчета, 300 г прясно зе-
ле,  1-2 моркова, една гла-
ва лук , 1-2 ч. л. брашно,  1 
ч. ч. прясно мляко, 30 г кра-
ве масло,  3 с. л. олио,  пре-
сен магданоз,  черен пи-
пер,  сол

 Приготвяне: Измиваме 
добре пилешките бутчета, 
слагаме ги в тенджера и за-
ливаме с топла вода. Слага-
ме на котлона и като кипне 
водата, изливаме и измива-
ме отново бутчетата. Нали-
ваме чиста топла вода. Сла-
гаме да се варят. Прибавя-
ме нарязано ситно прясно 
зеле, почистени и настър-
гани моркови. Варим, дока-
то месото се свари. Изваж-
даме бутчетата от супата, 

обезкостяваме, нарязваме 
на ситно и отново връщаме 
във врящата супа. Посоля-
ваме на вкус и ръсваме че-
рен пипер. В отделен съд, 
тиганче или касерола сла-
гаме олио, масло и малко 
вода и задушаваме наряз-
ан на ситно лук. Като ос-
тане на мазнина, прибавя-
ме брашното и запържва-
ме, като разбъркваме. Раз-
реждаме запръжката с бу-
льон от супата и излива-
ме във врящата супа, ка-
то разбъркваме. Наливаме 
и прясното мляко. Приба-
вяме нарязан пресен маг-
даноз и варим супата още 
няколко минути. При не-
обходимост доливаме то-
пла вода.

 Ñóïà ñ äðîá÷åòà
Продукти: 200 г пи-

лешки дробчета, 200 г 
пилешко бяло месо, 1 
голям картоф, 1 мор-
ков,  1 глава кромид лук,  
2 с. л. нарязани дома-
ти от консерва, 1 
гнездо фиде, 
1 с. л. ол-
ио - ако 
е необ-
х о д и -
мо,  1 
с. л. 
с у х 
м а г -
даноз,  
в о д а ,  
щ и п к а 
сол

П р и г о т -
вяне: Измиваме 
дробчетата и пилеш-
кото месо. Режем пи-
лешкото на едри пар-
чета. Сваряваме месо-
то поотделно. Като се 
сварят дробчетата, ги 
прехвърляме в чис-
та чиния. При варено-
то на месото слагаме 1 
щипка сол. След като се 
свари, го накъсваме на 
малки парченца. Сваре-
ното месо слагаме при 
дробчетата. Прецежда-
ме бульона при варено-
то на пилето. Слагаме го 
в чиста тенджера и го 
поставяме на котлона. 
Подправяме с щипка 
сол при необходимост. 

Добавяме 1 с. л. олио, 
ако е нужно. Ако е до-
машно и по-мазно месо, 
няма нужда от допъл-
нителна мазнина. Обел-
ваме моркова. Нарязва-

ме го на 
ситно. 

Лу-

к а 
п о -

ч и с т в а -
ме, измиваме и 

нарязваме също на сит-
но. Слагаме зеленчуци-
те в бульона. След като 
кипне, слагаме около 2 
с. л. доматите. Оставя-
ме да поври. Обелваме 
картофа и го режем на 
малки кубченца. 

Слагаме ги в тендже-
рата. Добавяме дробче-
тата и пилешкото месо. 
Оставяме да поври. Към 
края на варенето слага-
ме фидето. 

Подправяме със су-
шен магданоз. След ка-
то е готова, сваляме от 
котлона. Сипваме още 
гореща.

Продукти: 300 г пи-
лешко филе, 300 мл 
прясно мляко, 1 с. л. 
брашно, 1 с. л. червен 
пипер, 2-3 скилидки че-
сън, 1 с. л. сол, 5 с. л. 
олио.

Приготвяне: Пилеш-
кото филе се нарязва на 
малки късчета и се заду-
шава в олиото, докато 
остане на мазнина. Сла-
га се червеният пипер, 
разбърква се и се от-
тегля от котлона, за да 
не прегори. Прибавя се 

Продукти: 1 пиле, 
250 г лук, 5 жълтъка, 
50 мл винен оцет, 100 
г разтопено масло, сол, 
черен пипер, дафинов 
лист на вкус, билки и 
корени за супа на вкус.

Приготвяне: Наре-
жете пилето и го сло-
жете да се вари. След 
като вече се е варило 
половин час, към него 
може да добавите ко-
рените и билките за су-
па, които предварител-
но сте нарязали, както 

те, обезкостите 
и нарежете на 
фини парченца 
като за супа. 

След това го 
запържете за-
едно с наряза-
ния лук в малко 
масло и после 
го върнете в 
бульона. Готве-
те още 5-10 ми-
нути и направе-

те застройка от жълтъ-
ците и оцета. Остава да 
застроите супата.

Продукти: две цели 
пилешки бутчета (две 
горни и две долни), ед-
на глава лук, една кон-
серва грах (от 400 гра-
ма), половин чаена ча-
ша смлени домати (мо-
же от консерва),  3 кар-
тофа, половин чаена 
чаша измит ориз, 120 
мл олио, една чае-
на лъжичка с връх 
червен пипер, ед-
на чаена лъжич-
ка сминдух, сол 
и черен пипер на 
вкус.

П р и г о т в я н е : 
Сварете в подсолена 
вода пилешките бутче-
та. Обезкостете ги и на-
късайте месото на пар-
ченца. Изсипете олиото 
в дълбок тиган, загрейте 
го и изсипете в горещо-
то олио ситно нарязана-
та глава лук. След около 
минута прибавете ори-

за, смлените домати и 
червения пипер. Запър-
жете още за около мину-
та. Прибавете нарязани-
те на парченца картофи, 
подправете със смин-
д у х а 

и черния пипер и  из-
сипете граха заедно с 
течността от консерва-
та. Разбъркайте и мах-
нете тигана от котлона.  
Преместете запържени-

те продукти в дълбока 
тава и подредете отго-
ре обезкостеното пи-
лешко месо. Залейте с 
един литър бульон, в 
който са врели пилеш-
ките бутчета. Опитайте 
и ако е нужно, посоле-
те още малко. 

 Сложете ястието 
във фурната, която 

трябва да включи-
те на 230 граду-

са и вентила-
тор. Може и 
без, но това 
ще ви отне-
ме малко 
повече вре-
ме за нейно-

то сготвяне. 
Когато оризът 

омекне (след 
около 40 минути), 

ястието е готово.
 Изчакайте леко да 

се охлади и сервирай-
те топло. Ако искате, 
може да поръсите със 
ситно нарязан магда-
ноз.

 Продукти:  1 кг ле-
ко сварени пилешки 
крилца. Марината:  2 
яйца, 1 с. л. горчица, 2 
с. л. соев сос, 5-6 с. л. 
нишесте, сокът от 1 ли-
мон, 2 пакетчета сусам, 
черен пипер.  

 Приготвяне:  Сол-
та се слага при ва-
ренето на крилца-
та. Сварените крила 
престояват в марина-
тата 2 часа. Пържат се 
в добре загрята маз-
нина (олио). 

ша смлени домати (мо-
же от консерва),  3 кар-
тофа, половин чаена 
чаша измит ориз, 120 
мл олио, една чае-
на лъжичка с връх 
червен пипер, ед-
на чаена лъжич-
ка сминдух, сол 
и черен пипер на 

д у х а  Сложете ястието 
във фурната, която 

трябва да включи-
те на 230 граду-

са и вентила-

: 
Сварете в подсолена 
вода пилешките бутче-
та. Обезкостете ги и на-
късайте месото на пар-

тор. Може и 
без, но това 
ще ви отне-
ме малко 
повече вре-
ме за нейно-

то сготвяне. 
Когато оризът 

омекне (след 
около 40 минути), 

ястието е готово.

на лъжичка с връх 

  Хапките се приготвят от пилешко филе. 
То се нарязва на хапки и се овкусява с под-
правки – черен пипер, къри, куркума, кисе-
ло мляко и чесън. Всичко това се разбърква 
хубаво и се оставя да престои в така пригот-
вената марината 5-10 минути. Така приготве-
ните хапки се панират в брашно, яйце и га-
лета. Пържат се в олио.

 Продукти: 6 пилешки бут-
чета, 6-7 скилидки чесън, 1 

щипка розма-
рин, 1 щипка 
сол, 1 щипка 
черен пипер, 1 
чаша сухо бя-
ло вино, ¼ ча-
ша олио

Приготвяне: 
Н а м а ч к а й т е 
чесъна добре. 

З а г р е й т е 
 олиото в тиган и го запър-
жете. овкусете бутчетата с 

всички подправки. 
Запържете бутчетата при 

чесъна в сгорещеното олио. 
Пържете от всяка страна по 
десетина минути или до за-
червяване. 

когато това стане, излейте 
виното в тигана. разбъркай-
те добре бутчетата, за да се 
смесят добре с всички вкусо-
ве в тигана. 

гответе така няколко ми-
нути и сервирайте.

брашното и се на-
лива 700 мл вряла 
вода, като се бър-
ка непрекъснато, за 
да не стане браш-
ното на бучки. На-
лива се млякото и 
тенджерата се връ-
ща на котлона. След 
като заври, се овку-
сява със солта и 

счуканите скилидки че-
сън. Оставя се да покък-
ри около 15 минути.

и останалите подправ-
ки.  Когато пилето е гото-
во, трябва да го извади-
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Страницата подготви Уляна ПеТКОвА

време е да се подготвите за ра-
бота в градината. Първо почистете 
и наострете инструментите си и ако 
е нужно, купете нови. За ръждяса-
лите можете да пробвате да ги на-
топите за една нощ в оцет.

в ЗЕлЕНЧуковаТа граДиНа 
няма друга работа освен подготов-
ката за отглеждане на разсади. и 
любителите, и професионалистите 
още в началото на януари трябва 
да са засели семената на пипера и 
доматите, ако ще отглеждат тези 
зеленчуци в пластмасови оранже-
рии. Не след дълго ще настъпи вре-
мето и за сеитба на средно ранни-
те зеленчуци, та затова трябва да 
се потегнат съоръженията за от-
глеждане на разсада и да се наба-
вят семена. в края на месеца може 
да се засява и разсадът за ранно зе-
ле и ран карфиол, ако ще се пики-
рат младите растения, което е за 
препоръчване.

в овоЩНаТа граДиНа 
има повече възможности за рабо-
та на открито. снежната покривка 

или замръзналата почва позволя-
ват да бъдат изрязани изсъхналите 
клони, изкоренени загинали и заги-
ващи дървета. остъргва се и стара-
та напукана кора, ако тази работа 
не е свършена досега. 

в лишените от листа корони яс-
но личат мумифицираните плодо-
ве и гъсеничните гнезда. Това е до-
бра възможност за ефективното им 
отстраняване. Януари е и подходя-
що време за събиране на калеми. 

ако е наваляло много сняг, осво-
бодете младите дръвчета и храсти 
от тежестта му, защото той лесно 
може да ги увреди. 

Почистете контейнерите от пра-
хта и изтъркайте старателно сакси-
ите, сандъчетата и подложките. ку-
пете нови семена и потърсете тези, 
които сте събрали от предишния 
сезон. осигурете храна на птички-
те, които посещават градината ви. 
сега е време да засеете семената 
на сладкия грах.

ако няма сняг, почистете лехите 
и мулчирайте цветните легла. 

През 1892 г. барон Валтер фон 
Сент Пол, губернатор в планински-
те райони на Източна Африка, на-
мерил ново растение с мъхести 
листа и очарователни виолетови 
цветчета, което много прилича-
ло на теменужка. Изпратил семе-
на от него на своя баща, любител 
цветар, един от най-известните ко-
лекционери на орхидеи в Герма-
ния, а той на свой ред дал част 
от тях на директора на Кралските 
ботанически градини. Новите рас-

тения нарекли в чест на бащата и си-
на Сен Пол Saintpaulia 
ionantha (сентполия). 
Видовото наименова-
ние ionanta – темену-
женоцветна, било да-
дено заради сходство-
то на цветовете му с 
цветовете на теменуж-
ката.

С е н т п о л и я т а 
(Saintpaulia), позната 
също като африкан-
ска теменужка про-
изхожда от планините на Танзания, 
от местността Узамбара, поради кое-
то има още едно име - узамбарска 
теменужка. Разбира се, бихме могли 
да допълним името й с българско наз-
вание, тъй като може би си спомня-
те, че с нея разговаряше бившият ни 
премиер Иван Костов (това – в рамки-
те на шегата).

Днес африканската теменужка е 
много популярно стайно растение, ко-
ето цъфти целогодишно - обикновено 
по 2-3 последователни месеца, следва-
ни от 20-30 дни покой, след което при 
правилно отглеждане цикълът се пов-
таря. Цветовете варират от бяло през 
розово и пурпурно до синьо и виолето-
во. Листата са мъхести и не понасят да 
бъдат пръскани, тъй като тогава се по-
криват с кафеникави петна и загниват. 
Оптималната температура е около 20 
°С, на полусенчесто място. Размножава 
се с листни резници, потопени във во-
да или поставени в почва. Вкореняват 

се бавно. Друг начин за размножаване 
е със семена, посадени през пролетта.

От 1951 г. до 1970 били създадени 
много нови и разнообразни хибриди 
на сенполията: с къдрави и пъстри лис-
та, с цветове във формата на звезда. 
Започва ерата на селекцията на афри-
канската теменужка. Започнали да се 
появяват 2-, 3-, 4-цветни теменужки, с 
различна форма на цветовете, появила 
се сентполия с жълти цветове, различ-
ни миниатюрни сортове, многобройни 
хибриди с удивителни разцветки, фор-
ма и размери на розетката.

В света има 
регистрирани 
над 8000 сор-
та, но селек-
ционерите ве-
че са си поста-
вили за цел да 
отгледат теме-
нужка с аро-
матни цвето-
ве. И досега, 
повече сто го-
дини след от-

криването й, продължава победното 
шествие на сенполията по света, ка-
то едно от най-любимите и популярни 
стайни растения, завоюващо все пове-
че и повече поклонници.

Размножаване: Разможаването ста-
ва лесно чрез резници от листа. Пота-
пят се в чаша, като е добре дръжките 
на листата да не се допират помежду 
си. Подходяща температура е над 20 
градуса. Коренчета се появяват след 
3-5 седмици. След това е добре рез-
ниците да се засадят в лека торфена 
почва. Глинести тежки почви не са под-
ходящи, защото коренчетата загниват.

За да цъфти, премахвайте прецъфте-
лите цветове и подхранвайте редовно. 
Пресаждайте в рохка хумусна пръст 
всяка година. 5 основни правила:

• постоянна топлина
• внимателно и умерено поливане
• добро осветление
• висока въздушна влажност
• редовно подхранване.

В наша-
та страна 

картофите са основен 
продукт в зимното ме-
ню. Независимо дали ги 
печем, варим или пър-
жим, обикновено са на 
масата ни почти всеки 
ден. Затова чувалчето 
с картофи собствено 
производство, подаре-
но от роднини, е безце-
нен подарък. Но изник-
ва задачата как по дъл-
го да ги съхраним. 

МЯсТоТо 
За съХраНЕНиЕ
То трябва да бъде су-

хо, прохладно и тъмно. 
Идеалното помещение 
е изба или мазе, но мал-
ко домакини разпола-
гат с нещо подобно. В 
рамките на апартамен-
та с подобни достойн-
ства може да се похва-
ли само килерът. Задъл-
жително е да няма дос-
тъп на слънчева свет-
лина, защото тя вреди 
на картофите. Под въз-
действието на слънче-
вите лъчи в тях се об-
разува вредното веще-
ство соланин, което мо-
жем да познаем по зе-
ления цвят на кората. 
В такъв случай те вече 
не са годни за ядене и 
могат да се използват 
единствено за посадъ-
чен материал. 

Сортираните карто-

фи трябва да прехвър-
лим в касетки с отвори. 
За да осигурим добра 
циркулация на въздуха, 
не бива да ги поставяме 
нито на пода, нито плът-
но до стената, а най-до-
бре върху рафтове. 

Най-подходящата 
температура за съх-
ранение на картофи-
те е около 2-3 градуса 
и влажност на 
въздуха не 
п о в е ч е 
от 90%. 
П р и 
п о -
н и -
с к а 
т е м -
п е -
р а т у -
ра груд-
ките зам-
ръзват, а съ-
държащото се в 
тях нишесте започва 
да се превръща в за-
хар. Вследствие на то-
ва такива картофи ста-
ват сладки и безвкусни. 

С влагата можем да 
се борим като между 
редовете картофи сло-
жим дървени стружки 
или пластове хартия. 
Важното е материалът 
да е хигроскопичен и да 
попива всяко запотява-
не на грудките.

внимание!Както ве-
че казахме, в картофи-
те, които не се съхра-

няват правилно, се на-
трупва соланин и те по-
зеленяват. 

Това е вредно веще-
ство. От него картофи-
те придобиват горчив 
вкус и причиняват драз-
нене в гърлото. Ако съ-
държанието на соланин 
значително превишава 
нормата, може да се 

стигне и до хра-
н и т е л н о 

отра-
вя-

н е . 
В по-

в е ч е т о 
случаи резултатът е 

стомашно-чревно раз-
стройство, учестено 
сърцебиене и задух. 
При по-тежките форми 
на отравяне обаче мо-
же да се стигне до га-
дене, повръщане и на-
рушена бъбречна функ-
ция. 

Затова обезателно 
трябва да проверяваме 
картофите преди готве-
не. А тези от тях, които 
са позеленели и прока-
рали, да не използваме 
за храна.

1. Цветята през зи-
мата не се торят. Тъй 
като през кратките зим-
ни дни светлината е по-
слаба, растежът на стай-
н и - те рас-
тения се за-
б а в я и 
те не се 
нуждаят от 
м н о г о 
храна за 
ф о т о с и н -
теза. 

2 . 
Н е 
с е 
п о -
ливат чес-
то и по-
м н о г о , 
тъй ка-
то излиш-
ната во-
да изпъл-
ва въздуха 
в почвата, 
като лиша-
ва корените 
от кислоро-
да, от който имат нуж-
да, за да се развиват 
добре. Така корените 
лесно загниват. Затова 
е добре да ги поливаме 

по-рядко, и то не по гра-
фик, а когато имат нуж-
да. Най-добре с ръка да 
пипнем пръстта и кога-
то установим, че гор-
ният слой е прекале-

н о сух, само 
тогава да 
п о л и в а -

ме. А мо-
же и просто да 

се сипва по 
малко вода 

в паничката 
на расте-
нието. 

3. Пръс-
кайте лис-

тата с вода. 
Тъй като през 

зимните ме-
сеци в по-

ве- чето жили-
ща въздухът е из-
ключително сух, 

влагата от расте-
нията бързо се из-
парява. 

4. Температура-
та на въздуха в ста-
ята е добре да бъде 

между 7 и 15 градуса. 
5. Поставете ги мак-

симално близко до 

светлината. Подходя-
що място са южни или 
източни прозорци. Вни-
мавайте с остъклените 
балкони, защото когато 
температурите паднат 
под 0 градуса навън, 
температурата в поме-
щенията, които не са 
уплътнени достатъчно 
ще падне драстично и 
това може да убие цве-
тята ви. 

6. Дръжте растени-
ята далече от течение 
и отоплителни уреди. В 
противен случай листа-
та ще започнат да по-
жълтяват и да падат. 

7. съобразявайте се 
със специфичните из-
исквания за отглежда-
не на всяко ваше цвете. 
Например някои цветя 
спят през зимата и не 
трябва да се поливат 
въобще. 

8. Пускайте си му-
зика и им се радвай-
те. Със зеленина и уют 
в дома зимата не из-
глежда толкова дълга 
и студена.

Ñåíòïîëèÿòà - ñòàéíàòà êðàëèöà
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Желязната църква
„Свети Стефан” в Истанбул

„Свети Стефан“ е 
единствената право-
славна желязна църк-
ва. Тя представлява 
трикорабна базилика 
с кръстообразна фор-
ма и красиви орнамен-
ти. Олтарът е обърнат 
към Златния рог, а над 
притвора се издига 
40-метрова камбана-
рия. Храмът е създа-
ден в края на XIX век и 
струва на българската 
държава над 1 милион 
франка.

През 1849 г. вли-
ятелният османски 
държавник, българи-
нът княз Стефан Бого-
риди подарява за бъл-
гарски черковни нуж-
ди голям двор с 3 по-
стройки – една дър-
вена и две каменни, в 
цариградския квартал 
„Фенер“ между площа-
дите „Балат“ и „Фенер“, 
на самия бряг на Злат-
ния рог, близо до седа-
лището на Вселенска-
та патриаршия.

На 17 октомври 1849 
г. е издаден официа-
лен султански ферман, 
позволяващ на бълга-
рите да имат собствен 
молитвен дом. Долни-
ят етаж на подарената 
от Богориди дървена 
къща е превърнат във 
временен параклис и 
е тържестве-
но осветен на 
9 октомври 
1849 г. По-къс-
но параклисът 
прераства в са-
мостоятелен 
храм, извес-
тен като Дър-
вената църк-
ва и посветен 
на първомъ-
ченик и архи-
дякон Стефан 
в чест на да-
рителя Стефан 
Богориди.

Нa 25 октом-
ври 1859 г. княз 
Никола Богориди по-
ставя основния камък 
на Желязната църква 
„Свети Стефан“. Поста-
вянето на основния 
камък е напълно сим-
воличен акт от страна 
на Богориди, тъй ка-
то истинското стро-
ителство на днешна-
та църква започва 33 
години 
по-къс-
но. 

През 
1850 г. 
камен-
н и т е 
къщи в 
д в о р а 
са раз-
р у ш е -
ни и с 
м а т е -
р и а л а 
е из-
г р а д е -
на три-
етажна постройка с 
25 стаи, известна като 
Метоха, която по-къс-
но става седалище на 
Българската екзархия, 

създадена със султан-
ски ферман на 27 фев-
руари 1870 година. Ек-
зархията функционира 
в Истанбул и след Ос-
вобождението на Бъл-
гария до Балканската 
война през 1912 г.

На 25 юни 1890 г. със 
султански ферман се 
разрешава на Българ-
ската екзархия да по-
строи нов храм на мяс-

тото на Дървената църк-
ва. Автор на проекта е 
османският архитект 
от арменски произход 
Ховсеп Азнавур.

Основният камък е 
поставен от екзарх Йо-
сиф I на 27 април 1892 
г. Тъй като теренът е 
нестабилен, архитектът 
предлага конструкция-

та на църквата да бъде 
от предварително из-
готвени сглобяеми же-
лезни плоскости, а не 
с бетонни основи. Тър-

гарщината в Истнабул. 
Още повече че в нея са 
служили известни бъл-
гарски църковни дей-
ци. В двора на „Свети 
Стефан“ са погреба-
ни българските цър-
ковни дейци Иларион 
Макариополски, Авк-
сентий Велешки, Ме-
летий Велешки и Паи-
сий Пловдивски.

Около 3,5 млн. ев-
ро (близо 16 млн. тур-
ски лири) са вложени 
в цялостната рестав-
рация на българската 
желязна църква "Св. 
Стефан" в Истанбул. 
От тези средства Бъл-
гария е предоставила 
целево два транша - за 
200 000 евро и за 190 
000 евро.

С т р о и т е л н о - р е -
монтните дейности и 
цялостната реставра-
ция са извършени в 
рамките на 7 години 
съвместно от Истанб-

улската голяма общи-
на, Областната упра-
ва на град Истанбул 
и Фондацията на Пра-
вославната църква на 
Българската екзархия 
в Истанбул. Собстве-
ността върху църква-
та е била възстановена 
от турската държава 
на Фондацията на Пра-
вославната църква на 
Българската екзархия 
в Истанбул с нотари-
ален акт през 2004 г. 
Оттогава са започнали 
опити за цялостно ре-
монтиране на храма и 
запазване на първона-
чалния му вид. 

В момента българ-
ската църковна общ-
ност и българското 
малцинство в най-го-
лемия турски град са 
силно притискани от 
сегашния цариград-
ски патриарх Варто-
ломей, който се опит-
ва да забранява слу-
жението на българ-
ски език. Но негово-
то присъствие на от-
криването на църк-
вата може би ще до-
принесе да отпаднат 
тези трудности пред 
българската общност 
в Истанбул. И дано 
така дълго чакано-
то възстановяване на 
църквата и участието 
на турската държава 
в това дело да не ста-
нат повод за разкол и 
търгашество, а за до-
бри отношения между 
двете държави.

гът за изработване на 
чугунените елементи 
на църквата е спечелен 
от виенската фирма Ру-
долф Филип Ваагнер, 
макар тя да не е стро-
ила дотогава железни 
църкви. Но Ваагнер ве-
че има стабилен авто-
ритет в областта на же-
лезните изработки – на 
виенското изложение 
през 1873 г. компания-

та излага продуктите си 
в огромен павилион от 
стъкло и желязо.

Елементите, тежащи 
500 тона, са изработени 
във Виена между 1893 
и 1895 и са откарани по 
железницата до Триест, 
а оттам с параходи до 
Цариград. Скелетът на 
църквата е от стомана, 

а страни-
те от кова-
но желя-
зо, всички 
елементи 
са захва-
ната осно-
вите с бол-
тове, гайки 
и нитове – 
общо око-
ло 4 мили-
она. Сгло-
бяването 
на Желяз-
ната църк-
ва при-

ключва на 14 юли 1896 г.
В архитектурно отно-

шение отвън църквата 
съчетава елементи на 
необарок, неоготика и 

византийски стил. Инте-
риорът съ-
що е изра-
ботен във 
Виена – 
коринтски 
к о л о н и , 
ангелчета 
и флорал-
ни мотиви 
са завин-
тени или 
з а н и т е -

ни във въ-
трешност-
та. Стилът 
на интерио-
ра има влия-
ние от ар ну-
во – първи-
ят пример 
за ар нуво 
в Истанбул. 
Виенските 
м а й с т о р и 
обаче изра-
ботили ико-
ностаса по 

католически образец. 
Това не отговаряло на 
православните канони 

и отговорните хора не 
оставили този факт без 
разрешение. Тогава се-
кретарят на екзархия-
та Атанас Шопов заед-
но с архитекта Азнавур 
отиват къде? – отново 
в Русия, за да прегова-
рят с руска фирма за из-
работката на правосла-
вен иконостас. Иконос-
тасът е направен от мос-
ковската фирма на Ни-
колай Ахапкин, икони-

те са изписани от ру-
ския художник Клав-
дий Лебедев, един от 
най-добрите, а шест-
те камбани са отлети 
също в Русия, в Яр-
ославъл във фабри-
ката на Пьотър Оло-
вянишников. Две от 
шестте камбани зву-
чат и до днес отново 
като символ на бли-
зостта на нашите два 
народа.

Тържественото ос-
вещаване на новата 
църква „Свети Сте-
фан“ е извършено от 
екзарх Йосиф I на 8 
септември 1898 г. – 
празника Рождество 

Богородично. От ста-

рата дървена църква е 
съхранен само напрес-
толният камък от олта-
ра като паметник, който 
да напомня за историче-
ската й роля в продъл-
жение на половин век.

19 век е векът на же-
лязото и железните кон-
струкции. „Свети Сте-
фан“ също е резултат от 
това течение в техниче-
ския прогрес. Преноси-
мите железни църкви 
са британско изобрете-
ние и са използвани за 
отдалечените им коло-
нии като Австралия на-

пример. Създателят на 
Айфеловата кула, френ-
ският инженер Густав 
Айфел също изработва 
железни църкви, изпра-
щани във Филипините и 
Перу. Днес „Свети Сте-
фан“ е една от малкото 
оцелели железни църк-
ви в света. И така как-
то Айфеловата кула ста-
ва символ на Париж, и 
„Свети Стефан” може 
да стане символ на бъл-

дървената църква

Откриване на ремонтирания храм

Олтарът
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БНТ свяТ

БНТ 2

ПЕТък, 2 фЕвруари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония: Мо-

менти от Ишикава
12:45 Телепазарен прозорец 
13:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
14:00 Дом за нашите деца: Не-

изчезващите
15:15 Сийбърт
15:30 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

16:40 Как се прави?
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас

18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
21:55 Война и мир
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Суинг кидс бенд и Аксел 

Цвингербергер
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Червената кралица
3:10 Семеен бизнес
3:55 Как се прави?
4:20 Зелената линейка
5:00 Още от деня
5:45 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБоТа, 3 фЕвруари 
6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Милион и две усмивки 
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 

13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
15:00 Американският черен 

красавец
16:25 Бай Ганьо във Виена 

/155г. от рождението на 
Алеко Константинов/

17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Брекзит - битката за Бри-

тания
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Млади стрелци
23:35 По света и у нас
23:50 Пъзел
1:20 Червената кралица
2:15 Американският черен 

красавец
3:50 Как се прави?
4:15 Отблизо с Мира Добрева
5:15 Бразди 
5:45 Иде нашенската музика

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари  
6:45 Телепазарен прозорец 
7:00 Неделно евангелие
7:10 Внимание, роботика
7:35 Пиксел Пинки
8:00 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Концерт на Виенската 

филхармония от Будапе-
ща 

14:40 Зачеркнатият класик
15:30 Полицаят и извънземни-

те
17:00 Непозната земя

17:30 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО 
19:05 Кой свали полет “МН17” ?
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Момичето, което яздеше 

китове
22:30 По света и у нас
22:45 Нощни птици
23:45 Полицаят и извънземните
1:15 Война и мир
2:15 Плюс това
3:20 Изкуството на 21 век
3:50 Отблизо с Мира Добрева
4:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев               
5:50 Бързо, лесно, вкусно

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Дом за нашите деца
15:10 Телепазарен прозорец 
15:25 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец 
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Нощта на шампионите 
19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
21:55 Война и мир
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2
3:15 Семеен бизнес
3:40 Ню Йорк
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

вТорНик, 6 фЕвруари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 История.bg
13:55 Дом за нашите деца: Не-

изчезващите
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Епоха на герои
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00 Референдум
21:55 Война и мир
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2
3:15 Семеен бизнес
3:40 Ню Йорк
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно

срЯДа, 7 фЕвруари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:55 Референдум
13:50 Дом за нашите деца
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
19:00 Епоха на герои
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Мисля, че да
22:30 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк

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

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец 
12:55 Майсторски клас на Су-

зана Клинчарова
14:00 Аварийно кацане
15:05 Телепазарен прозорец 
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец 
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Значка на предателството
22:25 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2

ПЕТък, 2 фЕвруари 
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
10:00 Голямата кражба на кар-

тини
10:15 Семеен бизнес
10:45 Евроновини: Поколени-

ето на новото хилядоле-
тие

11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Кратки новини
14:15 Япония на фокус
14:30 Мисля, че да
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Планински хроники
18:25 Световните градове на 

България
19:05 Светът на Япония
19:20 Потребителската кошни-

ца
19:30 България новини 
20:00 Шифт
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Туристически маршрути
22:15 Венецианският търговец
00:25 България новини  
00:55 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
01:40 Регионални новини 
02:25 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
03:25 Международен кон-

курс за камерно пеене 
“П.Владигеров” 2014, 
Шумен

04:15 Песни от Рая
04:45 Местно време
05:15 България днес 

съБоТа, 3 фЕвруари 
06:45 Пътешествия
07:15 Световно наследство
07:35 Местно време: Без бари-

ери 
08:05 Затвори телефона
08:20 Сийбърт
08:35 Семеен бизнес
09:00 Децата.com
09:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене 
12:00 №1 Туризмът 
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Венецианският търговец
16:10 Ново 10+2
17:10 Как се прави
17:40 Изкуството на 21 век
18:10 Съвременници: “Живот 

на село”
18:40 София в един снимачен 

век
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 37 дни
20:55 Концерт на дует “Авеню”
22:05 Монахът
23:45 Добър ден с БНТ 2
00:45 България новини
01:15 37 дни
02:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:40 Da New Generation
03:45 Земята е само една
04:00 Време за губене 
04:30 Избрано от „Добро утро 

с БНТ 2” 
05:30 Часът на зрителите

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари 
06:00 Специалитетите на Бабет
06:25 Песни от Рая
06:55 Планински хроники
07:20 Европейски маршрути
07:35 Благуните
08:00 Космически кораб “Дог-

стар” 2
08:30 Днес и утре
09:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Изкуството на 21 век

11:30 Часът на студентите: 
Ателие 

12:00 Ай да идем
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Монахът
15:40 Екология
15:50 Пътешествия
16:20 През коридорите на вре-

мето
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Рецепта за култура
18:35 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Наздравица от песни
21:30 Другата страна на тро-

фея
23:05 Любов е думата 
23:55 Добър ден с БНТ 2
00:55 България новини
01:25 Афиш
01:40 Планински хроники
02:05 Другата страна на тро-

фея
03:40 Знаете ли, че…
03:50 Пътувай с БНТ 2
04:20 Абсурдите с БНТ 2
04:50 Световните градове на 

България
05:30 Местно време: Без бари-

ери

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари
06:00 Специалитетите на Бабет
06:30 Време за губене 
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Планински хроники
10:25 Ай да идем
11:00 На опера с БНТ 2: “Труба-

дур”
11:30 Как се прави
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време 
12:30 България 12.30 
12:45 Световно наследство

13:05 Добро утро с БНТ2 
14:40 Песни от Рая
15:10 Голямата кражба на кар-

тини
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 Телетуризъм
18:40 Днес и утре
19:10 София в един снимачен 

век
19:30 България новини 
20:00 Европа днес
20:15 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Съвременници: “Да уло-

виш вятъра”
22:40 Америка днес
23:40 Моцартови празници 

2017: “Сватба”
00:25 България новини 
00:55 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
01:40 Регионални новини 
02:25 Добро утро с БНТ 2
03:25 Рецепта за култура 
04:25 №1 Туризмът
04:55 Местно време
05:25 България днес 

вТорНик, 6 фЕвруари 
06:55 Знаете ли, че...
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Семеен бизнес
10:55 Космически кораб “Дог-

стар” 2
11:20 Сийбърт
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 Европа днес
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 Днес и утре
15:05 Часът на зрителите
15:35 Благуните
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 Очарователни погледи 

към Китай
18:40 Как се прави
19:05 Планински хроники
19:30 България новини 
20:00 Япония днес
20:10 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътешествия
22:15 Стоичков       
23:45 Япония на фокус
00:00 България новини 
00:30 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
01:20 Регионални новини 
02:05 Добро утро с БНТ 2
03:05 85 години Софийска фил-

хармония /2014 г./ 
03:55 Специалитетите на Бабет
04:20 Пътешествия
04:50 Местно време
05:20 България днес 

срЯДа, 7 фЕвруари 
06:50 Очарователни погледи 

към Китай
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Децата.com
10:30 Семеен бизнес
10:55 Космически кораб “Дог-

стар” 2

11:25 Сийбърт
11:40 Да вкараш гол с царица-

та
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време
12:30 България 12.30 
12:45 5 минути София
12:55 Информация за времето
13:00 Добро утро с БНТ2 
14:35 София в един снимачен 

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

- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
19:00 Пътувай с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:10 Момчетата от „Медисън 

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

времето: “От какво сме 
направени наистина?”

