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Размисли на главния редактор

Äà çàãúðáèì 
áîëêè è òðåâîãè!

На стр. 37

Благодарността
 е пречистваща

Áúдни 
ве÷еð - 

òðадиöиÿòа 
ïовелÿва

На стр. 31

Обични в Господа 
братя и сестри,

Отечески Ви поз-
дравяваме със свет-
лия и мироспасителен 
прvазник Рождество 
христово, който раз-
кри пред нас величие-
то на Божията любов, 
отправена към целия 
човешкия род. Äнес е 
денят на радостта - 
Бог стана човек и до-
несе мир, любов и спа-
сение на света. 

Х 
о 
р 
о 
с 
к 
о 
п

на 

Обичана 
и обичаща

На стр. 10

-  г-жо Балканска, добре сте до-
шли на нашите страници! с 
какво ви спечели народ-
ната песен? 

- Ути, благода-
ря, че се съгласих-
те да ни гостувате! 
освен професи-
оналист в кухня-
та сте и добър ак-
тьор. как се връз-
ват двете неща?

- Не само че иде-
ално се връзват, но 
благодарение на 
театралните зна-
ния и умения из-
градих своя уника-
лен стил в телевизион-
ната кухня, заради който 

съм интересен на зрите-
лите и до днес. Атрактив-

ното поведение и инди-
видуалният подход към 

готвенето от теле-
визора винаги са 
за предпочитане 
пред сухите кули-
нарни термини и 
глаголи. Хватката 
е да ти се получат 
нещата. Слава Бо-
гу, при мен се полу-
чава. На хората им 
допада моят стил и 
не могат да ме при-
емат друг. А и аз не 
искам, нито мога да 

бъда друг в кухнята.

Уважаеми читатели на в. „Пенсио-
нери“, скъпи сънародници от златна-
та възраст, наши родители, учители 
и наставници,

Позволявам си да Ви нарека така, за-
щото Вие сте олицетворение на мъд-
рост, жизнен опит и благородство, ко-
ито са неизчерпаем извор за нас – поко-
лението, призвано да гради eвропейска 
България. На стр. 3

Гостуват Албена ПАВЛОВА
 и Емил МАРКОВ

На стр. 34

Áúäåòå
âåäðè
è óñìèõíàòè На стр. 39

Стефан 
ДАНАИЛОВ

Цвета КАРАЯНЧЕВА,
председател на 

Народното събрание

Вечерта преди Хрис-
тос да се роди, е първа-
та от трите кадени вече-
ри. Нарича се бъдни ве-
чер - от бдение, а може 
би от бъдеще, бъднини. 

На стр. 40

Алена

Щастлива Нова година!

На стр. 13

На стр. 4

Природата е определила по-малко от век 
земни дни на най-великото си творение – чо-
века. Често тежестите са повече от радостни-
те мигове. 

ЧЕСТИТО РОÆÄЕСТВО хРИСТОВО!

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈ È ÌÈÐÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ!ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈ È ÌÈÐÍÈ ÏÐÀÇÍÈÖÈ!
Ïравославен
ÊÀËЕНÄÀР

На стр. 48

На стр. 48

В броя:
 Ñâåòúò ïðåç 2018 ã.

 Âå÷åð íà ÷óäåñà

 Ñ äóõà íà îòìèíàëè âðåìåíà

На стр. 16

На стр.  32

На стр. 36  

 Ïðåäñòîÿùè ïðàçíèöè
На стр.  28

Валя БАЛКАНСКА - 
знаков творец в областта

 на българския фолклор

Æåëàÿ âè âêóñíî âåñåëèå!Ути 
БЪЧВАРОВ: 
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Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Най-добрите пенсионни системи
две части и се начисляват върху 
максималния размер на годиш-
ния доход, равен на 7,5 на сто 
от основната заплата. Граждани-
те, които получават твърде мал-
ко условно финансирани и фи-
нансирани пенсии или не ги по-
лучават изобщо от държавния бю-
джет, получават така наречената 
гарантирана пенсия. Тя обаче мо-
же да се получава само след на-
вършване на 65-годишна възраст 
и при пребиваване в Швеция най-
малко три години, но в пълния й 
размер е само за онези, които са 
живели в страната през послед-
ните 40 години.

6. Норвегия, 71,5 точки. Има 
много предприятия, чиито служи-
тели, по споразумение със своя ра-
ботодател, могат да се пенсиони-
рат на 62-годишна възраст. Поня-
кога пенсионерите търсят подно-

вяване на трудовата дейност и я 
продължават до началото на се-
демдесетата годишнина. Действат 
много социални програми, чрез 
които могат да се наемат пенсио-

нери и да им се осигуря-
ва допълнителен доход, 
качествена медицинска 
помощ. Тези фактори иг-
раят важна роля в живо-
та на норвежките пенси-
онери.

7. сингапур, 70,4 точ-
ки. Основният играч на 
социалното осигуряване 
е Централният осигури-
телен фонд, който е съз-
даден през 1955 г. като 
а д м и -
нистра-
тор на 
нацио-
налната 
а к у м у -
л и р а -
ща пен-
сионна 

система от бри-
танското колони-
ално правител-
ство. В момента 
фондът е един от 
водещите опера-
тори на пенсион-
ни услуги в Азия. 
Логиката на вла-
стите в Сингапур 
е, че както служи-
телят, така и ра-
ботодателят пра-
вят месечни внос-
ки, които след то-
ва се разпреде-

лят на три различни сметки на тех-
ния получател, бъдещия пенсионер.

8. Чили, 69,3 точки. Пенсионна-
та система на Чили се смята за ед-
на от най-иновативните в света, тъй 
като е използван световният опит. 
Отговорността за формирането на 
пенсиите се прехвърля изцяло на 
работещите граждани. Всеки има 
своя сметка за пенсиониране, ко-
ято се попълва месечно с вноски в 
размер на 10% от заплатата. Всички 
средства се капитализират от част-
но управляващо дружество, което 
е избрано от гражданите.

9. Нова Зеландия, 68,5 точки. 
Пенсионната система се основава 
на двупосочно натрупване на сред-
ства, които не се пресичат помежду 
си: държавната се формира от да-
нъчно облагане, т.е. работещ граж-
данин приспада всеки месец про-
цент от спечелените пари в пен-

сионен фонд. Всеки но-
возеландец от началото 
на трудовата си дейност 
автоматично става член 
на системата KiwiSaver 
- търговски инвестицио-
нен фонд, и той веднага 
получава кредит от 1000 
щатски долара.

Всеки, който не иска 
да инвестира в бъдеща 
пенсия, има право да от-
каже  участие във фон-
да. Служителят получава 
време да мисли в рам-
ките на 2 месеца след 
първото наемане на ра-
бота. Допуска се и вре-
менно напускане на фон-
да, през което време се 
преустановява изплаща-

нето на средства, например пора-
ди финансови затруднения.

10. канада, 68,0 точки. Фе-
дералното законодателство 
позволява пенсиите да се ко-
ригират на провинциално ни-
во. Пенсии могат да получават 
не само лица с канадско граж-
данство, но и натурализирани 
граждани, но при тези случаи 
е важна продължителността на 
пребиваване в страната. Пенси-
онните обезщетения включват 
редица програми, включител-
но удръжки за старост, инва-
лидност, обезщетения за без-
работица, за нуждаещите се и 
за ветерани.

Когато Европейската комисия 
води активни дебати за промя-
на на пенсионния модел, а в Бъл-
гария сe правят първите стъп-
ки в тази посока, добре е да се 
види къде са най-добрите пенси-
онни системи в света. Данните 
са от публикувания  Индекс на 
глобалната пенсионна система, 
който се изготвя за 10-а поред-
на година. 

За целите на проучване екс-
пертите сравняват пенсионни-
те системи на различни стра-
ни по света, като подчертават 
предимствата на всяка систе-
ма, така че законодателите по 
света да обърнат внимание вър-
ху тях и да се възползват от све-
товния опит. Подреждането е 
по точкова система, която от-
чита степента на преимущест-
вата на всяка пенсионна систе-
ма, и по този начин се формира 
краен бал.

Ето и Топ 10 на най-добрите 
пенсионни системи в света:

1. Холандия, 80,3 точки. Пенси-
онна възраст: 65 и 75. Страната на 
лалетата е бли-
зо до това да 
стане държава-
та с най-висока 
пенсионна въз-
раст в Европа. 
В момента в Хо-
ландия дейст-
ва тристепенна 
пенсионна сис-
тема, която ус-
пешно функци-
онира от десе-
тилетия - дър-
жавната пенсия, 
която е основ-
на; професио-
нална пенсия, 
която е с допъл-
нителен харак-
тер; и индиви-
дуално пенси-
онно покритие. По-голямата част 
от доходите на холандските пенси-
онери са от държавни пенсии: око-
ло 50% от общия размер на полу-
чените от тях пенсионни плащания.

2. Белгия, 80,2 точки. Финансо-
вият размер на пенсионните фон-
дове в Дания е един от най-ви-
соките в света. Това показва кол-
ко е силна политиката на социал-
ната държава, която се проявява 
по-специално в присъствието на 
голям държавен пенсионен фонд 
АТР. Пенсионната система в крал-
ството се състои от следните нива: 
социална пенсия с нулево равни-
ще; кумулативен компонент на за-
дължителната държавна пенсион-

на програма на първо ниво; кор-
поративни пенсионни планове; до-
броволни корпоративни и индиви-
дуални пенси-
онни схеми от 
трето ниво.

3. Финлан-
дия, 74,5 точ-
ки. Сканди-
навската стра-
на е с тради-
ционно висок 
жизнен стан-
дарт и социал-
но благосъсто-
яние. Грижата 
за по-възраст-
ното поколе-
ние граждани 
във Финлан-
дия има спе-
циално мяс-
то. След пен-
сионирането 
финландците получават много сво-
бодно време, многобройни обез-
щетения и всеки месец им се из-
плаща сума, равняваща се на почти 
58% от получаваната преди пенси-

онирането заплата.
4. австралия, 72,6 точки. Систе-

мата за натрупване на пенсия, коя-
то действа в тази страна, включва 
не само редица предимства пря-
ко за австралийските жители, но и 
почти същите условия за имигран-
тите, които идват от други евро-
пейски страни. В допълнение пен-
сионерите в Австралия получават 
различни видове субсидии и от-
стъпки при закупуването на основ-
ни лекарства.

5. Швеция, 72,5 точки. Пен-
сионната система е на три нива: 
условно, същинско и доброволно 
натрупване. Задължителните пен-
сионни плащания се състоят от 

 Според статистиката България е на последно 
място в ЕС по равнище на месечната пенсия. 

Тя е с най-ниските пенсии при най-нисък праг на 
бедност по данни на Евростат. 

Българският пенсионер получава за един месец 
колкото негов събрат в някои други страни от 

ЕС за един ден. 
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Българската „десница“ 
е хамелеон. сутрин са си-
ни, вечер розови или об-
ратно. Нищо не може да 
ги спре да се преобръ-
щат. Трябва да се гласу-
ва за тях обаче. ако из-
чезнат, ще пострада град-
ската среда. Ще млъкнат 
вувузелите, ще настъпи 
неловка тишина.
Д-р Николай МиХайлов

кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери

Помощ за майките

Парламентът одо-
бри 436 997 600 млн. 
лева за хората с ув-
реждания в бюджета 
на Министерството на 
труда и социалната по-
литика (МТСП) за 2019 
г. В тази сума са отразе-
ни обещаните 150 млн. 
лева на майките на де-
ца с увреждания.

Цените на 
такситата

Най-малко 98 ст. 
за километър пробег 
през деня и 1,14 - през 
нощта - това искане 
обедини таксиметрови 
шофьори на протест в 
София. Според общи-
ната равновесната це-
на е 78 ст., а анкетите 
сред фирмите са дали 
между 89 ст. и 1,13 ст..

Увеличават 
учителските 

заплати

Индивидуалните ра-
ботни заплати на пе-
дагогическите специа-
листи се увеличават с 
не по-малко от 20% от 
1 януари 2019 годи-
на. Предвидени са 39 
млн. лева за увеличе-
ние на индивидуални-
те основни работни за-
плати на непедагогиче-
скиs персонал.

Българите  
са недоволни

3/4 от българите не 
са доволни от състо-
янието на държава-
та в момента, показ-
ват данните от проуч-
ване на агенция "Мар-
кет Линкс".

вярваме ли в конспирации

Изгодно отопление

Спокойни кътчета 
за възрастни

Щастлива Нова година!
От стр. 1
И защото Вашите ценни съвети, насърчения и уроци 

по родолюбие са мостът, който  свързва миналото с 
бъдещето на страната ни. Благодарение на Вашия не-

уморен труд, кураж, достойнство и вяра нацията ни 
оцеля в годините на прехода, сплоти се и пое по пътя 
на напредъка, съзиданието и свободата на духа. Вие 
сте нагледен пример за храброст и отдаденост, по-
чит към традициите и отговорност за възпитание-
то на децата ни. Подкрепата, която ми засвидетел-
ствате при всяка среща с Вас, ме зарежда с оптимизъм 
и позитивна енергия, че вървим в правилната посока. 
Тя ме задължава да отстоявам още по-неотклонно де-
мократичните ценности и да работя за преуспяване-
то на нацията. Казват, че зад всеки успял млад човек 
стои родител, който първи е повярвал в него. Вие по-
вярвахте в младото поколение на България, бяхте на-
ша опора и това ни направи силни. Научихте ни да не 
се огъваме пред трудностите и ни показахте, че цел-
та се постига не с бързане, а с неспиране.  

Приемете моите искрени благопожелания за благопо-
лучие, бодрост и дълголетие през новата 2019 година. Не-
ка настъпващите коледни и новогодишни празници до-
несат на всички Вас сигурност и спокойствие, щастие и 
топлота. Нека са повод за общуване и споделени мигове 

Най-малко за отопление плащат 
хората, които се отопляват на дърва 
и въглища, както и присъединените 
към топлофикациите и газоснабди-
телната мрежа.

Повече от половината българи се 
греят на дърва и въглища, а този на-
чин на отопление причинява 80 на 
сто от замърсяването с фини прахо-
ви частици.

Домакинства-
та, които отгова-
рят на изисква-
нията за социал-
на помощ и кои-
то ще бъдат под-
помагани, за да се 
отопляват с твър-
ди горива, са 68 
процента от всич-
ките, които са по-
дали заявления за 
подпомагане. Тоест с тези помощи 
държавата ще подпомага горенето и 
замърсяването на въздуха с твърди 
горива за отопление и това би тряб-

вало да бъде по някакъв начин прео-
ценено и редуцирано.      

Според изследването най-евтино е 
отопляването с термопомпи, без оба-
че да се отчита първоначалната ин-
вестиция.

Термопомпите са технология, която 
извлича топлина от външната среда - 
въздух, вода или земя, и тази темпе-

ратура се използ-
ва за отопление 
на помещения. 

Цените на мо-
дерните термо-
помпи са прека-
лено високи, за 
да се получи по-
ложителна река-
питулация. Кол-
кото е по-скъп та-
къв уред, толкова 
е по-ефективен.

Най-скъпият вариант на отопление 
е с течно гориво, следва електричест-
вото.  В средата на класацията са цен-
трализираните системи за отопление.

40% от българите вярват, че същест-
вува тайно общество, което управлява 
света. 29% вярват в съществуването на 
извънземни, 19% са убедени, че хора-
та са установявали контакт с тях, а 14% 
– че извънземни живеят сред хората. 
Това показва проучване на нагласите 
на българите по отношение на вярва-
ния, конспирации и суеверия.

Данните регистрират високи ни-
ва на вяра по отношение на въпроси, 
свързани със свръхестествени способ-
ности на хора.

75% от българите вярват в проро-
ческите способности на В а н -
га. Няма особена дина-
мика сред различните 
демографски групи 
– прави впечат-
ление, че и хора-
та в най-младата 
възрастова гру-
па (18 – 29 г.) в го-
лям дял (63%) вяр-
ват в способностите 
на Ванга.

63% от българите вяр-
ват и в съществуването на 
хора със свръхестествени спо-
собности, а малко над две тре-
ти – в съществуването на хора, ко-
ито имат способности да предвиждат 
бъдещето. Малко над половината от 
българите смятат, че има хора, които 
могат да лекуват със свръхестествени 
способности.

45% от българите вярват в магии.
Проучването дава яснота и относно 

вярата на българите в различни све-
товни конспирации.

40% от хората у нас вярват в същест-
вуването на тайно общество, което уп-
равлява света. Това виждане се споде-
ля от почти половината от хората с ви-
сше образование.

66% от хората у нас вярват и че из-
куствено се създават болести – с цел 
продажба на нови лекарства.

33% е делът на хората, които вяр-
ват в прераждането на човек, като при 
жените процентът е по-висок (40%) в 
сравнение с този на мъжете (25%).

36% посочват, че вярват в съществу-
ването на рая и ада. Данните показват, 
че живеещите в малките населени мес-
та и селата са по-склонни да вярват в 
това за сметка на живеещите в столи-
цата. Тук едно от възможните обясне-
ния е по-високата степен на религиоз-
ност в малките населени места.

35% от бъл- г а р и т е деклари-
рат, че са п о - с е щ а -

ва- ли га-
д а т е л /

яснови-
д е ц / х о -

джа. И тук 
впечатление 

прави, че в села-
та и малките на-

селени места тази 
практика е по-раз-

пространена за раз-
лика от столицата.
Малко над една трета от 

българите вярват, че петък 13-и носи 
нещастие. Подобно е и съотношени-
ето по отношение на суеверието, че 
черната котка носи нещастие, докато 
60% не вярват. Малко над една трета 
от българите вярват и че счупеното 
огледало носи нещастие, като хората 
с по-ниско образование са по-склонни 
да вярват за сметка на тези с по-висо-
ка образователна степен.

73% от българите посочват, че чу-
кат на дърво срещу нещастие, дока-
то 24% не го правят. 12% посочват, че 
хвърлят сол за късмет, а 35% посочват, 
че носят червен конец против уроки.

M н о г о 
xора реша-
ват да пре-
карат годи-
ните след 
пенсиони-
рането си 
в различ-
на държа-
ва от та-
зи, в която 
са живели 
д о т о г а в а . 
Πричините 
са различ-
ни - някои 
искат да видят нови места, 
дрyги търсят възможности 
да прекарат следващите де-
сетилетия в някое екзотич-
но и спокойно кътче. 

От платформата Gо-
ВаnkіngRаtеѕ за пореден път 
пyбликyваxа своя списък с 
предложения за най-изгод-
ните страни. Tе подреждат 
50 различни държави спо-
ред индикатори като разxо-
ди за живот, цени на наеми-
те и на xранителните стоки, 
покyпателна способност и 
здравеопазване.

Πо отношение на послед-
ната категория става ясно, 
че не някоя западна страна, 
а Южна Kорея е тази, коя-
то предлага най-качестве-
но здравеопазване. След 
нея се нареждат такива ка-
то Tайван, Япония, Xолан-
дия, Tайланд и Белгия.

Що се отнася за места-
та, където наемите изли-

Mалко над 20 000 души 
са спечелили между 90 и 
106 хил. лева през  2017 г. 

15 523 български граж-
дани са декларирали 
приxоди от над 106 800 ле-
ва за календарната 2017 г. 
Tе са заплатили близо 450 
xил. данък върxy доxоди-
те си. 

Сyмите включват доxо-
ди от работна заплата, на-
еми, xонорари, но не и от 
сключени сделки с акции 

и дялове от взаимни фон-
дове. Дрyги 4506 българи 
са декларирали, че са по-
лyчили междy 90 xил. и 106 
800 лв., като са заплатили 
44 xил. лв. данъци. 

Още почти 7000 са от-
чели доxоди до 74 xил. лв.

Hай-много - 1 657 906 - 
имат годишна данъчна ос-
нова от под 6120 лв. Tази 
грyпа, макар и най-голя-
ма, е платила малко пове-
че от най-богатите 15 xил. 

дyши. B xазната са влезли 
517 431 лв. Mеждy 6120 и 
12 000 лв. доxоди за годи-
ната попадат 811 482 дy-
ши с платени общо почти 
700 xил. лв. Mеждy 12 000 
и 27 600 лв. попадат 488 
866 дyши, а до 43 200 лв. 
са още 78 xил. дyши.

През 2017 г. са разпре-
делени 7,281 млн. лв. ди-
виденти и ликвидацион-
ни дялове на физически 
лица.

20 000 с доходи от 100 бона

зат най-евтино, от Gо-
ВаnkіngRаtеѕ препоръчват 
Египет, Mексико или Kо-
лyмбия. Bсе пак за тези, 
които предпочитат Евро-
па, експертите посочват ка-
то най-добри примери Бъл-
гария, рyмъния, Mакедо-
ния и Украйна. Голяма част 
от тези страни присъстват и 
в списъка с местата с най-
ниски разxоди за xрана. 
Kъм тяx се присъединяват 
още Украйна, Сърбия, Ин-
дия, Kолyмбия и Mексико.

Най-изгодното място за 
живот за пенсионери в све-
та за 2018 година се посоч-
ва индия, следвана от саy-
дитска арабия и Mексико. 
След тяx обаче идват Чеxия 
и Германия, както и Tyрция.

 България се класира на 
34-то място точно след Бел-
гия, Франция и Украйна и 
преди Австралия, Сърбия 
и Швеция.

ЦвЕТа караЯНЧЕва,  
председател на 44-ото Народното събрание

с близките Ви. Бъдете здрави и пазете трите ключа на 
щастието – нещо да правиш, нещо да обичаш и на не-
що да се надяваш. Насладете 
се на магията на Рождество!
Бъдете благословени! 
Светла Коледа и 
Щастлива Нова година! 



19.XII.2018 - 1.I.2019 г.51-52

2

Български4 Политика Общество

Бунтът на „жълтите 
жилетки“ във Франция

КОМЕНТИРАМЕ

Вече близо месец и половина Париж е сце-
на на бурни протести, които финансовият ми-
нистър Брюно льо Мер окачестви като „ката-
строфа за икономиката”. 

„Жълтите жилетки” са безпрецедентно соци-
ално движение. То няма профил, лидери, по-
средници, които да преговарят с властимащи-
те, и е уникално по своята същност за 21 век. 
Появи се спонтанно с протести срещу прила-
гането на една екологична такса и увеличени-
ето на данъка върху горивата, ескалира впо-
следствие с много други искания, включител-
но срещу ниския жизнен стандарт, срещу по-
литиката на Макрон и за смяна на системата. 
Обикновено това са хора без работа, с мини-
мална заплата, едва свързващи двата края. И 
това се случва в държава, която е шеста в ико-
номическото си развитие в света! 

След поредните безредици Макрон реши 
да даде заден ход и излезе с 13-минутна реч, 
проследена от 23 милиона французи на мал-
кия екран. Рекорд, сравняван единствено с 
финала на световното първенство по футбол 
между Франция и Хърватия. В краткото си из-
явление той обяви, че освен замразяването на 
планираното увеличение на данъка на гори-
вата от следващата година минималната за-
плата, която е 1500 евро, скача със 100 евро. 
Отпада и един от данъците за пенсионери с 
пенсия под 2000 евро. Часовете на допълни-
телен труд няма да се облагат, а годишни пре-
мии ще има за служители, чиито фирми могат 
да си го позволят.

Според протестиращите обаче мерките ще 
засегнат много малка част от населението на 
страната и нарекоха президента „лош актьор, 
който се прави на Дядо Коледа”, и попитаха 
откъде ще бъдат набавени парите, след като 
Макрон обяви, че хазната е празна. А новите 
мерки ще струват скъпо на държавата – меж-
ду 8 и 10 милиарда евро, като към тях тряб-
ва да се добавят и допълнителни 4 милиарда, 

които няма да влязат в хазната след премах-
ването на данъка върху горивата.

Обществената неприязън към Макрон е тол-
кова голяма, че рейтингът му в момента е по-
нисък и от този на предшественика му Фран-
соа Оланд, смятан за най-непопулярния пре-
зидент на Петата република, поради което 
дори не посмя да се кандидатира на послед-
ните президентски избори. И още нещо. Сри-
ването на Макрон във вътрешнополитически 
план съвпада с проблемите на Ангела Меркел 
в Германия. А отслабването на позициите на 
двамата основни играчи в Европейския съюз 
на фона на Брекзит може да благоприятства 
засилването на другите полюси в ЕС, особе-
но този на „бунтарски” настроените страни от 
Централна Европа.