23:00 Живко Петров трио & 
Георги Корназов 

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

Авеню”
01:20 Регионални новини 
02:05 Добро утро с БНТ 2
03:05 През коридорите на 

времето: “От какво сме 
направени наистина?”

03:50 Специалитетите на Бабет
04:15 Знаете ли, че...
04:20 Пътувай с БНТ 2
04:50 Местно време
05:20 България днес 

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари 
06:50 5 минути София
07:00 Добро утро с БНТ2 
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Семеен бизнес
10:50 Сийбърт
11:05 Япония днес
11:25 Часът на зрителите
11:55 Информация за времето 

- по градове
12:00 Местно време: Без бари-

ери
12:30 България 12.30 
12:45 Стъпка по стъпка
12:50 Информация за времето 

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

виш вятъра”
15:55 Информация за времето 

- по градове
16:00 България днес 
17:30 Местно време 
18:00 Заръката
18:30 Пътешествия
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Евроновини
20:10 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
21:00 Регионални новини 
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Американски боен кораб
23:40 Гласовете на рока
00:15 България новини
00:45 Момчетата от „Медисън 

Авеню”
01:35 Регионални новини 
02:20 Добро утро с БНТ 2
03:20 Местно време: Без бари-

ери
03:50 Часът на зрителите

ПЕТък, 2 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка 
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Открито с Валя Ахчиева
14:05 Денят започва с Култура
15:50 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до 

край 5
19:30 Малки истории
19:45 Когато портокалите уз-

реят
20:00 По света и у нас
21:00 Панорама 
21:55 120 минути смях със Сто-

янка Мутафова 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
00:00 Открито с Валя Ахчиева
00:35 Още от деня
01:20 Местно време
01:50 България днес 
03:20 Бразди 
03:50 Бързо, лесно, вкусно
04:00 Панорама

съБоТа, 3 фЕвруари 
06:00 Време за губене 
06:30 Пътувай с БНТ 2
07:00 Избрано от “Добро утро 

с БНТ 2”
08:00 По света и у нас
09:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Непозната земя
11:30 Българското пътуване в 

Европа: Брекзит
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “С дъх 

на бадеми” 
14:10 Салто мортале
15:30 Време за губене 
16:00 България от край до 

край 5
16:30 Абсурдите с БНТ 2
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 Баскетбол /мъже/: Лев-

ски Лукойл – Балкан /
Ботевград/

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Наследницата
22:00 120 минути смях със Сто-

янка Мутафова 
23:00 Балканска треска 
00:00 По света и у нас
00:15 Шоуто на Канала
01:15 Рецепта за култура 
02:15 Часът на зрителите
02:45 Абсурдите с БНТ 2
03:15 Плюс това
04:15 Европейски маршрути

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари 
06:00 Защо бре, Гоце
06:30 Бърколино
06:45 Да намериш хармония
07:00 Малки истории
08:00 По света и у нас
09:00 Децата.com
09:30 Бразди 
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Библиотеката
14:35 Антарктически профили
14:45 Афиш
15:00 Съвременници 2
15:30 Отблизо с Мира Добрева
16:30 Животът е вкусен
17:30 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Аз, графинята 
22:35 Международен фестивал 

за поп и рок музика 
23:15 По света и у нас
23:30 Афиш
23:45 Часът на студентите
00:15 Спортна треска
01:15 Отблизо с Мира Добрева
02:15 Защо бре, Гоце
02:40 Иде нашенската музика
03:40 Избрано от „Добро утро 

с БНТ 2” 
04:40 Извън играта

05:15 Знаете ли, че...
05:30 Хроника на Руско-тур-

ската Освободителна 
война

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на студентите: 

Ателие
13:00 Рецепта за култура 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 От клоун до каубой
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 Хроника на Руско-тур-

ската Освободителна 
война

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Нощта на шампионите 
00:20 Часът на зрителите  
00:50 Още от деня
01:35 Местно време

02:05 България днес 
03:35 България от край до 

край 5
04:05 Вяра и общество
05:05 Здравето отблизо 
05:45 Афиш

вТорНик, 6 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Знаете ли...
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Вкусът на новото начало
18:30 Баскетбол /мъже/: Лев-

ски Лукойл - Тирана
20:30 В кадър
21:00 Референдум
21:55 Концерт на Симфонич-

ния оркестър на БНР 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:00 Време за губене 
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес 
03:15 Съвременници 2: “Стран-

ник в лазура”

03:45 Бързо, лесно, вкусно
03:55 Знаете ли, че...
04:10 Шоуто на Канала
05:10 Здравето отблизо 
05:50 Малки истории

срЯДа, 7 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Антарктически профили
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Време за губене 
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Съвременници 2
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Прилив на нежност
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
00:25 Още от деня
01:10 Местно време
01:40 България днес 
03:10 Време за губене 
03:40 Бързо, лесно, вкусно
03:50 Нощни птици
04:50 В плен на зимата

05:05 Здравето отблизо 
05:45 Малки истории

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо 
11:40 Европейски маршрути
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Ай да идем
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес 
17:30 Местно време 
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Бъди благословена
22:20 Антарктически профили
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
00:00 Непозната земя
00:30 Още от деня
01:30 Местно време 
02:00 България днес 
03:30 Монолог в картини                 
03:55 Бързо, лесно, вкусно
04:05 Библиотеката
05:05 Здравето отблизо 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 2 фЕвруари 
06:00 „Аватар - легендата за 

Анк”
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” - сериал, с. 1, еп. 54
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.1, еп.7
16:00 Премиера: „Клиника 

край езерото” - сериал, 
с.3, еп. 22

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

следници” - сериал, с.1, 
еп. 15

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” - сериал, с. 2, еп. 46

21:30 Премиера: „Мата Хари“ - 
сериал, с.1, еп.12

22:30 „Шоуто на Слави” -  ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Извън играта”- сериал, 
с.7, еп. 1

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

емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Седем часа разлика”- 

сериал, с.3, еп.14

съБоТа, 3 фЕвруари 
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Теория на глупостта” 

- развлекателна пореди-
ца, с.1, еп. 5

07:30 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.3, еп.19

08:00 „Тази събота и неделя” 
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия 
12:30 „Домашен арест” -  сери-

ал, с.4, еп.12
13:00 „Робо-куче“ - семеен
15:00 „Приятели“ - сериал, с.3, 

еп.17,18
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 

- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите  - поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Ромео трябва да умре” 
(САЩ, 2000)

22:00 „Х-Мен: Дни на отмина-
лото бъдеще” 

00:20 „Дневниците на вампи-
ра“ - сериал, с.5, еп.21

01:20 -„Космос“ - научно-попу-
лярна поредица

02:10 „Робо-куче“ - семеен, 
фентъзи (САЩ, 2015), 
режисьор - Джейсън 
Мърфи, актьори - Май-
къл Кампиън, Патрик 
Мълдуун, Оливия Д`Або, 
Уолъс Шон

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

-  сериал

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари 
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Като на кино“ 
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”  - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините 
12:30 Премиера: „Непозна-

тиТЕ“ - документална 
поредица

13:00 „Избрана жертва”
15:00 „Приятели“ - сериал, с.3, 

еп.19,20
16:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.12, еп.9,10
17:00 „120 минути” 
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите  - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Малки бъркотии”
22:00 „Папараци” - телевизио-

нен таблоид
23:00 Премиера: „Хрониките 

на Шанара” - сериал, с.2, 
еп. 7

00:20 „Дневниците на вампи-
ра“ - сериал, с.5, еп.22

01:20 „Космос“ - научно-попу-
лярна поредица

02:10 „Избрана жертва”- дра-
ма, криминален, трилър 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Крис Геролмо, актьо-
ри - Марк Хармън, Лола 
Глаудини, Атина Карка-
нис и др.

04:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:00 „Робо и Страшко”
05:30  „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари 
06:00 „Аватар – легендата за 

Анк” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – инфор-

мационно предаване 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” – сериал, с. 1, еп. 
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15:00 Премиера: „Шест сестри” 
– сериал, с.1, еп.8

16:00 Премиера: „Клиника 
край езерото” – сериал, 
с.3, еп. 23

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” – сериал, с.1, 
еп. 16

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” – сериал, с. 2, еп. 47

21:30 Премиера: „Медичите“ – 
сериал, с.1, еп.1

22:30 „Шоуто на Слави” –  ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Извън играта”– сериал, 
с.7, еп. 2

01:00 „Шест сестри” /п./– сери-
ал

02:00 bTV Новините /п./ – къс-
на емисия

02:30 „Преди обед” /п./ – ток-
шоу

вТорНик, 6 фЕвруари
06:00 „Аватар – легендата за 

Анк” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – инфор-

мационно предаване 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” – сериал, с. 1, еп. 
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15:00 Премиера: „Шест сестри” 
– сериал, с.1, еп.9

16:00 Премиера: „Клиника 
край езерото” – сериал, 
с.3, еп. 24

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” – сериал, с.1, 
еп. 17

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” – сериал, с. 2, еп. 48

21:30 Премиера: „Медичите“ – 
сериал, с.1, еп.2

22:30 „Шоуто на Слави” –  ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Извън играта”– сериал, 
с.7, еп. 3

01:00 „Шест сестри” /п./– сери-
ал

02:00 bTV Новините /п./ – къс-
на емисия

02:30 „Преди обед” /п./ – ток-
шоу

04:30 „Седем часа разлика”– 
сериал, с.3, еп.16

05:30  „Лице в лице” /п./ 

срЯДа, 7 фЕвруари
06:00 „Аватар – легендата за 

Анк” – анимация
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” – сериал, с. 1, еп. 
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15:00 Премиера: „Шест сестри” 
– сериал, с.1, еп.10

16:00 Премиера: „Клиника 
край езерото” – сериал, 
с.3, еп. 25

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи на-
следници” – сериал, с.1, 
еп. 18

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Сега и зави-
наги” – сериал, с. 2, еп. 49

21:30 Премиера: „Медичите“ – 
сериал, с.1, еп.3

22:30 „Шоуто на Слави” –  ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Извън играта”– сериал, 
с.7, еп. 4

01:00 „Шест сестри” /п./– сери-
ал

02:00 bTV Новините /п./ – къс-
на емисия

02:30 „Преди обед” /п./ – ток-
шоу

04:30 „Седем часа разлика”– 
сериал, с.3, еп.17

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари 
06:00 „Аватар – легендата за 

Анк” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – инфор-

мационно предаване 
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините – обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” – сериал, с. 1, еп. 
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15:00 Премиера: „Шест сестри” 
– сериал, с.1, еп.11

16:00 Премиера: „Клиника 
край езерото” – сериал, 
с.3, еп. 26

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

следници” – сериал, с.1, 
еп. 19

19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Сега и зави-

наги” – сериал, с. 2, еп. 50
21:30 Премиера: „Истински 

истории“ – риалити по-
редица , еп.1

22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините 
00:00 „Извън играта”– сериал, 

с.7, еп. 5
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините /п./ – къс-

на емисия
02:30 „Преди обед” /п./ 
04:30 „Седем часа разлика”– 

сериал, с.3, еп.18

ПЕТък, 2 фЕвруари 
06:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп. 21, 22 
08:15 „Руби Спаркс: Мечтаното 

момиче”- комедия
10:30 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8, еп.2, 3, 4 
13:30 „Реката на тайните“ 

- криминален, драма 
(Австралия, САЩ, 2003), 
режисьор - Клинт Исту-
уд, актьори - Шон Пен, 
Тим Робинс, Кевин Бей-
кън, Лорънс Фишбърн, 
Ейми Росъм, Марша Гей 
Хардън, Лора Лини, Илай 
Уолък и др.

16:15 „Фалшиво обвинение“ 
- драма (Канада, 2009), 
режисьор - Дейвид 
Уинклър, актьори - Брук 
Невин, Кате Джаксън, 
Кийгън Конър Трейси и 
др.

18:30 „Вестоносецът“ - драма, 
романтичен, военен 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Орън Мувърман, актьо-
ри - Бен Фостър, Саманта 
Мортън, Джина Малоун, 
Уди Харълсън и др.

21:00 Месец на Оскарите: 
„Властелинът на пръсте-
ните: Задругата на пръс-
тена“ - фентъзи

00:30 „Маската на властта” 
- драма (САЩ, 2011), ре-
жисьор - Джордж Клуни, 
актьори - Райън Гослинг, 
Джордж Клуни, Филип 
Сиймур Хофман, Макс 
Мингела, Евън Рейчъл 
Ууд, Пол Джамати, Мари-

са Томей, Джефри Райт и 
др.

02:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8, еп.1, 2, 3

съБоТа, 3 фЕвруари 
06:00 „Втората Земя” - драма 

(САЩ, 2011), режисьор 
- Майк Кейхил, актьори - 
Брит Марлинг, Джордан 
Бейкър, Флинт Бевера-
дж, Робин Тейлър, Уилям 
Мапотър и др.

08:00 „Фалшиво обвинение“ 
- драма (Канада, 2009), 
режисьор - Дейвид 
Уинклър, актьори - Брук 
Невин, Кате Джаксън, 
Кийгън Конър Трейси и 
др.

10:00 „Вестоносецът“ - драма, 
романтичен, военен 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Орън Мувърман, актьо-
ри - Бен Фостър, Саманта 
Мортън, Джина Малоун, 
Уди Харълсън и др.

12:30 „Като на кино” - преда-
ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

13:30 „Всичко е изгубено“ - ек-
шън, драма (САЩ, 2013), 
режисьор - Джей Си 
Чандър, актьор - Робърт 
Редфорд

16:00 „Доносник“ - екшън
18:15 „Реката на тайните“ 

- криминален, драма 
(Австралия, САЩ, 2003), 
режисьор - Клинт Исту-
уд, актьори - Шон Пен, 
Тим Робинс, Кевин Бей-
кън, Лорънс Фишбърн, 
Ейми Росъм, Марша Гей 
Хардън, Лора Лини, Илай 

Уолък и др.
21:00 Месец на Оскарите: „От 

другата страна“ - екшън
00:00 Месец на Оскарите: 

Cinema X: „Хищникът” - 
ужаси, трилър, екшън, 
фантастика (САЩ, 1987), 
режисьор - Джон Макти-
ърнън, актьори - Арнолд 
Шварценегер, Карл 
Уедърс, Бил Дюк, Джеси 
Вентура, Елпида Карило, 
Кевин Питър Хол и др.

02:15 „Като на кино” - преда-
ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

03:15 „Фалшиво обвинение“ 
- драма (Канада, 2009), 
режисьор - Дейвид 
Уинклър, актьори - Брук 
Невин, Кате Джаксън, 
Кийгън Конър Трейси и 
др.

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари 
06:00 „Всичко е изгубено“ - ек-

шън, драма (САЩ, 2013), 
режисьор - Джей Си 
Чандър, актьор - Робърт 
Редфорд

08:30 „Маската на властта” 
- драма (САЩ, 2011), ре-
жисьор - Джордж Клуни, 
актьори - Райън Гослинг, 
Джордж Клуни, Филип 
Сиймур Хофман, Макс 
Мингела, Евън Рейчъл 
Ууд, Пол Джамати, Мари-
са Томей, Джефри Райт и 
др.

10:30 „Мистър Пибоди и Шър-
ман” - приключенски, 
анимация, семеен (САЩ, 
2014), сценаристи - Крейг 
Райт, Тед Кий, режисьор - 

Роб Минкоф
12:30 „Големи топки” - комедия 

(САЩ, 2004), режисьор - 
Роусън Маршъл Тънбър, 
актьори - Винс Вон, Бен 
Стилър, Кристин Тейлър, 
Рип Торн, Джъстин Лонг, 
Стивън Рут, Джоел Дей-
див Мур, Ханк Азария, 
Гари Коул, Джейсън 
Бейтман, Алън Тюдик и 
др.

14:30 „Властелинът на пръс-
тените: Задругата на 
пръстена“ - фентъзи, 
приключенски (САЩ, 
Нова Зеландия, 2001), ре-
жисьор - Питър Джаксън, 
актьори - Доминик 
Монахан, Мартон Чокаш, 
Хюго Уийвинг, Илайджа 
Уд, Лив Тайлър, Йън 
Холм, Шон Бийн, Джон 
Рис-Дейвис, Кристофър 
Лий, Иън Маккелън, Кейт 
Бланшет, Виго Мортен-
сен, Шон Остин, Питър 
Джаксън, Орландо Блум 
и др.

18:00 „От другата страна“ - ек-
шън, драма, криминален 
(САЩ, 2006), режисьор 
- Мартин Скорсезе, 
актьори - Рей Уинстън, 
Джеймс Бадж Дейл, Мат 
Деймън, Джак Никълсън, 
Марк Уолбърг, Мартин 
Шийн, Вера Фармига, 
Алек Болдуин, Леонардо 
Ди Каприо и др.

21:00 Месец на Оскарите: „Ви-
соко в небето“ - драма, 
комедия (САЩ, 2009), 
режисьор - Джейсън 
Райтмън, актьори - 

Джордж Клуни, Ана 
Кендрик, Вера Фармига, 
Мелани Лински, Джей-
сън Бейтман, Зак Галифа-
накис и др.

23:15 „Кралски афери” - драма, 
исторически, роман-
тичен (Дания, Швеция, 
Чехия, Германия, 2012), 
режисьор - Николай 
Арсел, актьори - Мадс 
Микелсен, Алисия Викан-
дер, Микел Бо Фолсга-
ард, Давид Денсик, Трин 
Дирхолм и др.

02:00 „Реката на тайните“ 
- криминален, драма 
(Австралия, САЩ, 2003), 
режисьор - Клинт Исту-
уд, актьори - Шон Пен, 
Тим Робинс, Кевин Бей-
кън, Лорънс Фишбърн, 
Ейми Росъм, Марша Гей 
Хардън, Лора Лини, Илай 
Уолък и др.

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари 
06:00 „Дневниците на вампи-

ра” – сериал, с.8, еп. 2,3 
08:15 –„Властелинът на пръс-

тените: Задругата на 
пръстена“ 

12:00 „Дневниците на вампи-
ра” – сериал, с.8, еп.5,6,7

15:00 „От другата страна“ 
18:15 –„Кралски афери” - драма
21:00 Премиера: Месец на 

Оскарите: „На всяка це-
на“ 

23:00 „Хавана“ – драма (САЩ, 
1990)

02:00 „Вътрешна сигурност“ – 
сериал, с.3, еп.1

03:15 „Дневниците на вампи-
ра” – сериал, с.8, еп. 5,6

вТорНик, 6 фЕвруари
06:00 „Дневниците на вампи-

ра” – сериал, с.8, еп. 5,6,7 
09:15 –„Кралски афери” - драма, 

исторически, роман-
тичен 

12:15 „Дневниците на вампи-
ра” – сериал, с.8, еп.8,9,10

15:15 „На всяка цена“ - кри-
минален, драма (САЩ, 
2016), режисьор - Дейвид 
Макензи, актьори -  Дейл 
Дики, Бен Фостър, Крис 
Пейн, Джеф Бриджис, 
Уилям Стерчи, Бък тей-
лър и др.

17:30 –„Властелинът на пръсте-
ните: Задругата на пръс-
тена“ - фентъзи

21:00 Премиера: Месец на 
Оскарите: „Интерстелар“ 
– фантастика

00:30 „Хищникът” - ужаси, три-
лър, екшън,фантастика

02:45 „Вътрешна сигурност“ – 
сериал, с.3, еп.2

03:45 „Дневниците на вампи-
ра” – сериал, с.8, еп. 8,9

срЯДа, 7 фЕвруари
06:00 „Дневниците на вам-

пира” – сериал, с.8, еп. 
8,9,10 

09:15 „От другата страна“ - ек-
шън, драма, криминален

вс12:30 „Дневниците на 
вампира” – сериал, с.8, 
еп.11,12,13

15:30 „Девет” – драма, мюзи-
къл, романтичен

18:15 „Хари Потър и даровете 
на смъртта” (част 1) –дра-
ма

21:00 Месец на Оскарите: „Кра-
децът на книги“ - драма 

(САЩ, Германия, 2013), 
режисьор - Брайън Пър-
сивал, актьори – Роджър 
Алам, Софи Нелис, Дже-
фри Ръш, Емили Уотсън, 
Кристен Блок и др.

23:30 „В какво се превръщат 
мечтите“ – драма

01:45 „Вътрешна сигурност“ – 
сериал, с.3, еп.3

03:00 „Дневниците на вампи-
ра” – сериал, с.8, еп. 11,12

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари 
06:00 „Дневниците на вам-

пира” – сериал, с.8, еп. 
11,12,13 

09:15 „Хавана“ – драма (САЩ, 
1990), режисьор - Сидни 
Полак, актьори -  Робърт 
Редфорд, Лена Олин, 
Алън Аркин,  Марк Рай-
дъл, Тони Плана и др.

12:30 „Дневниците на вам-
пира” – сериал, с.8, 
еп.14,15,16

15:30 „Хари Потър и даровете 
на смъртта” (част 1) –дра-
ма, приключенски

18:30 „Хари Потър и даровете 
на смъртта” (част 2)” - 
драма

21:00 Месец на Оскарите: 
„Гравитация“ - фантасти-
ка, трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Алфонсо 
Куарон, актьори - Сандра 
Бълок, Джордж Клуни, Ед 
Харис и др.

23:00  „Интерстелар“ – фантас-
тика

02:30 „Вътрешна сигурност“ – 
сериал, с.3, еп.4

03:30 „Дневниците на вампи-
ра” – сериал, с.8, еп. 14,15

ПЕТък, 2 фЕвруари 
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - се-

риал, с.4
07:00 „Загадките на Лора“  - се-

риал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”  - 

сериал
10:00  „Ричи Рич” - комедия, 

семеен (САЩ, 1994), 
режисьор - Доналд Пе-
три, актьори -  Маколи 
Кълкин, Джон Ларокет, 
Едуард Херман, Кристин 
Еберсол, Чарлс Рос и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал 
13:00 „По средата“ /п./- сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

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

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече”  - 

сериал, с.7
18:00 „По средата“ - сериал, с.5 
19:30 „Загадките на Лора“ - с.1
20:00 „Новите съседи”  - коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” -  комедиен сериал, 
с.8

23:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ - сериал, с.3

00:00 „Ричи Рич” - комедия, 
семеен (САЩ, 1994), 
режисьор - Доналд Пе-
три, актьори -  Маколи 
Кълкин, Джон Ларокет, 
Едуард Херман, Кристин 
Еберсол, Чарлс Рос и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - 
сериал

03:00 „Стажанти“ /п/- сериал 
04:00 „По средата“ /п/- сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ 

 съБоТа, 3 фЕвруари 
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - се-

риал, с.4
07:00 „Двама мъже и полови-

на” -  комедиен сериал, 
с.1

08:00 „Стажанти“  - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора”- се-

риал, с.2
10:00 „Ченге в детската гра-

дина“ -  екшън, комедия 
(САЩ, 1990), режисьор - 
Айвън Райтман, актьори  
- Арнолд Шварценегер, 
Пенелъпи Ан Милър, 
Джейсън Райтмън,  Кати 
Мориарти, Карол Бей-
кър, Памела Рийд, Линда 
Хънт и др.

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

15:30 „Столичани в повече“  - 
комедиен сериал, с. 6

18:30 „Двама мъже и полови-
на” -  комедиен сериал 

19:30 „Хотел „Елеон“ - сериал 
20:30 Премиера: „Северопо-

лис“ - комедия (САЩ, 
2014), режисьор - Дъглас 
Бар, актьори - Тифани 
Тисън, Джош Хопкинс, 
Бейли Медисън, Макс 
Чарлз, Кандис Глоувър 

22:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

23:30 „Столичани в повече“ - 
комедиен сериал

02:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

03:00 „Стажанти“ /п/- сериал 
04:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
05:00 „Двама мъже и полови-

на” /п./- сериал

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари 
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - се-

риал, с.4
07:00 „Двама мъже и полови-

на” -  комедиен сериал, 
с.1

08:00 „Стажанти“  - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора”- се-

риал, с.2
10:00 „Северополис“ - комедия 

(САЩ, 2014), режисьор 
- Дъглас Бар, актьори 
- Тифани Тисън, Джош 
Хопкинс, Бейли Меди-
сън, Макс Чарлз, Кандис 
Глоувър и др.

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

15:30 „Столичани в повече“  - 
комедиен сериал, с. 6

18:30 „Двама мъже и полови-
на” -  комедиен сериал 

19:30 „Хотел „Елеон“ - сериал 
20:30 „Ченге в детската гра-

дина“ -  екшън, комедия 
(САЩ, 1990), режисьор - 
Айвън Райтман, актьори  
- Арнолд Шварценегер, 
Пенелъпи Ан Милър, 
Джейсън Райтмън,  Кати 
Мориарти, Карол Бей-
кър, Памела Рийд, Линда 
Хънт и др.

22:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

23:30 „Столичани в повече“ - 
комедиен сериал

02:30 „Мутра по заместване“ - 
сериал, с.2

03:00 „Стажанти“ /п/- сериал 
04:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал
05:00 „Двама мъже и полови-

на” /п./- сериал

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари 
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ – се-

риал, с.4
07:00 „Загадките на Лора“  – се-

риал
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”  – 

сериал
10:00  „Робо-куче“ – семеен, 

фентъзи (САЩ, 2015), 
режисьор – Джейсън 
Мърфи, актьори – Май-
къл Кампиън, Патрик 
Мълдуун, Оливия Д`Або, 
Уолъс Шон, Кени Бомонт 
и др.

12:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал 

13:00 „По средата“ /п./– сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

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

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече”  – 

сериал, с.7
18:00 „По средата“ – сериал, 

с.5 
19:00 „Загадките на Лора“  – се-

риал, с.3
20:00 „Новите съседи”  – коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” –  комедиен сериал, 
с.8

23:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал, с.3 

00:00 „Робо-куче“ – семеен, 
фентъзи (САЩ, 2015), 
режисьор – Джейсън 
Мърфи, актьори – Май-
къл Кампиън, Патрик 
Мълдуун, Оливия Д`Або, 
Уолъс Шон, Кени Бомонт 
и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ – 
сериал

вТорНик, 6 фЕвруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ 
07:00 „Загадките на Лора“ 
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”
10:00  „Маймунски ра-

боти” – комедия, 
приключенски,семеен 
(САЩ, Япония, 1994), ре-
жисьор – Франко Амури, 
актьори – Финстър, Тора 
Бърч, Харви Кайтел, Ми-
ми Роджърс, Кристофър 
МакДоналд и др.

12:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал 

13:00 „По средата“ /п./– сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

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

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече”  – 

сериал, с.7
18:00 „По средата“ – сериал, 

с.5 
19:00 „Загадките на Лора“  – се-

риал, с.3
20:00 „Новите съседи”  – коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” –  комедиен сериал, 
с.8

23:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал, с.3 

00:00 „Маймунски ра-
боти” – комедия, 
приключенски,семеен 
(САЩ, Япония, 1994), ре-
жисьор – Франко Амури, 
актьори – Финстър, Тора 
Бърч, Харви Кайтел, Ми-
ми Роджърс, Кристофър 
МакДоналд и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ – 
сериал

03:00 „Стажанти“ /п/– сериал 

срЯДа, 7 фЕвруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ 
07:00 „Загадките на Лора“ 
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”
10:00  „Братовчед ми Вини” 

– комедия (САЩ, 1992), 
режисьор -Джонатан 
Лин, актьори - Джо Пе-
ши, Ралф Мачо, Мариса 
Томей, Мичъл Уитфилд, 
Брус Макгил

12:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал 

13:00 „По средата“ /п./– сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

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

медиен сериал
17:00 „ Столичани в певече”  – 

сериал, с.7
18:00 „По средата“ – сериал, 

с.5 
19:00 „Загадките на Лора“  – се-

риал, с.3
20:00 „Новите съседи”  – коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” –  комедиен сериал, 
с.8

23:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал, с.3 

00:00 „Братовчед ми Вини” 
– комедия (САЩ, 1992), 
режисьор -Джонатан 
Лин, актьори - Джо Пе-
ши, Ралф Мачо, Мариса 
Томей, Мичъл Уитфилд, 
Брус Макгил, Лейн Смит 
и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ – 
сериал

03:00 „Стажанти“ /п/– сериал 
04:00 „По средата“ /п/– сериал 
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ – 

сериал

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари 
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ – се-

риал, с.4
06:30 „Мутра по заместване“ – 

сериал, с.2 
07:00 „Загадките на Лора“  – се-

риал
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”  – 

сериал
10:00  „Радостен шум“ - коме-

дия, музикален (2012), 
режисьор - Тод Граф, 
актьори - Куин Латифа, 
Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, 
Джеръми Джордън, Крис 
Кристофърсън, и др.

12:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал 

13:00 „По средата“ /п./– сериал
14:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал 
15:00 „Новите съседи“ /п./
17:00 „ Столичани в певече” 
18:00 „По средата“ 
19:00 „Загадките на Лора“ 
20:00 „Новите съседи”  – коме-

диен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и полови-

на” –  комедиен сериал, 
с.8

23:00 „Двама бащи, двама си-
нове“ – сериал, с.3 

00:00 „Радостен шум“ - коме-
дия, музикален (2012), 
режисьор - Тод Граф, 
актьори - Куин Латифа, 
Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, 
Джеръми Джордън, Крис 
Кристофърсън, и др.

02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ – 
сериал
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ПЕТък, 2 фЕвруари
 06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” 
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Шеф под прикритие” – 
риалити, нов сезон

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

06.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

съБоТа, 3 фЕвруари  
 07.00 „Непорочната Джейн” – 

сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предава-

не 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Кънки с остър връх” – с 

уч. на  Д.Б. Суини, Мойра 
Кели, Рой Дотрис, Тери 
О’Куин, Дуиър Браун и 
др.

15.00 „Джак и Джил”  –  с уч. 
на  Адам Сандлър, Кейти 
Холмс, Ал Пачино, Ник 
Суордсън и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Спасителен отряд”–  с 

уч. на Кевин Костнър, 
Аштън Къчър, Села  Уорд, 
Мелиса Сейджмилър, 
Кланси Браун и др.

22.50 „Блек Хоук”–  с уч. на 
Джош Хартнет, Юън 
Макгрегър, Том Сайзмор, 
Ерик Бана, Уилям Фихт-
нър, Сам Шепърд и др.

01.50 „Нови светове”  –  с уч. на 
Джеръми Нортън, Фрея 
Мейвър, Алис Енглърт, 
Джейми Дорнан, Джо 
Демпси, Фил Чийдъл и 
др. /първа част/

04.10 „Спасителен отряд”–  с 
уч. на Кевин Костнър, 
Аштън Къчър, Села  Уорд, 
Мелиса Сейджмилър, 
Кланси Браун и др. /п/

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” 
08.00 „Събуди се...” 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Пълна каша” – с уч. на  

Джоузи Бисет, Роб Естис, 
Линдзи Фонсека, Ефраим 
Елис  и др.

14.15 „Любовни хроники”  
(премиера) –  с уч. на Ме-
рит Патерсън, Джъстин 
Кели, Лейни Макоули, 
Джина Холдън и др.

16.00 „Аз обичам България” 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”  
18.00 „Кошмари в кухнята” – 

предаване на NOVA 
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Капитан Америка: Пър-

вият отмъстител” - с уч. 
на Крис Евънс, Хюго Уи-
винг, Самюел Джаксън, 
Томи Лий Джоунс, Хейли 
Атуел, Стенли Тучи, До-
миник Купър, Себастиан 
Стан, Тоби Джоунс 

22.30 „Неуловим” – с уч. на 
Джеймс Макавой, Ан-
джелина Джоли, Морган 
Фрийман, Терънс Стамп, 
Томас Кречман и др.

00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.15 „Любовни хроники” – с 
уч. на Мерит Патерсън, 
Джъстин Кели, Лейни 
Макоули, Джина Холдън 
и др. /п/

03.50 „Пълна каша” – с уч. на 
Джоузи Бисет, Роб Естис, 
Линдзи Фонсека, Ефраим 
Елис и др. /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Дървото на живота” – 
сериен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

вТорНик, 6 фЕвруари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” 
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Дървото на живота” – 
сериен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

срЯДа, 7 фЕвруари
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Дървото на живота” – 
сериен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера)

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”– се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) - 

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (пре-

миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Дървото на живота” – 
сериен филм

22.00 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира”- 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Скандал” – сериен 
филм, 3 сезон

02.00 „Непростимо”– сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите”
05.20 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПЕТък, 2 фЕвруари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

съБоТа, 3 фЕвруари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Без монтаж”, избрано
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 “Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ 
21:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова 
22:00 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
22:30 „Уикенд с Роси”/п/
23:30 “Спорт в обектива”
00:30 - 06:30 – Повторения

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Офанзива” с Любомир 

Огнянов/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 „Без монтаж”, избрано
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
22:00 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 -06:30– Повторения

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Всеки следобед“
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live”п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/

02:00 07:00 – Повторения

вТорНик, 6 фЕвруари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутре-

шен блок
09:00 „Всеки следобед“, избра-

но
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Време, календар, хорос-

коп
13:30 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”

21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

срЯДа, 7 фЕвруари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/

23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00– Повторения

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/

ПЕТък, 2 фЕвруари
05.00  Новини, спорт 
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  прогноза за времето 

и спорт 
12.55  Прогноза за времето
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  „В обектива” 
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.40  „Бъдете здрави”
20.00  Новини
20.10  Темите
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
22.20  прогноза за времето 

и спорт
22.30  новини
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

съБоТа, 3 фЕвруари
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  „В обектива” 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за времето 

и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” 
16.00  Новини
16.15  прогноза за времето 

и спорт
17.00  Новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
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 нови-
нарски информацио-
нен блок

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен 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
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
16.00  Новини
16.15  Спорт
16.30  новини
16.40  Бъдете здрави - 

здравно предаване 
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  Hовини
17.45  Спорт 
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство”
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили

23.00  Вечерен новинарски 
блок

24.00  05.00  Нощен нови-
нарски информацио-
нен блок

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   новини
09.15   Спорт 
09.30  Новини
09:45  прогноза за време-

то и спорт
10.00   новини
10.10  Прогноза за времето
10.15   Топ шоп
10.30  новини 
10.40  “Авторевю”
11.00  Новини
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.35   Спорт
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите
18.00   Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15   прогноза за време-

то и спорт
19.30  новини
19.50   Спорт
20.00   Новини
20.10 ч. - Темите - публи-

цистика
20.30   новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30   новини
22.45  Спорт
23.00  Вечерен новинарски 

блок
00.00 - 05.00  Нощен инфор-

мационен блок

вТорНик, 6 фЕвруари
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   новини
09.15   Спорт 
09.30  Новини
09:45  прогноза за време-

то и спорт
10.00  Новини
10.10  Прогноза за времето
10.15   Топ шоп
10.30  новини 
10.50  Спорт  
 11.00  Новини
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35   Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
16.10  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30  новини
16.35   Спорт
16.45   Телестар
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  Темите - публицисти-

ка 
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15   Прогноза за време-

то
19.20   Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00   Новини
20.10   Темите - публици-

стика 
20.30   новини
20.40  Бизнес темите
21.00  Вечерни Новини 

21.45  прогноза за времето 
и спорт

22.00   Новини
22.20   Спорт
22.30   новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00 05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок 

срЯДа, 7 фЕвруари
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   новини
09.15   Спорт 
09.30  Новини
09:45  прогноза за време-

то и спорт
10.00  Новини
10.10  Прогноза за времето
10.15   Топ шоп
10.30   новини 
10.40  “Европространство”
11.00  Новини
11.15  Топшоп
11.30  Новини
11.45  Телестар
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.35   Прогноза за време-

то
12.45   Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.35   Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45   Телепазар
16.00   Новини

16.10  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30   новини
16.35   Спорт
16.45   Телестар
17.00   Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30   новини
17.35  Темите - публицисти-

ка 
18.00   новини
18.10   Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20   Спорт
19.30  новини
19.45  Спорт 
20.00   Новини
20.10  Темите - публицисти-

ка 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30   новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини

12.45   Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30   новини
13.35   Спорт
13.45   Телестар
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45   Телепазар
16.00  Новини
16.10  Прогноза за времето
16.15  Телевизионен пазар
16.30   новини
16.35   Спорт
16.45   Телестар
17.00   Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30   новини
17.35  Темите - публицисти-

ка 
18.00   Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20   Спорт
19.30   новини
19.45  Спорт 
20.00   Новини
20.10  Темите - публицисти-

ка 
20.30  новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00   Новини
22.20   Спорт
22.30   новини
22.45  Спорт 
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок
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Български16 Най-гледаните тв програми

евРоком

ПЕТък, 2 фЕвруари 
 05:00 Утро России
 09:00 О самом главном
 10:00 Вести
 10:40 Вести. Местное вре-

мя
 11:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

 12:00 60 минут
 13:00 Вести
 13:40 Вести. Местное вре-

мя
 13:55 Пятое измерение
 14:25 Семейный детектив
 16:00 Вести
 16:40 Вести. Местное вре-

мя
 17:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
 18:00 60 минут
 19:00 Вести в 20:00
 19:45 Вести. Местное вре-

мя
 20:00 Юморина
 22:00 Чужие дети. Х/ф
 23:35 Белая студия. Нико-

лай Добронравов
 00:20 Не забудь... станция 

Луговая. Х/ф
 01:40 Сталинградская 

битва
 03:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
 04:00 Пятое измерение
 04:30 Пряничный домик

съБоТа, 3 фЕвруари 
 05:00 Я или не я. Х/ф
 07:00 Вести. Местное вре-

мя
 07:20 Я или не я. Х/ф. Про-

должение
 08:40 Живые истории
 09:20 Пятеро на одного
 10:00 Вести
 10:20 Вести. Местное вре-

мя
 10:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

 11:05 Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!

 13:10 Россия, любовь моя!
 13:40 Искатели
 14:30 Линия жизни. Олег 

Басилашвили
 15:30 Подружка моя. Х/ф
 17:05 Привет, Андрей!
 19:00 Вести в субботу
 20:00 Выбор. Х/ф
 23:30 Романтика романса
 00:25 Монолог. Х/ф
 02:05 Слон и Моська. Х/ф

 03:30 Линия жизни. Олег 
Басилашвили

 04:30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари
 05:00 Выбор. Х/ф
 08:15 Сам себе режиссер
 08:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
 09:20 Вести-Москва
 10:00 Вести
 10:20 Утренняя почта
 10:50 Смеяться разреша-

ется
 13:10 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
 13:55 Легенды кино. Вия 

Артмане
 14:25 За полчаса до ве-

сны. Х/ф
 17:50 Большая опера
 19:00 Вести недели
 21:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

 23:25 Допинг
 00:30 Мама, я женюсь. Х/ф
 02:00 Смеяться разреша-

ется
 04:00 Легенды кино. Вия 

Артмане

ПЕТък, 2 фЕвруари 
08:00  Новости
08:15  Телеканал «Доброе утро»
08:30  «Контрольная закупка»
09:00  «Жить здорово!» (12+)
10:00  «Модный приговор»
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:15  «Давай поженимся!» (16+)
15:00  «Мужское / Женское» (16+)
16:00  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:45  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «Старше всех!»
22:00  «Вечерний Ургант» (16+)
22:50  Иван Ургант, Сергей Свет-

лаков, Артур Смольянинов, 
Сергей Гармаш в фильме 
«Ёлки» (12+)

00:20  Татьяна Догилева, Юрий 
Богатырёв в фильме «Неж-
данно-негаданно» (12+)

01:50  Елена Соловей, Родион На-
хапетов, Олег Басилашвили в 
фильме «Раба любви» (12+)

03:20  «Модный приговор»
04:15  Георгий Жжёнов, Анатолий 

Кузнецов, Борис Токарев в 
фильме «Горячий снег» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Горячий снег» (12+)

съБоТа, 3 фЕвруари 
06:05  «Смешарики. Спорт»
06:20  «Играй, гармонь любимая!»
07:00  «Умницы и умники» (12+)
07:45  «Слово пастыря»
08:00  Новости (с субтитрами)
08:20  Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
09:20  К 95-летию Леонида Гайдая. 

Премьера. «Бриллиантовый 
вы наш!» (12+)

10:20  «Смак» (12+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:10  Арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская в 
комедии Леонида Гайдая «12 
стульев»

14:15  Андрей Мягков, Дмитрий 
Харатьян в комедии Леонида 
Гайдая «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

16:05  «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)

17:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

17:15  Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей в комедии 

Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (12+)

18:50  «Сегодня вечером» (16+)
20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  К 95-летию Леонида Гайдая. 

«Бриллиантовый вы наш!» 
22:45  Премьера. Дмитрий Назаров, 

Дмитрий Нагиев, Марина 
Могилевская, Олег Табаков в 
комедии «Кухня. Последняя 
битва» (16+)

00:45  Александр Абдулов, Елена 
Проклова, Анна Легчилова, 
Игорь Бочкин в фильме 
«Жёлтый карлик» (12+)

02:30  Георгий Тараторкин, Анто-
нина Шуранова, Анатолий 
Папанов в фильме «Дела 
сердечные» (12+)

04:35  Марина Неёлова, Игорь Ква-
ша в фильме «Просто Саша» 

05:00  Новости
05:10  «Просто Саша» (16+)

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари
06:00  «Смешарики. ПИН-код»
06:15  «Часовой» (12+)
06:45  «Здоровье» (16+)
07:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
08:00  Новости (с субтитрами)
08:20  «Поле чудес» (16+)

09:20  Премьера. «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной

10:10  К 85-летию Игоря Кваши. 
Премьера. «Дар сердечный»

11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Теория заговора» (16+)
12:10  Василий Меркурьев, Борис 

Чирков в фильме «Верные 
друзья»

14:00  «Страна Cоветов. Забытые 
вожди» (16+)

16:00  Юбилейный вечер Григория 
Лепса

18:10  Павел Деревянко, Оксана 
Акиньшина, Роман Мадянов в 
комедии «СуперБобровы» 

20:00  Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

21:30  «Что? Где? Когда?». Дети XXI 
века

22:40  Тинатин Далакишвили, Павел 
Табаков, Андрей Смоляков, 
Юозас Будрайтис в фильме 
«Звезда» (16+)

01:00  Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Стругачёв в 
фильме «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)

02:15  Игорь Кваша, Анастасия 
Вертинская в фильме «Преж-
девременный человек» (12+)

03:55  «Модный приговор»

скаТ

ПЕТък, 2 фЕвруари
07.00 “Печелиш и помагаш“ - 

Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини
08.00 Ранни вести / на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /

повторение
16.15 Поп музика
16.30 Нови хоризонти /повто-

рение/
17.30 Новини 
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Татко О’Махони“ - доку-

ментален филм 
19.00 Концерт за пиано и ор-

кестър - Алфред Шнитке 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. /повторение/

22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/

23.45 Поп музика - Цвете за 
Гошо - 2010 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. 

01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/ 

02.00 „Прокудени от бащин 
край“ /повторение/

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

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване /пов-
торение /

06.00 “Боженци - бяла приказ-
ка“ - документален филм

06.15 Фолклорен концерт
съБоТа, 3 фЕвруари

07.00 „ Живата вода“ - док 
филм

07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
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 Разширен репортаж 
15.00 Кратки Новини 
15.10 “През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

16.00 “Облаче ле бяло” - пре-
даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети …” - 
Арменска конференция 
част 4 

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване 

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

19.50 “От българско, по - бъл-
гарско” с Галя Асенова 

22.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ 

23.00 Концерт 75 години проф.
Георги Костов - 2 част

23.30 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков 

01.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/

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

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Поп музика
05.00 „Сънища в цвят“ - доку-

ментален филм
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро, нашен-

ско” - неделен поздрави-
телен концерт 

14.00 „Разбулване“ /повторе-
ние/ 

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

16.00 „Първото благо“ с проф. 
Цв. Димитров 

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

17.45 “Джон Лоутън представя 
Община Созопол“ - док.
поредица

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
с водещ проф. Стаменов 

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

20.00 „Алтернативи“ - с водещ 
Г. Колев

21.30 „Български старини 
из Македония - 3 част 
„Охрид - Струга - Дебър 
- Кичево“ - док. филм ТВ 
СКАТ

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Час по България“ /пов-
торение/

23.30 “Фронтално” 
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето/повторение/
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин 

край - повторение
04.30 „Кръшно хоро, нашен-

ско” - неделен поздрави-
телен концерт /повторе-
ние/

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева /повторение/ 

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари
07.00 „Талант и човеколюбие“ - 

Док. филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Юбилеен концерт на 

странджанския народен 
певец Георги Павлов 

11.30 Китка народни песни 
11.50 България - земя на три 

писмености - док. филм
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Алтернативи - повторе-

ние 
14.15 Паралакс 1 - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 - повторение
16.00 „Първото благо“ с проф. 

Цв. Димитров /повторе-
ние/

17.00 „Меден рид“ - докумен-
тален филм

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ” 

17.45 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт  

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов 

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

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Концерт на 100 години 

от рождението на Свето-
слав Обретенов

23.30 „Прокудени ...“ с водещ 
Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.00 Телевизионен форум - 
повторение

05.00 Облаче ле, бяло - повто-
рение 

06.00 Ноктюрно от багри - до-
кументален филм

06.15 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт /
повторение/ 

вТорНик, 6 фЕвруари
07.00 „Живата вечност“ - Доку-

ментален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение/
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров / Й. Апостолов 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“ 

- повторение
00.30 Новини. Прогноза за 

времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” / 

повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
03.00 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние 
06.00 „Приказното живее в 

нас“ - Документален 
филм

06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт
срЯДа, 7 фЕвруари

07.00 “Църквата свети Нико-
лай Софийски“ - Доку-
ментален филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини
08.00 Ранни вести - 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот / 

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио”/

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

гарско - повторение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение  

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

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - 

21.00 „Паралакс“ -  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети - ар-

менска конференция 
- повторение

23.00 Български старини от 
Македония - Прилеп - 
Битоля - документален 
филм 

23.30 Концерт на Джон Лоутън 
и Мик Богс 2010г

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов / повторение /

03.00 “Нови хоризонти“ - пов-
торение 

04.00 Алтернативи - повторе-
ние

05.30 “Час по България” - с 
водещ Пламен Павлов 

06.30 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт 

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари
07.00 “По следите на старата 

къща“ 1 част - Докумен-
тален филм

07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио /

повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло - повто-

рение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков 

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

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката / на жи-
во/

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 “Дискусионно студио”/
повторение/

03.00 “Първото благо“ - /повто-
рение/ 

04.00 „Дневниците на уфолога“ 
- повторение

ПЕТък, 2 фЕвруари
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Криминални хроники - 

13 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 172 еп. - 

Сериал 
14:15 Великите музей на 

Америка- Документален 
филм 

14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 1 еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 22 

еп. - Сериал 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
03:30 Ключът към успеха 
04:00 Военна прокуратура - 22 

еп. - Сериал 
05:00 Наследницата - 172 еп. - 

Сериал 
06:00 Преследвачът - 10 еп. - 

Сериал 

съБоТа, 3 фЕвруари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
10:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
11:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Клуб Уинкс - 37 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:20 Диви сърца - 26 еп. - Се-

риал 
19:00 Диви сърца - 27 еп. - Се-

риал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 11 еп. - 
Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 

04:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

05:00 Диви сърца - 26 еп. - Се-
риал 

06:00 Диви сърца - 27 еп. - Се-
риал 

НЕДЕлЯ, 4 фЕвруари
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
13:00 Подводницата - Екшън-

трилър 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 38 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Убийства в Мидсъмър - 

Криминална поредица 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Великите музей на Аме-

рика
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПоНЕДЕлНик, 5 фЕвруари
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 172 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 1 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 2 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 22 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 22 

еп. - Сериал 
04:30 Наследницата - 172 еп. - 

Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 2 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

вТорНик, 6 фЕвруари
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 173 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 2 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица 
- 3 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
9 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

9 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Наследницата - 173 еп. - 

Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 3 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 7 фЕвруари
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Ченгета под прикритие - 
9 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 174 еп. - 

Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 3 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 4 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Наследницата - 174 еп. - 
Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 4 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТвърТък, 8 фЕвруари
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Наследницата - 175 еп. 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 4 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 5 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Криминални хроники - 

14 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Криминални хроники - 

14 еп. - Сериал 
04:30 Наследницата - 175 еп. - 

Сериал 
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имунобор е търговска марка на фирма бОрОла. 
За консултация със специалист може да се 

обърнете към клиника бОрОла, софия 1202 ,
 ул. "Цар симеон" 52; тел. 02/ 983 62 03; 

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

ÈÌÓНÎÁÎÐ ÏÐÎÒÅÊÒ –
имóномодóлатор 

на бъдеùето
С каквито и неверо-

ятни предложения да 
ни залива пазарът, про-
учванията доказват, че 
бета-глюканите са един-
ствените природни иму-
номодулатори с доказан 
механизъм на действие. 
Поради високата им 
ефективност и безопас-
ност при продължител-
на употреба те навли-
зат широко в клинична-
та практика и се опреде-
лят като „имуномодула-
тори на бъдещето”.

За получаване на мак-
симални ползи се тър-
сят по-високо техноло-
гични бета-глюкани - с 
висока чистота 93-100% 
и от източник медицин-
ски гъби. Качеството и 
ефективността на имун-
ния отговор зависят ос-
вен от високата чистота 
и от размера на частици-
те. Микрочастиците са в 
състояние да преминат 
през тънките чер-
ва много по-
ефективно.

В момен-
та на българ-
ския фарма-
цевтичен па-
зар единстве-
ните проду-
кти, съдър-
жащи микро-
низиран 93% 
екстракт на 
б е т а - г л ю -
кан, са иму-
нобор кидс 
актив си-
роп, иму-
нобор кидс 
сироп и имунобор 
Протект.

От своя страна иму-
нобор Протект е един-
ственият микронизиран 
бета-глюкан 93% в таб-
летки. Таблетките иму-
нобор Протект са с при-
ятен ягодов вкус, под-
ходящи за дъвчене или 
смучене с общ имунен, 
но и с локален противо-
възпалителен ефект.

Освен микронизиран 
бета-глюкан 93% в коли-
чество 30 mg имунобор 
Протект съдържа вита-
мин C – 40 mg, и екстракт 
от роза канина – 10 mg.

Бета-глюканът – ос-
новната биологичноак-
тивна съставка на иму-
нобор Протект, е с по-
вишена ефикасност чрез 
микронизация и висока 
чистота 93%. Благода-
рение на това имуно-
бор Протект има мощ-
но и бързо антивирус-

но и антибактериално 
действие. Бета-глюкан 
притежава и антиалер-
гичен ефект, подобря-
ва симптомите при аст-
ма и други алергични за-
болявания.

Витамин C стимули-
ра продукцията на ин-
терферон и инактивира 
вируси. Увеличава броя 
на имунните клетки. Ук-
репва съдовата стена и 
стимулира синтезата на 
колаген, което повиша-
ва резистентността към 
патогени и ускорява за-
растването на раните.

Множество проуч-
вания доказват, че екс-
трактът от роза кани-
на притежава антиок-
сидантна, имуностиму-
лираща, антимикробна 
и противовъзпалител-
на активност. Той раз-
ширява антивирусна-
та, антибактериалната 

и имуностиму-
лиращата активност на 
имунобор Протект. 
Осигурява и локално 
противовъзпалително 
действие, което е съ-
ществено при инфек-
ции на горните диха-
телни пътища. Екстра-
ктът от роза канина съ-
държа комплекс от по-
лезни вещества и анти-
оксиданти, които пови-
шават защитните сили 
на организма и жизне-
ния тонус, влияят бла-
гоприятно на имунна-
та система и активи-
рат обмяната на веще-
ствата. Консумацията 

на 25 до 75 g шипко-
ви плодове осигурява 
необходимото количе-
ство от антиоксидант-
ни единици на човек 
за ден.

Комбинирани в иму-
нобор Протект, трите 
съставки го правят ви-
сокотехнологичен иму-
номодулатор за макси-
мална защита срещу ви-
русни, бактериални и гъ-
бични инфекции, с пови-
шена ефикасност чрез 
патентован микронизи-
ран бета-глюкан с най-
висока чистота 93%. 
Чрез удобната инова-
тивна таблетна форма 
за дъвчене или смучене 
се разширяват локални-
те противовъзпалител-
ни терапевтични ефек-
ти при катар на горните 
дихателни пътища, като 
успоредно с това се раз-
гръщат и общите имун-

ни ефекти.
и м у н о -

бор Про-
тект е подхо-
дящ за деца 
и възрастни 
при склон-
ност към чес-
то боледува-
не, при пър-
ви симптоми 
на настинка 
и грип, след 
б о л е д у в а -
не, както и в 
комбинация 
с други иму-
номодулато-

ри (Имунобор 
Бронхо, Имуно-

бор Кидс Актив и др.).
Високият профил на 

безопасност при про-
дължителна употреба, 
добавен към предим-
ствата на имунобор 
Протект, го прави от-
личен терапевтичен из-
бор.

имунобор Протект 
се приема при деца от 
3 до 8 г. по 1 таблетка 
дневно, при деца над 8 г. 
- по 2 таблетки дневно, а 
при възрастни - по 3 таб-
летки дневно. Таблетки-
те се приемат чрез сму-
чене или дъвчене. Пре-
поръчителният период 
на прием е минимум 3 
месеца.

те. Микрочастиците са в 
състояние да преминат 
през тънките чер-
ва много по-
ефективно.

В момен-
та на българ-
ския фарма-
цевтичен па-
зар единстве-
ните проду-
кти, съдър-
жащи микро-
низиран 93% 
екстракт на 
б е т а - г л ю -

иму-
нобор кидс 
актив си-
роп, иму-
нобор кидс 
сироп и имунобор 

От своя страна иму-

та, антибактериалната 

и имуностиму-

гръщат и общите имун-
ни ефекти.

и м у н о -
бор Про-
тект е подхо-
дящ за деца 
и възрастни 
при склон-
ност към чес-
то боледува-
не, при пър-
ви симптоми 
на настинка 
и грип, след 
б о л е д у в а -
не, както и в 
комбинация 
с други иму-
номодулато-

ри (Имунобор 
Бронхо, Имуно-

бор Кидс Актив и др.).
Високият профил на 

безопасност при про-

състояние да преминат 
през тънките чер-

сироп и имунобор 

ни ефекти.

ри (Имунобор 
Бронхо, Имуно-

бор Кидс Актив и др.).

УКРЕПВАНЕ НА ПРОСТАТАТА

„просТаТизал плЮс“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО 

СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерб, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg/

атанас големеев,
гр. ямбол

Простатизал Плюс е 
натурален продукт, кой-
то спомага за укрепване 
и възстановяване дей-
ността на простатната 
жлеза. Подбраните бил-
кови екстракти съдър-
жат биологично актив-
ни вещества - фитосте-
роли, сапонини, танини, 
органични киселини, ко-
ито подкрепят здравето 
на простатата и подпо-
магат функциите на от-
делителната и половата 
система при мъжете.

Екстрактът от леска 
притежава пикочогонно, 
противовъзпалително и 
съдосвиващо действие. 
Дребноцветната вър-
бовка има диуретичен 
ефект и повлиява бла-
гоприятно затруднено-
то, честото и болезнено 
уриниране.

От своя страна екстра-
ктът от гръмотрън, до-
пълващ действието на 
дребноцветната върбо-
вка, е със силно отвод-
няващо действие и съ-
действа за премахване 
задържането на урина 
и за отстраняване на пи-

кочните инфекции. Био-
логично активните веще-
ства, извлечени от неве-
на, имат противомикроб-
но и противовъзпали-
телно действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-
тизиран сух екстракт от 
билките леска, дребно-
цветна върбовка, гръ-
мотрън и невен. Биоло-
гично активните веще-
ства, извлечени от тези 
билки, притежават много 
добро противовъзпали-
телно, диуретично, спа-
змолитично и болкоус-
покоително действие. 

Простатизал Плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, често 
и болезнено уринира-
не. Постепенно премах-
ва задържането на ури-
на в пикочния мехур. Съ-
действа и за отстранява-
не на пикочните инфек-
ции, които се явяват чес-
то усложнение на про-
статната хиперплазия. 

Простатизал Плюс 
спомага и за стимулира-
не на сексуалната енер-
гия при мъжете.

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

Никога не съм имал 
сериозни проблеми със 
здравето. Но когато 
ходех до тоалетната, 
усещах слаба пареща 
болка при уриниране. 
Помислих, че  съм на-
стинал и затова е та-
ка. Болката обаче не 
премина, а дори запо-
чна да се усилва.  Вечер 
все по-често ставах 
по малка нужда, труд-
но уринирах и след то-
ва дълго време не мо-
жех да заспя.  Отидох 
на лекар 
и той ус-
т а н о в и , 
че прос-
татата  
е уголе-
мена. За-
почнах да 
пия лекар-
ства, но 
след вре-
ме уста-
нових, че 
ефектът 
е незадо-
в о л и т е -
лен. Мо-
ят съсед 
т о г а в а 

ми препоръча ПРОСТА-
ТИЗАЛ ПЛЮС. Започнах 
да вземам хапчетата и 
само след 2 месеца запо-
чнах да се чувствам по-

добре. Парещата бол-
ка постепенно изчезна, 
уриниранито ми се об-
лекчи. Върнах се отно-
во във форма.
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вносител: 
“фармабион плюс” ЕооД, 

тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg

сОфия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОвдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПовЯДаЙТЕ в НаШиТЕ слуХоПроТЕЗНи ЦЕНТровЕ:

Масло оТ ЧаЕНо Дърво капс. х 30 е 
природна алтернатива за повишаване за-
щитните сили на организма през есенно-
зимния период. Маслото от чаено дърво 
е ефикасно противовирусно и противо-
гъбично средство от естествен произход. 
Прилага се успешно при простудни, грип-
ни и възпалителни заболявания, инфекции 
на дихателната (хрема, бронхит) и пикочно-
половата система, гнойни рани, херпеси, дерматити, абсце-
си, екземи и други хронични кожни заболявания (акне). По-
мага за по-бързо възстановяване при хронична умора, сле-
доперативни усложнения, по време на и след химио- и лъче-
въздействие. Особено подходящо при гъбични инфекции по 
кожата, стомашно-чревния тракт и пикочно-половата систе-
ма. Продуктът съдържа и масла от пупалка (вечерна иглика) 
и облепиха (ракитник), които са богати на витамини и есен-
циални мастни киселини и подсилват синергичния му ефект. 

алоЕ вЕра био растителен сок 1 литър е 
100% натурален сок без консерванти, оцветите-
ли и овкусители от сертифицирано биологично 
производство със съдържание на ацеманан 600 
мг на литър. Природен източник на витамини, 
минерални вещества, ензими и аминокиселини. 
Използва се за повишаване защитните сили на 
организма, възстановяване на клетъчната витал-
ност, поддържане на нормалната микрофлора в 
стомашно-чревния тракт. Има слабително, жлъ-
чегонно и стимулиращо обмяната на веществата 

действие. Притежава естествен противовъзпалителен ефект. 
Отразява се добре на хора с кожни проблеми, както и с артрит. 

ЧисТ Нос капс. х 50 е синергична комби-
нация от лечебни билки, ензими и калций, под-
ходяща за усилване на съпротивителните сили 
и общия жизнен тонус на организма, при каш-
лица и хрема, придружена със сърбеж, настин-
ки, прекалено отпускане на мускулите на неб-
цето, езика и гърлото, вирусни и бактериални 
инфекции на дихателните пътища. Действа ус-
покояващо, противовъзпалително, облекчава 
болките и подпомага отделянето на секрет при суха кашли-
ца. Засилва отбранителните сили на организма, изпреварвай-
ки с една крачка простудните заболявания, и помага за по-
бързото им  отшумяване. Ензимите протеаза, липаза и алфа-
амилаза улесняват дишането и съдействат за изчистването 
на жилавите секрети от носа и околоносните кухини. Калцият 
е необходим за функционирането на клетъчните мембрани, 
за работата на ядрения апарат на клетките, той спира осво-
бождаването на хистамин, като с това намалява проявяване-
то на алергични реакции, болковия синдром и формирането 
на имунния отговор.  

сЕМки оТ грЕЙПфруТ натурален 
билков дестилат 30 мл

Семките на грейпфрута се отличават с 
особените си антимикробни свойства. Те 
обезвреждат както бактериите, така и ви-
русите и гъбичките. Спектърът им на ак-
тивност е много висок (около 800 бакте-
риални и вирусни щамове и 100 гъбични 

щамове), като запазват полезната чревна флора на организма. 
Ето защо екстрактът от семките на грейпфрут е универсално 
естествено средство за защита и укрепване на имунната сис-
тема. Основни приложения: бактериални и вирусни инфек-
ции; гъбични инфекции (Candida); стомашно-чревни инфек-
ции; паразитни болести.

ЕХиНаЦЕЯ коМПлЕкс натурален 
билков дестилат 30 мл от: ехинацея, 
кисел трън, оман, коприва, див чесън, 
шипка и туя

Ехинацеята има имуностимулиращо 
действие, защитава производството на 
имунните клетки и действа срещу ви-
руси (включително херпесни), ефективно пречиства кръв-
та. Комбинацията с кисел трън е особено полезна при умо-
ра и изтощение за повишаване на съпротивителните сили. 
Оманът и туята действат противовъзпалително и отхрачва-
що. Шипката укрепва съпротивителните сили на организма, 
а копривата и дивият чесън се характеризират с кръвопро-
чистващото и стимулиращо метаболизма действие. Основни 
приложения: укрепване на защитните сили; пречистване на 
кръвта; при пролетна умора; за възстановяване след боле-
дуване, при стрес.

ЗаЩита с каЧествените ПрО-
дУкти на „есПара“, австрия
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Тревожната статис-
тика е неумолима, 
но все по-добрите 

познания на учените за 
това какво поражда ту-
морите дава увереност 
и сила, че ракът може 
да бъде спрян.

След повече от десе-
тилетие научноизсле-
дователска работа све-
товното име д-р Хулда 
Кларк открива доказа-
телства, които я водят 
към ключова причина 
за възникването на ту-
морите  и на много дру-
ги масово разпростра-
нени болести.

Нейните изследва-

ния показват, че диа-
бетът има свързаност 
с причинител като го-
веждия панкреатичен 
метил, епилепсията се 
дължи на конкретен 
вид кръгъл червей, при 
случаи на шизофрения 
и депресия в органи-
зма се откриват пара-
зити, поразяващи мо-
зъка, астмата е свър-
зана отново с парази-
ти, конкретно в белите 
дробове, а като причи-
на за много сърдечни 
заболявания д-р Кларк 
сочи паразит, разви-
ващ се в кръвоносната 
система на организма.

Списъкът на боле-
стите не свършва до 
тук. Тя е категорична, 
че зад много тумори, 
както и зад спин, язва-
та и болестта на Крон, 
артрита, хроничните 
ставни и мускулни бол-
ки, псориазиса и упо-
ритото акне, както и зад 
хипертонията и глауко-
мата се крие инфекция 
– състояние на заразя-
ване с паразити, бакте-
рии, гъбички, вируси и 
червеи – глисти, тении. 

Д-р Кларк открива, 
че в мнозинството си 
опасните микроорга-
низми са много чувст-

1 бр. õ 69 лв. + Áезплатна доставка /Обùо: 69 лв./
2 бр. õ 65 лв. + Áезплатна доставка /Обùо: 130 лв./
3 бр. õ 59 лв. + Áезплатна доставка /Обùо: 177 лв./

Öена: 

Продукта Триактал можете да поръчате директно
 на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата: 

http://triactal.com/bg/ или в повечето аптеки в страната.

вителни на една пре-
цизна формула – из-
влек от три природни 
средства: билката сла-
дък пелин, цветето ка-
рамфил и извлек от зе-
лената обвивка на пло-
да на ореха. Тя разра-
ботва формула, коя-
то е вложена в проду-
кта Триактал. Комби-
нацията, вложена в 
продукта Триактал, 
действа срещу бли-

зо 100 различни па-
разита, нормализи-
ра химичния състав 
на кръвта, възвръща 
здравето, категорич-
на е д-р Хулда Кларк 
на базата на продъл-
жителния си личен оп-
ит с широк кръг паци-
енти и техните лекари.

С годините Три-
актал става все по-
популярен в цял свят, 
търсен е от хора с раз-

лични здравословни 
проблеми и такива 
с туморни образува-
ния, които търсят спа-
сение чрез природни 
методи. Има регистри-
рани случаи на пълно 
изчезване на рака са-
мо след 3 месеца при-
ем на Триактал. По та-
зи причина произво-
дителят препоръчва 
прием от минимум 3 
месеца.

ÀЛÒÎÐÈß и заболяванията 
на диõателната система

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

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

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

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

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Èзмерването на 
крúвното налягане
 често е погрешно 

Грешки-
те при из-
м е р в а н е 
на кръвно-
то наляга-
не са чес-
ти, дори и с 
най-съвре-
м е н н и т е 
електрон-
ни апара-
ти. А електронните са и по-неточни, защото са 
по-чувствителни към температурата и лошия кръ-
воток. Това може да ви накара ненужно да взема-
те лекарства, кръвното да падне застрашително, 
дори да изгубите съзнание. Или напразно да се 
успокоявате и да пропускате лечението. 1. Мерете 
кръвното винаги по едно и също време на деня. 
Знайте си предварително часа, за да не се трево-
жите. Тревожността повишава кръвното дори до 
20 мм. 2. Не се хранете, не пийте кафе, не пушете 
и не се натоварвайте психически и физически по-
не половин час преди да си мерите налягането. 
Защото ще получите неверни стойности. 3. Мере-
те кръвното си само седнали. При легнало поло-
жение се получават разлики дори до 10 мм. Ме-
рете кръвното винаги на една и съща ръка, най-
добре лявата, която да е в едно и също положе-
ние - с дланта нагоре. Лентата на апарата слагай-
те непосредствено над лакътната гънка. 4. Про-
верете излизащите от лентата маркучи. Лентата 
трябва да е с напълно изпуснат въздух. Вярно е, 
че манометърът отчита началото, но точността 
е различна. Поне веднъж годишно проверявай-
те апарата си, сверявайте го със сигурен апарат.

5. В един сеанс правете поне 3 измервания. За-
писвайте данните. След първото измерване изча-
кайте 3-4 минути, без да сваляте лентата, тогава 
направете второто и третото. Вземайте средно-
то аритметично от трите измервания и за долна-
та, и за горната граница.

Според световната 
статистика ежедневно 
от рак се разболяват
 над 14 млн. души, 
8 млн. умират 
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Дръжте ГРИПОЛЕК 
на една ръка 
разстояние

Знаете как е с гри-
па. Лягаш си здрав и в 
три през нощта се съ-
буждаш смазан, плам-
нал и замаян. Възмож-
ности за противопос-
тавяне никакви – ни-
то физически, нито ум-
ствени. Не това е вре-
мето да му мислим как 
да се справим с болес-
тта. Нито да чакаме и 
търсим консултации с 
лекари и фармацевти. 
В такъв момент тряб-
ва просто да протег-
нем ръка и да изпием 
предвари-
телно под-
готвено и 
вече из-
питано от 
нас проти-
в о г р и п н о 
средство.

Какво се 
иска от не-
го? Да пре-
сече бол-
ките, да 
свали тем-
пература-
та, да ни за-
реди със съ-
противителни 
сили и да предо-
тврати усложнени-
ята или ненужното пог-
лъщане на антибиотици. 
И да направи всичко то-
ва бързо, незабавно. За 
да се постигне това, ви 
препоръчваме да заре-
дите в домашната аптеч-
ка и при първи призна-
ци на настинка и грип да 
вземете гриполек.

С какво Гриполек
 е по-различен 

и ефикасен 
от останалите

 продукти?
Всяка година сме 

бомбардирани от мути-
рали поколения нови и 
нови вируси и щамове, 
все по-устойчиви на ан-
тибиотиците и другите 
противогрипни лекар-
ства. Препаратът, кой-
то ни е помогнал мина-
лия сезон, този вече не 
ги притеснява. Автори-
тетни специалисти пре-
дупреждават, че често 
лекарствата не само не 
помагат, но са и вред-
ни. Спасението е в сил-
ната имунна система, 
а за нейното укрепва-
не спомагат витамини 
и природни средства.

Това е първият плюс 
за гриполек. Той е при-
роден продукт, безвре-
ден и без нежелани 
ефекти дори при честа 
употреба. Второ, той е 
специално създаден не 
само за облекчаване на 
симптомите на грип и 

настинка, но и за бързо 
възстановяване на орга-
низма чрез засилване на 
защитните му механи-
зми. Трето, в състава му 
са комбинирани уникал-
ни съставки, които имат 
патентна защита.

Какво съдържа
 и как действа 

Гриполек?
Във всяка капсула 

гриполек има 150 mg 
от уникалния буфери-
ран Ви- т а -

м и н 
С (Естер-С). Заедно с 
цитрусовите биофла-
воноиди той укрепва 
имунната система на 
организма, като пови-
шава количеството и 
качеството на имунни-
те клетки и осигурява 
24-часова защита.

За разлика от обик-
новения витамин С, бу-
ферираният витамин С 
е неутрален и щади 
стомашната лигавица. 
Той много по-лесно се 
усвоява и задържа от 
организма и възстано-
вява витаминния де-
фицит и алкално-ки-
селинното равновесие 
в него. Подпомага ан-
тиоксидантната защи-
та и повишава устой-
чивостта на организма 
срещу свободните ра-
дикали и токсини.