Избирането на Еманюел Макрон за прези-
дент през 2017 г. съществено промени поли-
тическата карта на Франция. В продължение 
на половин век френският политически живот 
се характеризираше с редуването във влас-
тта на „левите”, представлявани след 1971 г. 
от Социалистическата партия, която постепен-
но измести комунистите, и десноцентристите. 
Но разочарованието от политиката на Макрон 
днес кара протестиращите вече да искат и не-
говата оставка.

Цветан илиЕв Петьо ДаФиНкиЧЕв

От стр. 1
Поколенията мина-

ват през революции, 
войни, национални ка-
тастрофи и различни 
преходи. Материални-
те блага са следствие 
от трудова дейност, ан-
гажираща знания, уме-
ния, отговорности. Ако 
ги нямаше светлите 
празници за разтовар-
ване, животът щеше да 
е низ от напрежение…

Поканиха ни на ко-
ледно-новогодишно 
тържество в Монтана. 
Едва ли ще успеем да 
посетим клуб „Надеж-
да” на Сашка Недялко-
ва. Благодарим и зна-
ем, че ще бъде весело. 
Напук на придобилото 
популярност твърде-
ние, че Северозападна-
лият край загива, пен-
сионерите там 
сякаш са най-
обединени в 
стремежа да 
докажат об-
ратното и из-
пълват време-
то си с прият-
ни събития.

Краят на 
годината е и 
време за рав-
носметка. За 
нашия колек-
тив тя е поло-
жителна. Из-
мерва се не 
само с тиража, 
главен крите-
рий за
ПОЛЕЗНОСТ
на всяко изда-
ние, но най-
вече с постиг-
натите цели. 
Основната е 
все още далече пред 
нас – благополучието. 
Тя минава през срещи, 
разговори, публикации 
и отстояване правата 
на пенсионерството. 
Можем да се похвалим, 
че законът за възраст-
ните хора стигна до 
пленарната зала. Не се 
пристъпи към разглеж-
дането му, но чака ред. 
Той е в обществено-
то внимание. Механи-
змът е задвижен. Рано 
или късно държавата 
ще поеме ангажимен-
та наред с километри-
те магистрали да реша-
ва и проблемите на ос-
тавилите в наследство 
на нацията материал-
ни блага. Несправед-
ливо е да получиш фа-
брики и заводи, туне-
ли, мостове, електро-
станции, инфраструк-
тура и прочее, да ги 
продадеш или да про-
дължиш да ги използ-
ваш и да обречеш тех-
ните строители на бед-
ност и нищета. Чак се-
га, след почти четвърт 
век, се започва раз-
равянето на мръсни-
те сделки. Предпола-
гаме, че ако се про-
дължи с размотаването 
на престъпното кълбо, 
родило доморасли ми-

лионери, ще се стиг-
не до разбойническо-
ментърджийската при-
ватизация на общона-
родната собственост, 
присвоена главно от 
сини тарикати, опре-
делени от командира 
Костов за нова класа,

гРЪБНАК НА 
КАПИТАЛИЗМА
Няма да реши с маги-

ческа пръчка законът, 
появил се като замисъл 
и обсъждан на страни-
ците на вестника, всич-
ките ни проблеми. Дос-
татъчно е обаче да бъ-
де премахната 

АНОМАЛИяТА
стотици хиляди нашен-
ци да съществуват под 
прага  на научно опре-
делената бедност. Ако 

той е 349 лв. за 2019 г., 
нито един пенсионер 
да не получава месеч-
но под тази сума. Не е 
много, но е крачка в 
правилната посока. 

Вторият голям успех 
е разбирането от фак-
торите на съществува-
щите движения, съюзи 
и клубове, че за да 
има диалог с управля-
ващите, задължително 
е единно, обединено 
ръководство. Иначе се 
стига до оправданието 
от страна на властта, че 
няма с кого да диску-
тира исканията на над 
2 млн. българи. Още 
след втория организи-
ран протестен митинг 
председателят на На-
ционалния съвет ген. 
Златан Стойков се ут-
върди и придоби ме-
дийна значимост. А 
председателят на ини-
циативния комитет ген. 
Васил Върбанов заед-
но с Валентина Нико-
лова и Димитър Киси-
мов от традиционните 
граждански формиро-
вания бяха приети и из-
слушани в Народното 
събрание от Корнелия 
Нинова, генерал Кольо 
Милев и Антон Кутев от 
парламентарната гру-
па на „БСП за Бълга-

в следващия бр. 1
 списък на наградените 

в абонаментната 
томбола

ОЧАкВАЙТЕ

рия”. Както би се изра-
зил знаменитият герой 
на Илф и Петров Ос-
тап Бендер, „ледовете 
тръгнаха, господа съ-
дебни заседатели…”.

Най-радостният мо-
мент в напрегнатото 
журналистическо все-
кидневие са

СРЕЩИТЕ
с читатели в страна-
та. Положихме усилия 
и се отзовахме на по-

каните на доста мес-
та, за да усетим пулса 
на колективите на оне-
зи, заради които вест-
никът съществува. Чу-
десен бе фестивалът в 
Бургас „Песен в сър-
цето, сребро в косите 
край морето на Бур-
гас”, организирано от 
неуморната обществе-
ничка Вяра Андонова 
и всеотдайния й щаб 
с подкрепата на кмета 
Димитър Николов. От-
разихме го с чувство 
за отговорност, защото 
каквото и да се случи – 
хубаво или не съвсем, 
ако не е описано, оти-
ва в небитието и ос-
тава само в спомени-
те на участниците. От 
страниците на „Пенси-
онери” то се превръ-
ща в споделен опит 
и пример за подража-
ние. Сигурно варнен-
ският фестивал „Листо-
пад на спомените”, на 

който сме съорганиза-
тори, е породил жела-
ние у бургазлии да се 
пробват и те в надпя-
ването на южняшките 
самодейни колективи. 
Надяваме се след тях 
и други големи общи-
ни да последват при-
мера им. Още повече 
че регионално торла-
ците провеждат стра-
хотен събор. Врача-

ни събират 
стотици из-
п ъ л н и т е л и . 
Първомайци 
имат своя 
преглед на 
т р а к и й с к и -
те таланти. 
Добруджан-
ци не оста-
ват по-назад 
и т.н.

Ние ус-
пяхме да 
г о с т у в а м е 
в гр. Гоце 
Делчев, Ру-
се, Шумен, 
Велинград, 
П ъ р в о м а й , 
М о н т а н а , 
Враца, Вър-
шец… Ос-
вен поло-
ж и т е л н и т е 
емоции от 
отношение-

то към изданието се за-
редихме с теми и идеи 
за бъдещи публикации 
и с готовност да се 
отзоваваме на следва-
щи покани, за да дър-
жим перото си остро, а 
пръстите – на пулса на 
живия живот. Пишем 
и за споделените про-
блеми, но моментът не 
е подходящ. Те са за 
делниците. Празници-
те са за радост. 

Силата на нашето 
поколение е, че умее 
да загърбва болките и 
страданията, да пре-
глъща горчивините, да 
прощава грешките. Та-
кава е и завещаната от 
векове традиция – на 
Бъдни вечер се съби-
раме около семейно-
то огнище. На Коледа 
и Нова година да сме 
весели. Дори и да не са 
богати трапезите, в ду-
шите да трепти топли-
на и надежда, че дого-
дина ще сме по-добре.

Пожелаваме от все сърце 
на всичките си читатели, 

на цялото пенсионерство здраве, 
дълъг живот и щастливи дни! 
Да бъдем заедно и през 2019 г., 

и завинаги!

Äà çàãúðáèì 
áîëêè è òðåâîãè!

Момент от гостуването в Монтана
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Äàðèòåëÿò íà öúðêâàòà 
â ñåëî Îòåö Ïàèñèåâî
Църковният събор 

в село Отец Паисиево, 
община Калояново, се 
превърна в незабравим 
празник за жителите му. 
Повод  да се съберат по-
коленията, пръснали се 
по цяло българско, в 
малкото селце бе 134 
години от изграждане-
то на църквата „Въведе-
ние Богородично“ след 
опожаряването й до ос-
нови. Идеята за първия 
църковен събор бе на 
настоятелството и на ос-
новния дарител през по-
следните години Стойко 
Загорчев. Празнично за-
биха камбаните от рано 
сутринта, а тържестве-
ната служба в препъл-
нения храм отслужиха 
двама свещеници. Въз-
растни жени със сълзи 
на очите признаха, че от 
месеци, дори от години 

не са прекрачвали пра-
га на църквата, но кога-
то научили за първия 
църковен събор, много 
се зарадвали. По време 
на тържествената служ-
ба бе осветена и нова-
та подова настилка, из-
градена със средства да-
рени от семейството на 
Стойко Загорчев. Пре-
ди няколко години той 
се обърнал с молба към 
населението да се събе-
рат средства за подмя-
на на изгнилия под, за-
щото при всяко влиза-
не краката им потъвали 
в него. Чакал, чакал, но 
никой не се отзовал на 
поканата му и затова ре-
шил с дъщеря си Таня да 
осигурят необходимите 
5500 лева за нов под и 
други ремонтни работи.

На входа на стария 
храм е изписано, че той 

Ðåêîðä

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

е построен на 8 август 
1884 г. от майстор Коста 
от Дебър,  след като два 
пъти турците са опожа-
рявали село Кочмаларе, 
старото име на Отец Па-
исиево. Основен дари-
тел по изграждането 
на църквата е бил цар 
Александър, а местните 
жители сами събирали 
средства за изографис-
ването на стенописите. 
Живеещите в Попската 
махала са събрали сред-
ства за голямата икона 
на свети Иван Рилски, 
една от най-красивите 
в този край. Женското 
дружество в селото съ-
що събрало дарения за 
останалите стенописи с 
голямата подкрепа на 
тогавашния кмет Геор-
ги Ганчев.

Местният свещеник 
Янко благодари на жи-
телите и гостите за то-
ва, че уважиха църков-
ния събор, който по-
късно се превърна в го-
лямо народно веселие  
с кръшни хора. Мно-
го от гостите пожелаха 
да разгледат и новоот-
критата музейна сбир-
ка „Върли Гюро“ (Геор-
ги Начов, гарибалдиец 
и Ботев четник), съгра-
дена по идея на него-
вия родственик Стойко 
Загорчев. В музейната 
сбирка са събрани екс-
понати от бита в село 
Отец Пасииево, сред ко-
ито казан за изваряване 
на гюлов цвят и дейст-
ващ стан на повече от 
120 години.

Николай ЧаПаНски

ДО  ГЛАВНИЯ  РЕДАКТОР

Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споделя 

мнението си за състоя-
нието на законността и 
правото у нас.

Когато във Великото 
народно събрание влязо-
ха над 30% юристи, си 
казах: „Жална й майка на 
България!” И това се до-
казва вече 30 години. Съз-
дават се лобистки и нес-
копосани закони, които 
се променят стотици 
пъти. Това поражда ха-
ос в съдебната система 
и съдилищата са затру-
пани с дела, които се про-
такат с години. 

Част от съдиите са ко-
румпирани и решават де-
лата безпринципно в пол-
за на властващите и сре-
щу подкупи. Върховните 
съдии са недосегаеми, с ви-
соки заплати, без таван 
на пенсиите и с всякакви 
привилегии. Често съдии-
те постановяват, неадек-
ватно на престъпления-
та, занижени присъди. Съ-
дебните такси и адвокат-

ските хонорари са непоно-
сими, но нали юристите 
си ги определят. Няма го 
вече и надзора. 

Беше премахнато 
смъртното наказание. 
Беше въведено редуци-
рането на наказанието 
при самопризнания и на-
маляването на присъда-
та с една трета. Въведе-
на беше и така наречена-
та пробация, от която 
няма никакъв ефект. 

Аз съм бил над 30 годи-
ни съдебен заседател - и 
преди 10 ноември, и след 
това. Нямам никакви за-
бележки към съдиите от 
социалистическото вре-
ме. В Етрополе имаше 
един съдия на име Сълов. 
Той се хранеше в рестран-
та на една и съща маса 
сам. Сервираше му една и 
съща сервитьорка. Избяг-
ваше контакти и съдеше 
по закон. Прокурорите съ-
що зорко бдяха за закон-
ността. Понякога мест-
ни партийни величия се 
опитваха да им влияят, 

но трудно пробиваха. Се-
га не е така – висш пар-
тиен деятел два съдеб-
ни състава го осъждат, 
третият го оправдава. 
Автогол на Темида!

През настоящото „де-
мократично” време бол-
шинството от съдиите 
– по-старите – също до-
бросъвестно си изпълня-
ват задълженията. В ня-
кои случаи обаче закони-
те им връзват ръцете. 
Сега, след зачестилите 
убийства, все по-често се 
чуват гласове за връща-
не на смъртното наказа-
ние. Аз също издигам този 
глас и ще се мотивирам: 
Влизам в училището и из-
бивам всичките ученици 
в един клас и учителя. В 
този клас са синовете 
на съдията и прокурора, 
а и внукът на адвоката 
Марковски. Питам: Кое е 

хуманното - моята по-
стъпка или  осъждането 
ми на смърт?

По съкратеното про-
изводство пък ще ми на-
малят присъдата с ед-
на трета. Питам: кой 
престъпник няма да се 
възползва от този член? 
Това е противно на вся-
каква логика и трябва не-
забавно  да бъде отме-
нен този член от Нака-
зателния закон.

Законодателството 
и съдебната система са 
в основата на държав-
ността. Така, ама вече 
десетилетия държава-
та е в разпад. Органите 
на сигурността не са мо-
тивирани, често са би-
ти и унижавани и държа-
вата не стои адекват-
но зад тях. Корупцията 
в съдебната система не 
може да се отрече, чес-
то се сблъскваме с нея. 
На практика юристите 
обезцениха човешкия жи-
вот. Дано не е задълго.

Христо ХрисТов – 
референта, 

Правец

Честита Коледа и новата 2019 г. на вас, дами и гос-
пода, и вашите семейства  от набор 1943 г. от град 
Банско. Бъдете живи и здрави още много години! 
Сърдечни поздрави и на нашите учители: Цв. Цако-
ва, П. Спасова, Я. Тренчева, Л. Гинчина, М. Рускова.

от организаторите на срещата по случай 
75-годишния ни юбилей

В Троян е най-голямата коледна елха в 
България. Украсеното коледно дърво е ви-
соко почти 25 метра и съперничи на това 
в Ню Йорк.

По него греят над 10 хиляди лампички. 
Елхата е жива и се намира пред един от за-
водите в града. Специално за празничното 
й включване се стекоха над 500 души в мал-
кото планинско градче. С височината си ел-
хата в Троян претендира да е най-високата 
в България. Вече във всички градове у нас 
свети специално направена коледна елха. В 
София тя е разположена в парка пред Наци-
оналния дворец на културата. Запалването 
на лампичките беше съпроводено с праз-
нична програма и концерт, организирани 
от Столична община. 

Вечерта завърши със заря.
вълко аТаНасов

ДОСТОЕН ЖИВОТ

Дарителят на църквата в 
село Отец Паисиево и организатор 

на първия църковен събор Стойко Загорчев

Кръжокът по приложни дейности към НЧ „Напредък 1871" с 
ръководител Боряна Павлова вече направи играчките за колед-
ния базар в Никопол. Децата украсиха шишарки, които се про-
дават, и така ще участват в набирането на средства за изгражда-
не на паметна плоча на загиналите никополчани във войните. 
Николинка ХрисТова, секретар на НЧ „Напредък 1871" 

Добро дело Среща на набор 1943 г.
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Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

БНТ 4

БНТ 2

21.XII. - 30.XII.2018 г.

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увре-

ден слух
15:15 Мили Бате - писма на един 

дакел
15:30 Патиланско царство
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
21:00 Годината - обзор на 2018

22:15 Нощни птици
23:15 По света и у нас
23:30 Зелена светлина
23:35 “Джипси Кинг” на Пако 

Балиардо
0:45 Той е много по-известен 

от теб
съБоТа, 22 ДЕкЕМври  

6:10 Любимецът Пъдси
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва 
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество 
15:00 Скъпи Дядо Коледа
16:30 Походът на императорите
17:55 Извън играта
18:40 Турция през погледа на 

Саймън Рийв
19:45 Лека нощ, деца!
 20:00 По света и у нас
20:45 Баща под наем
22:25 По света и у нас
22:40 Концерт на Майкъл Бубле
23:40 Поздрави от брега
1:40 Турция през погледа на 

Саймън Рийв
2:40 Той е много по-известен 

от теб

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври  
6:00 Неделно евангелие
6:05 12 кучета за Коледа
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва 
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен 

Атанасов
13:00 Спортен обзор на  
14:00 Библиотеката
15:00 Коледно събиране
16:30 Концерт на Каро Емералд
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:45 Лека нощ, деца!
 20:00 По света и у нас
20:45 Терминалът 
22:55 По света и у нас
23:10 Франк Синатра - Главното 

събитие
0:05 Коледно събиране
1:30 Походът на императорите
3:05 Баща под наем
4:40 Вяра и общество 

ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври
5:40 Рицарят на Бялата дама
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Две опашчици
12:00 По света и у нас
12:30 Празничен концерт на 

Гвардейския представите-
лен духов оркестър

13:40 Съпруг за Коледа
15:10 Първата Коледа на иноп-

ланетяните
15:35 Буки и Дядо Коледа
17:00 Коледна “Златна монета”
17:55 Празнично богослужение 

за Бъдни вечер
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:25 Обръщение на патриарх 

Неофит по повод Рож-
дество Христово

20:30 Концерт на Нели Ранге-
лова: 40 години на сцена, 
споделени с приятели

22:10 Опасен чар
23:40 Концерт на Хилда Ка-

засян: С усмивка за Ела 
Фитджералд 

1:10 Терминалът 
вТорНик, 25 ДЕкЕМври 

5:50 Рицарят на Бялата дама
6:50 Нико и пътят към звездите
8:10 Нико 2: Малко братче, 

големи проблеми
9:25 Празнично богослужение 

за Рождество Христово
11:30 Родило се Боже чедо
12:00 По света и у нас
12:25 Откакто свят светува
12:55 Коледно послание и бла-

гословия “Урби ет Орби” 
на папа Франциск

13:30 25 години ансамбъл “Чи-
нари”

15:10 Първата Коледа на екипа 
на Зумър

15:35 Влюбването на Буки
17:05 Цирков фестивал в  Монте 

Карло
18:10 Гуен Стефани в Коледно 

настроение
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Незабрава - незабравими-

те хитове на Тончо Русев
22:00 Топло
23:35 Дюран Дюран - има нещо, 

което трябва да знаете
0:35 Съпруг за Коледа

срЯДа, 26 ДЕкЕМври 
5:50 Рицарят на Бялата дама
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Дядо Коледа и трите меч-

ки
11:30 Подаръкът на Йохан за 

Коледа
11:50 Най-хубавият ден на Дядо 

Коледа
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на фолклорен 

ансамбъл “Странджа”
14:00 Принцеса за Коледа
15:30 Успехът на Буки
17:05 Цирков фестивал в  Монте 

Карло
18:00 Дейм Шърли Беси - Праз-

ненство
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Кралско вариете 2017
22:30 Последният император
1:10 Принцеса за Коледа
2:40 Отблизо с Мира
3:45 Туристически маршрути
4:15 Успехът на Буки
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спящата красавица
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:20 Бързо, лесно, вкусно
13:50 Малки истории
14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Коледна опашка
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

21:00 Дами канят
22:35 Цирков фестивал в  Монте 

Карло
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:35 Япония днес
2:50 Последният император
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Водният дух и Каролина
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увре-

ден слух
15:15 Мили Бате - писма на един 

дакел
15:30 Патиланско царство
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
21:00 Вечната Аделайн
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Funky Miracle
0:30 Децата са добре
2:15 Култура.БГ
3:15 100% будни
4:25 Частните музеи в Чехия: 

Музей на меденките

съБоТа, 29 ДЕкЕМври 
6:15 Клуб Уинкс 3D: Вълшебно 

приключение
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва 
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика 
14:00 Вяра и общество          
15:00 Винету
17:10 Шоуто на Греъм Нортън
18:00 Извън играта
18:45 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Манджурският кандидат
22:55 По света и у нас
23:10 Акага на 27
0:40 Вреда
2:40 Вечната Аделайн
4:40 Бразди 
5:10 Иде нашенската музика 

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
6:10 Неделно евангелие
6:15 Клуб Уинкс: Мистерия от 

дълбините
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва 
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Спящата красавица
14:00 Библиотеката
14:50 Винету
16:30 Symphony  - Jazz
18:00 TrendY
18:40 Шоуто на Греъм Нортън
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Любовен еликсир №9
22:25 По света и у нас
22:40 Концерт на група “Ахат”
0:10 Главната улица
1:45 Манджурският кандидат
4:00 Извън играта
4:45 Вяра и общество

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври 
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Откакто свят светува 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България 
15:25 Сестра кани брата на 

вечеря
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Баба - моята сестричка
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1
17:30 Културното наследство 

на България: Първото 
злато на света 

18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:15 10 000 крачки 
19:25 Коледна магия
20:55 Евроновини
21:10 Стани богат 
22:00 Клуб “История.BG”
23:00 Няма, няма да работя
23:15 По света и у нас
23:30 Анна Герман
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план

съБоТа, 22 ДЕкЕМври 
 6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Истинският рицар
8:20 Олтарите на България
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува: 

Бъдни вечер
11:00 Средо зиме по Коледа
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Вълшебното огледало на 

Любен Зидаров /худож-
никът на 95 години/

16:20 Преброяване на дивите 
зайци

17:30 На опера с БНТ 2: “Лебе-
дово езеро” по Чайков-
ски

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Днес и утре
20:30 Какво искам за Коледа
22:00 Вивалдиано 2009
22:55 По света и у нас
23:10 Добър ден с БНТ 2
0:10 Америка днес

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври 
 6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува: 

Бъдни вечер
7:00 Принцесата и писарят
8:20 Япония днес
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
11:00 Вивалдиано 2009
12:00 По света и у нас
12:30 Балетен спектакъл на 

Ансамбъл “Лезгинка” /
Дагестан/ 

13:50 Добър ден с БНТ 2
14:50 Ленти и документи 
15:40 №1 Туризмът: Мега рок 

край Варна
16:10 Черно-бяло кино: “Бъди 

щастлива, Ани” 
17:30 На опера с БНТ 2: “Туран-

дот”
18:00 Афиш
18:15 Концерт на Майкъл 

Бубле

19:15 Младите иноватори 
19:45 Коледна сватба
21:10 Непотребното вълшебно 2
21:40 Вивалдиано 2012
22:35 Афиш
22:55 По света и у нас
23:10 Добър ден с БНТ 2
0:10 Пътешествия
0:40 Коледна сватба
ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври

6:00 Къщата на думите
6:30 Бог се роди, Коледо!
7:00 Мистичен ритъм - спек-

такъл на ансамбъл “Чи-
нари” 

8:30 По света и у нас
8:45 Нова приказка за стари 

вълшебства
10:15 Световните градове на 

България
10:45 Мами
11:00 Вивалдиано 2012 
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Картини от Стария град 
15:00 Опознай България 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Къщата на думите
16:25 Приключенията на Чоко 

и жабока Боко
16:35 Корабче в сърцето
16:50 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

17:15 Натисни F1 
17:30 Културното наследство 

на България: Изкуството 
на траките

18:00 60 минути за култура 
18:50 10 000 крачки 
19:00 Рецепта за култура 
19:50 Репетиция 
20:20 Коледната уличка
21:10 Стани богат 
22:00 Концерт на Каро Еме-

ралд
23:30 Есен в Ню Йорк
1:15 Средо зиме по Коледа
1:45 60 минути за култура

вТорНик, 25 ДЕкЕМври
6:00 Къщата на думите
6:30 Да потропнем, да запеем
8:00 Капан за Коледа
8:15 Живи човешки съкровища
8:25 Децата на Балканите 
9:25 Дъщерята на жрицата 
11:00 Коледно матине 
12:30 Мокър от дъжд не се бои
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Животни по пижами
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Коледна „Златна монета“
18:10 60 минути за култура 
19:05 10 000 крачки 
19:10 Най-хубавата украса
20:40 Туристически маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 Концерт на Андреа Бочели
23:30 Слушай сърцето си
1:10 Коледни песни
1:45 60 минути за култура