Втората съставка на 
гриполек - Метилс-
улфонилметан (МСМ), 
е естествено същест-
вуващо сярно съеди-
нение. То способства 
за прочистването на 
организма от токсини 
на клетъчно ниво. Об-
лекчава болката и въз-
палението и укрепва 
имунната функция. По-

мага на пациенти със 
ставни и мускулни бол-
ки. Ефектът на МСМ се 
засилва при добавяне 
на витамин С. 

За цялостната ефек-
тивност на гриполек 
допринасят и витами-
ните от група В в съста-
ва му. Тиамин, Рибоф-
лавин, Ниацин и Пан-
тотеновата киселина 
са необходими за всич-
ки клетъчни и ензим-
ни функции и са ва-
жна част от терапията 
на грипа. Те намаляват 
стреса, засилват имун-

ната реактивност и 
укрепват способнос-
тта на организма да 
се пребори с инфек-
цията.

Като краен резул-
тат гриполек не са-
мо облекчава симп-
томите на грип и на-
стинка, но и гаран-
тира бързото въз-
становяване на ор-
ганизма чрез засил-
ване на защитните 
му механизми.

Гриполек®

При първи 
симптоми на 

грип и настинка! 
Изпреварва 
вирусите!
Облекчава 

симптомите! 
Възстановява 
организма! 
Засилва 

имунитета!
Кога да използваме

 Гриполек?
При първи призна-

ци на настинка и грип, 
защото повлиява бол-
ковия синдром, инток-
сикацията, оксидатив-
ния стрес, алкално-ки-
селинното равнове-
сие и засилва имуни-
тета.

Как да приемаме 
Гриполек?

Възрастни - 3х1 кап-
сула дневно; деца до 12 
години - 2х1 капсула, 
над 12 години - доза за 
възрастни. Приема се 
минимум 5 дни или до 
отзвучаване на симпто-
мите. За получаване на 
максимален ефект ком-
бинирайте с фамилия 
имунобор!

Повече информация  
можете на получите  

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

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

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

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

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

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

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

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

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

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

Gripolek® е търговска марка на фирма 
бОрОла. За консултация с лекар специа-
лист можете да се обърнете към клини-
ка бОрОла, софия 1202, ул. Цар симеон 52, 
тел.: 02/ 983 62 03; e-mail: office@borola.com. 
може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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В много храни се съ-
държат вещества, ко-
ито може да блоки-
рат болката при  ши-
пове. Против хронич-
ните болки се препо-
ръчват: 

1. Храни с ненаси-
тени мастни кисели-
ни омега-3. Тези ве-
щества се съдържат 
най-много в тлъстите 
риби - скумрии, херин-
га, тон, сьомга. Те успо-
кояват възпалението и 
намаляват болката. 

2. Плодове с анти-
оксиданти - вишни, 
къпини, сини боро-
винки. В тях има ве-
щества, които нама-
ляват възпалението 
и снижават чувстви-
телността на нервите. 
Според някои изслед-
вания вишните дейст-
ват 4 пъти по-ефикас-
но от аспирина. Ди-
етите с къпини или 

сини боровинки на-
маляват болките при 
коксартрози при ед-
на трета от пациен-
тите, а при други хро-
нични болести - до 
една четвърт. 

3. Други храни с 
малко изследвани 
вещества. На първо 
място между тях е 
целината. Знае се, че 
в нея има апигенин, 
който обезболява 
нервите. Болките от 
шипове се повлияват 
в голям процент (поч-
ти у половината бо-
лни, от дископатии). 
Към тези храни при-
надлежат и подправ-
ките джинджифил и 
куркума. За куркума-
та твърдят, че в нея 
има куркумин, който 
не само намалява бол-
ката, но и спира рас-
тежа на тумори на де-
белото черво.

диеТа при  ШипоВе  

Когато усетим болки в гърло-
то, обикновено не можем да 
предвидим как ще се развият 

и дали става въпрос за ларингит, 
фарингит, ангина или нещо друго. 

Ангината е заболяване както на 
сливиците, така и на сърцето (ан-
гина пекторис/стенокардия). Само-
то име произлиза от латинската ду-
ма angina, която в превод означава 
„задушаване“. Когато става въпрос 
за възпаление в гърлото, в начал-
ния си стадий заболяването може да 
има сходни симп-
томи с фарингит. 
Но докато фарин-
гитът е възпаление на лигави-
цата на фаринкса, което често 
преминава без усложнения, то 
ангината е инфекциозно забо-
ляване на лигавицата на неб-
ните сливици (тонзили). Нена-
временното му лечение може 
да доведе до усложнения, бъ-
бречни и ставни увреждания.

Ангината се предава много 
лесно по въздушно-капков път. 
Тя е възпаление на сливиците от ос-
тър характер, по-често срещано в 
детска възраст. Започва с подуване 
и зачервяване на сливиците и болка 
при преглъщане. Възможна е  темпе-
ратура и мигрена.   Освен настинка 
и грип тя може да предхожда скар-
латина, морбили, рубеола, мононук-
леоза или дифтерит.

Проявленията на ангината са раз-
лични. Спрямо произхода може да 
бъде вирусна или бактериална. Съ-
ществува и разделяне на бяла и чер-
вена, базирайки се на цвета на гър-
лото и наличието или липсата на на-

лепи по него. Бързото преминаване 
от едната в другата форма обаче е 
причина този тип определения да 
се ползват по-рядко. От вида про-
мени в гърлото се разпознават ка-
тарална ангина (най-често срещана-
та при децата, само уголемяване и 
зачервяване на сливиците), гнойна 
ангина (има същите симптоми както 
катаралната, но и наличие на гной и 
налепи и протича по-тежко), везику-
лозна ангина (причинена от виру-
са херпес зостер, с наличие на ме-

хурчета, които 
след спукването 
си образуват ра-
нички като аф-
ти), микотична 
ангина (причи-
нена най-чес-
то от гъбички 
Candida). 

Спрямо про-
дължителнос-
тта може да бъ-
де остра и хро-
нична, като вто-

рата винаги е от бактериален произ-
ход. Бактериалната ангина, причи-
нена от стрептококи, се характери-
зира с кратък инкубационен период, 
около 2-3 дни. При нея се появяват 
носни и гърлени секрети. Започва с 
главоболие, зачервяване на гърло-
то, болки в гърлото, висока темпе-
ратура, втрисане, повдигане, повръ-
щане, коремни болки и усещане за 
обща отпадналост. За адекватно ле-
чение е необходимо да се установи 
от какъв произход е възпалението. 
С антибиотици се лекуват най-чес-
то гнойната и бактериалната ангина.

ÀНÃÈНÀÒÀ
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ната на отминалите десе-
тилетия.

Малкият Илия има дет-
ство, неотличаващо се с 
нищо от това на негови-
те връстници.

Забелязал отрано 
будния дух на момче-
то, бащата го записва 
в известното Светини-
колско училище, къде-
то малкият Илия е въз-
питаван в продължение 

на 3 години от даскал Пе-
тър Иванов.

Трудно е да се гадае 
как биха се стекли об-
стоятелствата, ако не 
бил случаят, широко 
разпространен в рамки-
те на тогавашната Ос-
манска империя. Двама 
турци отсядат в дома на 
Илия и след обилна го-
щавка решават да се по-
забавляват с 14-годишна-
та му сестра. Напразни са 
увещанията и молбите на 
изплашените родители. В 
този момент се завръща 
Илия с приятеля си Вел-
ко Андонов. Закипяват 
сърцата им, но надделя-
ва разумът – убийството 
на насилниците в само-

то село ще обрече хората 
на смърт. Пияните аги са 
причакани и наказани в 
Делинейковската кория, 
но за младежите вече ня-
мало обратен път. Дъл-
го продължило тяхното 
скиталчество. Стигнали 
са чак в Одеса, където 
останали близо година. 
След това се прехвърлят 
във Влашко, където Вел-
ко Андонов се оженва, а 
Илия поема пътя на хъ-
шовете. Работи в печат-
ницата на Любен Караве-
лов. Изпълнява различни 
задачи в поробеното оте-
чество. При една от тях 
става свидетел на самоу-
бийството на Ангел Кън-
чев на русенското прис-
танище. Често се среща 
с Христо Ботев. Слуша с 
другарите си огнените 
думи на поета за необ-
ходимостта да бъде след-
ван примерът на париж-
ките комунари.

Идва и 1876 година. 
Макар и болен от мала-
рия и разтърсван от ид-
ващите един след друг 
пристъпи, Илия Драги-
ев пристига на парахо-

да „Радецки”, където ве-
че се товарят градинар-
ските сандъци със скри-
тите пушки и въстаниче-
ските униформи. Оценя-
ващ трезво трудностите 
и вероятния кървав край, 
Христо Ботев предпочи-
та да върне младежа об-
ратно под някакъв пред-
лог. Изпратен с писмо в 
Гюргево, Илия не успя-
ва да се върне обратно 
на парахода. Той тежко 
преживява вестта за ги-
белта на поета с огнено-
то слово и неговите сле-
довници.

Избухва конфликтът 
между Сърбия и Турция и 
младият хъш заминава за 
Белград, където за про-
явено мъжество и хра-
брост е награден с два 
ордена. Но десетина го-
дини по-късно с възму-
щение, предизвикано от 
братоубийствената по-
литика на сръбския крал 
Милан, Илия Драгиев ще 
върне тези ордени.

Уви, войната завърш-
ва, без да се стигне до 
освобождението на Бъл-
гария, и Илия се завръ-

ща обратно във Влашко. 
И ето че идва най-после 
дългоочакваната вест – 
създава се Българско-
то опълчение и той по-
ема пътя към Самара, за 
да се влее в редиците на 
3-та опълченска дружи-
на. Получил подофицер-
ски чин, Драгиев стига 
до Стара Загора, заки-
чен с цветя от своите 
съграждани, но радост-
та трае кратко. Към гра-
да настъпват пълчища-
та, предвождани от Сю-
лейман паша. В разга-
ра на боя опълченецът 
се оказва в съседство с 
тежко ранения подпол-
ковник Калитин и е из-
между онези, които изна-
сят тялото на умиращия 
командир.

Отбранявайки се от-
чаяно, опълченските 
дружини и малобройни-
те руски части отстъпват 
към Шипка. Завинаги по-
борникът ще запомни ду-
мите на генерал Столе-
тов: „Боят при Стара За-
гора показа, че българи-
те могат да се бият и уми-
рат като герои.”

За участието си в Осво-
бодителната война Илия 
Драгиев е удостоен с Ге-

оргиевски кръст за хра-
брост, а по-късно става 
носител на общо 8 бъл-
гарски и руски ордени и 
медали, както и на спе-
циалната награда на им-
ператор Александър II – 
позлатена масивна чаша 
от сребро, която се дава-
ла за особени заслуги. От 
8000 опълченци едва 60 
са удостоени с този поче-
тен знак. Със специална 
грамота е обявен и за по-
четен жител на Габрово.

След завършването 
на войната Илия получа-
ва предложение за воен-
на кариера, но 11 годи-
ни скиталчество го кара 
да предпочете близки-
те. Завърнал се в родния 
край, създава семейство 
– отглежда и възпитава 
8 деца. Избран е за пър-
ви кмет на Арабаджиево 
през 1878-1879 г. и оста-
ва в паметта на съселяни-
те си като честен и спра-
ведлив човек. Умира на 
87 години на рождения 
си ден – 22.4.1932 г.

росица гЕоргиЕва
Със съдействието на 

наследниците на Илия 
Драгиев

ство, неотличаващо се с 
нищо от това на негови-
те връстници.

будния дух на момче-
то, бащата го записва 
в известното Светини-
колско училище, къде-
то малкият Илия е въз-
питаван в продължение 

на 3 години от даскал Пе-
тър Иванов.

Трудно е да се гадае 
как биха се стекли об-
стоятелствата, ако не 

Първолета Христова Янакиева 
е родом от Рибен, а понастоя-
щем (след като се омъжва) жи-

вее в Подем близо до Плевен. По про-
фесия е педагог и през 20-годишната 
си практика е възпитала стотици де-
ца. 14 години от живота й пък са пре-
минали като директор на профсъюз-
ния дом на културата към ПЖК „Геор-
ги Димитров - Плевен”. Щастлива е с 
всичко, което е извоювала да има в жи-
вота си. Внуците й са най-голямата 
радост. Но тя често връща в памет-
та си и към историята на храбрия 
си род. И по-точно тази за прадядо й, 
поборника Иван Ганчев Комитата, на 
когото заслужено е отредено място в 
музея в Плевен в отдел „Освобождени-
ето на България от турско робство”. 
За него тя с вълнение разказва.

- г-жо Янакиева, закърмена сте 
с патриотизъм. какво означава за 
вас тази дума?

- От латински това означава любов, 
обич към родината и желание за опаз-
ването й. За мен патриотизмът е въз-
хищение от на-
ционалните по-
стижения, при-
вързаност към 
родната земя, 
език и тради-
ции. Патриоти-
змът на дело 
изисква безко-
ристна и все-
отдайна рабо-
та за въздига-
не на народа и 
родината. Па-
триотизмът е 
и инструмент, 
който се насаж-
да у народа от 
управляващия 
икономически 
и политически 
елит на държа-
вата. Той идва 
и е свързан със 
силна и голяма 
армия, както и с 
войни, битки и победи и техните чест-
вания, издигнати в национален култ, 
които създават национална гордост. 

В мирно време националната гордост 
се поддържа и чрез спортни завоева-
ния, научни постижения и прочие. За 
поддържането на патриотизма елитът 
се стреми да е щедър към народа със 
социални и икономически придобив-
ки, работни места, добро заплащане, 
ниска безработица, както и с ред и за-
конност и стремеж за справедливо уп-
равление на всички нива.

- разкажете ни за вашия прадядо.
- Прадядо ми Иван Ганчев Комита-

та е истинска гордост за мен и нашия 
род. Той е родом от с. Байкал, бивше-
то Бишлиите. Още от много малкък 
остава сирак - умира баща му. Май-
ка му е принудена да се омъжи в се-
ло Рибен, където отвежда и двете си 

деца - момчета. Там 
той расте в немотия, 
но с буен нрав. Ве-
че младежи, заедно 
със свой другар за-
почват работа при 
един заможен тур-
чин като бояджии 
на прежда. Поради 
непокорните харак-
тери и на двамата 
чорбаджията им не 
може да ги търпи и 
една нощ организи-
ра брутален грабеж, 
като публично обви-
нява в наглата пакост 
двамата си работни-
ци. Заплашени от из-
тезания и затвор, те 
убиват турчина, взе-
мат дрехите му и по-
бягват. Единият об-
лича турските дрехи 
и подкарва другия 
като арестант. Така 

стигат до Дунава, след което някак си 
преминават в Румъния. Там прадядо 
ми се свързва с комитите и от раз ре-

шава да остане при тях. Другарят му 
се захваща с гардинарство, жени се, 
след което следите му се губят в ина-
че паметната история.

- споделихте, че дядо иван е бил 
в приятелски отношения със сте-
фан караджа.

- Да, един от най-близките сподвиж-
ници на дядо Иван Комитата е Стефан 
Караджа. Според предположение той 
е участвал в четата му, въпреки че име-
то му го няма измежду четниците, но 
ние, неговите наследници, след годи-
ни проучване и вписване на всичко 
в книга за дядо знаем със сигуност, 
че не всички имена са запазени.  При 
избухване на Руско-турската война 
той се записва опълченец. Попада в 

6-а  опълченска 
дружина. Актив-
но участва в бо-
евете за завзе-
мането на Стара 
Загора. Радостта 
от знаменития 
успех е била не-
описуемо голяма и всички са разпус-
нати за почивка. За зла участ ликува-
щата Стара Загора внезапно е напад-
ната от 100-хилядната армия на Сю-
леман паша. Започва поголовно кла-
не. Градът е опожарен. Разпръснатите 
опълченци и руски войски оказват съ-
протива кой където се е намирал - по 
двама, по трима, на групи... Останали-
те живи се оттеглят.

- ами дядо иван?
- Дядо Иван е ранен в крака и това 

не му позволява да бяга. Той е раз-
казвал как е гледал настъпващите и 
наближаващи турски войски. Пред-
ставял си е вече как го секат на пар-
чета. Не му оставало нищо друго, ос-
вен да се опита да се прицели с пуш-
ката си и да чака не избавлението, а 
края си. За щастие в това време в не-
посредствена близост край него ми-

нава препускащ руски конник. Той 
вижда ранения опълченец, но няма 
време да спре, а само силно извикал: 
„Дръж се, братушка, в на кон опаш-
ка.” Така моят дядо се спасява.

- какво следва?
- Събралата се руска и опълченска 

войска се отправя към прохода Шип-
ка. Именно там започват епичните 
шипченски боеве.

 Иван Комитата е при ранените, ко-
гато при тях докарват ранен войник, 
който разказва, че нашите са разби-
ти, че турците идат и колят всичко жи-
во наред. Тогава ранените решават, 
вместо да чакат да бъдат изклани, по-
добре да умрат в бой. И всички - кой 
кьопав, кой кьорав, кой сакат, подкре-

пяйки се, доколкото могат, тръгват 
с песен на уста към бойната линия 
в помощ на своите братя.

 Опълченците, като чуват песен, 
помислили, че им идва помощ, и за-
почват с още по-голяма ярост да се 
отбраняват. Тогава се свършват и 
куршумите и идва неравната бит-
ка с „камънье и дървье”, с телата 
на убитите... Кошмар... Обаче в то-
зи решаващ момент „Радецки прис-
тига със гръм”...

- и дядо иван се завръща жив 
от войната?

- Да, и слава Богу! Поклон пред 
останалите, които не са имали не-

говата щастлива участ! След като се 
завръща, моят прадядо се залавя със 
земеделие и с работа и пот на челото 
си е изкарвал хляба. Не минава много 
и той се включва и в политическия жи-
вот на страната. Пеш е ходел най-ре-
довно до Плевен, за да участва в про-
вежданите събрания на „бившите” по-
борници. За участие във войната Иван 
Ганчев е награждаван с ордени и ме-
дали. Умира през далечната 1940 г. и 
едни от последните думи на прадядо 
ми са били: „Караджа, Караджа, къде 
си, Караджа...?”

 Признателните му внуци и пра-
внуци със съдействието на кметство-
то в село Рибен в лицето на бившия 
кмет Цветан Попов поставиха памет-
на плоча на мястото, където е бил до-
мът му.
въпросите зададе иво аНгЕлов

Първолета янакиева:

Опълченецът илия 
Драгиев Момчев е ро-
ден на 22 април 1847 г. 
в с. Арабаджиево, сега с. 
Коларово, Старозагор-
ско. То е родно място и 
на сподвижника на Васил 
Левски поп Минчо Кън-
чев, автора на „Видрица” 
и „Диарбекирски споме-
ни”, с които остава в на-
ционалната ни история и 
в съзнанието на широка-
та ни общественост. Но 
и досега животът и дей-
ността на Илия Драгиев 
остават обвити в тъмни-

Прадядо Иван 
е гордост за нашя род
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Цирк! Цирк! Цирк!

Мечтата на Зайо 
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Снегът разстла от своите коприни:
внезапно заваля и всичко в бяло
уедини – дворове и градини;
и в приказка превърна ги изцяло.

Детенцето търкулна рохкав сняг
и си направи мъничко човече,
да го зарадва мислеше си как –
и в своето палтенце го облече.

Постави нос, очите – от маслинки,
и шалче върху снежните ръце,
и шапка – нова кухненска съдинка,
отляво даже – от картон сърце.

Сърце си има снежното човече,
усеща ли, че го обичат вече?

галина Божилова

Зима. Студ скова навред –
реки, гори, всичко в лед.
Зъзне Зайо в бодлив храст,
тръпне и се чуди как
в градина да се добере -
морковче му се яде.
Сняг се сипе от небето
и затрупал е полето.
Всички божи горски твари
в дупки, в стрехи са се свряли.
Страх, не страх, скок-подскок,
скочи Зайо на крака,
хукна весело в снега.
Зайка лятос му изплете
бяло пухкаво елече,
та през снежна, люта зима
топла дрешка да си има.
Мина край хралупа стара,
чу как Баба Меца хърка.
Спи си сладко във студа,
ней не трябва й храна.
После на едно дърво
скочи Катеричка умна.
Тя запаси има в дупка
и щастливо ще си хрупка.
Лиса зайчето надуши
и в снега се леко сгуши.
Зайо видя й следите
и наостри си ушите.
В страх затупа му сърцето:
кой ще спаси зайче клето?
С бягане ще пробва пак,

че Лиса е силен враг.
Във гората тя се слави
с хитрини и лоши нрави.
Сили Зайо пак събра,
припна смело през снега.
Бяга, скача дотогава,
сетил, че веч отмалява.
Спря. Озърна се. Разбра:
от Лиса няма и следа.
Скри се Зайо в храсталака
и отново пак зачака.
Тъй дочака в унес мрака.
Гладен и премръзнал вече,
Зайо в мечти се увлече.
И мечтае за градина,
там, де морковчета има.
Даже малко си поспа
и сънува чуден сън:
топло слънце грее вън,
а той в новата си дупка
морковче си сладко хрупка.

видка филиПова

вчера татко, 
щом се вър-
на от работ-

ния си ден, най-сър-
дечно ни прегърна 
– мама, батко ми 
и мен, и ни каза 
със усмивка: „Моля, 
чуйте ме за миг! ут-
ре нашата почивка 
е отиване на цирк!” 
Ех, че светло стана 
вкъщи след дошла-
та новина! всичко в 
песни се превръща 
и изпълва с добри-
на. а щом времето 
настана и потегли-
хме със смях, ра-
достта така ме хва-
на, че по пътя чак 
запях.

Циркът беше 
пълен с хора – ня-
ма смръщено ли-
це. всички весело 
говорят и се смеят 
от сърце. от арена-
та красива с поглед 
благ и умилен вкуп 
артистите вежли-
во ни приветстват 
с „Добър ден!”. и 
веднага тук започ-

ват всички чудеса, като 
лента се проточват до си-
яйни небеса!

акробатите са пър-
ви и с вълшебна лекота 
своите тела прехвърлят 
и ни трогват с красота. 
следват сръчните жонг-
льори с многобройни 
номера. Чак на мене ми 
се стори, че и аз със тях 
играх. сетне папагал на-
перен с гордо вдигната 
глава проговори с глас 

уверен чудни български 
слова! с клоуните Мир-
ко – Морко се превива-
хме от смях. Мирко яв-
но е злосторко, Морко 
пък яде пердах! с теж-
ки стъпки стъпва сло-
нът по червения килим. 
Поздравява ни с покло-
ни – стар приятел наш 
любим! Малки понита 
игриви тичкат пъргаво 
пред нас. веят нежните 
си гриви и ни хвърлят 

във захлас. а едно 
момиче нежно се ка-
тери по въже. всич-
ко прави най-при-
лежно и по-силно от 
мъже! Две маймунки 
хитроумни, във спе-
циален тоалет, в такт 
със музиката шумна 
в крак танцуват нов 
балет. виж едни ка-
мили мили, люшкат 
се насам-натам - или 
биричка са пили, или 
друго – сам не знам! 
а от тигрите накрая 
доста ни обхвана 
страх. Но дресьорът 
ни омая с майстор-
ския си замах.

и така сред смях и 
трепет времето се из-
въртя. с този цирк ве-
ликолепен нещо въ-
тре в мен запя. Хей, 
връстници мои ми-
ли, по-добра забава 
няма! Тя ни дава но-
ви сили и веселие го-
лямо!

Младен ПЕТров

Падат палави снежинки -
белоснежни балеринки,
вятър нежно ги люлее
и приспивна песен пее.

Украсиха дървесата,
заспаха кротко на земята.
Сняг натрупа и във двора,
време за игра е, хора!

С топли дрехи, с ръкавички
бързо да излезем всички!
Със снежни топки да играем
само както ние знаем!

Колкото да ни е тежко,
ще направим Белодрешко.
Казват, приказно било
да легнеш в снежното легло.

Нищо че снегът се сипе
и студ бузките ще щипе!
Тичайте, деца, на двора –
да играем без умора!

Хубаво е, че я има
веселата Баба Зима!

лили вЕНЕЦиЯНова
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140 години от руско-турската война

Освобождаването на Пловдив

Академик Бехтерев воювал при Плевен Преломът
От стр. 1
Сталинградската битка е тази, която дава нача-

лото на постепенното изтласкване на вермахта от 
съветските територии, окупирани през 1941–1942 
г. В  нея войските на Германия и съюзниците й Ру-
мъния, Италия и Унгария губят около ¼ от личния 
си състав, воюващ на Източния фронт – загуба, от 
която така и не успяват да се възстановят. 

Когато в началото на 1942 г. Хитлер разбира, че 
няма достатъчно ресурси за активни действия на 
всички фронтове, решава да проведе настъпле-
ние към петролните залежи край Каспийско море 
и към стратегически важния център Сталинград 
на река Волга. 

Задачата за завземане на Сталинград е поста-
вена на 6-а армия на Фридрих Паулус и съюзни-
чески сили.

Битката за самия Сталинград започва на 23 ав-
густ, когато германските танкове достигат десния 
бряг на Волга северно от града, а луфтвафе из-
вършва масирани бомбардировки на промишле-
ните съоръжения и жилищните квартали. Голяма 
част от града е опожарена или разрушена. Срещу 
немската 6-а армия се противопоставят съветски-
те 62-а армия начело с генерал Василий Чуйков и 
64-а армия на ген. Михаил Шумилов.

Боевете се водят на широк фронт, обхващащ 
почти 100 хил. кв. км. На отделни етапи от битка-
та от двете страни участват повече от 2 милиона 
и 100 хиляди души с 26 хиляди оръдия и минох-
въргачки, 2 хиляди и 100 танка и повече от 2 хи-
ляди и 500 самолета. 

До 18 ноември немците успяват да завземат 
между 80 и 90 % от разрушения град. Съветски-
те войски продължават да бранят два тесни, изо-
лирани един от друг участъка. 

На 19 ноември 1942 г. започва контраофанзи-
вата на съветската армия, която продължава до 
2 февруари 1943 г., когато при Сталинград е об-
кръжена 330-хилядната армия на Паулус, която 
включва четиринадесет пехотни, три танкови, три 
моторизирани и една противовъздушна дивизия. 

Огромните загуби на вермахта влошават воен-
но-политическото и икономическото състояние 
на Германия и я изправят пред криза. Рязко се из-
остря недостигът на хора. Погромът край Волга 
слага своя забележим отпечатък върху морално-
то състояние на вермахта. Управляващите в Ита-
лия, Румъния, Унгария и Финландия, за да се спа-
сят от надвисващата катастрофа, започват да тър-
сят причини, за да излязат от войната, и не зачи-
тат заповедите на Хитлер за пращане на войски 
на съветско-германския фронт. Битката при Ста-
линград прекършва вермахта и слага началото на 
прелома във Втората световна война в полза на 
антихитлеристката коалиция. 

В знак на почит към героизма на неговите бра-
нители през 1945 г. Сталинград получава звание-
то град герой. През 60-те години на хълма Мама-
ев курган над Волгоград е издигнат монументът 
„Родината майка зове“, висок 85 метра, а около 
него е изграден мемориален комплекс.

В световната меди-
цинска наука името на  
руския учен проф. Вла-
димир  Бехтерев е из-
вестно не само с микс-
турата „Бехтерев” и бо-
лестта Бехтерев, но и 
с капиталните научни 
трудове върху морфо-
логията и физиология-
та на централната нерв-
на система, върху нев-
ропатологията и психи-
атрията. 

През май 1877 г. 
20-годишният медик 
напуска занятията в Пе-
тербургската медико-
хирургическа академия 
и се включва в състава 
на доброволческия ме-
дицински отряд към ру-
ската армия, създаден 
от братя Рижови, за да 
участва във всички опе-
ративни акции и сраже-
ния в боевете край Сви-
щов, Търново и Плевен. 
Своите преживявания 
решава да сподели пуб-
лично - става кореспон-
дент на излизащия в Пе-
тербург „Северен вест-
ник”. „Българите възла-
гат всичките си надежди 
за освобождението си 

от отоманско иго на нас 
– пише в кореспонден-
цията си. - Приемат ни 
като спасители. Участ-
ват в боевете с оръжие, 
взето от убитите турци, 
разделят с нашите вой-
ски трудностите при во-
енните походи. В Габро-
во са създали образцо-
ва болница, която прие-
ма по 300 ранени. В  нея 
работят безплатно бъл-
гарски санитари, сестри,  
лекари. Обзавеждането, 
болничните принадлеж-
ности изцяло са от тях. 
Грижат се за храната. По-
леко ранените приемат 
у дома си и ги връщат 
излекувани.  За тях всич-
ки ние сме им братя. Ези-
кът им е  близък до на-
шия. Разбираме се!...
Непосилно тежки бяха 
боевете край Плевен – 
продължава кореспон-
денцията си  Бехтерев. - 
От превързочните пун-
ктове превозваха ра-
нените до най-близка-
та болница в с. Бълга-
рене, която завеждаше 
проф.  Склифасовски и 
където бяха подготве-
ни 6000 места... За три 

на 3500 ранени. Трудно 
е да се повярва, че това 
се бе случило ...” – ще на-
пише той. 

На Славянския кон-
грес в София през пър-
вото десетилетие на 
ХХ в. заявява: „Вели-
ко щастие е да умреш, 
съхранявайки разума 
си по пътищата на жи-
вота, но това е дадено 
само на 20% от хората. 
Останалите 80% с оста-
ряването се превръщат 
в тежест на собствени-
те си деца и внуци. Ин-
телектуалната им  рабо-
та се ограничава до ре-
шаването на кръстосло-
вици.  Страдат паметта 
и способността за раз-
мисъл. Човек се откъс-
ва от света на реалното, 
създавайки свой, често 
жесток и болезнен фан-
тазиен свят. Как да си по-
могнем? Необходимо е 
максимално да съхра-
ним знанията, емоцио-
налността си. И да па-
зим сърцето да не ста-
рее” – завършва прочув-
ственото си слово Вла-
димир Бехтерев. 

Бехтерев продължа-
ва изследванията си в 
Германия, Австро-Унга-
рия и Франция. Защита-
ва докторска дисерта-
ция. Доцент и ръководи-
тел на катедра в Санкт-
петербургската медико-
хирургическа академия. 
Професор в Казанския 
университет. Академик. 
Член на медицинския 
съвет при Министер-
ството на вътрешните 
работи.  Военен минис-
тър. През 1908 г. основа-
ва Психо-неврологиче-
ския институт, където 
създава собствена шко-
ла. През целия си живот 
работи върху функции-
те и строежа на главния 
и гръбначния мозък. 

Умира в Москва на 20 
януари 1927 г. 

катя  ЦоНкова  

На 16 януари 1878 г. отрядът на ру-
ския командир капитан Александър 
Петрович Бураго от Лейбгвардейския 
драгунски полк влиза в Пловдив. Бу-
раго узнава от българите в кв. Кършия-
ка, че в града има повече от 1000 ни-
зами и черкезка конница. Сержант По-
номарьов успява да залови в района 
на жп гарата пленник и с действието 
си предизвиква уплаха, прераснала в 
паника и изоставяне на позициите. Ка-
питан Бураго незабавно атакува и пре-
взема кв. Мараша, хълма Бунарджика 
и пощата. В града влиза генерал-лей-
тенант Йосиф Гурко с целия си щаб и 
обявява освобождаването на Пловдив. 
Отслужен е молебен. Главните руски си-
ли незабавно се отправят за атака сре-
щу османските сили в района. Групата 
на Сюлейман паша е отклонена от на-
правлението Пловдив - Одрин и насо-
чена към Родопите, където се разпада 
като организирана военна сила.

денонощия в превър-
зочния пункт постъпи-
ха две хиляди ранени... 
Благодарение на воля-
та, издръжливостта и ге-
роизма на целия лекар-
ски персонал  бе оказа-
на помощ на всички, а 
тези, които се нуждаеха 
от ампутация, бяха опе-
рирани.” 

Това е последната ко-
респонденция на 20-го-
дишния медик. Разпрос-
транената във войската 
малария не го отминава. 
Безсънните нощи, по-
стоянното психическо 
напрежение изтощават 
организма му.  На 4 сеп-
тември 1877 г. тежко бо-
лният Бехтерев е изпра-
тен в с. Горна Студена, а 
два дни по-късно зами-
нава обратно за Русия.

Участието на Бехте-
рев в Освободителната 
война способства не са-
мо за неговата  профе-
сионална медицинска 
зрелост, но и като пуб-
лицист - помества в „Се-
верен вестник” за 3 ме-
сеца  22 кореспонден-
ции, подписани с псев-
донима „Санитар”. 

След войната  Бехте-
рев нееднократно посе-
щава България, страна-
та, която никога не за-
бравя. Преживените съ-
бития на фронта опреде-
лят и избора му на спе-
циалността психиатрия. 
Почти три десетилетия 
по-късно, по време на 
второто си пребиваване 
в България, Бехтерев, ве-
че прославен психиатър 
и невропатолог,  отново 
се отправя към Плевен 
със спомените по бой-
ните места. „В съзнани-
ето ми се занизаха пре-
живените тежки карти-
ни на вечерите и нощи-
те на 30 и 31 август 1877 
г., когато в превързоч-
ния пункт при невероят-
но лоши условия трябва-
ше да приема и помогна Пленяването на фридрих Паулус
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Следва

Изправете се пред съвестта си

Нека се знае 
и помни

   Продължение от бр. 4
Телефонни апарати: През 1988 г. – 630 000 бр. 

– През 2014 г. – 0 бр.
радиотелефони: През 1988 г. – 121 000 бр. – 

През 2014 г. – 0 бр.
Пресни плодове: През 1988 г. – 139 000 тона 

– През 2014 г. – 7 000 тона.
Домати: През 1988 г. – 78 900 тона – През 2014 

г. – 1 100 тона.

коНсуМаЦиЯ На:
Прясно мляко – литри на човек за 1 година:
През 1988 г. сме консумирали 195 литра мля-

ко на година – През 2014 г. – 20 литра
Месо: През 1988 г. – 75 кг. – През 2014 г. – 32 кг.
Яйца: През 1988 г. – 263 бр. – През 2014 г. – 

143 лв.
Плодове: През 1988 г. – 109 кг – През 2014 г. 

– 50 кг
Захар: През 1988 г. – 35 кг – През 2014 г. – 7 кг.

Тези данни са жестоки показатели за това 
как живеят хората и какво потребяват. Раз-
рушителната политика на хората, които уп-
равляваха държавата от 1989 г., е само ед-

на от причините днес България да е страна 
от Третия свят. Идеалът на „демократичните“ 
ни политици след 10 ноември беше да се съ-
кращават и разрушават заводите и предпри-
ятията, като символ на комунизма. Дори ко-
мисиите, специално създадени за ликвидаци-
ята на ТКЗС-тата, бяха наречени официално с 
безумното име „ликвидационни“. Това име е 
потресаващо.

Промишленост. В тези години от 1944 до 
1989 г. се изграждат крупни производствени 
мощности в областта на машиностроенето, 
хранително-вкусовата, леката, строителната 
промишленост. Създава се нова материално-
техническа база и се развиват отрасли, непо-
знати за България до Втората световна война 
– нефтопреработваща промишленост, химия, 
фармацевтика, електроника. На тази база се 
изменят характерът и структурата на населе-
нието. Докато през 1939 г. в промишлеността 
работят около 105 000 души, то през 1989 г. 
техният брой е вече 1 434 525 души.

селско стопанство. Едва ли някой може да 
отрече, че през този период е изградено съ-
временно, модерно селско стопанство. ТКЗС 
обединяват разпокъсаните около 20 милиона 
частни нивички, обработвани по примитивен 
начин. Построяват се над 2000 язовира, напо-
ява се над 12 млн. декара земя (около 25 на 
сто от обработваемата площ), повишават се 
средногодишните добиви около 3 пъти.

Странна пародия на 
експертно и политиче-
ско мислене изглежда-
ше  пресконференци-
ята на ГЕРБ в отговор 
на пленума на БСП, на 
който бе решено депу-
татите социалисти да 
не подкрепят ратифи-
кацията на Истанбул-
ската конвенция. Пър-
во, да реагираш на по-
жар за позиция на дру-
га партия и да заклей-
миш тази позиция, не 
е израз на демокрация. 
Но пък издава страх и 
паника! Второ, да изва-
диш отпред в защита на 
конвенцията министър-
ката с най-нисък рей-
тинг – Цецка Цачева, за-
губила катастрофално 
изборите за президент, 
неуспяла да влезе дори 
в парламента, е чиста 
кауза пердута! Да сло-
жиш до нея външната 
министърка Захариева, 
на която обществото се 
смее, защото открове-
но говори неистини, е 
още по-недалновидно. 
Да подредиш до тях и 
председателя на пар-
ламента Цвета Караян-
чева, която трябва да 
стои на пиедестал, е 
глупав пиар. Трето, об-
ществото вече познава 
конвенцията. Просве-
тените са я прочели и 
са видели подводните 
камъни в нея, които под 
маската за защита от на-
силие вкарват и поня-
тието „социален пол” с 
всичките му права на 
биологичния пол. Чуха 
се мнения на конститу-
ционалисти, на  юристи, 
на експерти, подроб-
но разяснение даде и 
вицепрезидентът Мар-
гарита Попова. И след 
всичко това да твър-
диш, че в конвенцията 
няма текстове за тре-
ти пол, е, меко казано, 
въвеждане в заблужде-
ние! В конвенцията има 
текст за „социален пол”, 
в който влизат всички 
онези разновидности 
на небиологичния пол 
- трети, четвърти, n-ти... 
Четвърто, според Заха-
риева терминът „соци-

ален пол“ всъщност е 
от 70-те години, мно-
го широк в социоло-
гията, който означава 
разчупване на стерео-
типите за двата пола - 
мъж и жена, които по-
ставят жената в нерав-
ноправно положение. И 
това не е вярно! В кон-
венцията е дадено яс-
но ново определение 
за пол: „пол“ означа-
ва социално изградена 
роля, поведение, дей-
ности и характеристи-
ки, които определено 
общество смята за под-
ходящи за жените и мъ-
жете. Чиста глупост е 
и допълнението на Ца-
чева: „Не става дума за 
„трети пол“, категорич-
но е записано, че поня-
тието пол не замества 
съдържанието на по-

нятията мъж и жена, а 
това е само за целите 
и нуждите на конвен-
цията.” Как е възмож-
но за „целите” на един 
документ да се въвеж-
дат нови понятия, кои-
то разрушават предста-
вата за човешкия род и 
това да го приемем! И 
да ни го пробутват ка-
то нещо нормално! Пе-
то, според Захариева: 
„Истанбулската конвен-
ция има за цел да пока-
же, че християнска Ев-
ропа не приема стере-
отипите и приемането 
за нормално в други 
части на света жените 
да бъдат принуждавани 
да се омъжват, да бъ-
дат осакатявани, изна-
силвани.” Съзирате ли 
и тази нелепица – да 

покажем на света как 
ще се борим с ранни-
те бракове. Ами вижте 
какво става с ромките у 
нас! Не съм чула Цачева 
и Захариева да се въз-
мущават от децата, кои-
то раждат деца, или пък 
да са направили нещо 
това да бъде спряно! 
Шесто, според изявле-
нието на двете минис-
търки конвенцията не 
задължава страната ни 
да узаконява еднополо-
ви бракове, да приема 
бежанци с пол, разли-
чен от мъжкия и жен-
ския. Това не е вярно! 
Конвенцията задължа-
ва страните, ако е не-
обходимо, да се про-
менят конституционни 
текстове така, че те да 
бъдат в синхрон с тек-
стовете на конвенция-

та. А приемем ли "со-
циален пол", трябва да 
приемем и социалната 
му роля да създава се-
мейство. Седмо, Заха-
риева твърди, че „кон-
венцията нито е при-
ета набързо, нито без 
дебат. Дебатите в Бъл-
гария са от 2013 г.“. И 
това не е вярно! Кон-
венцията е подписана 
от нея през 2016 г. без 
никакъв дебат в обще-
ството, ние дори сега 
научихме за нея. Две го-
дини преди това, през 
2014 г., предшествени-
кът й Кристиян Вигенин 
отказва да я подпише 
като външен министър 
именно заради спорни-
те текстове в нея. Зара-
ди тази позиция на Бъл-
гария тогава решение-

то на Комитета на ми-
нистрите за приемане 
на текста на конвенци-
ята е било прието „без 
гласуване” (а не „с кон-
сенсус”) въпреки утвър-
дената традиция. Осмо, 
конвенцията задължа-
ва страните, които са я 
ратифицирали, да въве-
дат нормите й на всич-
ки нива на образова-
телната система. Тя ще 
ни задължи да прие-
мем джендър обучени-
ето, така както в тоа-
летните в някои инсти-
туции в България вече 
няма картинка за мъж 
и жена, а три човече-
та! Ако искаш, влизай! 
И не знаеш кой ще те 
последва. Девето, пра-
восъдната министърка 
Цецка Цачева каза, че 
Истанбулската конвен-
ция дава възможност 
тя да бъде ратифици-
рана със съответни „ре-
зерви”. 

И тук не се казва ця-
лата истина. „Резерви-
те” не се отнасят до 
определението „соци-
ален пол” и всички по-
следици от неговото 
въвеждане в живота. 
Тези членове от те-
кста на конвенцията не 
подлежат на „резерва”, 
те са фундамент и се 
приемат априори! Ис-
тината, която все пак 
каза Цачева, е, че като 
ратифицираме Истанб-
улската конвенция, тя 
ще стане задължител-
на за прилагане у нас. 
И всякакви НПО-та ще 
ни подложат на жес-
ток мониторинг. Де-
сето, аргументите про-
тив конвенцията не са 
„заиграване с дребни 
популистки неща“, как-
то твърди Екатерина 
Захариева, а призив 
за казване на истина-
та пред българското 
общество. А пък поли-
тиците да се изправят 
пред своята съвест и 
пред избирателите си 
и да решават. Да ми-
слят и за последиците 
от всичко това, което 
ще ни сервират! 

валерия вЕлЕва

Управляващите у нас ни про-
миват мозъците, че влиза-
нето ни в шенгенската зо-

на и еврозоната е приоритет 
№1 на българското население. 
Затова ще работят за не-
го в хода на българското 
председателство.

Неволно се питаш те-
зи хора в коя държава 
живеят или пък за коя 
държава говорят. Какво 
друго да си помислиш, след ка-
то се правят на слепи за демо-
графския ни погром? Ако през 
1989 г. прескочихме 9-мили-
ония праг (9 009 018 души), 
днес населението ни падна до 
7,1 милиона. Нацията ни се е 
сринала с 2 милиона. На годи-
на се топим средно с по 50 000 

души, на ден със 136, на час с 
по 6 души. Сиреч годишно из-
чезва град като Велико Търно-
во или Благоевград.

Перспективите ни обаче са 

още по-зловещи. Според до-
клад на ООН след 35 години 
страната ни ще се срине до 5,1 
милиона население. 

Това ще е второто демограф-
ско рухване. Прогнозите обаче 
вещаят трети демографски ко-
лапс на България – към края 
на века или началото на след-

ващия българите ще се стопим 
до вече трагичното ниво от 3,4 
милиона души. 

Ще станем третият етнос, ще 
бъдем принудени да се инте-

грираме в собствената 
си държава. При това от 
едно мнозинство, което 
е със съвсем друг ген и 
ценности.

Демографският по-
гром е съдбоносен за 

страната. В същото време ГЕРБ 
ни баламосва с Шенген и ев-
розоната. Естествено, че с то-
зи погром няма да се справим 
за 6 месеца председателство. 
Но поне да започнем открито 
да говорим за него пред ин-
ституции на ЕС и еврократите.

Юри МиХалков

Чезнем по 
шенгенски

гастроном
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на мама. Тогава татко беше на 
62 години, а аз се бях оженил 
наскоро.

Години по-късно разбрах за-
що мама толкова е настоява-
ла татко да засее орехите. Тя 
е знаела за поверието, според 
което колкото повече расте 
орехът, толкова заселият го се 
приближава към смъртта. 

Тогава аз естествено гледах 
на това като на бабини деве-

тини.
Татко си отиде от този 
свят, като навърши 91 

години.
Орехът още 

първата година 
стигна височи-

на 1 метър. На 
петата годи-
на вече дава-
ше орехи. Те 
се оказаха 
не чак тол-
кова едри, 
но все пак 
по-едри от 
всички по-
знати ми.

Сега оре-
хът е ог-

ромно дър-
во. През лято-

то под сянката 
му поставям лег-

ло и често преспи-
вам там. Обгърнах го 

с двете ръце – имам още 
живот…

лилян ПауНов 
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тини.
Татко си отиде от този 
свят, като навърши 91 

години.

първата година 

на 1 метър. На 
петата годи-
на вече дава-
ше орехи. Те 
се оказаха 

всички по-
знати ми.

хът е ог-
ромно дър-

во. През лято-
то под сянката 

му поставям лег-
ло и често преспи-

вам там. Обгърнах го 
с двете ръце – имам още 

ПоВЕРИЕ ЗА оРЕХА

Беше ми тежко на 
душата. Тръгнах 
да се поразхо-

дя долу край язови-
ра, където младежко-
то звено окопаваше 
зеленчуковите насаж-
дения от плевели. Ус-
тата ми гореше, зажад-
нял съм и напразно си 
гълтам слюнката. Беше 
по пладне и слънцето 
силно прежуряше. Ни-
вите, дърветата като 
че ли бяха заспали и се 
притаили под палещи-
те лъчи и изглеждаха 
като мъртви. Слънцето 
пламти, изгаря в синя-
та дълбочина на небе-
то и като огнена шапка 
разпръсква светлина.

От овощната гради-
на долиташе докачлив 
момичешки смях, кой-
то ме подлудяваше. 
Това бе гласът на Пен-
ка. Ще отвори алени 
устни като мак в тези 
крайпътни синори и 
ще се засмее. Над нея 
слънцето още повече 
ще заблести като кубе 
на църква. От тоя ве-
сел смях ще се завър-
ти нещо, очите ми се 
премрежват и около 
мен светът се изгуб-
ва като внезапна ут-
ринна мъгла...

- Къде тъй бе, Мон-
ка? Спрял, спрял си 
се, но нищо не забе-
лязваш. Замислил си 
се за нещо – стресна 
ме гласът на рибаря.

- За Пенка мисля, дя-
до Тодоре.

- Ех, тая изгора, за-
брави я бе, чоджум.

- Не мога, дядо То-

доре.
- Не можеш ли? Я 

виж колко хубави мо-
ми има в село... Какво, 
няма ли? От хубави по-
хубави....

- Ех, има... ама... Те-
зи не са за мен. Ка-
то нейните очи и сна-
га никъде няма. Не са 
за мен другите, дядо. 
Ако бяха за мен, в се-
ло щях да остана ковач 

в железарската рабо-
тилница при бай Сла-
ви. Затуй станах пъдар. 
Дано мине някъде на 
полето, все може да 
я срещна на скришно 
място. 

 Лицето на възраст-
ния рибар се изопна, 
погледна ме със си-
ните си очи, на които 
веждите бяха побеле-
ли, и рече:

- Лошо правиш, син-
ко! Какво ще кажат хо-
рата? Женена е вече, 
не може тъй!...

- Нищо няма да ка-
жат. Само да я поглед-
на веднъж и да видя 
хубавото й лице, кра-
сивите очи...

- Грехота е, сине – 
възпротиви се не на 
шега старецът.

- Хич не съм я виж-
дал, откакто се ожени 
за Георги от вашата 
махала. Оттогава все 
се крие от мен. Забе-
лежи ли ме, отдалеча-
ва се и кривва в друга 
посока и изчезва. И тя 
ме обича, дядо Тодо-

 Ìъл÷ана вода

Не казвай дума – нито лоша, нито хубава!...
На лошите съм се наслушала отдавна,
а за добрите ти не си готов
и ще ги изречеш насила.
Достатъчно и двамата сме губили,
мълчанието днес ще ни закриля.
Послушай ме –
ще донеса най-чистата вода, от извора,
и с нея ще замеся хляб за всички,
и плът, и дух, и Господ да нахраня.
А сит да е духа, така обичам,
той заличава белези и не отваря рани.
Ти затова мълчи – и думичка не казвай,
домът ни е от думите орисан,
от тях зависи всеки божи празник.
Водата помни, искам да е чисто!

веселка колЕва, свищов

Î÷èòå íà 
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В тези твои очи
 зеленикаво-сини
зеленее полето под 
син небосвод,
а ти с мъка в очите 
ме питаш, родино:
„Кой ще върне 
децата на моя 
народ?”

Тези твои деца още 
мият чинии,
те измиха колите 
в Европа до днес –
уж са българи 
горди, а мият ли, 
мият,
ще измият 
достойнството, 
твоята чест.

Ти сега си начални-
кът в тази Европа,
погледни я, но с мно-
го по-гневни очи –
колко време на пор-
ти заключени 
хлопаш,
колко време 
народът търпи и 
мълчи.

Всички твои сълзи 
няма тя да измие,
но сестра по 
стандарт да ти е 
занапред
и да мие самичка 
коли и чинии
и децата ти пак да 
се върнат при теб.
георги ДраМБоЗов

ре. Искаше да ми прис-
тане тогава, ама на - 
луда глава. Не исках 
да бързам, по-славно 
от ергенството няма. 
Не исках да се зароб-
вам, но виж какво ста-
на, сгрешил съм май?!

 Пред нас прелитаха 
гълъби и патици. Долу 
в ливадата два щърке-
ла са дошли и крачат 
из буйната трева край 

реката. Жаден бях, ус-
тата ми пресъхнала и 
душата ми е жадна, и 
тя пресъхна. Ей го кла-
денчето със студена 
вода. Ще пия и пак ще 
ми е жадно без Пенка 
и ще ми е мъчно.

- Разказвай, разказ-
вай, синко, белким ти 
олекне на душата – 
сложи ръка на рамо-
то ми старецът и бели-
те му мустаци зашава-
ха нагоре-надолу като 
щипки на рак.

 - На горния геран я 
чаках. Пак по туй вре-
ме беше. Царевица ко-
паеха и я чаках да дой-
де за вода. Бях си лег-
нал по гръб, а едно 
слънце – пече ли, пе-
че. По пладне тя дой-
де, сложила бяла кър-
па на косите си. Из-
тръпнах! В ръка дър-
жеше голяма шарена 
стомна, хитро ме пог-
ледна в очите, засмя се 
и ме отблъсна. Пуснах-
ме дървената зеленя-
сала кофа в кладенеца, 
напълнихме стомната 
и... Тръгнахме по пъ-

тя към царевицата до 
голямата круша. Цяла-
та пламтеше, а в очите 
й гореше пламъкът на 
нашата любов. Отпи-
хме от водата и мок-
рите й устни се допря-
ха до моите. Прегър-
нахме се, целуна ме и 
отново си тръгна... на-
стигнах я... после отно-
во пълнихме стомната, 
в която водата се бе-

ше стоплила...
- Ех, млади, млади – 

въздъхна дядо Тодор.
- А сега какъв човек 

съм аз? Пропих се. Са-
мо това не ми дости-
гаше. Защо не слизам 
между хората в село? 
Сляза ли, по цяла сед-
мица пиян ходя. Ех, дя-
до Тодоре, не съм аз, 
Монката, не съм аз, ко-
вачът, за когото стари-
те хора казваха, че чо-
век ще стане от мен, а 
младите слушаха с от-
ворени уста. Не съм аз, 
не съм!

- Тежко ти е, Монка 
– нажалил си се, виж-
дам – прекъсна ме дя-
до Тодор, но да зна-
еш - всичко отминава, 
времето най-добре ле-
кува раните.

- Минава, дядо То-
доре, но за мене ня-
ма да премине...

- Ех, Монка, Монка, 
ти си още млад, аз ве-
че си отивам, може зи-
мата да не дочакам. Ти 
не помниш, малък бе-
ше, но тук преди вре-
ме имах воденица, а 

Не знам дали сте чували, че 
децата не бива да засяват орех. 
Има даже един още по-суров 
вариант – орех може да посее 
само мъж, който е минал под 
венчило. Жена не бива да за-
сява орехово дърво.

Смятало се, че това дърво 
носи късмет на семейството, 
но ако е засято от жена, може 
да носи и проклятие.

Много важно било и това 
ореховата фиданка да не се 
мести, а да се остави там, къде-
то е поникнала. Затова и орехи-
те се засяват, а не се засаждат. 
Само така ореховото дърво ста-
вало голямо и носело благодат 
на семейството.

През летните горещини оре-
ховата сянка е най-сигурното 
спасение. Но с това не се из-
черпват добрините, които може 
да ни донесе това дърво. Око-
ло него въздухът е с повише-
на влажност, а опреш ли гър-
ба си до ствола му и останеш 
така десетина минути, усещаш 
прилив на сили.

Ореховите ядки по състав са 
много близки до месото.

Но и с това не се изчерпват 
всичките добрини, които носи 
орехът. Двор, в който расте го-
лямо орехово дърво, обикнове-
но има здраво и задружно се-

мейство. Помни се името на дя-
дото, който го е засял.

Много хора и до днес вяр-
ват, че този, който засее орех, 
ще премине в отвъдното, щом 
стволът му стане толкова дебел, 
че да не може да го обгърне с 
две ръце.

През далечна-
та 1962 г. един 
мой братов-
чед, който 
живее в 
А в с т р а -
лия, ми 
донесе 
ш е п а 
орехи 
с го-
леми-
на на 
к о -
к о ш е 
яйце. 
З а с я х 
в с и ч -
ките 12 
о р е х а , 
от които 
п о н и к н а 
само един.

Всъщност 
аз само под-
готвих мястото, а 
самото засяване на-
прави баща ми по настояване 

Ако щеш, вярвай...

как пеех... Седя аз с ба-
ба ти Мита, лани ста-
на десет години, откак 
ме остави горката, и 
се радваше на малки-
те игриви агънца, коз-
лета, а воденицата пее 
ли, пее. А сега? Коле-
лото го няма, водени-
цата потънала в буре-
ни, вътре плуват плъ-
хове и жабите крякат 
на воля. Друго беше с 
баба ти Мита. Добре 
си поживяхме, а вече 
и моята песен се изпя-
ва. И аз ще рухна, ще 
замина като старата 
ми воденица...

 Дядо Тодор изтри 
насълзените си очи, 
сложи сламената шап-
ка и стана.

 - Къде тръгваш? – 
питам го аз.

- Ще намина край 
старите върби да по-
наловя по някоя риб-
ка, та снахата Петя да 
ми изпържи довече-
ра...Ех, и ти... домиля 
ми за бабата. Натъ-
жих те. Не съм човек, 
аз не съм човек!

Слънцето все още 
се кикоти със свои-
те горещи лъчи, леко 
повява вятър. Цвето-
вете натежали се це-
луват. Нещо кряка в 
храстите, хвърлям бу-
ца пръст да го прого-
ня. Уплашено изхърк-
ва ниско над земята. 
Затичвам се след него 
и се спъвам в нещо, а 
едно облаче самотно 
на небето се носи като 
лодка в морето...

русан ТоДоров, 
варна    
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Страницата подготви 
Уляна ПеТКОвА

влак БлъсНа 
Мъж

 в ПловДивско
Мъж е приет 

в болница, след 
като е бил блъс-
нат от влак меж-
ду селата Злати-
трап и кадиево. 
Човекът вървял 
близо до релси-
те. Пострадали-
ят е 74-годишен 
жител на стам-
болийски. На-
станен е  в бол-
ница с нараня-
вания. 

сПасиХа 
ТурисТ 

На виТоШа
с о ф и й с к и я т 

отряд на Пла-
нинската спаси-
телна служба е 
оказал помощ 
на мъж, изгубил 
се на витоша. 

слизайки от 
Черни връх, мъ-
жът се е загу-
бил заради ло-
шото време и 
мъгла. открит е 
в района на Бо-
янска река в до-
бро физическо и 
психическо със-
тояние.

ПоТроШЕНи 
виТриНи

вандал потро-
ши витрините на 
златарско ате-
лие, пицария, 
офис на фирма и 
лек автомобил, 
паркиран в цен-
търа на Бургас. 

По случая са 
назначени раз-
лични експер-
тизи.

сЕДЕМ 
раНЕНи При 
каТасТрофа 
Микробус и 

трамвай са се 
ударили на кръс-
товището на бу-
левардите „Ни-
кола Петков“ и 
„Цар Борис III“ 
в столицата. се-
дем души, по-
страдали при ка-
тастрофата, са 
приети в спеш-
ното отделение 
на  уМБалсМ "Н. 
и. Пирогов". 

П о с т р а д а л и -
те са на възраст 
между 20 и 67 го-
дини. 

Çаловиõа обирджии 
след екøън

Тръгва дело
срещу малолетни 

Óчител óдари óченик

Служителките в цен-
търа за деца и младежи 
с увреждания „Хризан-
тема” в Габрово, които 
бяха заснети да малтре-
тират децата, бяха увол-
нени. От общината, към 
която е детското заведе-
ние, са се самосезирали 

след пуснати в медиите 
клипове, които са изпра-
тени и до прокуратура-
та и омбудсмана. Клипо-
вете са правени от со-
циален работник между 
2016 и 2017 г. и показ-
ват как служителките в 
дома заплашват и удрят 

децата с крясъци и обид-
ни думи. 

 В „Хризантема” са 
настанени седем деца и 
трима младежи с увреж-
дания, като грижите за 
тях са денонощни.

Медицинската сестра 
е в болнични, а на де-
тегледачката й е връ-
чено известие за осво-
бождаване. "Многократ-
но съм информирала за 
насилие, директорката 
не е искала да се чуват 
такива сигнали", разка-
за Йорданка Милчева, 
заснела клиповете. Тя 
обясни, че ги е напра-
вила, за да послужат за 
доказателство пред ком-
петентните органи. 

Милчева не работи 
вече в центъра. Посочи 
обаче, че не всички слу-
жители се държали зле 
с децата.

служителки 
малтретирали деца

Напрежение имаше 
в 65-о училище в сто-
личния кв. Бусманци, 
където учител удари 
шамар на ученик. В по-
лицията е подаден сиг-
нал за ударено дете от 
преподавател. На мяс-
то е изпратен полицей-
ски екип. Оказало се, че 
учителят по физиче-
ско възпитание Нико-
лай Николов е ударил 
петокласника Роберто 
през лицето и разкър-
вавил устната му. При-
чината била, че Робер-
то ударил силно в сла-

бините с баскетболна 
топка друго дете, което 
се оплакало на препо-
давателя. Момчето бе 

откарано за преглед в 
болница. Пострадали-
ят повтарял за поред-
на година 5 клас.

Той обясни, че учи-
телят и друг път се за-
яждал и биел ученици-
те, удрял им шамари. 
Николов е задържан. 
В двора на училището 
се събраха родители и 
ученици в подкрепа на 
учителя. Те разказаха, 
че Николай Николов се 
държи добре с децата 
и никога досега не им 
е посягал, а винаги по-
мага.

Задържаха трима 
мъже в София за те-
лефонна измама при 
специализирана опе-
рация на Главната ди-
рекция „Национал-
на полиция“, СДВР и 
ОДП-Пловдив.

Единият, на 35 го-
дини, има криминал-
но досие за кражби, 
измами, изнудване, 
хулиганство и е ос-
ъждан. Другите два-
ма са на 54 и 48 го-
дини. И тримата са от 
София. Двама от мъ-
жете са задържани в 
Централната поща в 
столицата в момента 
на получаване на па-

рите от измамените, 
а третият, който бил 
техен шофьор – пред 
сградата.

Мъжете са действа-
ли по схемата „Съби-
ране на дарения“, ка-
то са се представяли 
от името на замест-
ник-министър. У тях 
са намерени и иззе-
ти вещи и предмети, 
свързани с осъщест-
вяваната престъпна 
дейност.

Установено е, че 
тримата са замесени 
и в друг подобен слу-
чай, в който са съби-
рали пари от името 
на депутат.

Събират пари от 
името на политици

Полицията задържа двама от издирваните за 
взривове на банкомати в Сапарева баня и Со-
фия, които избягаха при полицейската акция в 
село Боснек.

Става въпрос за Кирил Микев-Свещичката и 
Красимир Йорданов-Джонката. Те са били за-
държани след преследване в пернишкия квар-
тал "Църква" през нощта.

През нощта служители на „Пътна полиция“ 
спрели за проверка колата, в която двамата пъ-
тували.  Те изскочили от автомобила и побягна-
ли - прескачали огради, бягали през дворове. 
Преследването продължило около час, когато 
единият бил задържан на улицата, а другият – 
заграден, докато опитвал да се покрие във во-
дите на река Струма.

Районната прокура-
тура в Търговище при-
влече като обвиняем за 
участие като извърши-
тел в телефонна изма-
ма за 76 000 лева 16-го-
дишния Никола Р. 

С постановление на 
наблюдаващия делото 
прокурор ученикът е 
оставен в ареста за срок 

до 72 часа. Районната 
прокуратура ще поиска 
от съда спрямо него да 
бъде взета мярка за не-
отклонение задържане 
под стража. 

На 19 януари неиз-
вестно лице се обади-
ло на 66-годишна же-
на от Търговище, ка-
то се представило за 

полицейски служител. 
Отправено било пре-
дупреждение, че с нея 
ще се свържат особено 
опасни престъпници. 
Поискано било съдей-
ствие жената да участ-
ва в установяването и 
задържането на опас-
ната група. 

Тя отишла в банка и 

изтеглила наличните си 
76 000 лева, които ос-
тавила в храсти. Дейст-
вията й били наблюда-
вани от истински поли-
цейски служители. На 
мястото, където жената 
оставила парите, се по-
явил 16-годишният Ни-
кола. Взел пакета и ху-
кнал да бяга. След пре-

обвиняват 16-годишен измамник следване момчето било 
задържано. 

Пред разследващи-
те то развило версия-
та, че било заплашено 
да участва във вземане-
то на парите. 

Разследването на 
случая продължава, ка-
то се установява дали 
обвиняемият не е участ-
вал като муле и в дру-
ги телефонни измами, 
уточниха от прокура-
турата. 

В Русенския ок-
ръжен съд започва 
делото срещу два-
мата 17-годишни 
ученици, обвине-
ни в грабеж и убий-
ство на 60-годишен 
таксиметров шо-
фьор. Жестокото 
убийство беше из-
вършено в русен-
ското село Николо-
во м. г. Преди това 
двамата - Деян Ц. и Николай В., се ка-
чили в таксито в Русе, като пожела-
ли да бъдат откарани до населеното 
място. Там били нанесени повече от 
10 прободни рани с нож в тялото на 
шофьора, чийто труп е открит на 40-
50 метра от автомобила. 

Младежите откраднали портмо-

нето с документите в него, 60 лева 
и ключовете за таксиметровата ко-
ла. След това се прибрали обратно 
в Русе, където ден по-късно бяха за-
държани.

Предвиденото в закона наказание е 
от 3 до 10 години затвор, тъй като уче-
ниците не са навършили 18 години. 

Окръжната про-
куратура във Ва-
рна привлече 
14-годишeн мла-
деж като обвиня-
ем за убийството 
на 53-годишения 
бездомник Кра-
симир Куртев, из-
вършено по хули-
гански подбуди и 
по особено мъчи-
телен начин. Мла-
дежът е задържан 
за срок до 72 часа.  

Съучастник на 
обвиняемия е 
13-годишно мом-
че, което не може 
да носи наказател-
на отговорност по 
закон. То е в дом за временно настаняване на 
малолетни и непълнолетни извършители на 
престъпления.

Тийнейджър убил бездомник 
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Красимир Анев се окичи със 
сребро и бронз

Радослав Янков завоюва 
четвъртото място

Японки доминираха в женската надпревара

вожняцки и Федерер 
триумфираха в Мелбърн

На европейското първенство по биатлон Световна купа по сноуборд 

Турнир по фигурно пързаляне 
„Четирите континента“

Красимир Анев завърши на четвър-
то място в индивидуалната дисципли-
на на 20 км на европейското първен-
ство по биатлон в италианския зимен 
център Риднаун-Вал Ридана. 

Българинът, който е европейски 
вицешампион в дисциплината от ми-
налата година, направи две грешки в 
четирите стрелби и остана на 1:00.9 
минути зад победителя Феликс Лайт-
нер (Австрия). Анев излезе трети след 
последната стрелба, но в последната 
обиколка беше изпреварен от герма-

неца Филип Хорн и изпусна бронзо-
вото отличие. Европейски шампион 
изненадващо стана 21-годишният ав-
стриец Лайтнер, който пропусна само 
една мишена в последната си стрел-
ба и измина трасето за 53:32.8 мину-
ти. Втори е Томаш Крупчик (Чехия) с 
една грешка и изоставане от 43.0 се-
кунди, а трети завърши германецът 
Хорн с един пропуск и на 56.6 секунди. 

Красимир Анев спечели бронзов 
медал в спринта на 10 километра. 

30-годишният Анев повали всички-
те 10 мишени и остана на 24.5 секунди 
зад победителя Андрейс Расторгуевс 

(Латвия). Сребърното отличие за вто-
ра поредна година завоюва Алексан-
дър Логинов (Русия) с изоставане от 
5.5 секунди с една пропусната мише-
на. Защитаващият титлата си Влади-
мир Илиев остана на 31-о място, след 
като пропусна две мишени и завърши 
с пасив от 1:38.3 минута.

Красимир Анев спечели сребърен 
медал в преследването на 12.5 кило-
метра, като повали всичките 20 мише-
ни и остана на 27.6 секунди зад побе-
дителя Александър Логинов (Русия). 

Българинът завоюва 8-и медал от 
европейско първенство в кариера-
та си и втори в Италия след бронза 
в спринта.

Отборът на Норвегия 
спечели индивидуална-
та смесена щафета.  Ве-
тле Сястад Кристиансен 
и Текла Брун-Ли изми-
наха трасето за 35.39.6 
минути с 6 допълнител-
ни патрона и без наказа-
телна обиколка. Щафе-
тата на България в със-
тав Стефани Попова и 
Антон Синапов завър-
ши на 15-о място. Бълга-
рите останаха на 2:45.0 

минути зад победителите, след като 
използваха 15 допълнителни патро-
на, а Попова въртя една наказателна 
обиколка. България зае осмо място в 
смесената щафета. Нашият отбор бе в 
състав Емилия Йорданова, Даниела 
Кадева, Димитър Герджиков и Влади-
мир Илиев. Българите финишираха с 
изоставане от една минута и 50 секун-
ди от първото място, като използваха 
общо 8 допълнителни патрона.

 Шампион стана тимът на Украй-
на, втори на 11 секунди е Русия, а на 
трета позиция се нареди съставът на 
Норвегия. 

Радослав Янков за-
върши на четвърто 
място в паралелния ги-
гантски слалом от Све-
товната купа по сноу-
борд в Банско. Най-до-
брият български състе-
зател загуби в малкия 
финал от Андреас Про-
мегер (Австрия). Янков 
преодоля осминафи-
налната серия срещу 
Каспер Флюч (Швейца-
рия), на четвъртфина-
лите победи Рок Мар-
гуч (Словения), а на по-
луфиналите загуби от 
Едвин Корати (Италия). 

Победител стана Не-
вин Галмарини (Швей-
цария), който спечели 
Големия финал срещу 
Едвин Корати. Трети се 
нареди Промегер. Дру-
гите трима българи от-
паднаха още след пър-
вия манш в квалифика-
циите. Станислав Ван-
гелов се нареди 46-и, 
веднага след него за-
върши Михаил Кръш-

няк, а Димитър Гани-
чев остана 52-и. 

В генералното кла-
сиране за Световната 

купа води Галмарини с 
5530 точки, следван от 
Роланд Фишналер (Ав-
стрия) с 3516 точки и 
Андрей Собольов (Ру-
сия) с 3346 точки. Ра-
дослав Янков е шести 
с 3030 точки.  При же-
ните най-добрата бъл-
гарка Теодора Пенчева 
финишира на 25-о мяс-
то с 1:26.95 мин., кое-
то е най-доброто й кла-
сиране за сезона. По-
бедителка при жени-

те стана олимпийска-
та шампионка от Сочи 
2014 Юлия Дуймовиц 
(Австрия), която в Голе-

мия финал победи Ра-
мона Хофмайстер (Гер-
мания). За австрийката 
това е четвърта победа 
за сезона. Трета се кла-
сира Селина Йорг (Гер-
мания). В генералното 
подреждане за Светов-
ната купа води Естер 
Ледецка с 5740 точки, 
втора е Хофмайстер с 
4930 точки, а трета е 
Дуймовиц с 4220 точки. 
Теодора Пенчева е 41-
а с 211.30 точки.  

Двукратният свето-
вен бронзов медалист 
Боян Цзин (Китай) спе-
чели титлата при мъже-
те на турнира по фигур-
но пързаляне "Четирите 
континента" в столицата 
на Тайван - Тайпе. Цзин, 
който пропусна финала 
на Гран при заради кон-
тузия на крака, получи 
оценка от 200.78 точ-
ки за волната програма 
и събра сбор от 300.95 
точки. 

Китаецът изпълни че-
тири четворни скока в 
програмата си. Светов-
ният вицешампион Шо-
ма Уно (Япония), който 
водеше след кратката 
програма, остана на вто-
ро място с 297.94 точки. 
Американецът Джейсън 
Браун спечели бронзо-
вото отличие с личен 
рекорд от 179.44 точки 
за волната програма и 
сбор от 269.22 точки.

Японката Каори Са-
камото спечели титлата 

при жените.
Дебютантката Са-

камото събра сбор 
от 214.21 точки, след 
като беше втора след 
кратката програма и 
с п е ч е -
ли вол-
ната.