срЯДа, 26 ДЕкЕМври
6:00 Къщата на думите
6:30 Във вихъра на танца
7:30 Мускетарят с маратонките
8:20 Олтарите на България
8:30 По света и у нас
8:45 Децата на Балканите 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Културното наследство
11:30 Туристически маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на Андреа Бочели
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Вълкът и седемте козлета
16:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Новодомци”
17:15 Приказките на г-жа Виола
18:15 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 

19:15 Коледен град
20:35 Днес и утре
21:10 Стани богат 
22:00 Коледно матине 
23:30 Провинциален лекар
1:10 Днес и утре

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Изкуството на траките
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Турандот”
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:35 Вълкът и седемте козлета
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Среща на културите
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Хотел „Сахер“
21:00 Япония днес
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Петър Първи
1:20 60 минути за култура

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:35 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Храна за 
душата”

8:00 Откакто свят светува: 
Бъдни вечер

8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката

10:45 Натисни F1
11:00 Среща на културите
11:30 Туристически маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Музика, музика...
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Мами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Богове и герои
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки 
19:20 Хотел „Сахер“
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Петър Първи: Завещанието
1:15 Музика, музика...
1:45 №1 Туризмът: Мега рок 

край Варна
2:15 Хотел „Сахер“
4:00 Откакто свят светува: 

Бъдни вечер
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБоТа, 29 ДЕкЕМври
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Омагьосаното езеро
8:20 Олтарите на България: 

Музеят на пророчицата 
Ванга в Елиста 

8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Зимен празник в Тутра-

кан
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2

15:00 Брой до десет
15:50 Ти, който си на небето
17:30 На опера с БНТ 2: “Турандот”
18:00 Рецепта за култура 
18:50 Часът на зрителите
19:20 Арт стрийм 
19:50 Музика, музика...
20:20 Изискана кухня
21:50 Ново 10 + 2
22:55 По света и у нас
23:10 Добър ден с БНТ 2
0:10 Америка днес
1:05 Изискана кухня

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
6:25 Откакто свят светува 
6:55 Принцът престолона-

следник
8:30 По света и у нас
9:00 Магьосникът от Оз
10:15 Корабче в сърцето
10:30 Домът на вярата 
10:45 Олтарите на България
10:55 Златни ръце
11:05 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Камий Сен Санс: Концерт 

за виолончело
13:40 Световно наследство
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 За българските работи: 

От Арденица до Голо 
бърдо

15:35 №1 Туризмът: За леген-
дите, гроздето и виното 
във Варна

16:05 Кит
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Защо изчезна Атлантида?
18:45 Натисни F1
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Последното пътуване
21:00 Вивалдиано 2015
22:40 Шифт
22:55 По света и у нас
23:10 Добър ден с БНТ 2
0:10 Пътешествия
0:40 Музика, музика...
1:10 Ново 10 + 2
2:10 Световно наследство

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Срещи на първия ред 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 Годината - обзор на 2018
22:15 В близък план
22:45 България от край до край 5
23:15 По света и у нас
23:30 Спортисимо
1:30 100% будни

съБоТа, 22 ДЕкЕМври 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Здравей, обичам те 
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Клуб “История.BG”
12:00 По света и у нас

12:30 Часът на зрителите
13:05 Дом за нашите деца
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:45 Прилив на нежност
22:15 Концерт на “Ли Шаочуан 

Квинтет” /Китай/
23:20 Часът на зрителите
23:50 По света и у нас
0:10 Рецепта за култура 
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция 

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври 
 6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество 
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Дом за нашите деца
15:30 Отблизо с Мира 
16:30 Денят започва 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:45 Докато Ая спеше  
22:05 Нощни птици
23:05 Спортен обзор  
0:05 По света и у нас

ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври
6:00 Бяла приказка
7:00 Сутрешен блок

8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 оркестри „Дико Илиев“
11:40 Златни ръце
11:50 Олтарите на България:
12:00 По света и у нас
12:30 Принцът и просякът
14:05 Български национален 

цирк “София”
15:05 Андрей Аврамов на 75 г. 
15:55 Концерт на  “Светоглас”
16:45 Сърце от светлина 
16:40 Афиш
17:55 Празнично богослуже-

ние за Бъдни вечер
19:00 Една калория нежност
19:55 10 000 крачки 
20:00 По света и у нас
20:25 Обръщение на патриарх 

Неофит по повод Рож-
дество Христово

20:30 След края на света
22:20 Вечната музика
22:50 Непотребното вълшебно 2
23:20 Коледа
23:40 Един свят в хармония

вТорНик, 25 ДЕкЕМври 
6:20 Коледни звезди
6:55 Синята птица
9:00 Знаете ли ...
9:25 Празнично богослуже-

ние за Рождество Хри-
стово

11:30 Съвременници
12:00 По света и у нас
12:25 Васка Емануилова – за-

къснял портрет
12:55 Коледно послание и бла-

гословия “Урби ет Орби” 
на папа Франциск

13:30 Корави старчета
15:00 Коледно матине 
17:00 Козелът
19:00 Една калория нежност
20:00 По света и у нас
20:30 Оркестър без име
22:25 Улови момента
22:55 Майсторски клас на Рай-

на Кабаиванска
0:20 100% будни
1:20 Средо зиме по Коледа

срЯДа, 26 ДЕкЕМври 
6:00  “Ние, духовата музика”
6:45 Сколт рокфестивал в 

Лапландия
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира 
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Спектакъл на цирк “София”
14:30 Туризъм.бг
15:30 Вечните народни песни
17:00 Господин за един ден
18:30 Балканска хармония
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:30 „Пътуване към Австралия“
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 На опера с БНТ 2: “Турандот”
22:30 Пътеки
23:00 Хей, здравей!
0:00 100% будни
1:00 Улови момента

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас

8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Сърце от светлин
13:20 Златни ръце
13:30 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:10 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Вокалните метаморфози 

на Панчо Владигеров
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 

14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Аварийно кацане
22:00 В близък план
22:30 България от край до край 5
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Зима

съБоТа, 29 ДЕкЕМври 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Вокалните метаморфози 

на Панчо Владигеров
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Приказките на госпожа 

Виола: коледни и нового-
дишни песни от цял свят 

12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Дом за нашите деца
14:25 Време за път

15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Коледата е възможна
22:00 Зелен таралеж
23:15 Часът на зрителите
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура 
1:00 Ново 10 + 2

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври 
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество 
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Време за път
14:20 10 000 крачки
14:30 България от край до край 5
15:00 Зимен празник в Тутра-

кан
15:30 Отблизо с Мира 
16:30 Денят започва 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Леден сън
22:20 Ново 10 + 2
23:20 Извън играта
0:05 По света и у нас
0:20 На концерт с БНТ 2
0:50 Съвременници: “Съвре-

менни чудеса”
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври
06:00  „Малкото Пони” 
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Шоуто на Слави” 
13:30  „Любов от втори опит” 

еп. 26
15:00  „Шест сестри” с.4, еп. 12
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.2, еп. 76
17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” 
17:50  Спорт тото
18:00  „Скъпи наследници“ еп. 

178 (ФИНАЛ)
19:00  bTV Новините 
20:00  „Който оцелее, ще раз-

казва“ 
22:30  „Шоуто на Слави” 
23:30  bTV Новините 
00:00  „Кости” с.10, еп.4
01:00  „Черни платна” с.4, еп.2
02:00  „Преди обед” 

съБоТа, 22 ДЕкЕМври
06:00  „Джи Ай Джо: Сигма” 
07:00  „Двама мъже и полови-

на” с.10
08:00  „Тази събота и неделя” 
11:00  „Cool…T” 
12:00  bTV Новините 
12:30  „Мутра по заместване“ 

с.4
13:00  „Семейство за Коледа“ 
15:00 „Бригада Нов дом“ 
16:00  „Мармалад” 
18:00  „Карбовски: Втори план“ 
19:00  bTV Новините 
19:30  bTV Репортерите 
20:00  Мегахит: „Четири Коле-

ди“ 
21:40  Мегахит: „Така е на 40“ 
00:10 „Шантава седмица“ 
02:00  „Семейство за Коледа“ 
03:40  „Мармалад” 
05:20  „Cool…T” 

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври
06:00  „Джи Ай Джо: Сигма” 
07:00  „Двама мъже и полови-

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

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

чева“ ч.1 
13:00  „Коледа у дома” 
15:10  „Коледата невъзможна 

2“ 
17:00  „120 минути” 
19:00  bTV Новините 
19:30  bTV Репортерите 
20:00  „Да преживееш Коледа“
21:50  „Младата Виктория“
23:40  „Психотерапевт“
01:40  „Коледата невъзможна 

2“
03:20  „120 минути” 
05:10  „Търси се…” 
ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври

06:00 „Малкото Пони ” 
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Ловци на храна” 
13:30 „Баща за Коледа“ 
15:20 „Коледа с Тъкър“ 
17:00 „Сам вкъщи” 
17:50 Спорт тото
18:00 „Сам вкъщи” 
19:00 bTV Новините 
20:00 „Наистина любов“ 
22:30 „Шоуто на Слави” 

23:30 „Живот на парчета”
01:30 „Преди обед” 
03:30 „Ловци на храна” 
04:30 „Сам вкъщи” 

вТорНик, 25 ДЕкЕМври
06:00 „Малкото Пони ” 
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 Концерт на Веселин Ма-

ринов
14:30 „Мисис Даутфайър” 
17:00 „Сам вкъщи 3” 
19:00 bTV Новините 
20:00 „Българската Коледа“ 
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините 
00:00 „Контакт” 
02:20 „Преди обед” 
 04:20 „Сам вкъщи 3” 

срЯДа, 26 ДЕкЕМври
06:00 „Малкото Пони ” 
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 Концерт в памет на Тон-

чо Русев 
13:30 „Коледно обещание“ 
15:30 „Отново е Коледа“ 
17:30 „Коледна история 2” 
19:00 bTV Новините 
20:00 „Нотинг Хил“ 
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините 
00:00 „Кости” с.10, еп.5
01:00 „Черни платна” с.4, еп.3
02:00 „Преди обед” 
 04:00 „Стъпка по стъпка“ с.7
04:30 „Коледно обещание“ 

– комедия, драма, ро-
мантичен (Канада, 2016), 
режисьор – Дейвид Уи-
нинг

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври
06:00 „Малкото Пони ” 
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ 
13:30  „Любов от втори опит” 

еп. 27
15:00  „Шест сестри” с.4, еп. 13
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.2, еп. 77
17:00 „И така нататък” 
17:50 Спорт тото
18:00 „И така нататък” 
19:00 bTV Новините 
20:00  „Как да разкараш гадже-

то за 10 дни” 
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините 
00:00 „Кости” с.10, еп.6
01:00 „Черни платна” с.4, еп.4
02:00 „Преди обед” 
 04:00 „Стъпка по стъпка“ с.7
04:30  „Опасни улици” с.12, еп. 14
05:10 „Търси се…” 

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
06:00 „Малкото Пони ” 
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ 
13:30  „Любов от втори опит” 

еп. 28
15:00  „Шест сестри” с.4, еп. 14
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.2, еп. 78
17:00 „Маската” 
17:50 Спорт тото
18:00 „Маската” 
19:00 bTV Новините 
20:00  „Вечеря за идиоти“ 
22:30 „Шоуто на Слави” 
23:30 bTV Новините 

00:00 „Кости” с.10, еп.7
01:00 „Черни платна” с.4, еп.5
02:00 „Преди обед” 
04:00 „Стъпка по стъпка“ с.7
04:50  „Опасни улици” с.12, еп. 14
05:30 „НепознатиТЕ: Соня Йон-

чева“ 
съБоТа, 29 ДЕкЕМври

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

на” с.10
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Мутра по заместване“ с.4
13:00 „Раждането на лъжата“ 

– комедия, фентъзи, 
романтичен (САЩ, 2009), 
режисьори – Рики Джар-
вис, Матю Робинсън, 
актьори – Рики Джарвис, 
Дженифър Гарнър, 
Филип Сиймур Хофман, 
Джона Хил, Тина Фей, 
Роб Лоу и др.

15:00 „НепознатиТЕ: Емил Ча-
къров“ – документална 
поредица 

16:00 „Мармалад” 
18:00 „Новините на годината“ с 

Гена Трайкова и Венелин 
Петков

19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 Мегахит: „Високо в не-

бето“ - драма, комедия 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Джейсън Райтмън, 
актьори - Джордж Клуни, 
Ана Кендрик, Вера Фар-
мига, Мелани Лински, 
Джейсън Бейтман, Зак 
Галифанакис и др.

22:10 Мегахит: „Тотал щета“ 

– комедия, драма, ро-
мантичен (САЩ, 2015), 
режисьор - Джъд Апатоу, 
актьори - Колин Куин, 
Ейми Шумър, Бил Хей-
дър, Бри Ларсън, Даниел 
Радклиф, Ванеса Байер, 
Метод Мен, Джон Сина, 
Тилда Суинтън

00:30 „Гран Торино” - драма, 
криминален (САЩ, 
Австралия, 2008), ре-
жисьор - Клинт Истууд, 
актьори - Клинт Истууд, 
Кристофър Карли, Бий 
Ванг, Брайън Хейли, Скот 
Истууд, Джералдин Хюз, 
Дрийма Уокър, Ахни Хър

02:40 „НепознатиТЕ: Емил Ча-
къров“ – документална 
поредица 

03:30 „Мармалад” 
05:20 „Cool…T” 

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
06:00 „Джи Ай Джо: Сигма” 
07:00 „Двама мъже и полови-

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

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

чева“ ч.2 
13:00 „Светлина от миналото“ 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, 1999), режи-
сьор - Хю Уилсън, актьо-
ри - Брендън Фрейзър, 
Алисия Силвърстоун, 
Дейв Фоули, Кристофър 
Уокън, Сиси Спейсек, 
Дъглас Смит и др.

15:30 „Коледа с Чили” – коме-
дия, драма, семеен (САЩ, 

2012), рижисьор - Грегъ-
ри Попън, актьори – Том 
Арнолд, Си Томас Хауъл, 
Брук Лангтън и др.

17:00 „120 минути” с водещ 
Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” с водещ 

Светослав Иванов
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Сутрешен блок“ - коме-

дия, драма, романтичен 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Роджър Мичел, актьори 
- Рейчъл Макадамс, Ноа 
Бийн, Харисън Форд, 
Даян Кийтън, Джеф Голд-
блум, Патрик Уилсън 

22:10 „Американски пай: От-
ново заедно“ - комедия 
(САЩ, 2012), режисьори 
- Джон Хървиц, Хейдън 
Шлосбърг, актьори - 
Джейсън Бигс, Алисън 
Ханигън, Крис Клайн, 
Томас Йън Никълъс, Еди 
Кей Томас, Шон Уилям 
Скот, Тара Рийд, Наташа 
Лионе, Юджийн Леви 

00:10 „Проектът Х ” – комедия, 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Нима Нуризаде, актьо-
ри – Томас Ман, Оливър 
Купър, Джонатан Даниел 
Браун, Дакс Флейм, Кър-
би Блис Блантън

02:00 „Коледа с Чили” – коме-
дия, драма, семеен (САЩ, 
2012), рижисьор - Грегъ-
ри Попън, актьори – Том 
Арнолд, Си Томас Хауъл, 
Брук Лангтън и др.

03:30 „120 минути” 
05:20 „Търси се…” 

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври 
06:00  „Вътрешна сигурност” 
08:00 „Хрониките на Шанара“  
09:15  „Разходка под слънцето” 
11:30  „Вътрешна сигурност”  
13:30 „ Хрониките на Шанара“  
14:30  „Хората, на които дър-

жиш” 
17:00  „Нашествие” 
19:15 „Коледен герой“ 
21:00  „Цар на войната” 
23:30 „Любовната квартира“ 
01:30 „Секс, наркотици и Лас 

Вегас“ 
03:45  „ Шанхай” - драма, ро-

мантичен
съБоТа, 22 ДЕкЕМври

06:00 „Перфектната приятел-
ка“ 

07:45 „Даяна” 
10:15  „Ледена смърт” 
12:30  „Като на кино“ – преда-

ване за кино
13:30  „Цар на войната” 
16:00 „Бързи и яростни 5: Удар 

в Рио“ 
18:30 „Бързи и яростни 6“ 
21:00 „Мисията невъзможна: 

Престъпна нация“ 
23:30  Премиера в Cinema X: 

„Както горе, така и долу“ 
01:30 „Като на кино“ – преда-

ване за кино
02:30 „Нюйоркска пиеса” 
05:00  „Вътрешна сигурност”  

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври
06:00  „Вътрешна сигурност”  
07:00 „Хората, на които дър-

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

09:45  „Круд” 
11:45  „Предколедни тревоги“ 
13:45  „Нашествие” – трилър 
15:45 „Мисията невъзможна: 

Престъпна нация“ 
18:15 11:15  „Вътрешна сигур-

ност”  
13:15 „ Хрониките на Шанара“  
14:15  „Бързи и яростни 7“ - ек-

шън, криминален,
21:00  „Големият Лебовски“ 
23:30 „Смъртоносните полета 

на Тексас”
01:45 „Както горе, така и долу“
03:45 „Любовната квартира“

ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври
06:00 „Вътрешна сигурност”  
08:00 „Хрониките на Шанара“  
09:15  „Нашествие” – трилър
11:30 „Вътрешна сигурност”  
13:30 „ Хрониките на Шанара“  
14:30 „Лора от сутрин до ве-

чер”
16:30  „Цар на войната” 
19:15  Премиера: „Женени до 

Коледа“ – комедия (САЩ, 
2016), режисьор – Летя 
Клъстън, актьори – Джес 
Макалан, Ейприл Баулби, 
ДЖеймс Екхауз и др. 

21:00 Премиера: „Коледа по 
дяволите“ – екшън, 
фентъзи, комедия (САЩ, 
2015), режисьор – Май-
къл Дохърти, актьори 
– Емджей Антъни, Адам 
Скот, Тони Колет и др. 

23:00 „Ваканция с приятели“ 
- комедия, драма (САЩ, 
2013), режисьор - Мал-
кълм Д. Лий, актьори 
- Моника Колхаун, Морис 
Честнът, Реджина Хол, 
Мелиса Де Суса, Санаа 
Латън, Тай Дигс, Ниа 
Лонг, Харолд Перинео, 
Терънс Хауърд и др.

01:30 „Вътрешна сигурност”  
03:30 „Секс, наркотици и Лас 

Вегас“ - комедия

вТорНик, 25 ДЕкЕМври
06:00 „Вътрешна сигурност”  
08:00 „Хрониките на Шанара“  
09:15  „Женени до Коледа“ 
11:15  „Вътрешна сигурност”  
13:30 „ Хрониките на Шанара“  
14:30 „Сватбена мистерия“ 
16:15  „Нова в града” - драма
19:00 „Ваканция с приятели“
21:00 Премиера: „Историята 

на Джеймс Браун“ 
00:00 „Чарли Сейнт Клауд”
02:00 „Вътрешна сигурност”  
04:15  „Тайната на Джейкъб”

срЯДа, 26 ДЕкЕМври
06:00 „Вътрешна сигурност”  
08:45 „Историята на Джеймс 

Браун“ 
12:00 „Вътрешна  сигурност”  
14:15 „ Хрониките на Шанара“  
15:15  „Предколедни тревоги“
17:00 „Женени до Коледа“
19:15  Премиера: „Коледата на 

Пепеляшка“ – комедия, 
романтичен (), режисьор 
– Тоска Мъск, актьори – 
Ема Риджби, Питър Порт, 
Сара Стуфър и др.

21:00 Премиера: „Гномчета 
вкъщи“ – анимация, 
(САЩ, Великобритания, 
Канада 2017), режисьор 
- Питър Лепениотис, 
сценаристи - Майкъл 
Шварц, Зина Зафлоу, 
Джаред Мика Херман

22:45  „Панаир на суетата“ 
- драма, романтичен 
(Великобритания, 2004), 
режисьор - Мира Наир, 
актьори – Гейбриъл 
Бърн, Анджелика Манди, 
Джонатан Рис Майърс, 
Рийз Уидърспун, Ромола 
Гери и др. 

01:45  „Вътрешна сигурност”  
04:00 „Сватбена мистерия“ – 

криминален, мистерия 
(САЩ, 2014), режисьор – 
Рон Оливър

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври
06:00 „Вътрешна сигурност”  
08:15 „Хрониките на Шанара“  
09:15  „Коледата на Пепеляшка“
11:30 „Вътрешна  сигурност”  
13:30 „ Хрониките на Шанара“  
14:30  „Панаир на суетата“
17:30 „Тайната на Джейкъб” 

- трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Робърт 
Мелънфънт, актьори - 
Ашли Скот, Дженифър 
Тейлър, Ейдън Търнър, 
Сюзън Блейкли и др. 

19:30 „Приказка за Коледната 
звезда” - семеен, прик-
люченски (Норвегия, 
2013) , режисьор - Нилс 
Гауп, актьори - Вилде 
Зейнер, Андерс Баасмо 
Кристиансен, Агнес Ки-
телсен, Стиг Вернер Мо, 
Андреас Капелен и др.

21:00 „Уморените лъвове” – 
комедия, драма, приклю-
ченски (САЩ, 2003), ре-
жисьор – Тим МакКанис, 
актьори – Майкъл Кейн, 
Хейли Джоуел Осмънд, 
Кира Седжуик, Джош 
Лукас, Диърдри О`Конъл 
и др.

23:15 „Големият Лебовски“ – 
комедия, криминален 
(Великобритания, САЩ, 
1998, режисьор - Джоел 
Коен, актьори - Джеф 
Бриджис, Джон Гудман, 
Джулиан Мур, Стив 
Бушеми, Дейвид Хъдъл-
стън, Джон Туртуро, 
Питър Стормаер, Дейвид 
Тюлис, Тара Рийд, Филип 
Сиймур Хофман и др.

01:45  „Вътрешна сигурност”  
03:45 „Смъртоносните полета 

на Тексас” -драма, кри-
минален, трилър (САЩ, 
2011), режисьор - Ами 
Канаан Ман, актьори - 
Сам Уортингтън.

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври 
06:00 „Вътрешна сигурност”  
08:00 „Хрониките на Шанара“  
09:15  „Уморените лъвове”
11:45  „Вътрешна сигурност”  
13:45 „ Хрониките на Шанара“  
14:45  „Чарли Сейнт Клауд”
16:45  „Психотерапевт“ – коме-

дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор – Джонас 
Пейт, актьори – Кевин 
Спейси, Джо Нунез, Марк 
Уебър и др.

19:15  Премиера: „В ритъма на 
Коледа“ – драма (Канада, 
2014) , режисьор – Бра-
йън К. Робъртс, актьори 
– Дженел Уилямс, Тери 
Елис, Синди Херън

21:00 „Джак, убиецът на вели-
кани“ – фентъзи, драма, 
приключенски (САЩ, 
2013), ,ежисьор – Брайън 
Сингър, актьори – Никъ-
лъс Холт, Елеанор Том-
линсън, Юън Макгрегър, 
Стенли Тучи и др. 

23:15 „Коледа по дяволи-
те“ – екшън, фентъзи, 
комедия (САЩ, 2015), 
режисьор – Майкъл До-
хърти, актьори – Емджей 
Антъни, Адам Скот, Тони 
Колет и др.

01:15 „Нюйоркска пиеса” – 
драма, комедия (САЩ, 
2008), режисьор - Чарли 
Кауфман, актьори - Фи-
лип Сеймур Хофман, 
Катрин Кийнър, Сейди 
Голдстийн, Том Нунън и 
др.

03:45  „Както горе, така и долу“ 
- трилър, ужаси (САЩ, 
2014), режисьор - Джон 
Ерик Доудъл, актьори 
- Пердита Уикс, Едуин 
Ходж, Бен Фелдман, Ма-
рион Ламбер, Франсоа 
Сивил и др.