О щ е 
д в е 
японки 
се качи-
ха на по-
д и у м а . 
Защита-
ващата 

титлата си 
Маи Ми-
хара оста-
на втора с 
210.57 точ-
ки, а трета 
се нареди Сатоко Мия-
хара с 207.02 точки.

При танцовите двой-

ки триумфираха светов-
ните юношески шам-
пиони от София 2014 
Кейтлин Хауайек и Жан-
Люк Бейкър (САЩ) със 
174.29 точки.

А м е -
р и к а -
н ц и т е 
Т а р а 
Кейн и 
Д а н и 
О ' Ш е й , 
к о и -
то бя-
ха тре-
ти след 
к р а т к а -
та про-
г р а м а , 
с п е ч е -
лиха во-
лната и 

станаха шампиони при 
спортните двойки със 
сбор от 194.42  точки.

Каролин 
В о ж н я ц -
ки е нова-
та шампи-
онка на 
Austra l ian 
Open и но-
вата лидер-
ка в све-
т о в н а т а 
ранглиста. 
27-годиш-
ната дат-
чанка над-
ви на финала в Мел-
бърн досегашната 
водачка в ранглиста-
та на WTA Симона Ха-
леп със 7:6 (2), 3:6, 6:4 
след близо тричасова 
битка на "Род Лейвър 
Арина". 

За поставената под 
№2 Вожняцки това е 
първа титла от Голе-
мия шлем. 26-годиш-
ната Халеп пък про-
дължава да е без тро-
фей от "Шлема". 

Роджър Федерер 
продължава да пише 
история. 36-годиш-
ният швейцарец спе-
чели 20-ата си тит-
ла от Големия шлем, 
след като победи Ма-

рин Чилич с 6:2, 6:7(5), 
6:3, 3:6, 6:1 на финала на 
Australian Open. По този 
начин той за втора по-

редна година триумфи-
ра в Мелбърн.

За него това е шеста 
титла от Откритото пър-
венство на Австралия, с 

което се изравни с 
Рой Емерсън и Новак 
Джокович. Швейца-
рецът за втори път 
побеждава Чилич 
на финал от Голе-
мия шлем, след ка-
то го направи мина-
лата година на "Уим-
бълдън". Останалите 
шампиони са:

ДВОЙКИ МЪЖЕ: 
Оливер Марах (Ав-
стрия) и Мате Павич 

(Хърватия)
ДВОЙКИ ЖЕНИ: Ти-

меа Бабош (Унгария) и 
Кристина Младенович 

(Франция)
СМЕСЕНИ ДВОЙКИ: 

Габриела Дабровски 
(Канада) и Мате Павич 
(Хърватия).

каори сакамото

боян Цзин
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Безсилието 
поражда насилие

Навлязохме в новата 2018 г. На-
ред с анализа и равносметката на 
изтеклата всички сме в очакване 
на по-доброто в личен и общест-
вен план.

Измина и една година от засе-
данието на Централния съвет на 
Съюза на пенсионерите-2004 (СП-
2004), на което се взе решение да 
се подготви и проведе ІV  конгрес 
на 18.2.2017 г. Зададено беше и Из-
пълнителното бюро  да изготви не-
обходимите материали и да ги вне-
се в ЦС за обсъждане и приемане. 
Уви. Не се проведе нито пленум, 
нито конгрес.

С еднолични решения тези две 
изисквания се отложиха с неопре-
делени дати. Припомням, че чл. 32 
от нашия устав гласи: „При про-
дължително отсъствие или невъз-
можност да изпълнява задължени-
ята си (б. р. – разбирай председа-
телят на съюза) ЦС и ИБ избират 
заместник, който изпълнява него-
вите задължения.“

Този факт е в основата една част 
от делегатите да не приемат оп-
равдания като заболяването на 
председателя на съюза през този 
период.  Те добре знаят, че годи-
ни наред, много преди това, тези 
функции са изпълнявани от избра-
ния още непенсионирал се замест-
ник-председател Валентина Нико-
лова, и то срещу прилично възна-
граждение от членския им внос.

Тези и още много факти за нару-
шение на устава и Закона за юри-
дически лица с нестопанска цел 
(ЗЮЛНЦ) провокираха  65 редов-
но избрани делегати за конгреса  
да изразят своето несъгласие. По-
късно  станаха и свидетели на про-
цедурни хватки и нарушения в де-
ня на закъснелия конгрес, поради 
което го напуснаха. Те изразиха 
своето несъгласие още същия ден 
с подписите си в специален пои-
менен списък. Приложиха го към 
колективната си молба, подадена 
в Софийския градски съд (СГС) за 
решаване на възникналия юриди-
чески спор. Основание за това им 
дава чл. 25 от ЗЮЛНЦ.  По искане 
на съда са внесени и пет отдел-
ни искови молби на определени 
представители от колективно про-
тестиращи делегати. 

За всичко това вече е писано  в 
бр. 36 от 2017 г. на в. „Пенсионе-
ри“. Отговор на поставените въ-
проси обаче все още няма.

Изминалият едногодишен пе-
риод можеше да се използва за 
търсене на извънсъдебни въз-
можности за избягване на съдеб-
ните конфронтации, каквито да-
ва Гражданският процесуален ко-
декс (ГПК). Но на практика става 
точно обратното. 

Продължава извършването на 
дейности от ответната страна, 
свързани със задълбочаване на-
рушенията на устава и ЗЮЛНЦ. В 
някои случаи те граничат със са-

моразправа с дългогодишни чле-
нове - учредители на СП-2004, ог-
лавяващи областни, общински и 
други структури. Вместо срещи 
очи в очи за изясняване на исти-
ната  делегатите, изразили несъг-
ласие,  неоснователно се санкци-
онират. Правят се опити за проти-
вопоставяне. 

Искат се оставки и противоус-
тавно се отстраняват законно из-
брани местни лидери, а на тяхно 
място се натрапват  непознати ли-
ца. Такъв е случаят в столичната 
организация. Забравя се, че тези 
хора не са назначени от Централ-
ния съвет, те са законно избра-
ни  от членовете на пенсионер-
ските организации и техните ръ-
ководства.

С писмо № 1738/2017 г., подпи-
сано лично от г-жа Николова, се 
изпращат съобщения за отстраня-
ване от членство в съюза на ли-
ца, изпълняващи местни изборни 
лидерски функции, без да се по-
сочват основанието и членът от 
устава. 

Свикват се дори заседания без 
знанието на местните ръководни 
органи, на които се обсъждат лич-
ности в тяхно отсъствие. Това во-
ди само до задълбочаване на въз-
никналата конфронтация. 

Този недемократичен стил и ме-
тод навремето принуди една от 
най-активните - областната струк-
тура в Бургас, начело с предсе-
дателя Вяра Андонова да напус-
не СП-2004 и заедно със стоти-
ци членове да регистрират ново 
юридическо лице с удостоверение 
№001/ 6.10.2010 г. с наименование  
Сдружение „Съюз на пенсионери-
те- 2004 – Бургас“. И те са наказа-
ни за изразено становище.

Налице са факти за предпри-
емане на санкциониращи дейст-
вия от членове, промъкнали се по 
незнайни пътища, без да са избра-
ни, в централното ръководство и 
днес раздават справедливост. Как-
во обяснение би дала самата неле-
гитимна все още председателка, 
която своеволно, без  знанието на 
столичния съвет, в нарушение на 
устава решава и се включва в спи-
съка на делегатите от Русе? А вне-
сените за вписване в СГС обстоя-
телства – промени, разминаващи 
се с решенията по протокола от 
конгреса, не са ли достатъчни, за 
да й се потърси отговорност и да 
бъде санкционирана от структура-
та, където членува?

Бягството от истината е безси-
лие, което поражда насилие и са-
моразправа с членовете на съюза 
по най-безапелационен и безпар-
донен начин. Това не вещае добро 
бъдеще на организационното със-
тояние на СП-2004.

инж. Петър ПЕТров,
делегат на IV конгрес  

от столичната организация 
на сП-2004

 до президента на република българия  г-н румен радев
 до председателя на народното събрание г-жа Цвета караянчева

 до министър-председателя на република  българия г-н бойко борисов
 до омбудсмана на република българия  мая манолова

 копие: до вестник „Пенсионери” г-н дафинкичев
 копие: до валентина николова, 

 председател на съюза на пенсионерите-2004 - софия

 уважаЕМи 
г-Н ПрЕЗиДЕНТ, 

Уважаеми представи-
тели на държавната власт 
(народни представители, 
министър - председател и 
министри),

уважаЕМи
 ПЕНсиоНЕри,

 С настоящото обръще-
ние призоваваме всички 
структури на СП-2004 в 
страната да се включат 
най-активно в обсъжда-
нето на Истанбулската 
конвенция.

 С тревога установя-
ваме, че борбата с наси-
лието срещу жените и 
домашното насилие се 
свързва с ново разбира-
не за човека като самов-
ластен господар, след-
ващ желанията и страс-
тите си до степен всеки 
сам да самоопределя до-
ри и половата си принад-
лежност.

 Категорично сме про-
тив да се търсят причини-
те за насилието над жени 
и домашното насилие в 
обективния характер на 
половото деление на чо-
вешкия род. Защото по-
ловото деление се отнася 
за цялата жива природа.

Човешкият род е вис-
шата форма на живите 
организми, надарен със 
съзнание и воля.

 Но това не означава 
всеки човек сам да опре-
деля (субективно) при-
надлежността към даден 
пол.

 Считаме, че с терми-
на „джендър”, преведен 
на български като „соци-
ален пол”, се преследват 
цели, коренно различни 
от прокламираните – за 
защита на жените от на-
силие.

 С тези понятия се цели 
да се превърне в държав-
на политика ( ако се рати-
фицира от Народното съ-
брание) конкретна идео-
логия, според която се от-
рича съществуването на 
човека като мъж и жена. 
Категорично се противо-
поставяме на разглежда-
нето на биологичния пол 
на човека като нещо чуж-
до на неговата идентич-
ност като „диктатура на 
природата” над свобод-
ното самоопределяне на 
човека. И човек трябва-
ло да се освободи от тази 
диктатура. Човекът е част 
от живата природа, а не 
противопоставяйки й се. 

Против сме ратифика-
цията на Истанбулската 
конвенция, защото след 
нейното ратифициране и 
идеологията й се превръ-
ща в правов ред, задъл-

жителен за всеки българ-
ски гражданин. Така се от-
рича обективният харак-
тер на човешкия пол като 
част от половото деление 
на живия организъм, част 
от който е и човешкият 
организъм.

 Против сме ратифи-
кацията на конвенция-
та, защото след като се 
превърне в правов ред 
– коренно ще се проме-
нят отношенията към 
традиционната христи-
янска религия, българ-
ските традиции, оби-
чаи, образование.

 Считаме, че дискри-
минацията и насилието 
се осъществяват не само 
върху жените, но и върху 
децата, върху възрастни-
те хора независимо от по-
ла им, въобще върху со-
циално слабите слоеве в 
човешкото общество.

 Ние сме не само про-
тив домашното насилие, 
но и против всякакво на-
силие на човешката лич-
ност (било то жена, мъж, 
дете, възрастен човек). 
Но съществуващата дис-
криминация и насилие не 
се коренят в „пола, соци-
алния пол (джендър), ра-
са, цвят на кожата, език, 
религия, политически 
или други убеждения, 
национален или социа-
лен произход, принад-
лежност към национално 
малцинство, имуществе-
но състояние, рождение, 
социална ориентация, 
идентичност, основана 
на пол, възраст, здраво-
словно състояние“, се 
казва в член 4, точка 3 от 
конвенцията.

 Заставаме твърдо в за-
щита на християнството 
като цивилизация, в за-
щита на традиционните 
разбирания на българ-
ския народ за вяра, на-
родност, нравственост, 
чест, достойнство, въз-
питание, семейство.

 Считаме за истинско 
кощунство над децата да 
се занимават в детските 
градини с определяне на 
половата си принадлеж-
ност.

 Категорично сме про-
тив ратификацията на 
конвенцията. Нейните 
регламентации, свърза-
ни с въвеждане на обу-
чение за нестереотипни-
те роли на пола „в офици-
алните учебни програми 
и на всички образовател-
ни равнища”, са насоче-
ни против брачния съюз 
на мъжа и жената за де-
цата като продължение 
на човешкия род, където 
любовта между тях служи 

за спасението на човека и 
на човешкия род.

 Обръщаме се към на-
родните представители и 
към министър-председа-
теля и министрите реал-
но да се борят с насилие-
то над жени и домашното 
насилие в България не ка-
то ратифицират Истанб-
улската конвенция, коя-
то води до промяна на 
светогледа на народа ни, 
на традициите, нравите и 
обичаите му.

 Не допускайте ратифи-
кацията на конвенцията 
да се превърне в сред-
ство за насаждане на чуж-
да за българския народ 
ценностна система и за 
управление на общество-
то ни по модел в интерес 
на малка част от него.

 В Конституцията на Ре-
публика България, член 
6 категорично се пове-
лява, че „всички гражда-
ни са равни пред закона”. 
Не се допускат никакви 
ограничения. В съответ-
ствие с този член в пери-
ода от 2000 г. до 2016 г. 
са приети:

 1. Закон за защита 
на детето, ДВ, бр. 48 от 
13.6.2000 г.

 2. Закон за вероизпо-
веданията, ДВ, бр. 20 от 
29.12.2002 г.

 3. Закон за защита от 
домашното насилие, ДВ, 
бр. 102 от 2009 г. в сила 
от 22.12.2009 г.

 4. Закон за равнопо-
ставеността на жените 
и мъжете, ДВ, бр. 33 от 
26.4.2016 г.

 5. А в член 8 (пара-
граф 3) от Кодекса на 
труда още от 1.1.1967 г. 
е записано, че не се до-
пуска „пряка или непряка 
дискриминация, основа-
на на народност, произ-
ход, пол, сексуална ори-
ентация”.

 6. Има и приет правил-
ник на Закона за защита 
от домашното насилие.

Имаме в Република 
България достатъчно за-
кони, които отразяват в 
съответствие с конститу-
цията проблемите, засег-
нати в Истанбулската кон-
венция.

 За какво е необходи-
ма ратификация на кон-
венцията? За да се харчат 
повече пари от бюдже-
та ли? За да се ограни-
чи повече независимост-
та на страната ни? Или за 
да се създаде допълните-
лен хаос в съзнанието на 
народа ни?

 от областния съвет 
на сП-2004 - Шумен

Председател
 д-р анка ЯНкова

 на Областния съвет на сП-2004 - шумен, по повод на „конвенцията на 
съвета на европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени-

те и домашното насилие” така наречената истанбулска конвенция

ОбРъщенИе 

По решение на ЦС на 
СП-2004, състоял се на  
7.10.2017 г., за систем-
но нарушение на Уста-
ва и Етичния кодекс и с 
действията и поведение-
то си  саботират дейност-
та и  уронват авторитета  
на съюза 

ОТСТРАНЯВА: 
Катя  Христова от длъж-

ността  областен предсе-
дател  на  Перник и  като  

редови член на Съюза на  
пенсионерите-2004; 

Стефан Стефанов  като  
зам. областен   председа-
тел на Перник и  член на 
съюза и  

Петър  Петров - пред-
седател  на Столичната 
организация  и  член  на  
съюза.

Моля да  не  се гласува  
доверие и да не се оказва 
съдействие  и помощ на 

посочените по-горе ли-
ца, тъй като те вече не 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ Съюза 
на пенсионерите-2004  и 
нямат право да предста-
вят  материали за  публи-
куване от  името на  съ-
юза. В противен случай  
носят  съдебна  отговор-
ност. 

Председател 
 на сП-2004 

валентина Николова 

СЪОБЩЕНИЕ
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Истината е, ÷е се оби÷аме
От стр. 1

А Три-
фон Заре-
зан почи-
таме по-
добаващо 
– с хубава, 
домашно 
приготве-
на вече-
ря, цве-
тя и пив-
ко вино. 
Свети Ва-
лентин не 
е правос-
лавен, не 
е българ-
ски праз-
ник.

- спло-
т е н о с т -
та и хар-
монията 
във ва-
шето семейство са за 
пример. как успявате 
да съхраните любовта 
си?

андрей: -  Смятам, 
че най-важното е ед-
на любов да не се 
изроди само в обич. 
Любовта е специал-
но нещо, което тряб-
ва да поддържаш 
цял живот. В мига, в 
който я приемеш за 
даденост, вече не е 
любов, а нещо друго. 
Човек никога не би-
ва да спори с човека 
до себе си за същест-
вени неща, а само за 
маловажните.

- Заедно сте във 
време, когато бра-
ковете са на кръс-
топът...

ернестина: - Мо-
же би ни държи за-
едно това, през кое-
то минахме в Италия, 
детето ни, общите инте-
реси. Но истината е, че 
се обичаме.

андрей: - Заедно сме, 
защото аз съм много 

т о л е -
рантен 
и тър-
п е л и в 
мъж. И 
най-ве-
че, за-
щ о т о 
обичам 
Ернес-
т и н а 
– тя е 
у м н а , 
краси-
ва, ин-
т е л и -
гентна 
и с чув-
ство за 
хумор.

- гос-
п о ж о 
Шино-
ва, ге-
роиня-

та ви Ерна стаменова 
от „откраднат живот” 
се цени с респект, но в 
живота чие мнение за 

вас е най-важно?
- На близките ми хо-

ра, на семейството, раз-
бира се. Но първо е мо-
ето собствено мнение. 

След което на колеги, 
приятели или просто 
добри познати.

- в семейството 
случва ли се да се кри-
тикувате един друг?

андрей: - Да чукна на 
дърво, семейни драми 
не сме имали. Преми-
навали сме през трудни 
периоди, в които на-
пример са ни липсвали 
пари, но оцеляхме. Се-
мейният ни живот е до-
бър, дори щастлив, ма-
кар че Ернестина често 
ме критикува. А може 
би това крепи брака ни.

ернестина: - При 
грешна стъпка от моя 
страна Андрей не про-
пуска да ме критикува 
– за това, че съм пре-
калено отворена към 
всичко, че не казвам 
„не”. Но аз ще си остана 
такава, както казва той, 
„лигава”, защото мисля, 
че трябва да сме отзив-

чиви и до-
бри.

- има 
ли роли 
в киното, 
които са 
като Биб-
лия за 
вас?

е р н е с -
тина: - 
И м е н н о 
чрез ро-
лите си 
открих и 
все още 
откривам 
в себе си 
р а з л и ч -
ни черти, 
които не 
смятах, че 
притежа-
вам. Ки-

ното наистина помага 
да намериш себе си, 
да изживееш във въ-
ображението си неща, 
с които животът неви-

не сте могли да й да-
дете?

ернестина: - Дъще-
ря ми трудничко бих 
могла да я коментирам, 

но се чувствам неверо-
ятно горда с нея. Сери-
озно като се позамисля, 
когато навърши 27 го-
дини, вече ще държи в 
ръцете си човешки жи-
вот. Сега моята щерка 
полага големи усилия и 
старания да стане наис-
тина хуманен лекар. Не 
знам как съм се справи-
ла като майка с възпи-
танието, но знам едно 
– предала съм й абсо-
лютно всичко, в което 
аз вярвам.

андрей: - Детето си 

възпитахме да вярва в 
чисто човешките цен-
ности, милосърдието 
и морала, в справед-
ливостта. Да вярва, че 

хората по 
принцип са 
добри и най-
важното е да 
можеш да го 
откриеш.

- с какво 
запълвате 
часовете си 
за отдих?

ернести-
на: - Допада 
ми да лежа 
на лежанка-
та у дома и 
да чета ин-
тересна кни-
га. Така си 

почивам.
андрей: - Обичам 

полската работа и ко-
пая в градината. А Ер-
нестина сади цветята. 

- Пожелайте нещо 
на читателите.

андрей: - Ще им по-
желая да бъдат винаги 
влюбени и това чувство 
да не ги напуска.

ернестина: - Да па-
зят любовта си и да я 
отглеждат, както се от-
глежда дете.

въпросите зададе 
иво аНгЕлов

Големият български поет Иван 
Цанев (на снимката) е носителят 
на Националната Яворова литера-
турна награда. Първият носител на 
Яворовата награда е поетът Павел 
Матев (1968). С нея са били удосто-
явани Христо Фотев, Калин Донков, 
Михаил Неделчев. 

От 1968 г. в Чирпан се провеж-
дат ежегодните Яворови януарски 
дни. Откриването им става на рож-
дения ден на поета - 13 януари, а 
значимостта им ги превръща в цен-

тър на културния календар 
на страната. 

Иван  Цанев е роден на 30 
ноември 1941 г. в Русе. За-
вършва руска и българска 
филология в СУ "Св. Климент 
Охридски". През годините 
работи като редактор в от-
дел "Поезия" във в. "Студент-
ска трибуна", сп. "Родна реч", 
сп. "Славейче",  изд. "Българ-
ски художник", изд. "Българ-
ски писател", а през 1990 г. 
само за три дни е главен ре-

дактор на сп. "Картинна галерия". 
Дебютът му е през 1968 г. със сти-

хосбирката "Седмица", определена 
за явление в младата българска по-
езия. Издава стихосбирките "Неде-
лен земетръс", "Телеграма", "Еднич-
ка дума", "Седмоднев" и др. През 70-
те и 80-те години се утвърждава ка-
то един от най-добрите поети за де-
ца. Сред най-известните му книги за 
деца са "Дневно щурче" (1975), "Чу-
халче" (1979), "Огънче алено" (1984), 
"Светлоструй" (1987). 

На 8 февруари светов-
нопризнатата цигуларка 
сара Чанг ще изнесе кон-
церт със софийската фил-
хармония под диригент-
ството на маестро Найден 
Тодоров. в програмата са 
включени любими произ-
ведения на Пиацола, Бърн-
стейн и гершуин. Магне-
тичната сара получава 
първото си признание ед-
ва 8-годишна, когато де-
бютира на сцената на Ню-
йоркската филхармония. 
На тази крехка възраст тя 
вече свири пред големите 
диригенти рикардо Мути и 
Зубин Мета, а на 10 години 
записва първия си албум, 
наречен "Дебют".

с дъщерята йоана

ернестина и татяна лолова

На 8 февруари светов-

Виртуозната Сара Чанг

Страницата подготви невена нИКОлОвА

наги те сблъсква. Това 
се отнася не само за 
мен като актриса, но и 
за всеки зрител, който 
си позволи да се оста-
ви на филма да го води 
и след това се запита: 
ами аз какво щях да на-
правя, ако бях на него-
во място. Хубави фил-
ми като „Амаркорд” на 
Фелини, „Военнополе-
ва болница” на Олтман, 
„Нощен портиер” на 
Лилиана Кавани за съ-
жаление сега не могат 
да се видят от младите, 
за да им дадат истинско 
усещане за кино.

андрей: - Киното е 
изкуство, което ми по-

мага да разбера себе 
си. Животът на пръв по-
глед е еднообразен и 
скучен, а киното ти дава 
възможност да го ви-
диш интересен и смис-
лен. Такива са ленти-
те на велики режисьо-
ри като Бунюел, Хич-
кок, Фелини, Тарковски, 
Бергман...

- освен спътници в 
живота вие сте и ро-
дители. Доволни ли 
сте от възпитанието 
на дъщеря ви Йоана, 
или има нещо, което 

ЧРД!
редакционният екип на в. „Пенсионери“ 

честити  поредния рожден ден - 2 февруари 
-  на нашата приятелка стоянка мутафова 
и й желае много здраве и творчески успехи!
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Cлaви Tpифoнoв обиди Beнeтa Paйкoвa

Сбъдна се голямата 
мечта на Любo Heйкoв

Mapия: Нaдявaм ce 
тpeтият ми бpaк 

дa e ycпeшeн

Иcтинaтa зa мъжa 
нa Гaлa лъcнa

Страницата подготви Соня вълКОвА

Mapтa Baчкoвa не мoжe 
дa пpocти нa Bлaдo Пeнeв 

Любo Heйĸoв e нa 
въpxa нa щacтиeтo, 
ceмeйнaтa идилия 
cъс съпругата му 
Гинĸa e нeвepoятнa! 
Eдин oт нaй-дoбpи-
тe ĸoмици y нac бe 
cпoxoдeн oт нaй-
гoлямoтo щacтиe зa 
eдин мъж. Hoвaтa 
гoдинa мy дoнece 
н a й - п p e ĸ p a c н и я 
пoдapъĸ. Aĸтьopът 
зa втopи път щe 
cтaвa бaщa.  

Teмaтa c дeцaтa e 
ocoбeнo дeлиĸaтнa 
в дoмa нa Любo 
Heйĸoв. 

Oщe пpeди дocтa гoдини, ĸoгaтo 
нямaxa нитo eдин нacлeдниĸ, Гинĸa 
нaпpaви cпoнтaнeн aбopт, ĸoeтo 
нapaни мнoгo и двaмaтa. Koмиĸът 
и дo днec paзĸaзвa пpeз cълзи тa-
зи иcтopия.

Bce пaĸ пpeди 7 гoдини тe cтaнaxa 

poдитeли зa 
пъpви път. 

Poди им 
ce мoмичeн-
цe, ĸoeтo 
e вcичĸo в 
живoтa и 
нa двaмaтa. 
Bce oщe e 
твъpдe paнo 
дa ce гoвopи 
зa пoла нa 
в т o p o т o 
им дeтe. 
Πo вcяĸa 
вepoятнocт 
щacтливи-
тe poдитeли 
тoзи път 

иcĸaт дa имaт мoмчeнцe, зa дa ce 
пopaдвaт и нa cин.

Любo и Гинĸa oбaчe тoлĸoвa 
мнoгo ca пpeживeли, чe нaдaли имaт 
няĸaĸви пpeтeнции ĸъм Гocпoд. 

Зa тяx най-вaжнoтo e детето дa e 
живo и здpaвo.

Чa p o в н a т a 
aĸтpиca Mapтa 
Baчĸoвa нe e нa 

ceбe cи.  Пpичинaтa 
зa тoвa e дълбoĸoтo 
й paзoчapoвaниe и 
oбидa oт Bлaдo 
Πeнeв. Kaĸтo 
знaeм, aĸтьopът 
oт гoдини e нaй-
близĸият й чoвeĸ, 
a любoвтa нa 
Mapтa ĸъм нeгo e 
бeзгpaничнa. Той 
нe пoĸaни Mapтa 
cъc ceбe cи в Πepy, 
ĸoeтo жecтoĸo я 
oбиди. Heвeднъж 
щepĸaтa нa Гpигop 
Baчĸoв e пpиз-
нaвaлa oтĸpитo, 
чe Πeнeв e любoв-
тa нa живoтa й и 
нe мoжe дa cи пpeдcтa-
ви и дeн бeз нeгo. Toч-
нo тoвa e и пpичинaтa 
тя дa бъдe тoлĸoвa 
oбидeнa и oгopчeнa oт 
пocтъпĸaтa мy. 

Oĸaзa ce, чe през 
янyapи Bлaдo Πeнeв e 
нaвъpшил 60 гoдини. 

Peшeниeтo 
му пъpвo 
ш o ĸ и p a л o , 
a пocлe 
c ъ c и п a л o 
M a p т a , 
p a з ĸ p и в a т 
близĸи дo об-
кръжението 
й. Aĸтpиcaтa 
тaйнo ce нa-
дявaлa и 
пoчти билa 
cигypнa, чe 
любимият щe 
й пpeдлoжи 

дa гo пpидpyжи.  
„Зa нeя тoвa e 

пpeдaтeлcтвo. Дока-
зателство, чe тoй нe 
я oбичa тaĸa, ĸaĸтo тя 
нeгo. Bcяĸa дpyгa нa 
нeйнo мяcтo би pea-
гиpaлa пo cъщия нa-
чин“, ĸaтeгopични ca 
изтoчницитe.

й. Toвa видимo cъздaдe 
диcĸoмфopт y вoдeщaтa, 
ĸoятo пoдминa тeмaтa. Зa 
нeйнa злa yчacт oбaчe тa-
зи cитyaция нe й ce cлyч-
вa зa пъpви път. Cпopeд 
cлyxoвeтe Cтeфaн пo 
пpинцип бил гoлям 
нepвaĸ. Toй ce изнep-
вял oт вcичĸo и бил c 
мнoгo тpyдeн xapaĸтep. 
Гaлa билa тaзи, ĸoятo 
чecтo oтcтъпвaлa, зa дa 
нe cтaвaт лyди cĸaндaли 
вĸъщи. Mъжът й ce 
ядocвaл oт нaй-дpeб-

нoтo и пocтoяннo пиeл 
ycпoĸoитeлни, ĸaĸтo и 
xaпчeтa зa ĸpъвнo.

Maĸap дa нямaт 
бpaĸ пoмeждy cи, Гaлa 
и Cтeфaн  твъpдят, чe 
мнoгo ce oбичaт. He e 
яcнo зaщo нe ca ce oжe-
нили и дaли щe гo cтopят 
няĸoгa. C тaĸъв мъж e 
мнoгo тpyднo дa ce жи-
вee. Но Гaлa ycпявa нaд 
дeceтилeтиe дa гo пpa-
ви, зaщoтo тoй cи имaл 
дpyги ĸaчecтвa, ĸoитo тя 
мнoгo цeнялa.

Дecи Бaнoвa нe 
cпиpa дa ce xвaли c 
вpъзĸaтa cи c Poceн 
Πлeвнeлиeв. Наско-
ро в пpeдaвaнeтo 
„Ha кафе“ Дecи 
paзĸpи: „Посрещ-
нахме 2018-a c 
пpиятeли в Бaнcĸo. 
Бeшe пoзитивнo 
нaчaлo, плyвaxмe 
в минepaлнa вoдa. 
Πpиcъcтвax нa 
мнoгo cпeциaлнo 
cъбитиe. Toвa бeшe 
opгaнизиpaнa cpeщa нa цeлия ĸлac 
от cъyчeницитe нa Poceн. Cтpaxoт-
ни xopa, ĸoитo иcĸaxa дa ce зaпoз-
нaят c мeн“, сподели тя. „Moгa дa 

ce пoxвaля c 
мнoгo cepиoзeн 
нaпpeдъĸ нa 
cĸитe. Имax 
мнoгo дoбъp cĸи 
yчитeл. Πpeди 
13 гoдини нa 
„Aлeĸo“ изĸapax 
пъpвoтo нивo, 
ĸoгaтo ce нayчиx 
дa пaдaм и дa 
пpaвя paлo. Ceгa 
Росен ce пoгpи-
жи дa нaпpeднa. 
Kapaшe плътнo 

зaд мeн и мe пaзeшe oт мнoгo дoбpи-
тe cĸиopи, зaщoтo в тaĸивa cитyaции 
e oпacнo“, oбяcни Деси.

Πoпфoлĸ звeздaтa Mapия имa гoлeми нaдeж-
ди зa нacтoящaтa гoдинa. Tя oтнoвo e влюбeнa 
и ĸpoи плaнoвe c нoв мъж. 

Пpeдпoлaгa се, чe това e Aнгeл Cвинapя. 
Maĸap paзлиĸaтa им дa e oĸoлo 20 гoдини, пe-
вицaтa cи пpeдcтaвя бъдeщeтo c нeгo.

Bъв „BИΠ Бpaдъp“ тя cпoдeли, чe нaй-гaлaнт-
ният мъж, ĸoгoтo e имaлa в живoтa cи дoceгa, e 
имeннo нacтoящият й любим. Зaтoвa нищo чyд-
нo, чe гo иcĸa и зa в бъдeщe пpи нeя.

„Mнoгo cъм щacтливa и ми личи. Haдявaм 
ce тpeтият ми брак дa e cпoлyчлив и ycпeшeн“, 
ĸoмeнтиpa наскоро тя.

Дaли e пoлyчилa нoвo пpeдлoжeниe зa бpaĸ 
или нe, нe cтaвa яcнo. Явнo oбaчe фoлĸдивaтa 
миcли пaĸ дa ce oмъжи.

Зa тaзи гoдинa oбaчe ĸъcмeтът й oт бaницaтa 
нe e cвaтбa, a пътyвaнe дo тaйнcтвeнa cтpaнa. 
Heщo, ĸoeтo тя пpивeтcтвa c двe pъцe.

„Aз съм чoвeĸ, ĸoйтo oбoжaвa дa пътyвa, пo-
xyбaв ĸъcмeт oт тoвa, здpaвe мy ĸaжи”, cпoдeля 
Mapия.

Πpипoмнямe, чe пpeднитe й двa бpaĸa ce 
пpoвaлиxa c гpъм и тpяcъĸ. Πъpвo ce paздeли 
c бaщaтa нa eдинcтвeнoтo cи дeтe – Mитĸo Aн-
дoнoв, a пocлe Xpиcтиян Гyщepoв я изxвъpли 
oт дoмa cи пo нaй-бpyтaлния нaчин.

Cтeфaн Hиĸoлoв, 
ĸoйтo вoди ин-
ф o p м a ц и o н н и я 

блoĸ нa „Ha ĸaфe“ зaeднo 
c жeнa cи Гaлa, ce oĸaзa c 
дocтa cпpиxaв xapaĸтep. 
Toвa cи пpoличa в eфиpa 

нa Hoвa тв наскоро. 
Блoндинĸaтa peши дa 
пoтyпa cвoя възлюбeн, 
дoĸaтo тoй гoвopeшe. 
Boдeщият вeднaгa й 
нaпpaви зaбeлeжĸa, чe 
ce изнepвя oт дeйcтвиятa 

Шoyмeнът Cлaви 
Tpифoнoв ниĸoгa нe ce 
e cъoбpaзявaл c чyж-
дaтa бoлĸa. B cвoeтo 
пpeдaвaнe нeвeднъж 
ce e гaвpил c paзлични 
xopa, пpи тoвa пo дocтa 
нeĸoлeгиaлeн нaчин и 
бeз дa пoдбиpa мoмeнтa. 
Имeннo тaĸъв e cлyчaят 
c Beнeтa Paйĸoвa, ĸoятo 
попaднa пoд изcтpeлитe 
нa Дългия. Tв вoдeщaтa 
cтaнa жepтвa нa пopeд-
нитe yнижeния, ĸoитo 
„Шoyтo нa Cлaви“ пoд-
нece нa cвoитe зpитeли.

Гoлoглaвият шoyмeн 
oпpeдeли Beни ĸaтo вe-
щицa. Toй paзĸpи, чe имa 
тaĸивa жeни, и изпoлзвa 
имeннo нeя ĸaтo пpимep. 
Πреди време „Πaпapaци“ 
излъчи eпизoд, в ĸoйтo 
Beнeтa Paйĸoвa, ĸoятo e 
вoдeщa тaм, бe cъбpaлa 
нa eднa мaca няĸoлĸo 
извecтни дaми oт poд-
ния xaйлaйф. Cлaви ги 
oпpeдeли ĸaтo вeщици. 
Cpeд тяx peдoм дo Be-
ни бяxa жypнaлиcтĸaтa 
Coня Koлтyĸлиeвa, 

фoлĸпeвицaтa Kaли, 
плeймeйтĸaтa Acя 
Kaпчиĸoвa, миcĸaтa Aн-
тoния Πeтpoвa, пoпфoлĸ 
фypиятa Aлиcия и дpyгa 
плeймeйтĸa – Злaтĸa 
Paйĸoвa. Bcичĸи дo eд-
нa бяxa yнизeни oт Cлa-
ви Tpифoнoв. Зa Beнeтa 

Paйĸoвa oбaчe yдapът e 
нaй-гoлям, зaщoтo тя ce 
нaмиpa в личнa дpaмa 
и нaй-вepoятнo ce нa-
дявa нa cъпpичacтнocт. 
Boдeщaтa ce paзвeждa 
cлeд 13 гoдини бpaĸ, нo 
явнo Дългия нe ce ин-
тepecyвa oт тaĸивa нeщa.

Дecи Бaнoвa не спира да се хвали

Зa юбилeя cи тoй 
избpaл дa нe ocтaвa в 
Бългapия, a дa гo oт-
пpaзнyвa нa дaлeчнo и 
eĸзoтичнo мяcтo. 

Kaĸвo пo-пoдxoдящo 
oт Πepy?!

Bлaдo зaминaл, но 
без Mapтa Baчĸoвa, a с 
дъщepя си Янa. 
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32 Световна мозайка

Àмериканöи изобретиõа  
плаваùа палатка

Необичайни огради

Îт трън та на глог

Отказ от Бога 
заради жена

Äóõúò íà Ñòàí Ëàóðåë 
ñå ÿâèë â êèíîñàëîí

Áлизнаöи се родиõа в две различни години

Поредна звезда в 
Àлеята на славата

Õирóрг на сúд за рисóнки вúрõó паöиенти

64-годишният Мики 
Уирмъч от малкия ан-
глийски град Бишоп-
Оукланд, графство Да-
ръм, твърди, че 
успял да за-
снеме ду-
ха на  из-
вестния 
к о м и к 
С т а н 
Л о у -
р е л . 
М и -
к и 
п о -
п а д -
н а л 
н а 
п р о -
жекция 
на не-
мия филм 
„Любовни-
те писма на 
Ева” от 1927 г., в 
който една от ролите 
се изпълнява от Ла-
урел. По средата на 
филма той забелязал 
недалеч от  себе си не-
ясна човешка фигура, 

по-скоро приличаща 
на привидение. Мики 
извадил смартфона си 
и успял да я заснеме, 

когато тя се при-
ближила вни-

мателно до 
него и му 

прошеп-
нала да 
не го 
п р а -
в и . 
Т о -
г а в а 
т о й 
осъз-
н а л , 
ч е 

п р е д 
н е -

го стои 
с а м и я т н 

Стан Ла-
урел. 

Разглеждайки 
изображението по-
късно, се установило, 
че в действителност 
на снимката е запеча-
тана полупрозрачната 
фигура на Стан Лаурел. 

компания от щата охайо пусна на пазара 
първата по рода си плаваща палатка, в която 
може да се почива директно във водата. Та-
зи иновация 
п р е д с т а в л я -
ва надуваема 
лодка с удобен 
матрак, кой-
то се поставя в 
стабилната па-
латка във во-
дата. размери-
те на палатката 
и надуваемата 
лодка са еднакви, конструкцията е оригинална 
и атрактивна. Плаващата палатка изтрива гра-
ниците между къмпингуването и пътешестви-
ята по вода. Тя не изисква инсталиране на под-
пори за поддържане на конструкцията и в съ-
щото време е напълно надуваема, а въздушно-
то налягане вътре в нея е достатъчно, за да мо-
же да издържа при силен вятър. Палатката се 
състои от три въздушни камери: две в долната 
й част и една в самата конструкция. Дебелина-
та на пода е около 15 см, палатката е водоус-
тойчива и е надеждно затворена. размерът на 
конструкцията е 2,44 на 2,44 метра и в нея мо-
гат спокойно да почиват 6 души. Плуващата па-
латка тежи 34 кг и се продава за 1499 долара.

Но в о з е л а н д ц и т е 
имат уникален на-
чин да изхвърлят 

боклука си - те го окачват 
на огради. Сутиени, бо-
туши, четки за зъби, ве-
лосипеди - всичко, кое-
то е приключило живо-
та си в полза на обще-
ството, се окачва масо-
во на пътните огради. На-
чалото е сложено една 
сутрин през 1999 г., ко-
гато са намерени чети-
ри женски сутиена, при-
крепени към оградата, 
разположена по проте-
жение на пътя в Центра-
лен Отаго. Говори се, че 
група празнуващи нова-
та година жени в близ-
ко заведение оставили 
бельото си за спомен. 

През следващите някол-
ко седмици броят на су-
тиените на оградата по-
стоянно се увеличавал, 
докато към края на фев-
руари 2000 г. там имало 
поне 60. Докато се раз-
пространява новината за 
необичайната украса на 

оградата, върху нея се по-
явяват все повече сути-
ени. През следващите го-
дини броят им вече се из-
мерва в хиляди, а ограда-
та се превръща в уникал-
на туристическа атрак-
ция. Друга необичайна 
ограда се намира на тих 

селски път на около по-
ловин час от Хамилтън. 
Тя е украсена със стоти-
ци четки за зъби в ярки 
цветове. Създателят на 
тази атракция е местен. 
Славата на оградата оба-
че расте и днес към нея 
се изпращат четки от ця-
лата страна и дори отвъд 
океана. Четката за зъби 
на Хелън Кларк, бившия 
министър-председател 
на Нова Зеландия, също 
виси там. Много от но-
возеландците обичат да 
украсяват оградите си и 
с джапанки. 

Ник Нолти, познат с роли-
те си в "48 часа", "Принцът на 
приливите", "Нос Страх", "Тро-
пическа буря", беше почетен 
със звезда на холивудската 
Алея на славата. Звездата на 
76-годишния Нолти е 2623-ата 
на прочутата алея в Холивуд. 
На церемонията по открива-
нето й присъстваха съпруга-
та, дъщерята, синът, снахата 
и внучката на актьора, както 

и режисьорът Гавин О'Конър, 
работил с Ник Нолти над фил-
ма "Воин" (2011). 

"Когато все още не бях ак-
тьор, понякога идвах тук и гле-
дах тези звезди. Гледайки ги, 
си представях хората, които 
представляват, техните исто-
рии, филмите с тяхно участие. 
За мен е огромна чест да полу-
ча подобно признание", спо-
деля Ник Нолти. 

След като уплашеният 
служител му дал близо 
пет хиляди долара, Ло-
рънс отишъл във фоа-
йето на банката, където 
седнал и изчакал спо-
койно пристигането на 
полицията. 

В дома на „прес-
тъпника“ била откри-
та бележка, в коя-
то отчаяният банков 
обирджия написал, че 

Хирург от Бирмингам отива на съд 
по обвинение, че оставял следи в тя-
лото на пациенти по време на опера-

ция. Със специален лазер, 
използван обикновено за 
спиране на кръвотечение, 
той изписвал инициалите 
си върху органите, които 
присаждал. Поне двама 
пациенти с присаден че-
рен дроб под упойка би-
ли белязани от него през 
2013 г. 

Рисунките след време 
щели да изчезнат, но сле-

доветелите са безмилостни, защото 
според тях се нарушавали основни 
човешки права.

30-годишен монах от 
манастир на остров Са-
мос захвърлил расото и 
решил да изживее лю-
бовта си с германска 
екскурзоводка. Двамата 
се запознали преди 3 го-
дини в манастира, къде-
то тя отишла по работа. 
В п о -
с л е д -
с т в и е 
г е р -
м а н -
к а т а 
з а п о -
чнала 
да по-
сеща-
ва по-
ч е с т о 
мана-
стира, който се оказал 
любовно гнездо за два-
мата. Те се опитали да 
скрият връзката си, но в 
крайна сметка монахът 
решил да премахне ро-
бата си и напуснал мо-
нашеския живот.

Близнаци се появиха на бял 
свят в Калифорния в две раз-
лични години - навръх Нова го-
дина. Макар и с разлика само 
от 20 минути, жена роди момче 
и момиче, чиито рождени да-
ти са напълно различни – в две 
години и два различни месеца, 
съобщават американски медии. 
Хоакин и Аитанаде Хесус Оти-
верос трябвало да проплачат на 

27.12.2017 г., но раждането се 
забавило. Майката е постъпи-
ла в болница в навечерието на 
самата Нова година. В 23,58 ч. 
местно време на 31 декември тя 
ражда момченцето Хоакин. Сес-
тра му се появява малко по-къс-
но, но вече през януари на но-
вата 2018 г.

Семейството живее в Кали-
форния и има още три дъщери. 

Пореден куриозен 
случай на мъж, 
търсещ щастие-

то по нестандартен на-
чин, развълнува мно-
зина. 70-годишният жи-
тел на щата Канзас Ло-
рънс Рипъл се опитал 
да се спаси от нещаст-
ния си брак, като обе-
ре банка, намираща се 
точно до полицейско-
то управление. Мъжът 
влязъл в сградата с пис-
толет и бележка, в коя-
то казва, че това е обир. 

2015 г. е претърпял 
сърдечна опера-
ция, след която из-
паднал в депресия. 
Най-страшната част 
от присъдата за Ло-
рънс обаче предсто-
яла. 

След като се решил 
на отчаяните мерки, 
за да избяга от же-
на си и настоявал да 
получи 20 години за-
твор, той бил осъден 
на шест месеца дома-
шен арест. 

предпочита да отиде в 
затвора, вместо да жи-
вее с жена си. Рипъл 

бил изправен пред 
щатския съд, където 
станало ясно, че през 
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Българи създават самолет на бъдещето

Любопитно у нас

Пуснаха 28 бели 
ãълъба в Бурãас

12-годишно момиче - най-четящото дете

екскурзоводи показват софия

страницата подготви соня вълкова

Наш лекар направи óникална операöия 
„Аортната дисекация 

е едно от най-смърто-
носните заболявания 
въобще в медицината. 
Пациентът беше 
дошъл в критич-
но състояние с 
вече нарушено 
кръвоснабдява-
не на органите, 
с пареза, с не-
врологични на-
рушения. Имаше 
животозастра-
шаващо разкъс-
ване на аорта-
та”, разказва доц. Иво 
Петров.

Лекарите решават да 
приложат комбинация 
от неоперативни мето-
ди, за да спасят Евгени.

„Класическото ре-
шение на проблема е 
оперативно – реже се 
гръдният кош, спира се 

сърцето и тази част на 
аортата, която се е раз-
късала, трябва да бъде 
фиксирана с оператив-

на методика, която ние 
в случая модифицирах-
ме, като на мястото на 
разкъсването за пър-
ви път в света позици-
онирахме стент, който 
прибира разкъсаната 
част обратно”, обясня-
ва доц. Иво Петров.

„Пациентът беше бу-

ден през цялото време, 
направихме го с мест-
на упойка. И след ка-
то отворихме стенто-

вете и въз-
с т а н о в и -
хме кръво-
тока, паци-
ентът каза, 
че е спряло 
да го боли”, 
р а з к а з в а 
д-р Зоран 
Станков.

П о с т и -
ж е н и е т о 

вече е публикувано в 
журнала на Американ-
ското кардиологич-
но дружество – първо 
подобно признание за 
български специали-
сти. А 6 месеца след 
операцията Евгени ве-
че се възстановява ус-
пешно.

Екомузеят с аквари-
ум в Русе е експозици-
ята с най-голям брой 
посетители в региона 
през 2017 г. През за-
лите му са премина-
ли 17 852 души. Най-
голям е делът на уче-
ниците - над 7000, и 
на индивидуалните 
посетители, които са 
5204. На второ мяс-
то по посещаемост 
са Ивановските скал-
ни църкви. Обектът, 
включен в Списъка на 
световното културно 
наследство на ЮНЕ-
СКО, е приел 14 431 
туристи. Чуждестран-
ните гости са предим-
но от Япония, Герма-
ния, Румъния, Велико-
британия и идват ос-
новно като организи-
рани групи. След еко-
музея и Ивановските 

скални църкви по по-
сещаемост се нареж-
дат средновековният 
град Червен и Исто-
рическият музей. 

Висок е броят на ту-
ристите и в Пантеона 
на възрожденците, в 
Музея на градското 
всекидневие (Къщата 
на Калиопа) и на рим-
ската крепост Секса-
гинта Приста. Пове-
че от една трета от 

всички посетители 
на обектите на Реги-
оналния историче-
ски музей са ученици 
и студенти. Делът на 
чуждестранните гос-
ти е 20,53 на сто. Това 
са туристи от Япония, 
Румъния, Белгия, Ве-
ликобритания, САЩ, 
Швейцария, Франция, 
Италия, Русия, Полша, 
Швейцария, Финлан-
дия. 

28 бели гълъба полетяха в небето над Бургас 
по повод официалното откриване на българ-
ското председателство на съвета на Ес.

Това стана на площад "Тройката" по иници-

атива на гълъбовъдното дружество „Мир” в 
Бургас. гълъбите са от рода "бургаски преме-
тач" и бяха пуснати от ученици от началните 
класове от су "св. св. кирил и Методий". 

"Децата с удоволствие участваха в пускане-
то на гълъбите”, разказа преподавателят Йор-
данка Маринова. 

Председателят на дружество „Мир” Дими-
тър канариев посочи, че това не е политически 
акт, а цели възпитание на децата в дух на раз-
бирателство. Той призова всички гълъбовъд-
ни дружества в страната и всички развъдчици 
на тези прекрасни птици да подкрепят иници-
ативата и в небето на България да полетят хи-
ляди бели гълъби – символи на мира по света.

Във връзка с ев-
ропредседателството 
на България ОП "Ту-
ризъм" към Столич-
ната община осигуря-
ва безплатни карти за 
забележителностите в 
града. Сред тях е и кул-
турен календар, който 
се обновява на всеки 3 
месеца.

"Произвеждаме два 
типа карти, които са т. 
нар. блок карти. Едната 
карта е за забележител-
ностите на централната 
градска част на София - на български и на англий-
ски език, а другата е за храмовете в централната 
градска част. Имаме една поредица от три дипля-
ни, които са свързани с историята на София - древ-
на, средновековна и модерна, които също са в шест 
езикови версии“, каза директорът на общинското 

предприятие „Туризъм“ 
към Столичната община 
Иво Маринов.

Освен това туристи-
те могат да разчитат на 
безплатни екскурзово-
ди. Те тръгват с различ-
ни групи в точно опре-
делен час и се събират 
пред Съдебната палата 
или пред храма "Св. Не-
деля". Обиколката про-
дължава около 2 часа. 

"Напълно на добро-
волни начала решихме 
да посрещнем нашите 

гости на София и да им покажем културата и ис-
торията на мястото“, казва Станчо Станев - екс-
курзовод. Прогнозите са през 2018 г. страната 
ни да посрещне рекорден брой туристи. Една от 
причините е и българското председателство на 
Съвета на ЕС.

За втора поредна го-
дина 12-годишната Ни-
кол Данева е най-че-
тящото дете в Русе за 
2017 г.

Тя е прочела 131 кни-
ги от библиотеката, а от-
делно не минава и ден, 
в който да не се отбие в 

книжарницата. 
За Никол Русенска-

та библиотека е втори 
дом. Не си представя и 
ден, в който да не чете, 
защото книгите за нея 
са приключение, утеха и 
смисъл. Обиква ги, кога-
то е на 6 години. И отто-

гава никога не ги е на-
пускала.

Мечтае си един ден 
да стане 
п и с а т е л 
или пре-
водач. А 
майка й 
и баща й 
я държат 
здраво за 
ръка по 
пътя на че-
тенето и я 
п о о щ р я -
ват. Сигур-
ни са, че 
всеки ро-
дител мо-
же да по-
могне на 
детето си 
да открие 
любимите 
си книги.

Оказва се, че в Ру-
сенската библиотека 
се увеличават и малки-
те, и големите читате-
ли. Най-четената книга 

от читателите в Детския 
отдел е "Дневникът на 
един Дръндьо" на Джеф 

Кини, ко-
ято деца-
та са за-
ели над 
340 пъти, 
следвана 
от "Пати-
ланци" на 
Ран Боси-
лек, раз-
казите на 
Елин Пе-
лин, "Пи-
пи Дъл-
гото чо-
рапче" и 
с е р и я т а 
за барба-
роните. 

Н а й -
четените 
б ъ л г а р -

ски автори от децата 
са Ран Босилек и Сто-
ян Цветкашки, пишещ 
под псевдонима Токо-
раз Исто. 

Българи създават самолет на 
бъдещето, който ще се захран-
ва от соларни батерии. С изо-
бретението си те ще участват в 
конкурс на "Боинг".

Twin Ray е първият по рода 
си соларен самолет, вдъхно-
вен от рибата скат. Twin ид-
ва от английското близна-
ци, защото изобретателите 
– IT специалистите Добро-
мир и Явор – са като бра-
тя. Явор работи по проекта 
в България, а Добри търси фи-
нансиране в Италия. 

3000 соларни панели ще бъ-
дат разположени върху лета-
телния апарат. Те се зареждат 

от слънцето, за да изминат раз-
стояние от 400 км. Самолетът е 
създаден на принципа на легото. 

„Продаваме комплект от час-

ти, които пилотът може да сгло-
би сам, по този начин може да 

пилотира много по-бързо, от-
колкото един нормален само-
лет”, каза Явор Христов. 

Самолетът ще промени път-
ническите полети и транспорт-
ните услуги. 

„Използва автономна систе-
ма, която да прави доставки 

до близки острови – такива 
острови много често нямат 
достъп до гориво и до по-
ща”, обясни Явор Христов. 

Ако спечелят, наградата се 
равнява на 30 000 евро под-

крепа и менторство. 
Ако се намерят инвестито-

ри, Twin Ray ще бъде факт през 
2020 г.

бретението си те ще участват в 

Twin Ray е първият по рода 
си соларен самолет, вдъхно-

„Продаваме комплект от час- Самолетът ще промени път-
ническите полети и транспорт-
ните услуги. 

„Използва автономна систе-
ма, която да прави доставки 

до близки острови – такива 
острови много често нямат 
достъп до гориво и до по-

ва от английското близна-
ци, защото изобретателите 
– IT специалистите Добро-
мир и Явор – са като бра-
тя. Явор работи по проекта 
в България, а Добри търси фи-

3000 соларни панели ще бъ-

Ако спечелят, наградата се 
равнява на 30 000 евро под-

крепа и менторство. 
Ако се намерят инвестито-

доц. иво Петров
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Рак 

Ще постигнете на-
предък в конкретни 
инициативи. Финансо-
вите ви приходи ще се 
покачат неусетно дори 
и за вас самите. По-го-
лямата част от вас ще 
приключат с важен про-
блем. 

Лъв

Ангажимент, който  
ще отхвърлите, ще ви 
даде повече свободно 
време, което да пос-
ветите на семейството, 
интимната половинка 
или на свое любимо 
занимание. 

Дева

Моментът е подходящ 
за планиране на пред-
стоящо пътуване. Около 
средата на периода го-
товността ви да отгово-
рите адекватно на очак-
ванията на вишестоящите 
ще ви придвижи напред.

Везни

Постарайте се да 
виждате отличните 
перспективи за раз-
витие дори и в анга-
жименти, където на 
пръв поглед ситуаци-
ята е поставена на 
кантар. Здравето ви 
е добро.

Скорпион

В края на седмицата, 
с каквито и инициативи 
да се заемете, е задъл-
жително да ги напра-
вите достатъчно пече-
ливши за вас. А посе-
щението при лекаря ще 
ви спести здравословен 
проблем.

Стрелец

Постарайте се да бъ-
дете по-компромисни, 
но и справедливи спря-
мо близките си. Не по-
вишавайте тон, дори и 
да бъдете предизвика-
ни от тях. 

Те са едни от най-инте-
ресните персонажи в 
зодиака. Родените под 

знака на зодия Водолей ви-
наги успяват да направят 
впечатление. Любезни, с 
приятно излъчване и бога-
то въображение, те са при-
ятна компания за разгово-
ри и забавление. 

Водолеите са добре из-
вестни като свободни и 
независими мислители, ко-
ито стигат до собстве-
ни заключения за нещата, 
а не разчитат на хорски-
те приказки. Въпреки че из-
глеждат миролюбиви, те 
биха могли да покажат и 
своята гневна страна. Во-
долеите не са добри лъжци. 
Те притежават много уме-
ния, но умението да убеж-
дават с лекота обикнове-
но не е едно от тях. Ако има 
нещо, което представител 
на тази зодия би сравнил с 

необходимостта от въз-
духа, то това е музиката. 
За тях животът без музи-
ка би бил много труден. Во-
долеите имат лош навик 
да премислят нещата по-
вече, отколкото би тряб-
вало. 

Мъж
Сходството на интере-

си – ето ключа, с който мо-
жете да привлечете и за-
държите Водолея. Физи-
ческата и емоционалната 
страна на любовта за него 
не са толкова важни, кол-
кото духовното родство с 
партньорката. Много му 
е по сърце отстъпчивост-
та, умението да се прис-
пособява към ситуациите, 
да намира практичен из-
ход от проблемите и об-
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стоятелствата. Дайте му ма-
лък шанс и той ще се влю-
би. Смята това състояние за 
естествено и възхитително. 
Но влюбеността и любовта 
за Водолея са различни по-
нятия и последното е спо-
собно да извади на повърх-
ността вътрешните му кон-
фликти. Една от причините 

е, че Водолеят не е скло-
нен да се поддава на емо-
ции. Той е представител 
на умствен знак, чувства-
та го смущават и го пла-
шат. Той е харесван от же-
ните, но трудно се задържа 
в една връзка. За него лю-
бовта си отива като нощен 
влак, след който винаги има 

следващ. Но Водолеят не е 
Дон Жуан. Той е изключи-
телно верен на своята же-
на – само че прави всичко 
по своему. 

Жена
Най-безопасният начин 

да завържете романтична 
връзка с жена Водолей е да 
помните, че и в любовта тя 
е парадоксална както във 
всичко останало. Така ня-
ма да се окажете излъга-
ни в очакванията си. 

Тя притежава верност-
та, присъща на постоянни-
те слънчеви знаци, когато 
е влюбено, ала у нея се сре-
щат също и безстрастието, 
и хладината, характерни 
за възхушните зодии. Въз-
можно е да имате щастли-
ви взаимоотношения с же-

на, управлявана от Уран, 
ако й дадете свобода да 
се посвещава на безчет-
ните си интереси и да 
кръжи сред приятелите 
си. Не се опитвайте да я 
привържете към печка-
та. На нея може внезапно 
да й хрумне да учи балет, 
да медитира сред плани-
ните или да се запише в 
Корпуса на мира. Тя при-
надлежи на всички и съ-
щевременно на никого. 
Любовта й може да е неж-
на и вдъхновена и все пак 
в нея има нещо изплъзва-
що се по недоловим на-
чин, както е с почти заб-
равена мелодия. Жена-
та Водолей настойчиво 
държи на свободата си, 
ала приеме ли избрани-
кът й връзката при таки-
ва условия, верноста й 
към него е безгранична. 

Трифоновден е 
църковен празник в 
чест на свети Три-
фон. Името на све-
теца е от гръцката 
дума τρυφή – меко-
та, нежност, дели-
катност. Св. Три-
фон е раннохристи-
янски мъченик, по-
читан днес както 
от православната, 
така и от римока-
толическата църк-
ва.

Основен център 
на култа към св. Три-
фон във Византия 
са Мала Азия и Кон-
стантинопол. През 
1204 г . кръстоносци-
те отнасят мощите 
на светеца от Кон-
стантинопол в Рим 
и това спомага него-
вата слава да се раз-
пространи и на Запад. 
Произходът на тра-
дицията св. Трифон 
да бъде покровител 
на земеделието и спе-
циално на винарство-
то може да се отнесе 
към 10 в.

 Празникът е вклю-
чен към цикъл от 3 по-
следователни дни, на-
речени Трифунци - 1, 2, 
3 февруари. Те се праз-
нуват така: на 1 фев-
руари - Трифоновден; 
на 2 февруари - Срете-
ние Господне, на 3 фев-
руари - Свети Симеон.

Народният праз-
ник Трифон Зарезан 
се почита от лозари-
те, соколарите, гра-
динарите и кръчма-
рите. Някои хора го 
празнуват на 1 фев-
руари (с религиозния 

празник), а повечето 
– на 14 февруари.

Св. Трифон е мъче-
ник, светец лечител, 
който през 248 г. сл. 
Хр. при царуването 
на император Де-
ций Траян бил посе-
чен с меч. Роден в Ма-
лоазийската провин-
ция Фригия, гр. Апа-
мия, той произхожда 
от област, която се 
смята за една от пра-
родините на лозата и 
виното.

Едва на 17 години 
си спечелва голяма 
слава, като излеку-
ва дъщерята на рим-
ския император Гор-
диан III. Наследникът 
на Гордиан обаче - 
Деций Траян, се оказ-
ва непримирим враг 
на християнското 
учение. Той заповяд-
ва всички по-тачени 
светци да бъдат из-
правени пред съд. Сред 
тях е и Трифон, който 
не пожелава да се от-
рече от вярата си и 
загива като мъченик.

трифон, трифона, 
тричко, траян, тра-
яна, радка, рачо.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ
31 януари 2018 15:27:49 ч. - пълнолуние
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диета-

та от този час и да продължите на сокове и течности 
до същия час на следващия ден.

Зодия  ВодолейЗодия  ВодолейЗодия  ВодолейЗодия  ВодолейЗодия  ВодолейЗодия  ВодолейЗодия  ВодолейЗодия  ВодолейЗодия  Водолей

ÒÐÈÔÎÍÎÂÄÅÍ
1 февруари

Овен

През първия ден  от 
периода много от вас 
ще забележат, че първо-
началните идеи и уси-
лия започват да се про-
валят. Не губете кураж 
– скоро всичко ще се 
оправи.

Телец

Използвайте макси-
мума, който ви се пре-
доставя като шанс. Фи-
нансовите ви приходи 
значително ще се уве-
личат. Неблагоприят-
ни моменти ще имате 
в здравословно отно-
шение. 

Близнаци

До средата на пе-
риода упорството, ко-
ректността и справед-
ливите ви убеждения 
ще ви помогнат да 
си създадете изгодни 
предпоставки за увели-
чаване на материални 
придобивки. 

Козирог

С дипломация ще по-
стигнете повече! През 
почивните дни се по-
грижете за някои от 
личните си дела в до-
ма, но също така наме-
рете време и за развле-
чения и срещи с прия-
тели и близки. 

Водолей

Внесете разнообра-
зие в отношенията, на 
които се отдавате за-
едно с интимната по-
ловинка. Самотните 
представители от зна-
ка ще действат като 
магнит за противопо-
ложния пол. 

Риби

Мнозина от вас ще 
проведат важни дело-
ви разговори. Отделе-
те време за личните си 
сметки и документи. По-
грижете се за подобря-
ване на здравето си.
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Динамичните про-
мени на времето през 
февруари се дължат 
на средиземномор-
ски циклони. Те оказ-
ват силно влияние на 
времето на Балкани-
те, в частност  в Бъл-
гария. Затова и та-
зи година през фев-
руари ще наблюдава-
ме бързо покачване 
и бързо спадане на 
температурите. След 
20-22 февруари се 
очаква трайно 
затопляне.

О б и к -
н о в е н о 
снежна-
та по-
кривка 
в рав-
н и н и -
те е не-
т р а й -
на, а ва-
лежите - 
малко. По-
някога се на-
блюдават много 
интензивни нахлува-
ния на арктичен въз-
дух, снежни виелици 
и рязко застудяване. 
При такива условия 
се е случвало дори да 
замръзне морето. Съ-
щевременно при нах-
лувания откъм Сре-
диземноморието се 
наблюдават аномал-
ни затопляния, пред-
вестници на пролет-
та. Най-високите тем-
ператури през на-
стъпващия месец ще 
са между 11 и 16 гра-
дуса, сочи месечната 
прогноза на синопти-
ците. В началото на 
месеца се очаква да 
е много студено.

В по-голямата част 
от страната най-ни-
ските температури 
ще бъдат между ми-
нус 15 и минус 20 гра-
дуса, като не са из-
ключени и още по-ни-
ски. Като цяло сред-
ната температура се 
очаква да е около и 
под нормата, а сред-
ната сума на валежи-
те - около нормата.

В Северна Бълга-
рия и високите по-
лета тя ще е от ми-
нус 1 до 1 градус, в 
Южна България и по 

Черноморието - меж-
ду 1 и 5, а в планини-
те - между минус 8 и 
минус 4. 

Облачността ще е 
променлива, ще има 
значителни намале-
ния до ясно и слънче-
во време, както и пе-
риоди със значителна 
облачност и прехвър-
чане на сняг.

Съществени вале-
жи обаче не се очак-

ват. Ще духа слаб 
до умерен вя-

тър от се-
вер-севе-

ризток.
В п о -

с л е д -
с т в и е , 
к ъ м 
среда-
та на 
д е с е т -

д н е в и -
ето, тем-

п е р а т у р и -
те ще се по-

вишат. По-голяма 
вероятност за прева-
лявания има около 4, 
5 и 9 февруари.

През второто де-
сетдневие времето 
ще е по-променливо 
и по-меко. Очакват 
се чести превалява-
ния от сняг, а в юж-
ните и източните ра-
йони и от дъжд.

През първата поло-
вина на третото де-
сетдневие се очаква 
да има превалявания. 
Температурите обаче 
няма да са много ни-
ски. През последните 
дни от месеца веро-
ятността за валежи е 
малка. Нарастването 
на продължителност-
та на деня през фев-
руари води до уве-
личаване на слънче-
вото греене и до на-
маляване на мрачни-
те дни. В началото на 
месеца Слънцето из-
грява в 7,41 ч. и за-
лязва в 17,39 ч. 

Продължителнос-
тта на деня е 9 часа 
и 58 минути. В края 
на месеца Слънцето 
изгрява в 7,03 ч. и за-
лязва в 18,15 ч. 

Продължителнос-
тта на деня е 11 часа 
и 12 минути.
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Скръбна веСт

въЗПОМИнанИе

въЗПОМИнанИе

Скръбна веСт

тъЖен ПОМен

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 – домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Про-
дава видеоплеър VHS и 
видеокасети, дърводел-
ска фреза, абрихт и др. 
аксесоари. Продава за 
мерцедес купе 114-115 
– бял ретро волан, стък-
ло за предна лява вра-
та, стъкло за фар, пред-
на решетка, тасове 

0886/341206 – до-
бър майстор – фаянс, 
боядисване, изолация, 
тапети, строителство – 
качествено и евтино!

0876/924275 – ку-
пува пощенски марки 
и пътували пликове до 
1945 г.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 – продава 
китеник, спортен вело-
сипед, радиокасетофон 
„Панасоник”, приставки 
за бормашина  ренде, 
трион, микроскоп, ап-

0884574410 – прода-
ва 1900 кв. м двор с къ-
ща на 2 етажа, 100 кв. 
м изба, в центъра на с. 
Недялско, Ямболско, на 
централен път 

02/4690408, след 18 
ч. – дава под наем са-
мостоятелна стая обза-
ведена, за непушач, га-
раж с ток и вода

041350362 – продава 
вила на два етажа с 1,1 
кв. дворно място, 40 кв. 
м гараж, банциг и фреза, 
на 5 км от зеленчуковата 
борса в с. Плодовитово

0879/694192 – про-
дава двор 800 кв. м, и къ-
ща – с. Ясен, Плевенско

0899/297967 - прода-
ва вила в Момин проход 
- триетажна, може и по-
отделно I етаж - 20 хил. 
евро, II и III обзаведени 
х 25 хил. евро, с мине-
рална вода

0896/785986 - про-
дава лозе 2 дка с мал-
ка вила - 46 кв. м, близо 
до болницата в Балчик, 
с изглед към морето - 50 
хил. лв.

0878/181538 – про-
дава къща в Ставерци, 
Плевенско, с 5 стаи, де-
кар двор, стопански 
сгради

0894/220590 – про-
дава 1 дка празно двор-
но място в село Засмяно, 
на 30 км от Варна в по-
сока Добрич, в регула-
ция – 2000 лв.

0885/335852 и 
0889/433582 – продава 
УПИ с бунгало 16 кв. м, 
фургон, лози и овощни 
дървета – с. Бошуля, Па-
зарджишко – 12 хил. лв.

0895/307569 – про-
дава партер в Бургас 

На 20 януари си  
отиде от живота 

проф. ВаНгелия
 азмаНоВа

 родена на 12.11.1925 г.
Доктор на медицински-

те науки, стоматолог. Учен 
откривател.

Сбогом, мила мамо.
искрен азманов

 На 4.2.2018 г. се навършват 
6 гоДиНи  

от смъртта на нашата скъпа 
 съпруга,  майка, сестра,  

баба и прабаба
Тодорка ЦеНоВа 

гимиджийска
Родена на 4.10.1935 г.  

в с. Комарево 
Безкрайно скърбим и си спомняме  

с голяма обич и тъга за теб!
Времето минава, но забрава няма!

Поклонението ще се извърши на 4.2.2018 г.  
в Новите врачански гробища
от скърбящите: сем. гимиджийски,  

сем. кръстеви, сем. стаменови, внуци, 
правнуци, роднини и приятели

На 31 януари
се навършват 

40 ДНи
от кончината

 на
о.з. полк. 

спас 
 далекоВ

Незабравим съпруг, 
 баща, дядо и прадядо.

от семейството

На 25.1.2018 г.
се навършиха
Три гоДиНи

от смъртта 
на нашия съпруг,  

баща и дядо
Нейко гораНоВ НейкоВ
Ти ни остави спомени за тво-

ята доброта, сърдечност,  
усмивки и красота в живота.

Почивай в мир!
от семейството

Напусна ни нашият скъп приятел 
еВгеНи иВаНоВ ЦакиН

 главен асистент от софийския университет 
„св. климент охридски”,  

катедра „физика на твърдото тяло”
Роден на 17 ноември 1939 г. в с. Салаш, 

Чипровско. Израства в семейство на офицер 
от Вътрешни войски, възпитан в дух на 

патриотизъм. 
Напусна ни най-неочаквано в разгара на 

грандиозен план, свързан с поставянето на ново 
начало на микроелектрониката в България. 

Евгени бе изключително скромен. 
Живееше трудно с пенсията на асистент от 

Софийския университет, но никога не се оплака.
Евгени, почивай в мир.
Споменът за теб и твоят пример 
ще ни съпровождат винаги.
Много ни липсваш.

от приятелите
издирваме спешно роднини и близки 

 на евгени Цакин. моля да се обадят 
на тел. 0877944236 - николай Пеев, бан.