01:30 „Като на кино“

съБоТа, 29 ДЕкЕМври
06:00 „Приятели с деца” 
08:15 „В ритъма на Коледа“
10:15  „Чарли Сейнт Клауд” – 

драма, (САЩ, 2010)
12:30 „Като на кино“ 
13:30 „Уморените лъвове” 
15:45 „Джак, убиецът на вели-

кани“ – фентъзи, драма, 
приключенски

18:00 „Историята на Джеймс 
Браун“ - драма, биогра-
фичен, музикален (Вели-
кобритания, САЩ, 2014), 
режисьор - Тейт Тейлър, 
актьори - Чадуик Бо-
узман, Нелсън Елис, Дан 
Акройд, Вайола Дейвис, 
Лени Джеймс, Джил Скот, 
Октавия Спенсър и др. 

21:00 „Снежанка и ловецът“ - 
екшън, приключенски, 
драма (САЩ, 2012), 
режисьор - Рупърт Сан-
дърс, актьори - Кристен 
Стюарт, Крис Хемсуърт, 
Чарлийз Терон, Тоби 
Джоунс, Сам Клафлин и 
др.

23:30 Cinema X: „Натрапници” 
– ужас, трилър (САЩ, 
2011), режисьор -Хуан 
Карлос Фреснадильо, 
актьори - Карис ван Хоу-
тен, Клайв Оуен, Даниел 
Брюл, Ела Пърнел, Кери 
Фокс, Марк Уингет и др.

01:30 „Като на кино“ – преда-
ване за кино

02:30 „Големият Лебовски“ – 
комедия, криминален 
(Великобритания, САЩ, 
1998, режисьор - Джоел 
Коен, актьори - Джеф 
Бриджис, Джон Гудман, 
Джулиан Мур, Стив 
Бушеми, Дейвид Хъдъл-
стън, Джон Туртуро, 
Питър Стормаер, Дейвид 
Тюлис, Тара Рийд

05:00 „Вътрешна сигурност”  

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
06:00 „Коледата на Пепеляшка“
08:00 „Приказка за Коледната 

звезда” 
09:45  „Гномчета вкъщи“ 
11:45  „Психотерапевт“ 
14:00 „Ваканция с приятели“ 
16:30 „Снежанка и ловецът“ 
19:00 „Истина ли е...“ ¬– ко-

медия, фентъзи, роман-
тичен (САЩ, 2005), ре-
жисьор - Марк Уолтърс, 
актьори - Рийз Уидърс-
пун, Марк Ръфало, Донал 
Лодж, Дина Уотърс, Бен 
Шенкман, Джон Хедър, 
Рон Кенада и др.

21:00 „Въпрос на време“ - дра-
ма, комедия, фантастика, 
романтичен (Великобри-
тания, 2013), режисьор 
- Ричард Къртис, актьо-
ри - Домнал Глийсън, 
Рейчъл Макадамс, Бил 
Най, Линдси Дънкан, Том 
Хъджис, Марго Роби, Том 
Холандър и др.

23:30 „Превъзходство” – ек-
шън, фантастика (Вели-
кобритания, Китай, САЩ, 
2014), режисьор - Уоли 
Пфайстър, актьори - 
Джони Деп, Ребека Хол, 
Морган Фрийман, Кейт 
Мара, Пол Бетани, Кили-
ън Мърфи, Клифтън Ко-
линс - мл., Кори Хардикт, 
Коул Хаузър и др.

02:00 „Сватбена мистерия“ – 
криминален, мистерия 
(САЩ, 2014), режисьор 
– Рон Оливър, актьори – 
Ерика Дюранс, Андрю У. 
Уокър, Брандън Биймър, 
Рик Раванело и др.

03:45 „Коледа по дяволи-
те“ – екшън, фентъзи, 
комедия (САЩ, 2015), 
режисьор – Майкъл До-
хърти, актьори – Емджей 
Антъни, Адам Скот

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври 
06:00 „ Модерно семейство”   
07:00  „Стъпка по стъпка”  
08:00  „Барби: Страната на съ-

нищата“   
09:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00  „Нощ в музея: Тайната 

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

12:00  „Без пукната пара“  
13:00  „Приятели”  
14:00  „По средата“  
15:00  „Новите съседи“  
17:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
18:00  „Без пукната пара“  
19:00  „Стъпка по стъпка“   
20:00  „Новите съседи“   
21:30  „По средата“ - сериал, 

с.8
23:00  „Приятели”  , с. 6
00:00  „Нощ в музея: Тайната 

на гробницата” - ко-
медия, приключенски, 
семеен, фентъзи (САЩ, 
Великобритания, 2014) 
,режисьор - Шон Леви, 
актьори - Бен Стилър, 
Робин Уилямс, Оуен 
Уилсън, Стив Куган, Рики 
Джарвис, Дан Стивънс, 
Скайлър Джисондо, 

Патрик Галахар, Ребел 
Уилсън, Рами Малек, Дик 
Ван Дайк и др.

02:00  „Модерно семейство“  
03:00  „Барби: Страната на съ-

нищата“   
04:00  „Приятели”   
05:00  „Модерно семейство“  

 съБоТа, 22 ДЕкЕМври 
06:00  „Модерно семейство“  
07:00  „По-добре късно, откол-

кото никога“   
08:00  „Кое е това момиче“   
10:00  „Джони Инглиш се за-

връща“ - комедия, екшън 
(Великобритания, САЩ, 
Франция, 2011), режи-
сьор – Оливър Паркър, 
актьори – Роуан Аткин-
сън, Розамунд Пайк, 
Доминик Уест, Джилиан 
Андерсън, Пиърс 
Броснан, Марк Айванир, 
Ерик Карт и др.

12:00  „Тайните на мистър 
Хопи“ – комедия, семеен, 
романтика (Великобри-
тания,2015), режисьор 
– Даарбла Уалш, актьори 
- Джеймс Кордън, Сало 
Гарднър, Дъстин Хофман, 
Ричард Кордери, Джуди 
Денч и др.

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

кото никога“  
18:30  „Новите съседи“  
20:30  „Фред Клаус”
22:30 „Хотел Елеон”   
23:30  „Модерно семейство“  
00:30  „По-добре късно, откол-

кото никога“   
01:30  „Кое е това момиче“   
03:30  „По средата“   
05:00 „Хотел Елеон”  

 НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври 
06:00  „Клуб Веселие“   
07:00  „По-добре късно, откол-

кото никога“   
08:00  „Кое е това момиче“   
09:30  „Двама бащи, двама 

синове“   
10:00  „Фред Клаус” - комедия 

(САЩ, 2007), режисьор 
- Дейвед Допкин, ак-
тьори - Винс Вон, Пол 
Джиамати, Лудакрис, 
Джон Майкъл Хигинс, 
Миранда Ричардсън, 
Кевин Спейси, Рейчъл 
Уайз, Кати Бейтс и др.

12:00  „Нощ в музея: Тайната 
на гробницата” - ко-
медия, приключенски, 
семеен, фентъзи (САЩ, 
Великобритания, 2014) 
,режисьор - Шон Леви, 
актьори - Бен Стилър, 
Робин Уилямс, Оуен 
Уилсън, Стив Куган, Рики 
Джарвис, Дан Стивънс, 
Скайлър Джисондо, 
Патрик Галахар, Ребел 
Уилсън, Рами Малек, Дик 
Ван Дайк и др.

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

кото никога“   
18:30  „Новите съседи“  
20:30  „Джони Инглиш се за-

връща“ - комедия, екшън 
(Великобритания, САЩ, 
Франция, 2011), режи-
сьор – Оливър Паркър, 
актьори – Роуан Аткин-
сън, Розамунд Пайк, 
Доминик Уест, Джилиан 
Андерсън, Пиърс 
Броснан, Марк Айванир, 
Ерик Карт и др.

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

кото никога“   
01:30  „Кое е това момиче“   
03:00  „Двама бащи, двама 

синове“   
03:30  „По средата“   
05:00 „Хотел Елеон”  
ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври

06:00 „Клуб Веселие“   
07:00 „Стъпка по стъпка”  
08:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
09:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
10:00 „Коледата на Денис Бе-

лята” 
12:00 „Четири Коледи“ 
14:00 „По средата“  
15:00 „Новите съседи“  
17:00 „Домашен арест“  , с.2
18:00 „Мутра по заместване“  
19:00 „Стъпка по стъпка“   
20:00 „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.1
23:00  „Приятели”  , с. 6
00:00 „Коледата на Денис Бе-

лята” 
02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
04:00  „Приятели”   
05:00 „Клуб Веселие“   

вТорНик, 25 ДЕкЕМври 
06:00 „Клуб Веселие“   
07:00 „Стъпка по стъпка”  
08:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
09:00 „Домашен арест“  
10:00 „12 кучета за Коледа“ 
12:00 „Фред Клаус” 
14:00 „Ало, ало“  
15:00 „Новите съседи“  
17:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
18:00 „Мутра по заместване“  
19:00 „Стъпка по стъпка“   
20:00 „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.1
23:00  „Приятели”  , с. 6
00:00 „12 кучета за Коледа“ 
02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
04:00  „Приятели”   
05:00 „Клуб Веселие“   

срЯДа, 26 ДЕкЕМври 
06:00 „Клуб Веселие“   
07:00 „Стъпка по стъпка”  
08:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
09:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00 „Да преживееш Коледа“ 
12:00 „Коледата на Денис Бе-

лята” 
14:00 „Ало, ало“  
15:00 „Новите съседи“  
17:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
18:00 „Мутра по заместване“  
19:00 „Стъпка по стъпка“   
20:00 „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.1
23:00  „Приятели”  , с. 6
00:00 „Баща за Коледа“ 
02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
04:00  „Приятели”   
05:00 „Клуб Веселие“   

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври 
06:00 „Клуб Веселие“   
07:00 „Стъпка по стъпка”  
08:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
09:00 „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
10:00 „Хотел за кучета” 

12:00 „Съкровището на Бето-
вен“ 

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

черно ток шоу
18:00 „Мутра по заместване“  
19:00 „Стъпка по стъпка“   
20:00 „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.1
23:00  „Приятели”  , с. 6
00:00 „Джони Инглиш се за-

връща“ 
02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
04:00  „Приятели”   
05:00 „Клуб Веселие“   

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври 
06:00 „Клуб Веселие“   
07:00 „Стъпка по стъпка”  
08:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
09:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00 „Безкрайният годеж“ 
12:00 „12 кучета за Коледа“ 
14:00 „Ало, ало“  
15:00 „Новите съседи“  
17:00 „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
18:00 „Мутра по заместване“  
19:00 „Стъпка по стъпка“   
20:00 „Новите съседи“   
22:00  „Ало, ало“ - сериал, с.1
23:00  „Приятели”  , с. 6
00:00 „Безкрайният годеж“ 
02:00 „Клуб Веселие“   
03:00 „Барби: Страната на съ-

нищата“   
04:00  „Приятели”   
05:00 „Клуб Веселие“   

съБоТа, 29 ДЕкЕМври 
06:00 „Клуб Веселие“   
07:00 „По-добре късно, откол-

кото никога“   
08:00 „Двама бащи, двама си-

нове“   
10:00 „Мистър Бийн“ 
12:00 „Хотел за кучета” 
14:00 „Ало, ало“ - сериал
16:00  „Приятели”   
17:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“   
18:30 „Новите съседи“  
20:30 „Ловци на шаферки” 
22:30 „Хотел Елеон”   
23:30 „Клуб Веселие“   
00:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“   
01:30 „Двама бащи, двама си-

нове“   
03:30 „Мутра по заместване“  
05:00 „Хотел Елеон”  

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври 
06:00 „Клуб Веселие“   
07:00 „По-добре късно, откол-

кото никога“   
08:00 „Двама бащи, двама си-

нове“   
10:00  „Ловци на шаферки” 
12:00 „Безкрайният годеж“ 
14:00 „Ало, ало“ - сериал
16:00  „Приятели”   
17:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“   
18:30 „Новите съседи“  
20:30  „Мистър Бийн“ 
22:30 „Хотел Елеон”   
23:30 „Клуб Веселие“   
00:30 „По-добре късно, откол-

кото никога“   
01:30 „Двама бащи, двама си-

нове“   
03:30 „Мутра по заместване“  
05:00 „Хотел Елеон”  
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ПЕТък, 21 ДЕкЕМври
 06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе”  
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
14.30 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” 
17.00 „Намери ме”
17.55 Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Семейни войни” 
19.00 Новините на NOVA 
20.00 „Черешката на тортата” 
21.00 „Кондор” 
23.00 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна” 
02.00 „Докоснати от слънцето” 
03.00 „Ритъмът на мечтите”  

съБоТа, 22 ДЕкЕМври 
 07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго” , сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Търсенето на Дори” 

(премиера) – анимацио-
нен филм 

15.00 „Коледното приклю-
чение на Бетовен“ –  с 
уч. на Джон Клийз, Ким 
Родс, Мънро Чембърс, 
Къртис Армстронг, Том 
Арнолд и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35  
18.00 „Ничия земя” – предава-

не

19.00 Новините на NOVA 
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Падингтън” 
22.00 „Палави мамчета по Ко-

леда” (премиера) 
00.10 „Коледното приключе-

ние на Бетовен “ 
04.40  „Падингтън” 

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври
 06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго” , сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Коледен танц”  – с уч. на 

Андрю Маккарти, Мишел 
Нолдън, Стефани Ан  
Милс и др.

14.20 „Подари ми Коледа” 
(премиера) - с уч. на 
Емили Улеруп, Аарон 
О’Конъл, Ребека Дейвис, 
Линдзи Уинч  и др.

16.15 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване, 3 
сезон

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

18.00 „Кошмари в кухнята” 
19.00 Новините на NOVA 
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Хачико: Историята на 

едно куче” – с уч. на Ри-
чард Гиър, Джоан Алън, 
Кари-Хироюки Тагава, 
Джейсън Александър и 
др.

22.00 „Ваканцията” – с уч. на 
Кейт Уинслет, Джъд Лоу, 
Камерън Диас, Кейтлин 
Уакс, Джак Блек, Едуард 
Бърнс, Руфъс Сюъл и др.

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.20 „Подари ми Коледа” - с 
уч. на Емили Улеруп, 
Аарон О’Конъл, Ребека 

Дейвис, Линдзи Уинч и 
др. /п/

04.10 „Коледен танц”  
06.00 „Нощна смяна”  /п/
ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври 

07.00 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе“ 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Празнично сияние“ 

(премиера)  – с уч. на 
Колин  Фъргюсън, Лори 
Лафлин, Уили Аамес и др.

14.10 „Коледен фестивал” 
(премиера) – с уч. на Тей-
лър Кол, Деймън Рунян, 
Уенди Крюсън и др.

16.00 „Моята голяма луда 
гръцка сватба 2” 

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Семейни войни” 
19.00 Новините на NOVA 
20.00 „Всемогъщият Брус” – с 

уч. на Морган Фрийман, 
Джим Кери, Дженифър 
Анистън, Стив Карел, 
Катрин Бел, Лиза Ан Уол-
тър, Филип Бейкър Хол и 
др.

22.00 Концерт на Адел в Ню 
Йорк 

23.00 „Спасяването на мистър 
Банкс” – с уч. на Ема 
Томпсън, Том Ханкс, Ко-
лин Фарел, Рут Уилсън, 
Пол Джамати и др.

01.30 „Подари ми Коледа” - с 
уч. на Емили Улеруп, 
Аарон О’Конъл, Ребека 
Дейвис, Линдзи Уинч и 
др. /п/

03.20 „Коледен фестивал” – с 
уч. на Тейлър Кол, Дей-
мън Рунян, Уенди Крю-
сън и др. /п/

05:10 „Коледен танц” – с уч. на 
Андрю Маккарти, Мишел 
Нолдън, Стефани Ан  
Милс и др. /п/

вТорНик, 25 ДЕкЕМври
07.00 „Здравей, България” 
09.30 „Коледни искри“
11.30 „Кулинарни празници с 

„На кафе“
12.00 Новините на NOVA
12.30 „45 години на сцената: 

Марги Хранова и прия-
телите от Капките“

14.00 „Моята коледна мечта” 
15.50 „Ледена принцеса” – с уч. 

на Мишел Трахтен-
берг, Ким Катрал, Тревър 
Блумас, Джоан Кюсак, 
Ейми Стюарт и др.

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Семейни войни” 
19.00 Новините на NOVA 
20.00 „Баща в излишък”
22.00 Американски музикални 

награди 2018
01.00 „Коледни искри“
02.50 „Моята коледна мечта”
05.00 „Ледена принцеса” 

срЯДа, 26 ДЕкЕМври
07.00 „Здравей, България” 
09.30 Денят на Дисни: „Нашата 

необикновена Коледа“ 
11.30 „Кулинарни празници с 

„На кафе“
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Цар Лъв“
14.20 „Треска по Замръзналото 

кралство”
14.30  „Алиса в огледалния 

свят“ 
17.00 „Шантав петък“ 
19.00 Новините на NOVA 
20.00 Денят на Дисни: „Зоотро-

полис” (премиера) – ани-
мационен филм

22.00 „Черният списък: Изку-
плението”

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 

01.00 „Нощна смяна” 
02.00 „Шантав петък” – с уч. 

на Джейми Лий Къртис, 
Стивън Тоболовски, 
Марк Хармън, Линдзи 
Лоън, Чад Майкъл Мъри 
и др. /п/

04:00 „Нашата необикновена 
Коледа“ – с уч. на Кандис 
Камерън Бър, Пол Грийн, 
Сара Стрейндж, Дейвид 
Люис и др. /п/

06.00 „Нощна смяна”  /п/
ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври 

 07.00 „Здравей, България” 
09.30 „Коледни приключения“ 

– с уч. на Андрю Уокър, 
Мегън  Ори, Арън Крей-
вън, Рукия Бернард и др.

11.30 „Кулинарни празници с 
„На кафе“

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
14.30 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” 
17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Семейни войни” 
19.00 Новините на NOVA 
20.00 „Мъже в черно 3” – с уч. 

на Уил Смит, Томи Лий 
Джоунс, Ема Томпсън, 
Джемай Клемънт и др.

22.00 „Черният списък: Изку-
плението”

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна” 
02.00 „Докоснати от слънцето” 
03.00 „Ритъмът на мечтите”  
04.00 „Коледни приключения” 

– с уч. на Андрю Уокър, 
Мегън  Ори, Арън Крей-
вън, Рукия Бернард и др. 

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
 07.00 „Здравей, България” 
09.30 „Снежна приказка“ 
11.30 „Кулинарни празници с 

„На кафе“
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” 
14.30 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” 
17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Семейни войни” 
19.00 Новините на NOVA 
20.00 „Омагьосана” 
22.00 „Черният списък: Изку-

плението”
23.00 „Господари на ефира“
23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Худини и Дойл” 
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето” 
03.00 „Ритъмът на мечтите”  

съБоТа, 29 ДЕкЕМври   
07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго” 
08.00 „Събуди се” 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Маймунски приключе-

ния”  
14.40  „Извънземното“ 
17.00 „Съдби на кръстопът” 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35  
18.00 „Ничия земя” 
19.00 Новините на NOVA 
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Бевърли Хилс Чихуахуа” 
21.50 „МакФарланд” – с уч. на 

Кевин Костнър, Мария 
Бело, Морган Сейлър, 
Марта Игареда и др.

00.40 „Мисли като мъж“ –  с уч. 
на Реджина Хол, Меган 
Гуд, Романи Малко

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго” , сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Сън наяве”  – с уч. на 

Джени Гарт, Камерън Ма-
тисън, Мери Кей Плейс, 
Кристин Бут, Мария дел 
Мар и др.

14.20 „Зимата на любовта” 
(премиера) - с уч. на Леа 
Рени, Лиса Велхел, Нейл 
Метър, Майкъл Тайген и 
др.

16.15 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване, 3 
сезон

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

18.00 „Кошмари в кухнята” 
19.00 Новините на NOVA 
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Капан за родители” – с 

уч. на Линдзи Лоън, 
Денис Куейд, Наташа 
Ричардсън, Илейн Хен-
дрикси др.

22.30 „Джери Магуайър” – с 
уч. на Том Круз, Рене 
Зелуегър, Куба Гудинг 
мл., Кели Престън, Бони 
Хънт, Джери О’Конъл и 
др.

01.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

02.00 „Зимата на любовта “ - с 
уч. на  Леа Рени, Лиса 
Велхел, Нейл Метър, 
Майкъл Тайген и др. /п/

04.00 „Извънземното“ –  с уч. 
на Хенри Томас, Дрю 
Баримор, Питър Койот, 
Ерика Елениак, Робърт 
Макнотън и др. /п/

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/

съБоТа, 22 ДЕкЕМври
06:15 „Интервю” 
07:00 „Имате думата”
08:00  „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”
10:00 „Интервю”
10:45 Телемаркет 
11:00 „Холивуд”
11:45 Топ шоп
12:00 „Вечните песни”

12:45 „Букмейкър 
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” 
17:00 “Офанзива” 
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” 
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” 

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Имате думата” 
08:00  „Холивуд”
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”
10:00 „Денят на живо”-избрано
10:45 Телемаркет 
11:00 „Седмицата с Канал 3”
11:45 Топ шоп
12:00 „Вечните песни”
12:45 „Букмейкър – коментари 

и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 
16:00 НОВИНИ

16:15 „Седмицата с Канал 3”
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата”
21:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври

06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Холивуд“
07:45 „Интервю
09:00 „Социална мрежа” 
10:15 „Офанзива” 
12:00 НОВИНИ 
12:15 „Парламентът на фокус”
12:30 „Парчета от реалността” 
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Звездни срещи 
14:45 „Парчета от реалността” 
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 
20:00 “Пясъчен часовник
21:00 НОВИНИ
21:15 „Коледно меню 
23:00 НОВИНИ
23:15 “Пясъчен часовни
00:15 „Патарински Live” 

вТорНик, 25 ДЕкЕМври
06:00 “Пясъчен часовник
07:00 “Спорт в обектива” -

07:45 „Интервю” 
09:00 „Социална мрежа” 
10:15 „Патарински Live”
11:00 “Пясъчен часовник
12:30 „Пътят на коприната”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 
20:00 “Светът 2018”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- ре-

портерско риалити
23:00 НОВИНИ
23:15 “Светът 2018” 

срЯДа, 26 ДЕкЕМври
06:00 “Светът 2018” – междуна-

роден обзор
07:00 “Спорт в обектива” -
07:45 „Интервю” с Наделина 

Анева – избрано
09:00 „Социална мрежа” –
10:15 „Патарински Live” 
11:00 “Светът 2018” 
12:00 НОВИНИ 
12:15 Топ Шоп
12:30 „Вечните песни” 
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ

17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври
06:00 “Денят на живо”
07:45 „Интервю” с Наделина 

Анева – избрано
09:00 „Социална мрежа”
10:15 „Патарински Live” 
11:00 “Денят на живо”
12:00 НОВИНИ 
12:15 Топ Шоп
12:30 „Вечните песни” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
06:00 “Денят на живо” –/п/
07:00 “Спорт в обектива” -
07:45 „Интервю” 
09:00 „Социална мрежа” –
10:15 „Патарински Live”
11:00 “Денят на живо”

12:00 НОВИНИ 
12:15 Топ Шоп
12:30 „Вечните песни” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”-
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:15 „Спорт в обектива”/п/ 

съБоТа, 29 ДЕкЕМври
06:15 „Интервю”
07:00 „Имате думата” 
08:00  „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”
10:00 „Интервю” 
11:00 Пясъчен часовник
12:00 „Вечните песни”
12:30 Топ шоп
12:45 „Букмейкър 
13:00 НОВИНИ
13:30 „Пътят на коприната”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” 
17:00 “Офанзива” 
19:00 НОВИНИ
19:30 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” 

21:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
07:00 „Имате думата” 
08:00  Звездни срещи 
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”
10:00 „Денят на живо”-избрано
10:45 Телемаркет 
11:00 „Светът 2018” 
12:00 „Вечните песни”
12:30 Топ шоп
12:45 „Парчета от реалността”
13:00 НОВИНИ
13:15 Звездни срещи
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Без монтаж” 
16:45 Телемаркет
17:00 “България завинаги”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” 
23:00 НОВИНИ
23:15 “България завинаги” – 

концерт на Илия Луков 
01:00 НОВИНИ

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30   „ Европа сутрин” 
09.00   „Свободна зона 
12.00   Новини
12.15   Топ шоп 
12.30   новини
12.45   Телепазар
13.00   Централни обедни 

Новини
16.10   Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15   Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35   Темите  
18.00   Новини
18.10   Темите  
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   Бизнес дейли
19.30   новини
19.40   Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10   Темите  
20.30   новини
20.40   Темите  
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБоТа, 22 ДЕкЕМври
05.00   Новини, спорт и 

времето
07.30   „ Европа сутрин” 
10.00   „Документите 
11.00   Новини
12.45   Телепазар
13.00   Централни обедни 

Новини
13.30   новини
13.40   Спорт 

14.00   Новини 
14.15  „В обектива”
14.30   новини 
14.45   прогноза за време-

то и спорт
15.00   Новини
15.15   „Ексклузивно” 
16.00   Новини
16.10   „Европространство
17.00   Новини
17.35  „В обектива” 
18.00   Новини
18.15   „В обектива” 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   „Ексклузивно” 
20.00   Новини
20.20   Спорт
20.25   „В обектива” 
20.30   новини
20.40   Кариера
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.10   Спорт
22.30   новини
22.40   Евромакс
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00   Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври 
05.00   Новини, спорт и 

времето
07.30   „ Европа сутрин” 
10.00   Новини
10.35   „Кариера”
11.00   Новини
11.25  Времето
11.30  Новини
11.45   Спорт
12.00   Новини
12.10   „В обектива”
12.30   новини
12.45   „Интервю на деня”
13.00   Централни обедни 

Новини
13.45   Спорт 

14.00   Новини
14.15  „В обектива” 
14.30   новини
14.45   прогноза за време-

то и спорт 
15.00   Новини
16.05   „Документите 
18.15   Времето 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.10   „Европространство 

с Даниела Наумова”
19.30   Новини
19.40   Евромакс
20.00   Реакция – публ. 

предаване
21.00   Вечерни Новини
21:10   Реакция – публ. 

предаване
22.00   Новини
22.20   Спорт
22.30   новини
22.40   Авторевю– преда-

ване за автомобили
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00   Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30   „ Европа сутрин” 
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00   Новини
12.15   Топ шоп 
12.30   новини
12.45   Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35   Спорт
13.45   Телестар 
14.00   Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини

17.15   Бизнес дейли- про-
дължение 

17.30   новини
17.35   Темите 
18.00   Новини
18.10   Темите  
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15   Бизнес дейли
19.30   новини
19.40   Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10   Темите 
20.30   новини
20.40   Темите  
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
вТорНик, 25 ДЕкЕМври

05.00   Новини, спорт и 
времето

06.30   „ Европа сутрин” 
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00   Новини
12.15   Топ шоп 
12.30   новини
12.35   Спорт
12.45   Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
16.10   Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15   Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35   Темите  
18.00   Новини
18.10   Темите 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   Бизнес дейли
19.30   новини
19.40   Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10   Темите  
20.30   новини

20.40   Темите  
21.00   Вечерни Новини 
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
срЯДа, 26 ДЕкЕМври

05.00   Новини, спорт и 
времето

06.30   „ Европа сутрин” 
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00   Новини
12.15   Топ шоп 
12.30   новини
13.00   Централни обедни 

Новини
15.00   Новини
15.15   Телепазар
15.30   новини
15.45   Телепазар
16.00   Новини
16.10   Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15   Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35   Темите  
18.00   новини
18.10   Темите 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.10   Бизнес дейли
19.30   новини
19.40   Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10   Темите  
20.30   новини
20.40   Темите  
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври
05.00   Новини, спорт и 

времето
06.30   „ Европа сутрин” 
09.00   „Свободна зона 
13.00   Централни обедни 

Новини
13.35   Спорт
16.10   Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15   Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35   Темите  
18.00   Новини
18.10   Темите  
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.10   Бизнес дейли
20.10   Темите  
20.30   новини
20.40   Темите  
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
ПЕТък, 28 ДЕкЕМври

05.00   Новини, спорт и 
времето

06.30   „ Европа сутрин” 
09.00   „Свободна зона
13.00   Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
16.10   Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15   Бизнес дейли-про-

дължение
17.30   новини
17.35   Темите  
18.00   Новини
18.10   Темите  
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   Бизнес дейли
19.30   новини

19.40   Бизнес дейли
20.00   Новини
20.10   Темите  
20.30   новини
20.40   Темите  
21.00   Вечерни Новини
21.45   прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБоТа, 29 ДЕкЕМври
05.00   Новини, спорт и 

времето
07.30   „ Европа сутрин” 
10.00   Документите
12.20   Спорт
12.30   новини
12.45   Телепазар
13.00   Централни обедни 

Новини
14.15  „В обектива”
14.30   новини 
15.00   Новини
15.15   „Ексклузивно” 
16.00   Новини
16.10   „Европространство”
17.00   Новини
17.35  „В обектива” 
18.00   Новини
18.15   „В обектива” 
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.15   „Ексклузивно” 
20.00   Новини
20.20   Спорт
20.25   „В обектива” 
20.30   новини
20.40   Кариера
21.00   Вечерни Новини
22.00   Новини
22.10   Спорт
22.30   новини
22.40   Евромакс
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври 
05.00   Новини, спорт и 

времето
07.30   „ Европа сутрин” 
10.00   Новини
10.15   Телестар
10.30   новини
10.35   „Кариера”
11.00   Новини
11.25  Времето
11.30  Новини
11.45   Спорт
12.00   Новини
12.10   „В обектива”
12.30   новини
12.45   „Интервю на деня”
13.00   Централни обедни 

Новини
13.30   новини
13.45   Спорт 
14.00   Новини
14.15  „В обектива” 
14.30   новини
14.45   прогноза за време-

то и спорт 
15.00   Новини
15.30   новини
16.00   Новини
16.05   „Документите”
18.30   Централна емисия 

Новини 
19.10   „Европространство 

с Даниела Наумова”
19.30   Новини
19.40   Евромакс
20.00   Реакция – публ. 

предаване
21.00   Вечерни Новини
21:10   Реакция – публ. 

предаване
22.00   Новини
22.20   Спорт
22.30   новини
22.40   Авторевю
23.00   Вечерен новинар-

ски блок
24.00   05.00 Нощен нови-

нарски блок
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ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
08:00  Новости
08:20  «Сегодня 21 декабря. День 

начинается» (6+)
08:55  «Модный приговор» (6+)
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Время покажет» (16+)
14:00  Новости (с субтитрами)
14:30  «Давай поженимся!» (16+)
15:30  «Время покажет» (16+)
17:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
17:25  «Время покажет» (16+)
17:50  «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)
18:50  «Поле чудес» (16+)
20:00  «Время»
20:30  «Лучше всех!» (0+)
22:05  «Вечерний Ургант» (16+)
22:55  Тинатин Далакишвили, Се-

верия Янушаускайте, Павел 
Табаков, Андрей Смоляков, 
Юозас Будрайтис в фильме 
«Звезда» (18+)

01:15  Юрий Степанов, Алёна 
Бабенко, Андрей Ильин, 
Светлана Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инга Обол-
дина в фильме «Ленингра-
дец» (16+)

03:05  Борис Тенин, Евгений Ве-

сник, Анатолий Папанов, 
Ольга Аросева в комедии 
«Яблоко раздора» (12+)

04:40  Георгий Жжёнов в фильме 
«Возвращение резидента» 
(12+)

05:00  Новости
05:10  «Возвращение резидента» 

(12+)
съБоТа, 29 ДЕкЕМври

05:10  «Возвращение резидента» 
(12+)

07:05  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07:45  «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

07:55  «Умницы и умники» (12+)
08:40  «Слово пастыря» (0+)
09:00  Новости (с субтитрами)
09:10  К юбилею Галины Волчек. 

Премьера. «Они знают, что 
я их люблю» (16+)

10:10  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Идеальный ремонт» (6+)
12:15  «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». Анима-
ционный фильм (0+)

14:05  Игорь Костолевский, Ольга 
Мелихова, Александр Шир-
виндт в фильме «Отпуск за 
свой счёт» (12+)

16:25  Концерт Валерия Меладзе 
(12+)

18:25  Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)

20:00  «Время»
20:20  «Сегодня вечером» (16+)
21:50  Премьера. К юбилею Га-

лины Борисовны Волчек. 
Вечер в театре «Современ-
ник» (12+)

23:30  Павел Деревянко, Ирина 
Рахманова в фильме «Еха-
ли два шофёра» (12+)

00:55  Анатолий Кузнецов, На-
талья Фатеева в фильме 
«Случай на шахте восемь» 
(12+)

02:25  Алла Покровская, Олег 
Ефремов, Галина Волчек в 
детективе «Свой» (12+)

04:15  Георгий Жжёнов в фильме 
«Конец операции „Рези-
дент“» (12+)

05:00  Новости
05:10  «Конец операции «Рези-

дент» (12+)»
НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври

06:45  «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)

06:55  «Часовой» (12+)
07:25  «Здоровье» (16+)
08:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
09:00  Новости (с субтитрами)

09:20  К юбилею Леонида Броне-
вого. Премьера. «Заметьте, 
не я это предложил... » 
(12+)

10:15  «Теория заговора» (16+)
11:00  Новости (с субтитрами)
11:15  «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+)
12:10  «Наедине со всеми» (16+)
13:55  Татьяна Друбич, Александр 

Кайдановский, Людмила 
Максакова, Владимир 
Зельдин в фильме «Десять 
негритят» (12+)

16:20  Премьера. Юбилейный 
вечер Юрия Николаева 
(12+)

18:30  «Лучше всех!» (0+)
20:00  «Толстой. Воскресенье»
21:30  Финал года. «Что? Где? Ко-

гда?» (16+)
23:15  Василий Буткевич, Иван 

Янковский, Павел Чинарёв, 
Александр Паль, Анастасия 
Пронина в фильме «Тря-
пичный союз» (18+)

00:55  Светлана Устинова, Дарья 
Чаруша, Александр Молоч-
ников в фильме «Холодный 
фронт» (18+)

02:30  Валентина Серова в фи-
льме «Девушка с характе-
ром» (12+)

03:50  «Модный приговор» (6+)

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:40 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым

11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:40 Энциклопедия зага-

док
14:10 Тайны госпожи Кирса-

новой
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Тайны следствия-18
21:55 Бежать нельзя погиб-

нуть. Х/ф
00:55 Белая студия. Лев До-

дин
01:45 Преферанс по пятни-

цам. Х/ф
03:20 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым

съБоТа, 29 ДЕкЕМври
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суб-

бота
09:15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Пешком... Москва. 

1930-е
11:05 Пятеро на одного
11:50 Через беды и печали. 

Х/ф
14:35 Выход в люди
15:40 Субботний вечер с 

Николаем Басковым
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Третий должен уйти. 

Х/ф
23:25 Романтика романса
00:20 Двое в новом доме. 

Х/ф
01:40 Свадьбы не будет. Х/ф
03:20 Выход в люди
04:30 Пешком... Москва. 

1930-е

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
05:00 Третий должен уйти. 

Х/ф
08:10 Местное время. 

Воскресенье
08:50 Сам себе режиссер
09:30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:00 Вести
10:35 Утренняя почта
11:05 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11:50 Далекие близкие
13:05 Крылья Пегаса. Х/ф
16:30 Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов “Синяя Пти-
ца”. Финал

19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

01:00 Пыльная работа
02:35 Дети как дети. Х/ф
03:50 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври
07.45  Новини
08.00  Ранни вести
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот  
12.30  НОВИНИ  
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ 
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“  
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  
17.30  Новини 
17.45  „Всички на мегдана“   
18.30  „Прокудени от бащин 

край“  
19.30  Новини 
20.00  “Дискусионно студио”
21.00  “Час по България”  
22.00  Новини
22.30  Дневниците на уфолога  
00.30  Новини 
01.00  “Дискусионно студио”   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00  “Директно за култура “ 
05.00  “Паралакс”   
06.00  „Всички на мегдана“    
06.45  Дискусионно студио”

съБоТа, 22 ДЕкЕМври
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ  
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ  
12.45  “Ако зажалиш...” 
14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и морета“ 
15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини 
17.45  “Паралакс”  
19.30  Новини 
19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 

22.30  НовиниДругата история  
23.00  “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
01.00  Новини. Прогноза за 

времето  + Другата исто-
рия 

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

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс”  
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври

08.00  Ранни вести   
10.15  НОВИНИ  
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ  
12.45  Фолклорен концерт 
14.00  Разбулване - 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ 
16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини 
17.45  Джон Лоутън представя
18.15  „Дневниците на уфолога“ 
19.30  Новини 
20.00  “Алтернативи” 
21.30  Документален филм
22.00  Новини 
22.30  „Час по България“  
23.30  “Фронтално”  
01.30  Новини.Прогноза за 

времето
01.45  “Паралакс“ - 
03.15  Прокудени от бащин 

край - 
04.15 „Кръшно хоро“   
05.15  “Ако зажалиш...”   
06.45  „Дискусионно студио”  
ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври

07.45 Новини 
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ 
10.30  „Песента ме крепи“  за 

народния певец Вълчо 
Иванов

11.00  Фолклорни клипове
11.30  „Чудото на Букоровския 

манастир“ 
12.00  Фолклорни клипове
12.30  НОВИНИ  

12.45  Фолклорни клипове - 
премиера

13.00  Юбилеен концерт на 
Жечка Сланинкова – 1ва 
част

13.50  „Родена във въздуха“ – 
филм за Любка Рондова 

14.30  „Бъдни вечер в 
с.Пещера“  

15.00  „Старият албум“ 
15.30  „Белият Пирин“  
16.00  Интервю с акад.Христо 

Недялков архив
17.00 „Честити 60 Иване“
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
18.00  Бъдни вечер в Малко 

Търново 
18.30  „Булат Окуджава“ -1 ва 

част
19.30  Новини 
20.00  „На божич в с.Алино“  
21.00  „Заблеяло ми агънце“  за 

Борис Машалов
21.30  „Чипровския бъдник“ 
22.00  Новини. Прогноза за 

времето 
22.30 Класическа музика 
23.00  „Митрополит - будител“  
23.30  Осанна - Академичен 

хор Gaudeamus
23.55  Коледен Благослов 
00.00  Честито Рождество Хри-

стово
00.03  Фолклорни клипове
01.00 Новини  
01.30  Поп концерт 
03.00  Телевизионен форум   
05.00  Облаче ле, бяло –  
06.00  Класическа музика 
06.45  Фолклорен концерт 

вТорНик, 25 ДЕкЕМври
07.45 Новини 
08.00  „Ранни вести“ запис
10.15  НОВИНИ 
10.30 „Коледа по странджан-

ски“ 
11.00 „Архиереят дядо Пан-

кратий Старозагорски“ 
11.30  2х30  танцов спектакъл 

на хореографа Иван Ива-
нов – 1ва част

12.30  НОВИНИ  
13.00  Юбилеен концерт на 

Жечка Сланинкова – 2-ра 

част 
14.00  „Зимна приказка в Зара-

ево“  
14.35  Фолклорни клипове 
15.00  Новини 
15.15 „Пътят на воина“  за отец 

Георги
16.30  Коледен концерт на 

Софийските момчета 
17.30  Новини 
17.45  „Песента на колелета-

та...“ - интервю с Галина 
Дурмушлийска – 1ва част 

18.30  „Булат Окуджава“ -2-ра 
част

19.30  Новини 
20.00  “Дискусионно студио”
21.00  60 години Селиминов-

ски Добри – 1ва част
22.00  Новини. Прогноза за 

времето   
22.30  Фолклорен концерт 
01.00  Новини  
01.30  “Дискусионно студио”   
02.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
03.30  „Фронтално“  
05.00  “Разбулване“ 
06.00  Фолклорен концерт 
06.45  Дискусионно студио”

срЯДа 26, ДЕкЕМври
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести - запис
10.15  НОВИНИ 
10.30  „Завръщане в Беренде“ - 

Славка Сакутова
11.00  „Татко О`Махони“ 
11.30  2х30  танцов спектакъл 

на хореографа Иван Ива-
нов – 2ра част

12.30  НОВИНИ  
13.00  Юбилеен концерт на 

Жечка Сланинкова – 3-та 
част 

14.30  „Хайтов и сп.Родопи“ 
15.00  От българско, по-бъл-

гарско –  
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  „Песента на колелета-

та...“ - интервю с Галина 
Дурмушлийска – 2ра 
част 

18.30  „Джулай 2008“ 
19.00  Зима в Златоград – фол-

клорни клипове 
19.30  Новини 
20.00  „Дискусионно студио“ 

- публицистично преда-
ване

21.00  60 години Селиминов-
ски Добри – 2 ра част 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето

22.30  „Още ме има още съм 
жив“ - 1ва част

23.30 Класически концерт 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето
01.00  Дискусионно студио” 
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   
03.00  “Нови хоризонти“ –  
04.00  Алтернативи  
05.00 “Час по България” -   
06.00  Фолклорен концерт 
06.45  Дискусионно студио”

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ 
10.30  60 години Селиминов-

ски Добри – 1ва част 
11.30  „Църквата край Златния 

рог“  
12.00  Фолклорна музика 
12.30  НОВИНИ  
12.45  Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Облаче ле, бяло –  
16.00  „Ако зажалиш“ 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Ченге пее и танцува“ – 

1ва част
18.30  „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков 
19.30  Новини 
20.00 „Дискусионно студио“
22.00  Новини. Прогноза за 

времето  
22.30  „Още ме има още съм 

жив“ - 2ра част
23.30  „Карай да върви...“ - с 

Васко Кръпката 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето
01.00  „Дискусионно студио“  

03.00  “Първото благо“   
04.00  “Край Босфора“ 
05.00 Фолклорен концерт
05.45  Дискусионно студио”

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ 
10.30  60 години Селиминов-

ски Добри – 2ра част 
11.30  „Да раздадеш живота 

си“ 
12.00  Фолклорна музика 
12.30  НОВИНИ  
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ 
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“  
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  
17.30  Новини 
17.45 „Ченге пее и танцува“ – 

2ра част
18.30  „Прокудени от бащин 

край“  
19.30  Новини 
20.00  “Дискусионно студио”
21.00  “Час по България” 
22.00  Новини
22.30  „Още ме има още съм 

жив“ - 3та част
23.30  Класически концерт 
00.30  Новини 
01.00  “Дискусионно студио”   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00  “Директно за култура “ 
05.00  “Паралакс”   
06.00  Фолклорен концерт 
06.45  Дискусионно студио”

съБоТа, 29 ДЕкЕМври
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести 
10.15 НОВИНИ  
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ  
12.45 “Ако зажалиш...” 
14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ 

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

даване за българите в 
чужбина 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини 
17.45  “Паралакс”  
19.30  Новини 
19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30  НовиниДругата история  
23.00  “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
01.00  Новини. Прогноза за 

времето  + Другата исто-
рия 

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

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс”  
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври

08.00  Ранни вести   
10.15 НОВИНИ  
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков
12.30  НОВИНИ  
12.45  Фолклорен концерт 
14.00  Разбулване 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ 
16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини 
17.45  Джон Лоутън предста-

вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ 

19.30  Новини 
20.00  “Алтернативи” 
21.30  Документален филм
22.00  Новини 
22.30  „Час по България“  
23.30  “Фронтално”  
01.30  Новини.Прогноза за 

времето
01.45  “Паралакс“ 
03.15  Прокудени от бащин 

край 
04.15 Фолклорен концерт 
05.15 “Ако зажалиш...”   

ПЕТък, 21 ДЕкЕМври
10:00 Истинският Родриго - 40 

еп.
11:00 Сладка тайна - 71 еп.
12:00 Refresh за здраве 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт 
14:15 Модна фиеста  
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 30 еп.
16:00 Делници 
18:50 Новини 
19:20 Делници 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 30 еп.
03:00 Истинският Родриго - 40 

еп.
04:00 Сладка тайна - 71 еп.
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
съБоТа, 22 ДЕкЕМври

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

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

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

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 

18:30 Модна фиеста  
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:45 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

НЕДЕлЯ, 23 ДЕкЕМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

14:30 Лъжливи рими
15:00 Refresh за здраве 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Лъки и неговата команда 

- 5 еп.- Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 

Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Лъжливи рими
05:30 Модна фиеста  
06:00 Делници
Evrokom
ПоНЕДЕлНик, 24 ДЕкЕМври

10:00 Истинският Родриго - 41 
еп.

11:00 Сладка тайна - 72 еп.
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

14:00 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:30 Нощта преди Коледа- 
Анимация 

15:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

16:00 Делници 
18:50 Новини 
19:00 Фолклорна наздравица - 

коледен концерт 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Една вълшебна нощ - 

Драма 
00:30 Фолклорна наздравица - 

коледен концерт 
02:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
04:30 Истинският Родриго - 41 

еп.

05:15 Сладка тайна - 72 еп.
06:00 Делници 

вТорНик, 25 ДЕкЕМври
09:30 Дванадесетте дни на 

Коледа- Анимация 
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници 
18:50 Новини 
19:20 Делници 
20:00 Дядо кой - Комедия 
21:30 Една различна Коледа - 

Комедия 
23:00 Коледа със семейство 

Кабайе - Филм-концерт 
00:00 Дядо кой - Комедия 
02:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Една различна Коледа - 

Комедия 
05:30 Коледа със семейство 

Кабайе - Филм-концерт 
06:00 Делници 

срЯДа, 26 ДЕкЕМври
10:00 Истинският Родриго - 42 

еп.
11:00 Сладка тайна - 73 еп.
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Бележката - Драма 
14:30 Ключът към успеха 
15:00 Дон Матео - 31 еп.
16:00 Делници 
18:50 Новини 
19:20 Делници 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 Лъжливи рими
22:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 31 еп.
02:45 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
04:30 Истинският Родриго - 42 

еп.
05:15 Сладка тайна - 73 еп.
06:00 Делници 

ЧЕТвърТък, 27 ДЕкЕМври
10:00 Истинският Родриго - 43 

еп.
11:00 Сладка тайна - 74 еп.
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Лъжливи рими
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници 
18:50 Новини 
19:20 Делници 
20:00 Политика и спорт 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Политика и спорт 
04:30 Истинският Родриго - 43 

еп.
05:15 Сладка тайна - 74 еп.
06:00 Делници 

ПЕТък, 28 ДЕкЕМври
10:00 Истинският Родриго - 44 

еп.
11:00 Сладка тайна - 75 еп.
12:00 Refresh за здраве 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт 
14:15 Модна фиеста  
14:45 Новини 
15:00 Дон Матео - 32 еп.
16:00 Делници 
18:50 Новини 
19:20 Делници 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Дон Матео - 32 еп.
03:00 Истинският Родриго - 44 

еп.
04:00 Сладка тайна - 75 еп.
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
съБоТа, 29 ДЕкЕМври

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве 
10:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

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

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

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Мансардата - Комедия 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 

Ганчев 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

НЕДЕлЯ, 30 ДЕкЕМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

14:30 Лъжливи рими
15:00 Refresh за здраве 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Лъки и неговата команда 

- 6 еп.- Анимация 
17:20 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
17:50 Новини 
18:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Лъжливи рими
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Обичана и обичаща

От стр. 1
- Добре съм ви завари-

ла! Аз съм от  махала със 
седем къщи, в пет от ко-
ито всяка вечер имаше 
родопската седянка „по-
прелка”.  В нея се събира-
ха и старо, и младо. Жени-
те плетяха, мъжете също 
се занимаваха с нещо, но 
всички запяваха заедно. 
Аз се увличах постепен-
но и запечатвах всяка пе-
сен като на магнетофонна 
лента. Бях първокласнич-
ка, на 24 май беше, когато 
завършва учебната годи-
на, моят учител, който ще  
наричам все така, докато 
съм жива, 
п о д г о т в и 
малка про-
грама  и 
аз трябва-
ше да из-
пея една 
песен. Ко-
гато обаче 
ме накара 
да изляза 
пред пуб-
лика, пред 
родители-
те, бабите 
и дядовци-
те на моите 
съученици, като ги видях 
в салона - избягах. Той ме 
догони и ме попита: „Защо 
бе, Валя, бягаш?”, а аз му 
отговарям: „Другарю учи-
тел, виждате ли колко на-
род ме гледа?”, а той доба-
ви: „Ти няма да пееш все 
сред кравите и овцете, но 
и пред хората.” 