текарска везна, стари-
нен часовник

031700-317 – прода-
ва култиватор, ремарке 
плуг, водна помпа 2 цола

0887/337684 – купу-
ва пишеща машина „Хеб-
рос – 1300”, радиокасе-
тофон, касети с народ-
на музика, стари градски 
песни, хумор, противо-
газ, електрически трион, 
запазен лаптоп, очила за 
нощно виждане, газов 
пистолет руски, романи-
те „Война и мир”, „Мърт-
вите сибирски полета”, 
„Клетниците”

0879/421090 – прода-
ва нов пистолет 6 мм, ре-
гистриран, газов, кало-
рифер ловешки, нагре-
ватели – само за 85 лв., 
нова мивка порцелан с 
кондензатор – 15 лв.

0886/729130 – про-
дава кожух мъжки и 
дамски с качулка, къси, 
нови; пералня AEG, за-
пазена, гоблен Вилеров 
„Ифигения”

близо до Краснодар, 
става и за живеене, или 
дава под наем

0897/050151 – про-
дава двуетажна къща, 
декар двор, стопански 
сгради, кладенец – в с. 
Огнен, Бургаско. Цена 
8000 лв.

0877/456780 – про-
дава апартамент чети-
ристаен, първи етаж, в 
центъра на гр. Рудозем, 
обл. Смолян

0884/766588 – жена 
с френски и руски език 
търси работа без запла-
щане, срещу ползване 
на празно помещение 
при почтени хора

0899/892045 – про-
дава/заменя имот за 
малък апартамент в Со-
фия. 880 кв. м, до водите 
на язовир „Искър”. С но-
тариален акт – двустай-
на дървена къща 18 кв. 
м, масивен строеж 68 кв. 
м, готов за първа плоча. 
Много строителен ма-
териал. Облагороден. 
Електрификация, ин-
фраструктура, отлична 
панорама. За лов на па-
тици, гъски, сърни, еле-
ни и др. Риболов, тури-
зъм, ски – на 40 км от 
София и на 25 км от Бо-
ровец

0988/722370 – дава 
самостоятелна стая на 
мъж, жена или семей-
ство за символична су-
ма – в София, „Х. Дими-
тър”, срещу елементар-
на помощ

0877/852693 - прода-
ва парцели 760 кв. м с 
ПУП в кв. Виница, Варна

0305/29320 – прода-
ва етаж от къща в София, 
4 стаи, 2-и етаж, с голя-
ма тераса, сменена до-
грама, 120 кв. м

0877/852339 – про-
дава обзаведена добру-
джанска къща с кьошк, 3 
стаи, антре, баня, двор 
1,3 дка, стопански сгра-
ди, овошки – в центъра 
на гр. Алфатар
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31 ЯНуари, 16 луНЕН 
ДЕН, ПълНолуНиЕ, 

луНа в лъв 
Ще трябва да прекра-

тите размишленията и 
да преминете към ак-
тивни действия, момен-
тът вече е настъпил. По 
възможност  обърнете 
внимание на здравето 
си, тъй като никак не е 
подходящо да се разбо-
лявате в този важен за 
вас момент.

1 фЕвруари, 
17 луНЕН ДЕН, 

НаМалЯваЩа луНа, 
луНа в лъв/ДЕва 
Склонни сте към дра-

матизъм, но това не се 
харесва особено на 
близките и приятелите 
ви, защото ги натоварва.

2 фЕвруари, 
18 луНЕН ДЕН, 

НаМалЯваЩа луНа, 
луНа в ДЕва 

Не се престаравайте 
със своя ентусиазъм и 
не споделяйте наляво и 
надясно лична информа-
ция. Животът си е ваш и 
трябва да му се отдадете 
изцяло. Очакват ви мно-
го интересни неща.

3 фЕвруари, 
19 луНЕН ДЕН, 

НаМалЯваЩа луНа, 
луНа в ДЕва 

Времето на колеба-
ние вече е изтекло, за-
това незабавно вземе-
те нещата в свои ръце. 
Пред вас ще се открие 
великолепна възмож-
ност, от която трябва 
непременно да се въз-
ползвате, докато врата-
та не е хлопнала.

4 фЕвруари, 
20 луНЕН ДЕН, 

НаМалЯваЩа луНа, 
луНа във вЕЗНи 
Ако сте уверени в 

своите сили, рискът не 
е толкова голям. Зато-
ва намерете смелост да 
възразите на хората, ко-
ито ви притесняват, а 
приятели и близки ще 
ви окажат поддръжка.

5 фЕвруари, 
21 луНЕН ДЕН, 

НаМалЯваЩа луНа, 
луНа във вЕЗНи 
Тъй като здравето ви 

ще бъде леко разклате-
но, непременно отидете 
на лекар, за да можете 
да издържите на напре-
жението. Някой ще по-
каже топлите си чувства 
към вас и това ще бъде 
прекрасно. 

6 фЕвруари, 
21 луНЕН ДЕН, 

НаМалЯваЩа луНа, 
луНа в скорПиоН 
Скоро ще се окаже, 

че имате голяма нужда 
от пари за решаването 
на важен проблем. Пред-
пазвайте се от стресови 
ситуации в тази връзка 
и си осигурете домашен 
уют, който да уравнове-
си напрежението.

лУнен 
КАленДАР

биОПрОгнОЗа

Д-р иван сТоЯНов
магнитни бури - 31.I., 1.II.
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Преминаването на 31.1. на лу-
ната през фаза пълнолуние пра-
ви този ден подходящ за спазва-
нето на т.нар. лунна диета. като 
цяло метеорологичните условия 
ще бъдат относително неблаго-
приятни за здравето на артрит-
но болните. на тях народните ле-
чители препоръчват налагане на 
болните стави с пюре от суро-
ви картофи или със свежи зелеви 
листа, поръсени с ябълков оцет и 
морска сол.

в сряда ще има разкъсана облачност, темпера-
турите ще са по-високи за сезона - от -1 до 9 гра-
дуса, ще духа лек вятър. в четвъртък времето 
ще остане без промяна, а дневните температу-
ри леко ще се повишат. в петък се очаква кратко-
трайно преваляване, а температурите ще са из-
цяло в положителната скала - от 2 до 12 градуса. 
в събота се очакват леки превалявания от сняг и 
температури от 1 до 4 градуса. в неделя ще има 
разкъсана облачност, ще бъде ветровито и то-
ва ще допринесе за спадане на температурите, 
които ще бъдат от – 4 до 2 градуса. в понедел-
ник и вторник ще е облачно, но съществени про-
мени в температурите и атмосферните условия 
не се очакват.

ЗаПОЗнайте се ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

времетО

0899/101757, от 12 
до 18 ч. – вдовица, не-
пушачка, 70-годишна, 
търси спътник в живо-
та – образован, възпи-
тан, от София, Пловдив 
и региона

05740315 – 
76/167/80, самотен 
вдовец, осигурен, тър-
си жена на подходяща 
възраст – от Добричка 
област

0886/792979 – тър-
си жена без ангажимен-
ти, от Великотърнов-
ска, Ловешка и Плевен-
ска област. Може и при 
мен, и при нея!

1750 софия, до по-
искване, ина Елисеева 
– с доверие, подкрепа, 
равностойни – за спо-
койни старини. Да си 
76-82-годишен, от За-
падна България!

0877430258 след 19 
ч. - 40 годишен работещ 
варненец 182/96, не пу-
ша, не пия, търся жена 
до 37 години от Севе-
роизточна България за 
създаване на семейство 
и деца.

0898/483353 – 75 
г./166 см/68 кг, жизнен, 
с бодър дух, не пие и не 
пуши, с кола, търси раз-
умна, възпитана и поч-
тена жена. Аз знам, че 
някъде те има и ти също 
отчаяно търсиш срод-
ната душа. Обади се!

0878/463251 – жена 
образована желае ху-
бави моменти с хубав, 
образован и възпитан 
мъж, над 177 см, от 65 до 
73 г. – за щастлив живот

090/363179 - търся 
сериозен мъж за дъл-
готрайно партньорство. 
Не ме вълнува пенсията 
му, а да обича семейния 
уют, топлината, да е до-
бър, да не прекалява с 
алкохола!

0877/619012 – мъж на 
72 г. от Великотърнов-
ския регион търси жена 
до 67 г. от цялата страна 
– да не пуши, да живее 
при мен на село

0896/255929 – 60 
г., осигурен, самостоя-
телен търси сериозна 
жена, копнееща за неж-

ност, разбирателство за 
цял живот. Чакам те!

0893/558487 – вдо-
вец, 68/169/72, търси 
жена от Разград, Русе, 
Шумен, 68-70 г. Моли 
само сериозни обажда-
ния!

02/4445711 – г-н на 
78 г., 180/80 кг, интели-
гентен, осигурен, още 
здрав, с добър външен 
вид, с кола, желае запоз-
нанство с подобна г-жа

0988/990836 – софи-
янка, около 60 г., симпа-
тична, търси своята по-
ловинка – почтен вдо-
вец на подходяща въз-
раст

0988/742930 – 59 
г./173 см/65 кг, работи, 
обича разходките сред 
природата, търси добра 
жена с приятна визия, да 
не пие и да не пуши, с до-
бър външен вид и здра-
ва.

0877/787202 – търси 
си другарче самотно от 
Брестовица, Пловдив-
ско, на 70 г.

090/363906 – самот-
на вдовица от софийско 
село, финансово незави-
сима, търси мъжко рамо 
до себе си, топлина, уют, 
близост

0894/526888 – 67 
г./168 см, мъж от София 
търси жена от 50 до 65 
г., домошар, самотна, 
симпатична, от София 
и областта – за сериоз-
на връзка. Без есемеси 
и кликване!

0895/695595 – почти 
69-годишна желае при-
ятелство със свободен 
мъж от Ст. Загора или 
близките села и квар-
тали

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 
72/180/101, инженер, 
поет, сам, осигурен, тър-
си добра, осигурена, без 
ангажименти, от Варна 
или София – за щастлив 
съвместен живот

0886/462077 – 70 
г/165 см/70 кг – неже-
нен търси пенсионер-
ка за другарка, за съжи-
телство, да има сериоз-
но отношение към се-
мейството

0894/358377 – мъж 
желае запознанство със 
самостоятелна и неза-
висима дама за сериоз-
на връзка или брак. Обя-
вата е валидна за цялата 
страна и чужбина. Моли 
само сериозни обажда-

на 
ВеНЦислаВ симеоНоВ Беремски

 от Плевен, роден на 6.2.1954 г. 
Пожелавам му здраве, успех в работата, 

да бъде винаги с бодър дух и добра душа!
Да стигне годините на тъща си, която има 

5 правнуци, и да я надмине! Поздравявам и всич-
ки, родени на тази дата, от Плевенска област!

Марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

ния и SMS-и
0988/810169 – 

68/166/60, вдовец, от 
Плевен, скромен и до-
бър, не пуши и не пие, 
търси добра жена 

087/9265162 - вдови-
ца 65 г., 158 см, 72 кг, от 
Варна, скромна, земна, 
уважителна, без пороци 
и с благ характер търси 
подобен. Убеди се сам в 
добродетелите ми

0877/883113 – 62 
г./168 см/62 кг, от Пле-
вен, не пуши и не пие, 
търси здрава жена до 
67 г. да го догледа при 
нея и да наследи апар-
тамента му. Желае съжи-
телство при нея. 

0885/338581 – 
66/183/83, търси съпру-
га от Пловдивска област, 
да не пие, да не пуши, да 
не е осъждана, психиче-
ски и физически здрава, 
за да може да създадат 
дете и семейство

0988/815140 – 61 
г./178 см/77 кг, интели-
гентен, сериозен и от-
говорен, чувствителен 
и всеотдаен, осигурен 
и независим, умеещ да 
обича истински, трез-
веник, желае сериозна 
връзка със сериозна, 
възпитана и отговорна, 
слаба дама, излъчваща 
нежност, чар и интелект

0878/223735 – пенси-
онерка на 67 г. осигуре-
на търси мъж без анга-
жименти, на подходяща 
възраст

0988/810169 – вдо-
вец 68/166/60, скромен 
и откровен, добър, не 
пие и не пуши, търси до-
бра и скромна жена

0887579168 – 60-го-
дишен, галантен и фи-
нансово осигурен софи-
янец очаква представя-
не с есемес от привлека-
телна дама

0884/695858 (след 
20 ч.) - 75/158/56, от Со-
фия, търси мъж образо-
ван и добре възпитан 
за приятелство, разби-
рателство.

0882/550389 (Пеев) 
– сам, осигурен, с полу-
висше, жизнен, стройна 
фигура, не пуши, не пие, 
желае умна, топла, дома-
киня, вдовица – 71-80 г.

0879/174824 – мъж на 
59 г. от хасковско село, 
не пие, не пуши. Търси 
жена от 50 до 60 г. за се-
мейство, която да живее 
при него. Да е от Хасков-

ския регион!
0878/446522 – вдо-

вица, хубава, непълна, 
осигурена, търси 72-74 
г. образован господин 
за сериозна връзка

0895/695595 – пен-
сионерка, средно инте-
лигентна, на 68 г. търси 
мъж, грижовен, доблес-
тен, честен. Моля да се 
обаждат само господа 
от района на Стара За-
гора

0988/200259 – сам, от 
София, образован, непу-
шач, жилищно и финан-
сово осигурен, търси 
дама 70-75 г., добра до-
макиня, без ангажимен-
ти. Да живее при мен

0876/803190 – 65 г. 
учителка пенсионерка, 
осигурена, с приятна 
външност и добър ха-
рактер, търси подобен, 
да е висок, от Плевен, 
около 70 г.

0877/969450 – свобо-
ден мъж търси жена до 
50 г. за приятни срещи и 
още нещо

0897509810 – търси 
жена без ангажименти 
да се грижа, издържам 
и обичам! Възраст – от 
70 до 80 г. Аз съм пен-
сионер

0886792979 – 71 г. – 
търси слаба жена без 
ангажименти, може и 
без дом, от цялата стра-
на, да живее при мен

0889/174615 – жена 
на 72 г./165 см/70 кг тър-
си мъж до 76 г./175 см/80 
кг, от Пловдив, Кома-
тево и Преслав. Осигу-
рен, без пороци, да има 
кола. Живеене при него.  
Пенсията й е 380 лв.

0898/477604 – тър-
ся жена за любов и още 
нещо - дългосрочно

0876/970888 - 50 
г./175/87 кг, разведен, 
красив, добре сложен, 
без пороци – търси жена 
от Варна

0876/633260 – меч-
тая да открия нежен, 

любвеобилен, чувстви-
телен, с добро и чисто 
сърце, по възможност 
от София; да е висок и 
строен, да обича реда и 
чистотата. Аз съм на 73 
г., нормална, естествена, 
с добра визия; вдовица 
от 12 г. Ненавиждам пер-
верзните, пушачите, пи-
яниците, лицемерите, 
далавераджиите!

0894/092526 – търси 
спътник за спокойни и 
щастливи старини. Без 
кликвания!

0898/483353 - 74 
г./166 см/68 кг, жизнен, 
добродушен и разбран, 
не пие, не пуши, с кола, 
търси разумна и почте-
на жена. Знам, че някъде 
я има и тъгува в самота, 
но къде?

0894/358377 – мъж 
желае запознанство с 
младолика дама за се-
риозна връзка или при-
ятелство. Моля, само 
сериозни обаждания и 
есемеси!

0892/779982 – мъж 
на 65 г./183/99 кг же-
лае запознанство с до-
бра жена – над 165 см, 
до 65 кг
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воДоравНо: Димчо Дебелянов. Сикхи. Роднини. Си-
нор. Сал. Акер. „Цивилизацията“. Ват. Дири. Ивник (Иван). 
Нес. Левица. КАНАЛИН. Минков (Светослав). Пама. Еле-
ново. Мацола (Сандро). Аравали. Захарати. Акин. Гароне 
(Матео). „Ена“. Ето. РСД. Никанор. Инок. ДКС. Етика. Ели-
мар. Ски. Ехо. Атанас. Хан. Омоно. Еритема. Адолорато. 
Ебен. Инари. Асинара.

оТвЕсНо: Лисица на пазар не ходи. „Мините на цар Со-
ломон“. Ачков (Йордан). Самоходки. „Ола“. Охрид. Лалан 
(Джак). Манор. Оди. „Лили“. Арендатори. Сирене. Икра. 
Абразив. Латекс. Нета. Еола. Имерина. Сарос. Елд (Рьоне). 
Цицина. Анекси. Яна Иванова. Оти (Мерлин). Тен. Оникян 
(Стефка). Квакери. Хеба. Онети (Хуан Карлос). Оолит. Кла-
мер. Свираков (Димитър). Инота. „Нана“.
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Вицове Смях от сърце

По време на другар-
ска среща учител пита 
един от бившите си уче-
ници: 

– Имаш ли деца? 
– Да, шест! 
– О, не си се проме-

нил никак! В клас също 
никога не внимаваше…


- и какво ти каза врач-

ката? 
- Ми вика: „Това ти е 

линията на живота, то-
ва е трамвайната линия, 
ей тука някъде се пре-
сичат“…


– Марче, верно ли си 

се хванала с онзи мало-
умник, гаджето ти, защо-
то имал много пари? 

– Ама няма такова не-
що бе. Аз се хванах с не-
го, защото аз нямам па-
ри….


– а пък моята жена 

взе, та отиде на почив-
ка. И сега ми пише, че 
там непрекъснато вали. 

– А ти писа ли й? 
– Писах й да 

се върне. Тук 
също вали, са-
мо че по-ев-
тино. 


- скъпи, ко-

гато се оже-
ним, ще деля 
с теб всички 
твои тревоги 
и проблеми.... 

- Но аз ня-
мам никакви тревоги и 
проблеми! 

- Казах ти - когато се 
оженим!


Дъщеря звъни на ба-

ща си: 
- Тате, откраднаха ме 

и ме возят някъде в една 
кола. Искат да ме омъж-
ват, спасявай ме!!! 

- В каква кола те во-
зят, дъще? 

- Прилича ми на 
Bentley Continental Turbo 
RT 2012 година. 

- Бъди щастлива, дъ-
ще, ние с майка ти много 
се радваме за теб!


из дневника на Гос-

под: 
"Вчера вечерта създа-

дох водката. Получи се 
прекалено добре. Днес 
сутринта се наложи да 
създам махмурлука."


- какво работиш? 

- В сенчестия бизнес 
съм... 

- Моля?! 
- Външни щори и до-

грами монтирам.


"Български пощи" из-
теглят от обращение из-
дадена наскоро серия 
марки с прочути съвре-
менни политици. Хората 
се чудели от коя страна 
да ги плюят.


Шофьор минава на 

червено и моментално 
е спрян от катаджия. 

– Книжката, ако оби-
чате. 

– Нямам – взеха ми я 
за шофиране в нетрезво 
състояние. 

– Талонът на колата? 
– Вижте, колата не е 

моя, а собственикът, кой-
то ми я зае, не ми даде 
талона. 

– Кой е собственикът? 
– Не го познавам, но 

трупът му е в багажни-
ка… 

Катаджията уплашен, 

веднага виква подкре-
пления, които обграж-
дат спряната кола както 
по филмите. Шефът на 
полицията се приближа-
ва. Шофьорът му подава 
книжката си и талона на 
колата си, отваря багаж-
ника – няма труп. Шефът 
в недоумение пита: 

– Не разбирам, мо-
ят колега каза, че няма-
те книжка, колата е от-
крадната и има труп в 
багажника! 

– Ами! Не му вярвайте! 
Той още малко ще каже 
и че съм минал на чер-
вено…


Двама шопи разгова-

рят на брега на язовир 
“Искър”: 

- Ей, глей колко мно-
го вода! Цела София пие 
от тоа язовир. Страшно 
много е т'ва! 

- Абе, ами ако това не 
беше вода, а ракия? 

- Е, че колко ракия е 
това?! 


Блондинка отива в 

болницата за годишен 
преглед. Сестрата я по-
среща и пита: 

- Колко тежите? 
- 45 кг. 
Сестрата я качва на 

кантара, той показва 58 
кг и сестрата го записва. 

- А колко сте висока? 
- 165 см. 
Сестрата я измерва и 

височината се оказва 155 
см, пак записва и започ-
ва да й мери кръвното. 

- Кръвното ви се е ка-
чило доста. 

- Е, как няма да ми се 
качи… Влязох тук висока 
и стройна… а сега съм 
ниска и дебела…


Подсъдими, вие сте 

осъден на 3000 евро гло-
ба или на десет дни за-
твор. Ще платите или ще 
лежите? 

- Предпочитам да из-
лежа. 

Още първия ден осъ-
деният получил за закус-
ка парченце хляб и чаша 
слабо кафе. 

- Искам да говоря с ди-
ректора на затвора - ядо-
сал се той, - да не би да 
искате да ме убедите, че 
това е закуска за триста 
евро дневно!


- какво ми разправяте, 

че дрехата е чиста вълна! 
Вижте какво пише на ети-
кета - 100% памук! 

- А, това е, за да лъжем 
молците. 


- госпожо, карате с 

превишена скорост... 

Бабата: 
- К’во каза тоя? 
Дядото (крещи): 
- Каза, че караш мно-

го бързо... 
Полицаят, оглеждай-

ки документите на баба-
та, пита: 

- О, вие сте от Враца! 
Бабата: 
- К’во вика тоя? 
Дядото: 
- Пита дали сме от Вра-

ца... 
Полицаят: 
- Имам силни спомени 

от Враца. Преди много го-
дини там правих най-от-
вратителния секс в жи-
вота си... 

Бабата: 
- К’во вика? 
Дядото: 
- Вика, че те познавал.


- Прибираш се всеки 

ден пиян! А аз? А децата?
- Жено, бъди разум-

на, не може да пием 

всички! 


Мъж отишъл с жена 
си на психолог, тъй като 
вече шест месеца не би-
ли консумирали любовта 
си. Психологът помолил 
мъжa да изчака пред ка-
бинета и започнал да раз-
говаря с жена му. В край-
на сметка тя признала: 

- Наскоро съкратиха 
съпругa ми. Нямаме дос-
татъчно пари. Всяка су-
трин ходя на работа с 
такси. Шофьорът вина-
ги ме пита: "Е, ще пла-
щаш или...?" И аз избирам 
"или...". Закъснявам за ра-
бота. Шефът ме вика в ка-
бинета си и ме пита: "Е, 
ще те уволнявам или...?!" 
И отново избирам "или...". 
После се прибирам вкъ-
щи и отново от мен се 
иска да избера "или...". В 
крайна сметка аз просто 
нямам достатъчно сила 
за мъжа си. Докторе, по-
могнете ми! 

Лекарят:
 - Ще разкажеш всичко 

на мъжа си или...?!


водят осъден на смърт 
към ешафода. 

- Последното ви же-
лание? 

- Да бъда погребан в 
един и същ ден с Негово 
величество краля! 

- Но кралят е още жив! 
- Няма значение. Аз 

мога да почакам...  


съпруг и съпруга се ка-
рат зверски. В един момент 
съпругата не издържа: 

- Тъпанар, изчезвай от-
тук! 

Примирен, мъжът се 
отправил към вратата, но 
тя продължила: 

- И дано да пукнеш бав-
но и в агония! 

Като чул това, мъжът 
се обърнал и казал: 

- Значи да остана, а?


Три блондинки си го-
ворят: 

- Гледах времето и ут-
ре го дават да вали мно-
го сняг. 

Втората казала: 
- И аз го гледах, ама ка-

заха, че ще е 40°C. 
Третата слушала, слу-

шала и накрая рекла: 
- Малиии, как ще чис-

тим тоз сняг на таз жега!


- Мъж или куче? 
- Зависи какво искаш. 

Да ти съсипе килима или 
живота... 


ако не сте наясно как-

39
во е маркетинг, това е 
перфектното обяснение: 

1. Виждате прекрасно 
момиче на парти. Отива-
те при нея и казвате: „Аз 
съм много богат. Омъжи 
се за мен!“ – това е ди-
ректен маркетинг. 

2. Вие сте на парти с 
куп приятели и виждате 
прекрасно момиче. Един 
от приятелите ви отива 
при нея и ви посочва, ка-
то й казва: “Той е много 
богат. Омъжи се за него!“ 
– това е реклама. 

3. Вижда-
те прекрас-
но моми-
че на пар-
ти. Отивате 
при нея и 
взимате те-
л е ф о н н и я 
й номер. 
На следва-
щия ден й 
се обажда-
те и казва-
те: “Здра-
вей, аз съм 
много бо-
гат. Омъжи 
се за мен!“ – 
това е теле-
маркетинг. 

4. Вие 
сте на пар-
ти и вижда-
те прекрас-
но моми-
че. Ставате, 
и з т у п в а т е 
се, оправя-
те якичката 
и затягате 
вратовръз-
ката си, оти-
вате близо до момичето 
и я поливате, без да ис-
кате, с питие. След то-
ва й подавате кърпичка, 
взимате й чантата, която 
тя изпуска или забравя, 
предлагате да й извика-
те такси или да я зака-
рате до вкъщи, отваряте 
й врата на колата и каз-
вате: „Между другото аз 
съм много богат. Ще се 
омъжиш ли за мен?“ – 
това е пиар. 

5. Вие сте на парти и 
виждате прекрасно мо-
миче. Тя се доближава 
към вас и казва: „Г-не, 
вие сте много богат. Ще 
се ожените ли за мен?” 
– това е разпознаване 
на бранда. 

6. Виждате прекрасно 

момиче на парти. Отива-
те при нея и казвате: „Аз 
съм много богат. Омъжи 
се за мен!“ Тя, без да се 
замисли, ви удря здрав 
шамар! – това е обратна 
връзка с клиентите. 

7. Виждате прекрасно 
момиче на парти. Отива-
те при нея и казвате: “Аз 
съм много богат. Омъ-
жи се за мен!“ Тя обаче 
ви представя на мъжа 
си! – това е несъотвест-
вие в търсенето и пред-
лагането. 

8. Виждате прекрасно 
момиче на парти. Отива-
те при нея и преди изоб-
що да сте казали нещо, 
друг я заговаря преди 
вас и казва: “Аз съм мно-
го богат. Ще се омъжите 

ли за мен?“ И тя си тръг-
ва с него – това е конку-
ренцията, която изяжда 
вашия пазарен дял. 

9. Виждате прекрасно 
момиче на парти. Оти-
вате при нея и преди да 
сте казали: “Аз съм бо-
гат. Омъжи се за мен!“, 
пристига жена ви – това 
е ограничение за навли-
зане в нови пазари.


жена се е развихри-

ла в домакинска работа, 
мъжът й в хола пие би-
ра и гледа мач.

Изведнъж жена му се 
провиква:

– Иване, иди да хвър-
лиш боклука!

– Ами контейнерът е 
чак на края на улицата… 
пък и това не е мъжко 
задължение.

2-3 минути тишина. В 
следващия момент жена-
та влита в хола, разкъсва 
си дрехите, застава гола 
пред мъжа.

– Айде, сега изпълни 
си мъжкото задължение!

– Споко бе, жена, ти 
от майтап не разбираш 
ли? Къде е боклукът да 
го хвърля, ще го хвър-
ля, к’во толкоз!! Ей къде 
е контейнерът на края на 
улицата, хем ще се раз-
ходя малко…


Бензинът поскъпва. 

Алкохолът – също. Хра-
нителните стоки, токът, 
глобите... Добре че не пи-
пат заплатите – все пак 
стабилност някаква! 

- колега, защо все питаш пациентите какво 
са обядвали?
- Ориентирам се за хонорара...

Жейно ЖейнОв
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ЕПИГРАМКА

КУЧЕШКИ НРАВ

ВРАБЧЕ И ЖАБА

ДЕФЕКТНИ ИЗРАЗИ

ИЗРЕЧЕНИЯ

трети пол

стайко кОлев, 
Хасково

Грипна епидемия 

Страницата подготви невена нИКОлОвА

Творецът трябва да е лъчезарен.
Творецът трябва да е хонорарен.
Политически оттук-оттам ударен.
Социално поопарен...
Но никога... бездарен!

калин калиНов

Съдебно произволство
ПодПържаща роля
БлагоЗверна съпруга
Омразцов служител
Пенисионна реформа

Клетки за уши
Хищна церемония
Съдружеска изневяра
ЗащиПник на слабите
Партийни Писти

Гейометрично тяло
трепежни елементи
гавров венец
Карт бранш

рачо ПоПов

Две кучета много близки бяха –
заедно навред вървяха.
Но щом някой кокал им подхвърли,
спряха се като врагове върли –
връз другото всяко се нахвърли.

На трагична случка врабчето зрител стана –
кацна щъркел до жаба кикерана.
А тя взе да подскача, да се върти.
Зачуди се врабчето – защо не излети?

георги вълЧЕв, сливен


срещат  се двама приятели, кои-

то от много време не са се виждали.
- гледам те, загладил си косъма. 

как я караш напоследък?
- старая се да правя добро впе-

чатление. и както виждаш, резул-

татът не е толкова лош...


- Пешо, защо си се наредил сред 
продавачите, що ще предлагаш?

- Продавам право на лично мне-
ние – почти неизползвано!

лилян ПауНов, с. Бисер

Колко спорове кипяха,
колко планове крояха
кой кого да натопи
във нечистите води!
И накрая за награда
се събраха рая с ада.

Младен коТиН

Те са двама достолеп-
ни старци - винаги 
чисто облечени, ви-

наги с вратовръзки и 
винаги се обръщат един 
към друг на “вие”. В ма-
халата ги знаят като Док-
тора и Професора. Прис-
тигат сутрин рано с един 
от първите трамваи и си 
отиват вечер, прегърбе-
ни под огромните си пъл-
ни сакове. Денят им ми-
нава край контейнерите 
за боклук. При студено 
време, когато попрем-
ръзнат, двамата влизат 
в гаража на Кирето и пи-
ят горски чай на бавни, 
замислени глътки. Обик-
новено мълчат. Но поня-
кога си говорят. С дълги 
паузи между репликите. 
Както днес.

- Как е, професоре, как 
е? Скоро още една годи-
на ще  изпратим…

Пауза, глътка, пауза…
- Така е, докторе… 

Още една година… 
Отново пауза…
- Ами редно е да на-

правим равносметка… 
Добра ли беше година-
та, лоша ли…

Пауза, въздишка…
- Какво да ви кажа, док-

торе… За мен, мисля, бе-
ше добра…

Завърших си студия-
та за фазотроните… Де-
сет години работих върху 
нея, но я завърших! Коле-
гите на Запад много висо-
ко я оцениха! Дори ме по-
каниха на един симпози-
ум в Копенхаген… Но не 
отидох… Отказах им…

Пауза, въпросителен 
поглед.

- Но защо, професоре, 
защо?! Канят ви на симпо-
зиум във…

Без пауза:
- В Копенхаген!

С пауза:
- Точно така - в Копен-

хаген, а вие отказвате! 
Ами вие сте луд!…

Отново пауза.
- Не, никак не съм луд, 

докторе! В Копенхаген 
трябваше да отида на 
свои разноски… Хайде, 
аз от кашони, от празни 
бутилки ще събера пари 
за отиване и връщане… 
Но там - хотел, срещи с 
колеги, нали трябва по-
не по един чай да ги по-
черпя… 

Пауза, глътка, пауза.
- И отказахте?!…
Глътка.

- Отказах… Обясних, 
че имам неотложни анга-
жименти тук… А то и така 
си беше впрочем… Тук от 
ей онази кооперация се 
изнесе един… Митничар 
ли беше, престъпник ли, 
не разбрах, но прислуж-
ничката му напълни ко-
фата за боклук, да не ви 
казвам с какво… Ауууу! 
Ама то не бяха салами, 
ама то не бяха кашкава-
ли, ама то не бяха полу-
пълни бутилки с уиски!…

Въздишка, глътка.

- Благодат!
- Точно така - благодат! 

А аз ще ходя в Копенха-
ген! Ми че той Копенха-
ген беше дошъл при мен 
тук - в кофата!

Отново пауза.
- Значи все пак добра 

година изпращате вие, 
професоре?

Пауза. Дълга. 
- Амиии… Добра… Не 

мога да се оплача…Ами 
вие, докторе? За вас как-
ва беше годината?

Глътка, пауза.
- Ами за мен… Какво 

да ви кажа… И за мен не 
беше лоша… Колегите 

от Медицинска акаде-
мия ме поздравиха за 
рождения ден, не са ме 
забравили значи! Уве-
личиха ми пенсията с 
шест лева… И прави-
телството не ме е заб-
равило значи… 

В този миг Професо-
ра скочи от мястото си. 
Няма глътка, няма пау-
за!

- Докторе! Бързо! 
Дойде колата! Ще вди-
гне оня контейнер там, 
а ние още не сме го пре-
ровили! Да не си из-
тървем късмета, докто-
ре!… Може пък да ни е 
най-големият късмет за 
годината!…

Двамата хукват със 
ситни старчески под-
скоци. Навън е влажно 
и мъгливо. 

Кирето излиза иззад 
бара, прибира недопи-
тите чаши с горски чай 
и ги занася до мивката. 

Кратка пауза. След 
това Кирето тряска ча-
шите върху цименто-
вия под.

- Мамка му и Копен-
хаген! - казва.

После взима метла и 
лопатка и започва бав-
но да събира парчетата.

Димитър БЕжаНски

ТВОРЕЦЪТ

в старата година 
грипът ме подмина. 
много се зарадвах, 
новата очаквах. 

тя дойде със премия - 
грипна епидемия. 
исках пак да кръшна, 
ала тя ме тръшна. 

Що за проклетия 
в мойта немотия. 
не можах да пия 
и една ракия. 

тъй ли ще я карам, 
чашка без да барам? 
казват, че без градус 
нямало и радост. 

тази мисъл в края 
ще опровергая. 
Здравето едничко - 
винаги над всичко! 

кирил гусЕв, софия    

И под тежестта 
на сурови обвинения 
човек може да стане 
печен.
Това, което ни 

приписват, е винаги 
повече от това, кое-
то сме.
Излишна при-

бързаност могат да 
ни припишат и оне-
зи, които нямат тър-
пение.
Късметът е всич-

ко това, което в да-
ден момент ни по-
мага.
Ако нещата мо-

жеха да се видят без 
питане, въпросител-
ните щяха да отпад-
нат.

Борис аНаНиЕв

Тук настана произвол –
ще въвеждат трети пол!
С него пък какво ще правим –
с два не можем се оправи!
И се чудим, и се маем,
как изглежда той – не знаем!
Но отвънка все натискат,
май не знаят какво искат!
Хей, юнаци, я станете,
на Европа покажете:
българките сме достойни,
а мъжете ни са бойни!

уляна ПЕТкова

- наборе, не е луд тоя,
 дето изял баницата!

ШАМПИоНИ
Първи сме по тикви 

и кратуни
и сме световни първенци
заради празните 

кратуни 
на всите ни управници.

ИКоНоМИЧЕСКИ 
ЗАКоН

Дорде хитрува и
 мълчи раята,

ще се вдига цената
и на тока, и на водата.

Хайде де,
откъде накъде

ще му пречат
да краде.

Марин аБаДжиЕв 

ПоЗИЦИЯ

Копенхаген ли?!