Останах без баща на 2 
годинки, той е обичал да 
пее и да свири, но е убит 
на фронта през 1944 г.,  а 
аз съм родена през 1942-
ра. Та учителят ме хвана 
за ръка, изведе ме на сце-
ната, задържа ме по вре-
ме на първата фраза, аз се 
отпуснах и по едно време, 
като се обърнах - него го 
няма. Не изпях една, а три 
песни. Той ми вика „стига 
толкова”, а след това зад 
кулисите ме целуна по че-

лото и добави сякаш про-
рочески: „Твоята врата и 
прозорци вече са отворе-
ни!” Също като детето, ко-
гато проходи  първите си 
крачки, но аз ги престъпих 
и направих няколко. Така 
нещата потръгнаха, а и ето 
ме днес тук, пред вас - оби-
чана и обичаща.

- Полетът на ваша-
та песен в космоса ли е 
най-значимото събитие 
зад гърба ви или нещо 
друго го засенчва?

- Не се гордея, че точ-
но аз съм изпълнителка-
та, но се гордея, че българ-
ска песен полетя. Аз съм 

родопчанка, а родопска-
та песен няма синор, няма 
край. От нашия фолклор 
по-богат  няма! Като наша-
та красива и богата Бъл-
гария друга  няма! Мно-
го обиколих, много видях, 
но когато се върна у дома,                                                               
по-свидно от тука за мене 
няма. Брули се дърво, ко-
ето е плодно. Когато ня-
ма какво да брулят, как-
во ще вземат? Огнището 
ни трябва де е поддържа-
но, да е топло. Трябва да 
има дим в комина, за да 
има живот. Не искам това 
да гасне, искам слънцето 
и луната да светят, да има 
хора, които да се радваме 
на добро и красиво. Бъл-
гари сме - ходим по родна 
земя, едно слънце ни грее 
и трябва да се обичаме и 
уважаваме.

-  космическата слава 
не ви е променила!

- Няма и да ме промени. 
Бог или ти е дал дарба, или 
не. Имаме не само „Излел е 
Дельо хайдутин“, а и „Руфин-
ка болна легнала“, „Страхи-
ле, страшен войвода“, „Пей-
ни ми, пейни, Петкано“... Те-
зи песни, ала и много други 
по нищо не отстъпват на по-
летялата в Космоса. В Родо-
пите пеем най-вече за лю-
бов и хайдути. Нямаме пе-
сен за работа, освен една - 
„Торнал е Тодьо“, тръгнал на 
гурбет, но се върнал още в 
началото на пътя...

- Щастлива ли сте от ви-
соката оценка, която еже-
дневно получавате? всички 
обичаме валя Балканска!

- Хората ме обичат и аз ги 
обичам! Благодарна съм им 
за уважението! Но не само 
Валя Балканска пее. Дължим 
обич и уважение и на коле-
гите. Казват, че пеем по две 
песни, за да си вземем пари-
те и това е. Не е така! Аз мога 
и с градината да се справя, 
мога и с брадвата, мога и в 
обора да вляза. Ала не всеки 
може да се качи на сцена и 

достойно 
да се за-
държи на 
нея, на-
п р и м е р 
като Гуна 
Иванова. 
Тя е ка-
то мене, 
у д ъ р ж а 
фронта.

И м а 
м н о г о 
мои ко-
леги, ко-
ито за жа-
лост ряд-

ко се споменават днес, тъж-
но е. Сред тях са Калинка 
Згурова, Христина Лютова. 
Лека им пръст на Надка Ка-
раджова и Надежда Хвойне-
ва... Докато си жив,  те ува-
жават. След това се забравя. 
А те са част от нашето фол-
клорно богатство!

Родопа планина е удър-
жала 500 години срещу фа-
натизъм, мачкане и роб-
ство.  Ние в Родопите сме 
горди хора, а българите 
сме древен народ и нико-
га не трябва да забравя-
ме това. Трябва да уважа-
ваме успехите на другите, 
да се гордеем с тях – с ле-
кари, гимнастички, спорти-
сти, деца, които също но-
сят златни медали. Наско-
ро след победата на Кубрат 
Пулев гледах интервюто с 
него и плаках. Това е сила, 

която издига българщина-
та. Трябва да поддържаме и 
образованието на младите, 
за да вървим напред. Лап-
топи, смартфо-
ни или айпади 
- това добре, 
но те могат да 
бъдат и  уни-
щ о ж и т е л н и . 
Ние сме учи-
ли от книгите 
и учебниците, 
писали сме  на 
тетрадки и то-
гава всичко ти 
влиза в главата. 
А младите  утре 
ще вземат да не 
могат да си на-
пишат ченгел-
чето или да се 
подпишат. 

Имам един 
преживян гро-
зен случай, няма да го за-
бравя. Беше в София пре-
ди години. С колегата тряб-
ваше да се срещнем там и 
да отпътуваме за участие. 
Слизам аз от трамвая и ед-
на баба пред мен падна. 
Отзад младежта напира и 
чувам приказка: „Къде хо-
дят тия подвижни некро-
лози?!” Мале, като го чух, 
казах: „Ами ако е майка ти 
или баба ти, некролог ще 
ли я наречеш, не те ли е 
срам?!” Слязох, изправих 
бабата, помогнах й да се 
отмести, инак щяха да я 
смачкат. Питам я добре ли 
е, ударила ли се е лошо, а 
тя, жената, се изправи, не 
ме разпозна, изгледа ме 
от петите до главата и ка-
за: „Дъще, ти не си оттука, 
от големия град! Бог сили 
да ти дава, 
Бог да те 
благосло-
ви!” Казах 
й, че ня-
ма значе-
ние откъде 
съм, че и аз 
съм човек 
също като 
нея. Това 
ме потресе 
и няма да 
го забра-
вя. Казвам 
на децата 
ми това в 
устата им 
да го ня-
ма, защо-
то е, меко казано, грозно!

  Надеждата обаче е жи-
ва, вярвам в бъдещето!

- след десетки години 
творческа дейност каква 
е вашата равносметка? 
Ще има ли кой да поде-

ме  песните ви и да ги пее 
със същата страст и обич?

- На никого не можеш да  
наложиш какво да пее. Всич-

ко е въпрос на желание,  то 
трябва да ти идва отвътре,  
душата да го иска. Моята 
майка, лека й пръст, вече 
30 години от кончината й, 
все ме гонеше: „Мълчи, ма-
ри (по родопски), само кога-
то спиш, мълчиш.” До 17-ата 
ми годишнина бях в гради-
ната, сред добитъка или съ-
бирах сено. Слухар певица 
съм аз. Не съм завършила 
музикално училище, но тру-
дът и желанието ми да пея 
бяха ръководещи за мен, на-
давах ухо, все исках да нау-
ча нещо. 

В ансамбъл „Родопа” 
дадох много. Но има и 
много зли очи, които ни 
гледат с Петър Янев. От-
както излязох в пенсия, 
обиколих света. Който ме 
е поканил да пея, дума 

„не” от мене не е чул.
- срещаме се в на-

вечерието на коледа - 
обичате ли този праз-
ник, как го отбелязвате 
във вашето семейство, 
кой е любимият ви мо-

мент от този свят ден?
- Дали е Коледа, Нова 

година, Великден или Гер-
гьовден, всеки ден е праз-
ник! Когато си сложиш на 
масата една хубава и вкус-
на домашно приготвена 
манджичка, правена от 
собствените ти ръце, е пре-
красно. Дали ще го споде-
лиш с приятели или си сам, 
това е без значение, важно-
то е ти да си го приготвил, 
не друг да ти го е поднесъл. 
Обичам хората и за мен ня-
ма значение какъв ден е. 
Важно е да знаеш как да си 
го направиш  хубав,  да уме-

Валя Балканска е родена на 8 януари 1942 г. в Лъкът, махала над с. Арда, Смо-
лянско. Започва кариерата си през 1960 г. като солистка в Държавния ансамбъл 
за народни песни и танци „Родопа“ - Смолян. Изпълнява над 300 песни, с които 
освен българската публика покорява и най-големите световни сцени. Има над 
2000 концерта у нас и в чужбина. Най-известното й изпълнение „Излел е Дельо 
хайдутин“ полита в Космоса на борда на станция „Вояджър“ през 1977 година. 
Тя е избрана между 250 000 песни от цял свят.  Сред десетките признания и сто-
тици хиляди аплодисменти Валя е награждавана с орден „Стара планина” и с 
Олимпийската награда на Първата олимпиада по изкуствата в Лос Анджелис. 
ЮНЕСКО я обяви за гражданин на света. Години наред голямата българка пее 
под съпровод на гайдаря Петър Янев - една от емблемите на Родопа планина. 
Той е член на Организационния комитет на гайдарското надсвирване в с. Гела.

За нас е чест специално да ни гостува именитата ни сънародничка!

ци и петима 
правнунци. 

Нека се чуваме помежду си 
и си казваме „Живи и здра-
ви!”. Нека има радост, ус-
мивката е несравнимо бо-
гатство! Нека слънце грее 
над всички, нека лошите 
неща от държавата ни из-
чезнат, нека има разум в 
нас. Нека постигнем силно 
обединение, за да си издиг-
нем държавата и тя да ста-
не една велика България! 
На себе си желая да съм 
здрава, да имам още си-
ли, за да се виждам и рад-
вам заедно с другите хора. 
Има една хубава поговор-
ка: „Ходете, вижте, идвай-
те и когато ходите, нека да 
се намираме!” Нека не на-
мираме заключена врата. 
Това е лошо, неприятно е. 

Иска ми се и когато 
млад човек срещне по-

възрастен, малко да наве-
де глава и да го попита как 
е, да го поздрави с „Добър 
ден!”. Да не го подминава 
като стълб. 

   въпросите зададе 
 иво аНгЕлов

С  художника Иван Яхнаджиев

С гайдаря Петър Янев

еш да по-
срещнеш и 
изпратиш 
човека.

- как-
во си по-
желавате 
за новата 
2019 го-
дина? как-
ви са меч-
тите ви за 
България?

- Аз съм 
майка на 
три деца, 
баба на пе-
тима вну-
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Åдин велиê 
÷овеê – Âели÷êа!

СПОДЕЛЕТЕ С НАС!

×àêàì äåöàòà îò ÷óæáèíà

ПОДАДЕНА РЪКА

Ñëó÷è ñå íà Êîëåäà!

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

СЪВЕТИ

на за вкусната чаша 
кафе, която пиете въ-
просната сутрин – по-
емете си дълбоко въз-
дух и усетете как наис-
тина се наслаждавате 
и сте благодарна за то-
ва кафе и за чувството, 
което изпитвате, дока-
то го пиете.

опознайте се. Да 
познавате настроени-
ята си, какво ви мо-
тивира и най-съкро-
вените си желания е от 
критично значение, за 
да изживеете продукти-
вен, смислен и удовлет-
воряващ живот. Вместо 
да се носите по течени-
ето всеки ден, няколко 
пъти на ден се вгледай-
те в себе си и се запи-
тайте каква емоция из-
питвате. Ако сте реаги-
рали силно емоционал-
но на нещо, опитайте се 

Продължение от бр. 50
В момента, в кой-

то чуете вътрешния си 
критичен глас на съм-
нението, го заменете с 
фразата: „За мен е дос-
татъчно“ или „аз сама 
творя живота си“. 
Може да ви звучи 
като супер елемен-
тарно решение, но 
свикнете ли, ще 
усетите забеле-
жителни резулта-
ти в самочувстви-
ето, самооценката 
и живота си. 

обичайте се и 
се приемете. Мо-
же невинаги да 
сте го вярвали, но 
имате красива ду-
ша, която заслужа-
ва обич. Вижте се 
в огледалото  всяка су-
трин и си кажете „До-
бро утро!“, кажете си, 

че се обичате. Може да 
звучи детинско, но кол-
кото повече го прави-
те, толкова повече ще 
започнете да се цените 
такава, каквато сте.

създайте си навик 

да сте благодарна. 
Буквално отнема само 
5 минути. Може да за-

пишете в тефтер, може 
и само да изброите на 
глас или наум всичко, за 
което се сетите, че сте 
благодарна. Тук не е ва-
жно какво изброявате, 
а да изпитате чувство-

то на благодарност. Ето 
много прост пример: 
може да сте благодар-

Житейски истини

Фран Сорин

ства за това, че не 
сте щастлива, означа-
ва да сте винаги ядо-
сана, мрънкаща и не-
доволна. Спрете да 
прехвърляте вината 
на другите и никога не 
използвайте репли-
ката „Ако бях аз…“. 
Трябва да осъзнаете, 
че само и единствено 
вие сте отговорни за 
живота си.

Повярвайте в 
собствените си спо-
собности и умения. 
Щом веднъж осъзнае-
те, че у вас е силата и 
способността да съз-
дадете и водите живо-
та, който искате, ще се 
шокирате на какво сте 
способни. Също така 
ще разберете и че все-
ки проблем има реше-
ние и вие сте в състо-
яние да го намерите.

Следва в бр. 2

да откриете защо, какво 
ви кара да реагирате та-
ка? Това важи и за мо-
ментите на радост, щас-
тие, смях и духовно из-
растване. Когато опоз-
наете и овладеете емо-
циите си, ще можете да 
ги контролирате.

Поемете отговор-
ност и контрол за жи-
вота си. Да обвинява-
те външни обстоятел-

И аз мога да се наредя сред щастливите хора.  
Очаквам за празниците моите скъпи деца и внуци 
да се върнат от чужбина и да бъдем заедно. Вече 
шест години живеят в Лондон, където се устрои-
ха, намериха си добре платена работа и нормал-
ни условия на живот. Единственото нещо, което 
не им харесва, е силната носталгия, която изпит-

ват към България и родната къща, за мен и близ-
ките си приятели, които оставиха тук.

Дъщеря ми е инженер, там работи в престижна 
фирма като мениджър, синът завърши медицина 
и е лекар в университетска болница. Имат добри 
семейства, децата им са в елитни училища. Взеха 
си къщи под наем, явно могат да си го позволят. 
Даже споделят, че имат намерение да си закупят 
собствени имоти. 

Миналата година ходих при тях на гости. Влю-
бих се в Лондон. Прекрасен град. През 2019 г. ме 
канят отново да ги посетя, за да ме разведат из 
колоритни малки градчета наоколо.

Ние с дядото сме добре - както здравословно, 
така и духом. Децата ни помагат, за да изживеем 
малко по достойни старини. Всяко лято  ходим 
на море. Благодарни сме им за грижите към нас.

И ето сега вече украсих къщата, готова съм с 
идеите за коледната и новогодишната трапеза. 
Напазарувахме с дядото и очакваме скъпите ни 
гости. Пожелавам весела Коледа и Нова година 
на всички читатели на любимия в. „Пенсионери”! 

Бъдете живи и здрави!
кичка йорДаНова,

Пловдив

хора на площада. Спрях 
се и аз. Заслушах се в 
песните на група улич-
ни музиканти. Повече-
то от тях бяха от моята 
младост. Усетих 
се как 
т и -

х и ч к о 
запях. В същия мо-
мент дочух хубав мъж-
ки глас близо до мен, 
който също си танани-
каше на глас. Обърнах 

се и видях добре из-
глеждащ господин ня-
къде на моята възраст. 
Той също ме погледна и 
се усмихна мило. Запоз-

нахме се и про-
дължи-

хме 
да си 

припяваме с пе-
вците. 

Нещо трепна в душа-
та ми. Усетих, че госпо-
динът ми хареса. От-

крих същото и в него-
вите очи. Продължихме 
да си говорим, все едно 
че се познаваме отдав-
на. Той също е вдовец, 
живее сам, а децата му 
са в чужбина. Покани 
ме на разходка по праз-
нично украсените цен-
трални улици, а после 
седнахме в едно кафе-
не. Оттогава се чува-
ме всеки ден, излиза-
ме заедно, ходим по 
кина и театрални по-
становки. 

Тази Коледа вече ня-
ма да съм сама. Пока-
них го на гости у дома. 
Ето че щастието кац на 
и при мен. Това е мо-
ята коледна приказка.
калина Павлова,

софия

Здравейте, искам 
да ви разкажа и 
моята история. 

Самотна вдовица съм 
от дълги години, ве-
че прехвърлих 75 г. 
Бях свикнала празни-
ците да ги посрещам 
сама, предимно у до-
ма. Децата ми са задо-
мени и живеят далече 
от мен, така че рядко 
се виждаме.

Случката ми е от 
преди две години. 
Празнувах сама Ко-
леда у дома, напра-
вих си вкусни ястия, 
подредих красиво 
трапезата си, както 
повелява традицията. 

Гледах телевизия, 
хапвах си и се чувст-
вах добре. Към приве-
чер реших да изляза 
до центъра на града, 
хей така, да се порад-
вам на коледната ук-
раса. Видях многолюд-
на тълпа от засмени 

Вярвам в до-
брото и че меж-
ду нас има мно-
го добри хора. 
За една такава 
жена ще ви раз-
кажа. Тя се каз-
ва величка сте-
фанова Новако-
ва от горна оря-
ховица. С нея се 
запознахме заед-
но със съпруга ми 
чрез баща й - дя-
до Стефан, добър 
събеседник, с когото често се виждахме и разго-
варяхме. Той и дъщеря му Величка живееха за-
едно. Тя е много по-малка от нас, но това не по-
пречи да се сприятелим и да си допаднем. Баща 
й почина, но нашето приятелство продължи, до-
ри стана по-близко. Чувстваме я като дъщеря. 
Ние със съпруга ми в момента сме над 80-годиш-
ни. Преди 2 г. претърпях операция на тазобедре-
ната става, но не беше сполучлива и се наложи 
втора интервенция. Докато аз бях в болницата, тя 
се е грижила за съпруга ми. След като се завър-
нах,  започна да обгрижва и мен. Вече 3 г. Велич-
ка ежедневно ни помага с голяма любов, внима-
ние и топлота. Сутрин я чакаме с нетърпение, а 
щом я чуем, че отваря вратата, си казваме „дъ-
щерята пристига”. Ние наистина я обичаме като 
наше дете. Тя е прекрасен човек, притежава най-
ценните човешки качества. Нейната ръка винаги 
е подадена за помощ, въпреки че животът й не е 
бил лек. Рано е останала вдовица – сама се бори 
с живота, но не се е озлобила към него, а щедро 
се раздава. Има две прекрасни дъщери, 3 внучки 
и един внук. През 2017 г. семейството на едната 
й дъщеря изживя голяма мъка. Детето им на 21 
г. бе блъснато, вървейки по тротоара, от неопи-
тен и несъвестен шофьор и почина.  Родителите 
на това мило момче, неизживяло своята младост, 
дадоха съгласие органите му да спасят други чо-
вешки животи. 

Тази постъпка ясно говори, че нашата мила 
Величка е посяла в децата си качества като до-
брота, взаимопомощ и обич към нуждаещите се. 

На 16.11.2018 г. тя отпразнува своя 70-ти рож-
ден ден. От сърце й желая да бъде много здра-
ва, радостна и нека дните й да бъдат безгрижни 
занапред. 

Величке, запомни, че баба Веска, дядо Гавра-
ил, синовете, снахите и внуците им ти казват ед-
но голямо благодаря ! Баба вЕска

младост. Усетих 
се как 
т и -

нахме се и про-
дължи-

живее сам, а децата му 
са в чужбина. Покани 
ме на разходка по праз-
нично украсените цен-
трални улици, а после 

ма. Децата ми са задо-
мени и живеят далече 
от мен, така че рядко 

Случката ми е от 
преди две години. 
Празнувах сама Ко-
леда у дома, напра-
вих си вкусни ястия, 
подредих красиво 

х и ч к о 
хме 

да си 

не. Оттогава се чува-
ме всеки ден, излиза-
ме заедно, ходим по 
кина и театрални по-
становки. 

ма да съм сама. Пока-
них го на гости у дома. 
Ето че щастието кац на 
и при мен. Това е мо-

повелява традицията. 
Гледах телевизия, 

хапвах си и се чувст-
вах добре. Към приве-
чер реших да изляза 
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Български12 Прозорец към света

Коледните и новогодишни-
те празници са едни от мал-
кото чествания, които ус-
пяват да обединяват целия 
свят в общ дух на вълшеб-
но настроение. И ако дати-
те в календара за Коледа и 

Нова година са едни и същи 
на повечето места по зем-
ното кълбо, то съвсем не е 
така по отношение на оби-
чаите, свързани с празнува-
нето в различните кътчета 
по света.

ÑÒÐÀÍÍÈ ÎÁÈ×ÀÈ

В Испания - 
12 гроздови зърна

 за късмет
В Испания 

Нова го-
д и н а 
с е 

по-
с р е -
ща с 
пълна ус-
та и мълчали-
во. Според традици-
ята, превърнала се в 
суеверие, точно в 12 
часа на Нова година 
всеки трябва да из-
яде точно 12 гроздови 
зърна за късмет.

Гроздовите зърна 
отговарят на месеци-
те от новата година и 
нито едно от тях не 
бива да бъде пропус-
нато, тъй като това ве-
щае лош късмет 
през месе-
ца, на 

кой-
то от-
говаря.
В Аржентина - 

розово бельо
Ако решите да по-

сетите Аржентина за 
коледните и нового-
дишните празници, 
ще бъдете изненада-
ни от розовото бельо, 
окичено по витрините 
на почти всички ма-
газини.

Според традиция-
та всички неомъжени 
жени трябва да по-
лучат за подарък ро-
зово бельо в наве-
черието на Нова го-
дина. Розовият цвят 
символизира чистата 
и романтична любов и 
според поверието бе-
льото в такъв цвят но-
си на притежателката 
си късмет в намиране-
то на идеалния мъж.

В днешно време 
традицията за носе-
не на розово бельо се 

възприема от 
всички 

же-
ни не-

зависимо от го-
дини и брачен статут.

Твърди се, че цве-
тът на бельото е из-
бран в розово, тъй 
като е комбинация от 
червено (цвета на дя-
вола) и бяло (цвета на 
Господ).

В Мексико - 
"Las Posadas"

"Las Posadas" са 
популярни 

к о -

л е д н и 
фестивали, провежда-
ни от 16 до 24 декем-
ври в Мексико, Гвате-
мала и Салвадор.

П р а з н е н с т в а т а 
честват пътуването 
на Дева Мария и Йо-
с и ф о т 

Назарет до Витлеем и 
тяхното пренощуване 
по пътя в очакване на 
раждането на Исус.

През всеки от 9-те 
дена на фестивали-
те хората посещават 
своите съседи от къ-
ща на къща, наподо-

бявайки пътуването 
на Йосиф и Мария. 
По време на посе-
щенията се счупва 
традиционната ко-
ледна пинята със 

7 върха, символи-
зиращи седемте 

смъртни гряха.
П и н я т а т а 

трябва да 
бъде счу-
пена с 
п р ъ ч к а , 
предста-
вяща мо-
щта на 
Бог, и с 
превръз-
ка на очи-
те, симво-
лизираща вя-
рата. Бонбоните 
и сладките, падащи 
от строшената пинята, 
символизират пода-
ръците и възнаграж-
денията към хората, 
преборили греха.

В САЩ - 
 кисела

 краставичка
Т р а д и ц и я т а 

за коледната 
кисела краста-
вичка се праз-
нува в САЩ 

от на-

ч а -
лото на 
XIX век. Колед-
на играчка с формата 
на кисела краставичка 
се скрива в клоните 
на коледната елха на 
всяко семейство.

Вярва се, че който 
първи намери играч-
ката, ще бъде късмет-
лия през цялата след-
ваща година. Големи-
те магазини и молове 
също увличат свои-
те клиенти и скриват 
по една кисела крас-
тавичка-играчка в го-
ляма елха, като пода-
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по-
с р е -
ща с 
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ръците за най-добрия 
търсач включват ва-
учери за безплатно 
пазаруване.

Н а й - ш и р о к о 
разпростране-
ната история 
за началото 
на традици-
ята произ-
лиза от за-
твора Камп 
Съмтър по 
време на 
а м е р и к а н -
ската Граж-
данска война, 
където редник 
Джон Лоуър бил 
пленен.

Според поверието 
след дълги молби той 
получил от охранителя 
си една кисела крас-

тавичка, която го спа-
сила от гладна смърт. 
След като е освободен 
и се връща при семей-
ството си, той решава 
да скрие кисела крас-
тавичка в коледната 
елха, като така започ-
ва традицията.

В Исландия –
 обувки на перваза 

Исландската 
т р а д и -

ция 

по-
в е л я -

ва децата да 
оставят едната си 
обувка на перваза 
на прозореца, ка-
то през тази ве-
чер първият коле-
ден човек или Yule 
Lad слиза от плани-
ната и идва в града.

Обувката трябва 
да остане на перва-
за до Коледа, като та-
ка всеки един от 13-
те коледи човеци ще 
може да остави свои-
те подаръци в дните 
до Бъдни вечер.

По-
слушните деца на-
мират в обувката си 

малки подаръчета 
и бонбони, а 

лошите – 
карто-

ф и . 

Дру-
га ин-

т е р е с н а 
традиция в 

Исландия е свър-
зана с подаряването 
на дрехи за Коледа.

Според поверието 
този, който не получи 
нова дреха за пода-
рък, ще бъде изяден 
от голямата коледна 
котка, която слиза от 
планината в навече-
рието преди Коледа.

В Украйна – 
паяжина
 в елхата

Интересна тради-
ция в Украйна пове-
лява коледните елхи 
да бъдат украсявани с 
паяжини. Според ле-
гендата в едно бедно 
семейство отгледали 
елха за Коледа, но 

парите им не стигна-
ли за колед-
н а т а 
ук-

раса.
Е л х а т а 

останала без украса 

и след няколко дни 
паяците започ-

нали да пле-
тат своите 

паяжини 
по кло-

н и т е 
й. Ко-
г а т о 
д е -
ц а -
та се 
с ъ -
буди-

ли на 
К о л е -

да, от-
крили, че 

п а я ж и н и -
те са се пре-

върнали в чис-
то злато.
В Италия - Бефана

В Италия на 6 яну-
ари традиционно се 
празнува Богоявле-
ние и всички деца 
нетърпеливо се съ-
буждат, за да про-
верят какви подаръ-
ци им е оставила до-
бродушната старица 
Бефана.

Според поверие-
то Бефана е била бе-
дна селянка, но мно-
го добросърдечна и 
известна с вкусните 
си гозби.

Тримата влъхви 
срещат Бефана по пъ-
тя си към малкия Исус 
и я питат за посока-
та. Тя не успява да ги 
упъти, но в замяна им 
предлага да пренощу-
ват в нейната къща и 
ги нагостява.

В знак на благодар-
ност тримата влъхви 
я канят да дойде с 
тях при Божия син. 
Тя първоначално от-
казва, тъй като има 
много работа вкъщи, 
но на следващия ден 
променя решението 
си и тръгва да тър-
си тримата влъхви и 
малкия Исус.

За съжаление не ус-
пява да ги намери и 
до ден днешен оби-
каля по къщите в тър-
сене на малкото бебе. 
На всички добри деца 
тя подарява бонбо-

ни и играчки, а 
на непо-

слуш-
ни-

т е 
о с -

тавя въ-
глища, лук или 

чесън.
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Благодарността
е пречистваща

- вие сте едно от популярните ар-
тистични семейства в България, по-
знато на зрителите от театъра, те-
левизията и киното. Професията на 
артиста е благословена, но кои са 
горчивите й страни?

а.П. - Всяка професия има своите 
горчиви страни. Никъде не е само ра-
дост. Нашата професия е трудна с то-
ва, че изразното средство, инструмен-
тът на актьора са неговите чувства. 
Когато работиш с толкова деликатна 
и фина материя, която за другите хо-
ра е въпрос на уязвимост и интимност 
само с най-близките хора, няма как да 
не платиш висока цена. Да спо-
деляш себе си с публиката вся-
ка вечер в театъра или с хиляди 
пред екраните изисква смелост, 
до голяма степен отказ от лично 
пространство, усилие и време да 
възстановиш себе си за следва-
щия спектакъл, в който отново 
ще застанеш незащитен пред по-
гледа на зрителите.

E.М. - Актьорът е необходи-
мо да притежава богат вътре-
шен свят, емоционалност, се-
тивност да усеща и разбира не-
щата зад видимото, личен  опит, 
стремеж да придобие богата 
култура,талант, отдаденост в 
професията и много труд. Важно 
обстоятелство е да попадне на 
режисьор, който го харесва, и 
на роли, разкриващи пълния му 
актьорски  потенциал. Въпреки 
всички несгоди на професията, 
ако мотивацията му е силна, ще 
преодолее горчивините, разо-
чарованията и предателствата, 
които е срещнал по пътя си. 

- сценарист сте на „комиците“ и  
на сериала „столичани в повече“? 
как открихте таланта си да пише-
те сценарий?

Е.М. - Стана случайно, започнах да 
пиша скечове за „Каналето“, сцена-
рии в няколко телевизионни форма-
та и стигнах до сериалите. Разбира се, 

трябва да се учиш, но са  важни уме-
нието да разказваш по интересен на-
чин, интуицията за вярност и досто-
верност, наблюдателност да улавяш 
скрития смисъл на нещата. Тогава ще 
можеш да разкажеш човешка история 
или да направиш смислена смешка.

- Носителка сте на „икар“ с учас-
тия във филми - "сляпа събо-
та", "По здрач" и др., играете на 
сцената  в „Тайната на един Дон 
Жуан“,“случайна среща“, „скакал-
ци“ и др., снимате в сериала „столи-
чани в повече“. Трудно ли се съче-
тава актьорската професия с еже-
дневието на майка и съпруга?

а.П. - Въпрос на приоритети. Ко-
гато си наясно с тях, имаш време за 
всичко и навсякъде присъстваш в хар-
мония и цялост. Да, децата ни са от-
раснали по гримьорните, но това не 
е чак толкова лошо. Театърът е въл-
шебно пространство, населено с оча-
рователни персонажи – артисти, рек-
визитори, гардеробиери, гримьори, 
осветители – огромно предизвика-
телство за едно дете да ги опознае 
и много бързо да ги обикне. Като ма-
лък синът ми Здравко отговаряше на 
въпроса „Какво правиш?” – „Обита-
вам театъра!”.

- Участвате в сериала „откраднат 
живот“ в ролята на доц. Захариев. 
работната ви програма е напрегна-
та - снимки  в сериала и писане на 
сценарии. как успявате да правите 
това в един ден?

Е.М. - Работата е много натоваре-
на, количеството епизоди е голямо, 

а трябва да се произ-
ведат за кратко вре-
ме. Спецификата на 
сценария е трудна, с 
медицинска терми-
нология, с  доста жи-
тейски истории и дра-
ми, със сложен и за-
плетен сюжет между 
основните герои. Въ-
трешната нагласа  е 
по-различна, но ус-
пявам да се справям, 
защото ми харесва то-

ва, което правим. Имаме чудесен син-
хрон между колегите в сценарния и 
снимачния екип.

- съвместно  направихте  поста-
новката  „любов в лудницата“ с 
участието на Ненчо илчев, която 
имаше голям успех и в саЩ , кана-
да. лесно ли се работи с албена и 
Ненчо, г-н Марков? Труден режи-
сьор ли е Емил Марков, г-жо Пав-
лова?

E.М. - Тази камерна постановка ми 
е първата като режисьор. Работя лес-
но и с двамата, разбираме се  с малко 
думи, познаваме се отлично, особено 
с Албена. Ненчо е един от най-добри-

те, човечни, мили, най-смешни и леко 
тъжни същества, които съм срещал. 
Е, Албена ме ядосва понякога, но то 
е, защото обичаме да спорим от вре-
ме оно. Работих с двамата и в поста-
новката „Всичко е възможно“, в коя-
то играят  и Иван Радоев, Албена Ми-
хова, Сашо Дойнов, Веселин Плачков. 

а.П. - Понякога е невъзможно да 
приемеш партньора си единстве-
но в качеството му на режисьор. 
Не бяхме работили заедно от поч-
ти 20 години. Последно играхме в 
едно представление в Сатиричния 
театър. Колкото и да се опитваме 
да не пренасяме семейните си вза-
имоотношения в работата, невина-
ги се получава. Той е труден с това, 
че към мене е най-взискателен, ко-
ето понякога ме натоварва. Пред-
полагам, че и за него не е лесно. Но 
пък удоволствието да се разбираме 
дори без думи компенсира всички 
трудности. 

- семейството ви е сплотено и 
щастливо. как успявате да съхра-
ните любовта и хармонията меж-
ду вас в динамичното ви ежеднев-
ните? 

а.П. - Вкъщи невинаги цари мир 
и спокойствие, а и не смятам, че ти-
шината задължително е признак 
на щас-
тие. Ние 
сме бурни, 
много чес-

то спорим, 
държим на 
своето. Ми-
сля, че кога-
то връзката 
е създавана 
с внимание, 
с грижа, об-
щи ценнос-
ти, взаимна 
подкрепа и 
харесване, 
няма как да 
не се получи едно дълготрайно парт-
ньорство. Много е важно, че и двама-
та сме отгледани в здрави, любящи и 
подкрепящи семейства. Това форми-
ра модел, към който дори несъзна-
телно се стремиш, когато пораснеш. 
Надявам се този пример да сме дали 
и на децата  си!

E.М. - Ние сме двама души, които 
е трябвало да се срещнат в правил-
ния момент, да се влюбят, да създадат 
семейство и деца, да преминат през 
всички емоционални етапи през го-
дините с  взаимни компромиси. В по-
младата възраст и двамата сме били 
доста безкомпромисни в отделни си-
туации. Но любовта ни е толкова сил-
на, че е издържала на всичко.

- коледа и Нова година са праз-
ници на духа и надеждата. какви 
размисли, чувства и надежди пре-
дизвикват те у вас? 

а.П. - За мен това са безценните ми-
гове, които мога да прекарам със се-
мейството си, с майка си, със сестра 

си, с нейните деца и внуци.  Коледни-
те дни са щастливи моменти на безу-
словна любов, на мимолетна, но пре-
красна възможност да се върнеш в 
детството, макар и само чрез чувство-
то за празничност. Надеждите ми са 
свързани с това още дълго време да 
имам възможност да посрещам тези 
празници с толкова любов.

Е.М. - На първо място... всички мои 
близки и приятелите да са здрави. Каз-
ват, че надеждата умирала последна, 
но тя трябва да се подхранва. Въпре-
ки времената, в които живеем, поже-
лавам на всеки да успява да намира 
в себе си упование, че ще дойде по- 
добро, и сила, която да съдейства то-
ва да се случи.

- съблюдавате ли традициите за 
Бъдни вечер и коледа?  какво ме-
ню приготвяте за празничната тра-
пеза на семейството?

а.П. - Приготвяме традиционното 
девет- или седемстепенно постно ме-
ню  за Бъдни вечер. А за Коледа – пуй-
ка или капама за мръвкарите и рибка 
за вегетарианците.

-  Най-любимите учители –деца-
та ви Мина и Здравко, ще празну-
ват ли заедно с вас коледа?

а.П. - Винаги, когато имат възмож-
ност, са заедно с нас. Едно от най-хуба-

вите неща на 
тези празни-
ци е това, че 
те традици-
онно съби-
рат цялото 
семейство. В 
днешно вре-
ме възмож-
ностите не 
са чак толко-
ва много, но 
затова пък 
са изключи-
телно ценни. 
Мисля, че та-
зи година ще 

бъдем само с Мина. Здравко е един 
много ангажиран млад мъж.

- На кого ще благодарите тази ко-
леда за направеното добро?

а.П. - В молитвите си - на всеки чо-
век, когото съм срещнала, защото ни-
коя среща не е случайна.

Е.М. - Благодаря на майка ми, на 
съпругата ми Албена, на децата ми 
Здравко и Мина за всичко, което ми 
дават. Благодаря на приятелите и ко-

легите, които са ми помогнали, дори 
с нещо малко и незначително. Все-
ки жест на взаимност ме изпълва с 
признателност.  Благодарността е чув-
ство, което ми действа пречистващо.
интервюто взе кармен иваНова

Албена Павлова и Емил Марков са актьорско семейство. 
Работили са в Сливенския  театър, Младежкия театър - 
София, и Сатиричния театър. Емил Марков е сценарист 
на „Столичани в повече”, в който участва  Албена Павло-
ва, на  „Комиците” и на телевизионния сериал „Открад-
нат живот”, в който участва и като актьор.

Цялото семейство

Майка и дъщеря

Телевизионно участие

На екскурзия
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è îðèç

Продукти: 250 г зрял 
боб, 120 г масло/растител-
на мазнина, 50 г лук, 15 г 
брашно, 2  г червен пипер, 
30 г моркови, 30 г керевиз, 
30 г доматено пюре, 200 г 
кисело зеле, сол на вкус

Приготвяне: Зрели-
ят фасул се измива, по-
чиства се и се залива 
със студена вода. След 
като заври, се изцежда 
първата вода и се на-
лива още гореща вода. 
Добавят се лукът, мор-

ковите и керевизът, 
нарязани на дребно. 
Всичко се вари до го-

товност на фасула и ако 
водата изври, се долива 
топла вода и варенето 
продължава. След като 
фасулът се свари, му се 
добавя предварително 
свареното зеле, наря-
зано на много дребно. 
Слага се запръжката, 
приготвена от маслото/
растителната мазнина, 
брашното, лука, черве-
ния пипер и доматено-
то пюре, и ястието ври 
още 10-15 минути. Чор-

бата се сервира топла 
без допълнителни под-
правки и аромати.

Продукти: 1 тиква цигулка, 1 ч. ч. микс сушени пло-
дове (стафиди, пъпеш, ананас, сливи, череши и др.), 1 
ч. ч. ядки микс печени, безсолни, 3 -4  с. л. мед, 3-4 с. л. 
кафява захар, 5-6 с. л. разтопено масло, 1/2 ч. л. канела, 
щипка джинджифил, щипка индийско орехче

    Приготвяне: Тиквата се измива и се разрязва на-
половина. Семето се изчиства добре и се поръсва със 
захар. В купа се смесват всички продукти, добавят се 
подправките, маслото и медът и се разбъркват добре. 
Двете половини на тиквата се пълнят и се поръсват с 
кафява захар. Слагат се в тава с вода около 1-2 пръста 
да се пекат във фурна, загрята до 180-200о. Пече се до 
омекване и готовност.

Продукти: 10-15  здрави листа от кисела зелка, 
1,5 ч. ч. ориз, 1 морков, 100 г гъби, 1 глава лук, 1 
сушена пиперка, растителна мазнина, червен пи-
пер, чубрица, кимион, копърово семе, сол на вкус

Приготвяне: В съд с мазнина се сотира наряза-
ният на дребно лук. Добавя се измитият ориз и се 
пържи до прозрачност. Към тях се добавят и оста-
налите зеленчуци,  нарязани на ситно. Разбърква 
се добре, подправя се с чубрицата, кимиона, черве-
ния пипер и се залива с 1 чаша гореща вода. Оставя 
се да ври, докато се изпари водата. Сармите се на-
виват и се варят  в тенджера под налягане, като на 
дъното се слагат няколко листа от зелето. Накрая 
се заливат със запръжка,  приготвена от 50 мл  олио 
и червен пипер. Поръсват се с копъровото семе и 
се налива вода малко под нивото на сармите. Сла-
га се капакът и се варят 25-30 минути.

Продукти:  500 г 
брашно, 300 мл хладка 
вода, 2 с. л. оцет, 1 ч. л. 
сол, 1 с. л. захар, 1 ч. л. 
сода бикарбонат, 1 бак-
пулвер, 2-3 с. л. расти-
телна мазнина, червен 
пипер, шарена сол за 
поръсване

Приготвяне: Браш-
ното се пресява заедно 
със солта и бак-
пулвера. 

В 
ч а ш -
ка се смес-
ват оцетът, содата 
и захарта, разбъркват 
се и се смесват с вода-
та. Прави се кладенче 
в брашното, добавя се 
олиото и се налива по 
малко вода. Тестото се 

замесва 10 минути, до-
като стане меко и леп-
каво.

Оставя се за 10 мину-
ти и се оформя питката 
във форма по желание.

Слага се паричка и 
клонка дрян, увити в 
алуминиево фолио. Във 
форма, поръсена обил-
но с брашно, се слага об-

редният хляб. Пече 
се в предва-

рително 
з а -

грята 
на 200о 

фурна 40-50 
минути. 

След като се извади, 
се залива с тънка струй-
ка растителна мазнина, 
поръсва се с шарена сол 
и пипер и се задушава с 
кърпа.

Продукти: 100 г фурми, 100 
г сушени смокини, 50 г захар, 
1 с. л. портокалов конфитюр/
мармалад, 50 г едро наряза-
ни лешници/орехи/бадеми, 1 
яйце, 150 г извара, 50 г масло 
при стайна температура,  250 
г брашно, 
4 г бакпул-
вер, 1 с. л. 
п о р т о к а -
лова кора, 
1 капсула 
ванилия

и м -
п р е г н и -
ране:  1 с. 
л. масло, 4 
с. л. порто-
калов сок, 
3 с. л. пуд-
ра захар за 
поръсване

Пригот-
вяне: Фу-
рмите и 
смокини-
те се на-
рязват на 
едро.  Захарта, конфитюрът/ 
мармаладът, ядките, жълтъ-
ците, изварата и маслото се 

смесват със сушените пло-
дове. Брашното се пресява с 
бакпулвера и се омесва глад-
ко тесто, което се разстила 
върху набрашнена хартия за 
печене, оформя се щолен и 
се намазва с четка с вода. Пе-

че се в пред-
в а р и т е л н о 
загрята на 
190° фурна 
на 2 нива от 
дъното око-
ло 35-40 ми-
нути. 

М а с л о -
то се разта-
пя с порто-
каловия сок 
и захарта и 
със сместа 
се маже още 
топлият що-
лен. Поръс-
ва се  обил-
но със захар 
и се оставя 
да се охла-
ди напълно. 

Преди да се сервира, отново 
се поръсва с пудра захар и 
се нарязва на тънки филийки.

Продукти:  6 пор-
ции свинско месо/те-
лешко, пилешко и др., 
6 големи хубави лис-
та кисело 
зеле, 
2 

п ъ л -
ни супе-
ни лъжици ма-
йонеза, 1 с. л. червен 
пипер, 3 нарязани су-
шени пиперки, черен 
пипер, сол, копърово 
семе, растителна маз-
нина

Приготвяне: В голя-
ма купа месото, наря-
зано на порции с из-
броените продукти, се 
овкусява. Разбърква 
се добре, майонезата 

се втрива, добавят се 
нарязаните на дреб-
но сушени пиперки. 
Във всеки лист кисело 

зеле се слага по 
една порция 

месо и се 
завиват 

сарми. 
П о д -
р е ж -
дат се 
в ог-
н е у -

п о р н а 
тавичка, 

заливат се 
със запърже-

на мазнина с чер-
вен пипер. По желание 
може да се сложи на 
дъното сланина, наря-
зана на тънки парчета, 
и нарязано и овкусено 
зеле, което да покри-
ва сармите.  Сипва се 
гореща вода или зеле-
ва чорба на нивото на 
сармите. Завиват се с 
алуминиево фолио и 
се пекат около 1,5-2 ч. 
на 200о.

Ïúëíåíî ïèëå
П р о -

д у к т и :  
1 пиле 
(1-1,5кг), 
200 г кай-
ма, 100 г 
с л а д к а 
цареви-
ца, 2-3 
чушки - 
зелена и 
червена, 1 лимон, 1/2 връзка магданоз, 50 г 
масло, 1 ч. л. брашно, 1 ч. л. лют червен пипер 
(сладък), 1/2 ч. л. черен пипер, сол

Приготвяне: Пилето се измива, почиства 
се и се подсушава, намазва се с лимонов сок 
и сол отвътре и отвън. От вътрешната стра-
на се натрива с черния пипер и половината 
лют пипер. Чушките се почистват и се наряз-
ват на ивички. Каймата се смесва с чушките, 
царевицата и ситно нарязания магданоз. Пи-
лето се пълни с плънката и се зашива. Краве-
то масло се разтопява, в него се прибавят сол 
и останалият лют/сладък пипер. 

Пилето се намазва обилно с тази маслена 
смес и се слага в намаслена форма. Около не-
го се нареждат кисело зеле, картофи, ориз и 
др. Всичко се завива с алуминиево фолио и се 
пече около 1 час на 200о, след което фолиото 
се маха и ястието се пече още около 30 ми-
нути на 230-250о.

със солта и бак-
пулвера. 

редният хляб. Пече 
се в предва-

рително 
з а -

В 
ч а ш -
ка се смес-

грята 
на 200о

фурна 40-50 

Áîá ÷îðáà ïî âîäåíè÷àðñêè

 Ñîäåíà ïèòêà

Ïå÷åíà òèêâà ñúñ ñóøåíè 
ïëîäîâå,  ìåä è ÿäêè

Áàíè÷êè ñ êèñåëî çåëå è ïðàç

Ùîëåí ñ èçâàðà, 
ñóøåíè ñìîêèíè è ôóðìè

Ñâèíñêî â çåëåâ ëèñò

Продукти: 1 пакет точени ко-
ри, 1/2 кисела зелка, 1-2 сушени 
червени пиперки, 2 стръка праз 
лук, 1 ч. л. червен пипер, расти-
тална мазнина, сол

Приготвяне: Зелето, празът и 
пиперките се нарязват на дребно 
и се пържат в сгорещена мазни-
на. Добавя се червен пипер и се 
залива с малко вода. 

Вари се, докато остане на маз-
нина - около 20-30 минути. Изважда се и се поръс-
ва обилно с брашно, за да поеме мазнината. 

Вземат се по две от корите 
и се слага от плънката. 

Корите се завиват на ру-
ло. След това се подреждат в 
намаслена и набрашнена та-
ва като вита баница или като 
отделни мини банички, нави-
ти на руло. 

Пекат се в загрята на 200о 

фурна около 30 минути.
 Изваждат се и се на-

пръсква с вода. Задушават се няколко минути 
и се сервират.

6 големи хубави лис-
та кисело 
зеле, 
2 

Във всеки лист кисело 
зеле се слага по 

една порция 
месо и се 

завиват 

п ъ л -
ни супе-

сарми. 
П о д -
р е ж -
дат се 
в ог-
н е у -

п о р н а 
тавичка, 

заливат се 
със запърже-

на мазнина с чер-

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА
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Мисията на ансамбъл „Филип Кутев“ 
Н а ц и о н а л н и я т 

фолклорен ансам-
бъл “Филип Кутев” 
е създаден през 
1951 г. от знамени-
тия български ком-
позитор Филип Ку-
тев, чието име носи 
днес. Мисията на ан-
самбъла е да “пре-
вежда” на сценичен 
език огромното мно-
гообразие на тради-
ционната българска 
фолклорна култура, 
представяйки я чрез 
автентични, обрабо-
тени или съчинени 
на базата на фолк-

лора песни, танци, 
инструментални пи-
еси, обреди и оби-
чаи. С аранжименти-
те и авторските пес-
ни на  Филип Кутев, 
както и с танците на 
Маргарита Дикова 
се създава цяла ед-
на школа, залегнала 
в изкуството на фол-
клорните ансамбли в 
България, както и на 
сродните формации 
по целия свят. 

Структурата на ан-
самбъла следва ос-
новната идея на съз-
дателя. Той се със-
тои от три формации 
– женски хор  на ба-
зата на фолклорния 

тип пеене, оркестър 
от народни инстру-
менти и танцов със-

тав, които са взаим-
но свързани, но съ-
щевременно могат 
да съставят  и от-
делни самостоятел-
ни концерти.

Особено ефектни 
са костюмите на ан-
самбъла – реплики, 
направени от знаме-
нитите български ху-
дожници-сценогра-
фи Нева Тузсузова, 
Венера Наследнико-
ва и Радостин Чо-
маков,  на изключи-
телно богатите, раз-
нообразни и краси-
ви народни носии 

от всички етнограф-
ски области на Бъл-
гария.

Дейността на ан-
самбъла по свое-
образен начин въз-
ражда,  съхранява и 
разпространява та-
зи древна и краси-
ва традиция, като 
същевременно вла-
га нови творчески 
идеи при въплъща-
ването й.  За 67 го-
дини ансамбъл “Фи-
лип Кутев” е изнесъл  
повече от 8000 кон-
церта из цяла Бъл-
гария, а също  в Ев-
ропа, Азия, Африка 
и Америка.

Още в първия със-

тав на ансамбъла, 
представен от арти-
сти, „събирани” от 

цяла България, хо-
ра, умеещи да пеят, 
танцуват и свирят, 
хора, изключител-
но талантливи, се 
открояват, а впо-
следствие стават и 
еталон на подра-
жание, такива име-
на като (цитирам 
по памет): певци-
те Вълкана Стояно-
ва, Верка Сидерова, 
Янка Танева, Йор-
данка Илиева, Ком-
ня Стоянова, Ро-
за Цветкова, Руска 
Началничка, Надка 
Караджова, Груйчо 

Д о ч е в , 
инстру-
м е н т а -
листите 
Н и к о л а 
Ганчев, 
Д р а г а н 
К а р а п -
чански, 
И л и я 
Д и м и -
т р о в , 
Г е о р г и 
Т о д о -
ров, Ог-
нян Ва-
с и л е в 
– Джи-
ми; тан-
ц ь о р и -
те  Илия 
Р и з о в , 

Васил Кипчев, Кръс-
тьо Гочев, Райна 
Иванчева, Елена Ла-

ш к о в а , 
Н а д е ж -
да Копа-
р а н о в а 
и мно-
го, мно-
го други.

В ре-
п е р т о -
ара на 
ансамбъ-
ла днес 
има кон-
церти и 
с п е к т а -
кли  от 
„ к л а -
с и ч е -
ски” тип 
– мак-
с и м а л -
но до-
б л и ж а -
ващи се 
до автен-
т и ч н и -

те първо-
източници. 
Сред тях са: 
„Фолклорни 
класици” – 
последната 
п р е м и е р а 
на ансамбъ-
ла от 2018 
г. с песни, 
танци и ин-
струментал-
ни произ-
ведения от 
о с н о в а т е -
лите Филип 
Кутев, Мар-

гарита Дикова, Ки-
рил Дженев, Миха-
ил Йорданов, Иван 

Кавалджиев;  „Бълга-
ри глава вдигнали”, 
„Диви ягоди” – из-
ключително ефектен 
не само с автентич-
ните източници от 
различни  етноси в 
България, залегнали 
в основата му (ев-
реи, арменци, гага-
узи, турци), но и със 
съвременния звук. 

Същевременно ан-
самбълът осъщест-
ви и съвършено но-
ви по визия, пласти-
ка и звук авторски 
спектакли,  като най-
новия в този план 
(май 2008 г.) автор-
ски спектакъл „Кръс-
топът” по музика на 
Георги Андреев и хо-
реография на Ивай-
ло Иванов. 

Ансамбъл „Филип 

Кутев” непрекъсна-
то разширява ре-
пертоара на чисто 
музикалните си про-
грами с произведе-
ния, написани спе-
циално  за него (Пе-
тър Дундаков, Ларс 
Скоглунд, Йошиаки 
Х о ш и - Х и м е к а м и ) , 
или чрез произве-
дения на богатата 
палитра  български 
композитори (Кра-
симир Кюркчий-
ски, Иван Спасов, 
Стефан Мутафчиев, 
Йордан Гошев, Йор-
дан Янакиев,  Хрис-
то Иванов), както и 

с концерт  с църков-
ни песнопения „Те-
бе поем”. 

Ансамбълът  осъ-
ществява и концер-
ти, свързани и пос-
ветени на големи 
празници. Така на 
17.12.2018 г. в за-
лата на Театъра на 
българската армия  
се състоя Коледен 
концерт, в който ес-
тествено  са вклю-
чени и произве-
дения, посветени 
на празника: тан-
цът „Коледари” на 
Христо Иванов и 
Михаил Йорданов, 
две коледни песни 
(аранжимент на Е. 
Кутева), оркестро-
вата пиеса „Коледа-
ри на 5” на Георги 
Андреев. А специ-

ален гост на този 
концерт бе хорът 
на семинарията „Св. 
Иван Рилски”. Днес 
ръководители на 
ансамбъла са: проф. 
д-р Елена Кутева – 
директор,  компо-
зиторът Георги Ан-
дреев – артистичен 
директор и дири-
гент, Георги Генов 
– диригент на хо-
ра, Ивайло Иванов 
– главен хореограф, 
Костадин Атанасов 
– концертмайстор.

Проф. д-р Елена 
кУТЕва, директор
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Цветан илиЕв 
Следва

ÑÂÅÒÚÒ ÏÐÅÇ 2018 ã.Ако има класа-
ция на най-
важните съ-

бития през година-
та, която си отива, ня-
ма никакво съмнение, 
че международните 
наблюдатели ще кла-
сират на първо място 
разведряването на 
к о -
р е й -
с к и я 
п о -
луос-
т р о в , 
който 
д ъ л -
ги го-
д и н и 
бе ог-
н и щ е 
на на-
п р е -
ж е -
н и е 
и заплаха за военен 
конфликт. Кое ми да-
ва основание за това 
предположение? В но-
вогодишното привет-
ствие лидерът на Се-
верна Корея Ким Чен 
Ун отправи най-добри 
пожелания към граж-
даните на Южна Ко-
рея за благополучие 
и просперитет. Това 
доброжелателно пос-
лание бе повод юж-
нокорейският прези-
дент Мен Дже Ин да 
отправи покана до 
Пхенян за среща на 
делегации от двете 
страни в Панмичжон, 
в демилитари-
зираната зона, 
на която да се 
вземе решение 
Северна Корея 
да изпрати от-
бор на зимни-
те олимпийски 
игри в Пьон-
чан през фев-
руари. И сре-
щата се прове-
де на 9 януари. 
Тя надхвърли 
всички очаква-
ния. Защото на 
нея бяха набе-
лязани реди-
ца инициативи, които 
в бъдеще да доведат 
до отслабване на на-
прежението на Корей-
ския полуостров. А на 
олимпиадата в Пьон-
чан двете корейски 
спортни делегации 
при откриването де-
монстрираха заедно 
под едно знаме.

И това не бе всич-
ко. Ледовете между 
двете Кореи продъл-
жиха да се топят и в 
следващите месеци. 
От 18 до 20 септември 
в столицата на КНДР 
се проведоха разго-
вори между южноко-
рейския президент 
Мун Дже Ин и север-
нокорейския му коле-
га Ким Чен Ун. Прего-
ворите бяха съсредо-
точени главно върху 
това как да се постиг-
не ядрено разоръжа-
ване, да се намали во-
енното противопос-

тавяне. От тази среща 
дойде и новината, че 
Северна и Южна Корея 
ще подадат съвместна 
кандидатура за дома-
кинство на олимпий-

ските игри през 2032 г.
Преди провеждане-

то на срещата в Пхе-
нян в сингапур на 
12 юни разговаряха 
президентът на саЩ 
Доналд Тръмп и ким 
Чен Ун. Там бе постиг-
н а т а   д о г о в о р е н о с т 
двете страни да рабо-
тят за създаване на зо-
на, свободна от ядрено 
оръжие, на Корейския 
полуостров, като Пхе-
нян ще приеме инспек-
ции, а в замяна САЩ ще 
предоставят гаранции 
за сигурността на Се-
верна Корея. Срещата 
с право може да се на-

рече историческа, за-
щото е пробив, очак-
ван в продължение на 
70 години, но немис-
лим само до преди ме-

сеци, когато двамата 
лидери си разменяха 
обиди и накараха це-
лия свят да се страху-
ва от ядрен конфликт.

Втората година от уп-
равлението на Тръмп 
бе белязана и от дру-
ги важни срещи, между 
които и тази през лято-
то с владимир Путин 
в Хелзинки. Дълго-
очакваните разговори 

се състояха в момент, 
когато напрежение-
то между двете дър-
жави ни връщаше към 
времето на студената 
война. От разговори-

те между ли-
дерите на две-
те мощни дър-
жави стана яс-
но, че е по-до-
бре да се води 
диалог, вмес-
то да се тър-
си конфронта-
ция. Още пове-
че че САЩ и Ру-
сия притежа-
ват 90% от яд-
рените оръжия 
на планетата.

И докато 
светът приветства-
ше диалога 
между Пу-
тин и Тръмп 
в Хелзинки, 
в края на 
юли се стиг-
на до остра 
с л о в е с н а 
конфронта-
ция между 
Вашингтон 
и Техеран.  
Двете стра-
ни започ-
наха да се 
заплашват 
една друга. 
И докато президентът 
на Иран Хасан Рохани 

предупреди САЩ да не 
си играят с опашката 
на лъва, защото ще съ-
жаляват, то Тръмп му 
отговори да не заплаш-

ва никога 
с т р а н а т а 
му, защо-
то ще по-
несе по-
следици, с 
които мал-
цина дру-
ги са се 
сблъсква-
ли преди.

През ав-
густ пък ескалира на-
прежението между 
саЩ и Турция. То бе 
провокирано от неже-
ланието на Анкара да 
освободи задържания 
през октомври 2016 г. 
евангелистки пастор 
Андрю Брънсън и Ва-
шингтон наложи санк-
ции на двама турски 
министри, изиграли 
важна роля при ареста 

на пастора. Тръмп бе 
и недоволен, че Тур-
ция отказва да въведе 
санкции спрямо Техе-
ран, както и да се от-
каже от сделката с Ру-
сия за ракетните сис-
теми С-400.

В разгара на лятото 

Тръмп предприе и без-
умна търговска война 

срещу Пекин, като 
въведе нов набор 
мита върху китай-
ски стоки на стой-
ност 200 млрд. 
долара с тенден-
ция те да достиг-
нат до 500 млрд., 
без да се съобра-
зява, че сериоз-
но ще пострадат 
много американ-
ски производите-
ли, за които Китай 
е огромен пазар, 
ако той пък реши 
да въведе санк-
ции за американ-

ски стоки.
С действията си 

през годината Тръмп 
се  опитваше да внуша-
ва, че всички трябва да 
се съобразяват с поли-
тиката на САЩ. Това 
той демонстрира и на 
форума в Давос в на-
чалото на 2018 г., като 
не пропусна да отбе-
лежи, че винаги ще се 
ръководи от принципа 
„Америка над всички”.

През отиващата си 
година се проведоха 
много важни прези-
дентски, парламентар-
ни и местни избори. в 
кипър след балотаж 
досегашният дър-
жавен глава Никос 
анастасиадис с 56% 
от гласувалите над-
ви  представителя 
на левицата ставрос 
Малас. Това бе буквал-
но повторение на во-
та преди 5 години, ко-
гато Анастасиадис пак 

спечели срещу Малас. 
Очакванията, че 50-го-
дишният Малас ще 
надвие този път 71-го-
дишния Анастасиадис, 
не се оправдаха. Все 
пак Анастасиадис от 
десетилетия е водеща 
фигура на кипърската 

п о -
лити-
ческа  
с ц е -
на ка-
то ли-
д е р 
н а 
Д е -
м о -
к р а -
тиче-
с к и я 
сбор, 
н а 
к о й -
т о 

пост е преизбиран пет 
пъти. Кипърци свърз-
ват икономическо-
то възстановяване на 
страната си с прези-
денстването му и го 
предпочетоха пред 
по-младия Малас.

в италия пък на 4 
март се проведоха 
парламентарни из-
бори. Те произведоха 
доста пъстра конфи-
гурация в народното 
събрание и това съз-
даде големи труднос-
ти за коалиране меж-
ду партиите. След по-
вече от два месеца и 
половина на полити-
чески хаос две от пар-
тиите – популистката 
„Пет звезди” и наци-
оналистическата „Ли-
га”, успяха да се раз-
берат да управляват 
съвместно. Лидерите 
им Луиджи ди Майо и 
Матео Салвини успя-

ха да убедят неучаст-
валия досега в полити-
ческия живот на стра-
ната професор Джузе-
пе Конте да оглави ка-

бинета. Тази странна 
управленска коали-
ция не бе приета ра-
душно от Брюксел.

От Брюксел не се 
приема и управлява-
щата в Унгария пар-
тия на виктор ор-
бан ФиДЕс. Кога-
то на 25 февруари в 
много селища на Ун-
гария се проведоха 
частични местни из-
бори и в тях изне-
надващо спечелиха 
независими канди-
дати, подкрепяни от 
опозиционните пар-
тии, навярно Брюк-
сел се надяваше, че 
на парламентарните 
избори на 8 април е 
възможно ФИДЕС и 
да не спечели 2/3 от 
депутатските места 
в парламента, както 
успя преди 4 годи-
ни. Загубата на ФИ-
ДЕС с 15% на мест-
ните избори в срав-
нение с тези преди 
четири години дава-
ше известна надеж-
да на опозицията за 
парламентарния вот, 
въпреки че тя не си 
правеше илюзия, че 
разединена може да 
спре възхода на пар-
тията на Орбан. Са-
мо широк опозици-
онен съюз имаше ня-
какъв шанс да пре-
начертае политиче-
ската карта на Унга-
рия. Още повече че 
в навечерието на из-
борите 34% от има-
щите право на глас 
все още не бяха се 
ориентирали кого да 
предпочетат. Липса-
та на сериозен опо-
нент доведе след из-
борите на 8 април до 
трети мандат на ФИ-
ДЕС и на коалицион-
ния й партньор Хрис-
тияндемократиче-
ската народна пар-
тия в управлението 
на страната, която 
общо разполага със 
133 места в 199-мест-
ния унгарски парла-
мент. А 54-годишният 
Виктор Орбан оглави 
за трети мандат пра-
вителството, което  
не закъсня да се кон-
фронтира с управля-
ващия екип на Евро-
пейския съюз. Стигна 

се и до искания за на-
лагане на санкции на 
Унгария.

Никос Анастасиадис

Виктор Орбан

Разговори на Тръмп и Путин в Хелзинки

Срещата на Тръмп и Ким Чен Ун в Сингапур

Сърдечно посрещане
на  южнокорейския президент в Пхенян

Италианският парламент
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Коледа на фронта
и при най-скромна об-
становка”.

Тогава Рождество 
Христово се празнува на 
7 януари (по Юлианския 
календар). На притихна-
лото бойно поле юнаци-
те още не знаят, че през 
новата година бойните 
действия ще се разго-
рят с още по-страшна си-
ла, че в Първата светов-
на война ще се намеси 
и Румъния и следващата 
тяхна Коледа ще бъде на 
север, на Дунавско-доб-
руджанския фронт. Там 
ги чакат нови подвизи и 
слава. Кампанията на се-
вер през 1916 г. се во-
ди за освобождението на 
Южна Добруджа, която 
през 1913 г. несправед-
ливо е включена в преде-
лите на Румъния. Някои 
от героите ще преживеят 
победния устрем на ата-
ката при Тутракан и вли-
зането на Първа пехотна 
дивизия на 9 декември 
1916 г. в Букурещ.

Денят преди Бъдни 
вечер – 5 януари 1917 г., 
остава паметен в бойна-
та история на полка. В 
тоя ден, след като са вою-

вали три месеца и поло-
вина, българските воини 
с победоносно ура сти-
гат до река Серет, приток 
на Дунав. На следващия 
ден – 6 януари, при силен 
вятър, студ и дъжд пол-
кът потегля в поход за с. 
Домница, където посре-

ща Рождество Христово.
Историята на военни-

те коледи на 1-ви пехо-
тен софийски полк за-
вършва на Битолския 
фронт през 1918 г. Вой-
ната върви към пораже-
ние за Централните си-
ли. България, техен съ-
юзник, се е включила в 

нея, следвайки идеала си 
за национално обедине-
ние с територии, насе-
лени преимуществено с 
българи. 

Като истинска въл-
шебна приказка оба-
че е Коледата на 7 яну-
ари 1945 г. в гр. Бачка 

паланка, тогава в Унга-
рия, днес в Сърбия. То-
ва е последната фаза на 
Втората световна война. 
Няколко месеца по-рано 
България се е присъеди-
нила към антихитлерист-
ката коалиция, за да даде 
своя принос в разгрома 
на нацизма. Дни преди 

Коледа 11-и пехотен сли-
венски полк е напуснал 
мокрите и студени око-
пи от позициите при с. 
Сотин и сега е настанен 
в квартири, а войниците 
за първи път получават 
самун бял хляб. И макар 
градът да е полуразру-

шен, природа-
та се е погри-
жила да нари-
сува чудесна 
зимна карти-
на специално 
за Бъдни ве-
чер. Най-го-
лемият пода-
рък за мла-
дия, едва два-
д е с е т г о д и -
шен взводен 
командир от 
полка, фелд-
фебел-школ-
ник Ташо Та-

шев, е първото писмо 
от майка му, получено 
на фронта, и честитка от 
сестра му.

Организирано е тър-
жество. Вниманието на 
всички е привлечено 
от празнично украсена-
та елха. Акордеонист от 
музикантския взвод за-

свирва „Облаци бездом-
ни”, „Недей тъгува”, „Ха-
вайски нощи”, а за да се 
приобщят домакините, 
прозвучава и „Чардаш” 
в изпълнение на унгар-
ска девойка. Танците 
следват един след друг 
– танго, чардаш... Извед-
нъж се понасят ритми-
те на българската ръче-
ница, която предизвик-
ва възторга на домаки-
ните. Кулминацията на 
празненството е един 
от онези мигове, които 
носят магията на Коле-
да. Пристига телеграма, 
че на акордеониста Су-
лаков му се е родил син. 
„Той плачеше от радост 
и прегръщаше всички 
присъстващи – пише в 
своя дневник младият 
фелдфебел Ташев. – Рот-
ният командир напълни 
чашите с вино и вдигна 
тост за здравето на „най-
малкия войник” на Бъл-
гария и пожела неговият 
баща да се върне жив и 
здрав в родината. Сула-
ков грабна акордеона и 
засвири „Тих бял Дунав 
се вълнува...” 

Случва се едно от Бо-
жиите чудеса и големи-
те човешки радости, ко-
ито се помнят цял живот.

венета Павлова

Балканската война. Малко повече от месец след по-
ражението при Чаталджа, по време на краткотрайното 
примирие войници и офицери повдигат духа си, праз-
нувайки Нова година. 

 На фронта бойците изпитват несгоди и лишения - ня-
ма удобствата и радостите на домашното огнище. Това 
не значи обаче, че там липсват радости и веселия. Дру-
гарството, което се развива макар и между непознати 
дотогава хора, събрани от разни краища, създава усло-
вия за весел живот, спомените за който са твърде скъ-
пи и не могат нивга да се забравят. При такива случаи 
всичко лошо се забравя, духът се повишава и всеки би-
ва готов за нови подвизи.

 Напразно близките на бойците мислят, че на фрон-
та денонощно шарят куршуми и гранати - има случаи - 
разбира се, щом условията позволяват, когато всеки е 
безгрижен и весел. Тогава не се чувства войната. Това 
зависи доста и от началството. И там, гдето началство-
то се стараеше да създава такива условия, там духът би-
ваше винаги запазен, бойците биваха бодри и вярата в 
крайната победа по-сигурна. Такива началства не бяха 
рядкост. Такъв беше и нашият командир на полка, пол-
ковник, след това генерал от запаса, Димитър Кацаров, 
който покрай разумните занимания по време на почив-
ките поощряваше устройване на разни войнишки весел-
би за поддържане духа на чиновете на 5-и артилерий-
ски нескорострелен полк.

 От такива веселия безспорно чувстваха нужда и офи-
церите от полка, на които и работата, и отговорностите, 
и грижите са по-големи от тия на войниците. Това беше 
особена необходимост през време на продължителен 
застой, когато нямаше боеве. Такава дълга почивка на-
шият полк прекара през зимата на 1912 г. , когато след 
боевете при Чаталджа бяхме оттеглени на почивка в се-
лото Мандра, близо до гара Кабакча.

 Зимата беше необикновено сурова и като никога бе 

Откраднати мигове при Чаталджа

1916 година. Голяма-
та европейска война е в 
разгара си.

Сурова и пълна с изпи-
тания е тази военна Ко-
леда, за някои от войни-
ците може би последна-
та. Между тях цари онази 
особена близост, която 
се ражда само в бойно-
то другарство. По лицата 
е стаена надежда. Може 
би за скорошен победен 
край на войната. Войни-
ците са окуражени от 
успеха на приключилата 
Косовска операция, в ко-
ято участва Първа пехот-
на дивизия, към която се 
числи полкът. На светлия 
празник е приятно да си 
спомнят как той влиза в 
някои селища – тогава с 
преобладаващо българ-
ско население, макар и 
извън пределите на Бъл-
гария, и как е бил по-
срещнат триумфално от 
жителите.

След приключване-
то на кампанията в края 
на ноември 1-ви пехотен 
софийски полк се дисло-
цира в района на Крато-
во, където остава до 25 
януари 1916 г. И там, 
край Кратово, отбеляз-
ва коледните празници 
„в особен дух на взаим-
на почит и солидарност 

навалял голям сняг. Силният студ, непознат по 
тия места, бе сковал всичко и редки бяха дни-
те, когато можеше да се напуща селото. Затова 
обикновено времето се прекарваше в стаите 
около мангалите. Селото, изцяло турско, макар 
и малко, можа да приюти целия полк в изоста-
вените турски къщи.

 Офицерите от нашата батарея с тия от щаба 
на отделението бяхме настанени в къщата на хо-
джата - една относително по-голяма къща с три 
стаи. В най-голямата от тях се настанихме чети-
рима, втората заемаше командирът на отделе-
нието подполковник Васил Савов, а последна-
та служеше за ординарците. 

 Наближи Нова година. От всички се вземаха мерки 
за по-радостно отпразнуване. След като се разпореди 
нужното за по-весело посрещане от страна на войници-
те, командирът на полка пожела, щото всички офицери 
вечерта да се съберат заедно. За тая цел се определи 
един салон - нашата стая в ходжовата къща. Леглата бя-
ха изнесени, по лавиците, огнището и по прозореца се 
залепиха много свещи, по стените се забодоха няколко 
нарисувани картинки със сюжети от бойната ни дей-
ност, а върху измазания с пръст под се наслагаха вмес-
то килими няколко одеяла. Няколко газени сандъчета, 
покрити с одеяла, послужиха за маса, трикраки столчета 
- привилегия само за старшите офицери - се наредиха 
околовръст и тържествената зала и трапеза бяха готови.

 Събрахме се всички 22-ма офицери. Многото запа-
лени свещи и ниският таван скоро ни принудиха да от-
ворим единствения прозорец, за да не се издушим. Въ-
преки всичко настроението бе тъй весело, като че ли 
присъствахме на някоя галавечеря във Военния клуб.

 След официалната част - забавления: шлагер, покер и 
31. Полковият ковчежник - на очаквателна позиция при 
вратата. Шеги и магарии - до разсъмване.

 Точно в 24 часа командирът ни поздрави с хубаво 
приветствие и пожела на всички да дочакаме благопри-
ятния край на войната.

 На Нова година целият полк бе построен и поз-
дравен. След подобрената храна на войниците се ус-
троиха забави и веселия. Колкото и да бяха унили по-
рано бойците от мъчителното бездействие, колкото 
и лоши да бяха условията за посрещането на тая но-
ва година, това отпразнуване даде своя благоприя-
тен резултат - духът на всички се ободри и драго бе-
ше всекиму да гледа как мустакати и брадати мъже 
се радваха като деца, сурвакайки се един друг и по-
желавайки си всичко хубаво.

к. ЯНков

Само няколко годи-
ни след Освобождение-
то от празник, който се 
прекарва в домашна об-
становка със семейство-
то и традиционните об-
реди, от които от основ-
но значение се отдава-
ло на питата с пара, по-
срещането на Нова годи-
на излиза от дома. През 
30-те години вече е ряд-
ко явление едно семей-
ство да посреща празни-
ка само. Още през 20-те 
години собственикът на 
хотел „Солен” в град Лом 
кани всички в салон-рес-
торанта на 31.12.1924 г. 
на „весело и приятно при 
хармонични мелодии на 
увеличения и подбран 
оркестър да посрещнат 
Новата година.”

Разликата в празнува-

нето на различните со-
циални слоеве се изра-
зява главно в бляскавост-
та на събитието, в цените 
на входа, които се запла-
щат, и сумите за тоалети. 
Новата традиция опре-
деля Военния клуб като 
мястото, където при тър-
жествен ритуал управни-

ците посрещат празника 
„официално”. Новата го-
дина се отбелязвала с из-
свирването на национал-
ния химн „Шуми Марица” 
и „Царския химн”, а царят 
произнасял новогодишна 
реч. Обикновените хора 
посрещат Нова година в 
някоя бирария или друго 
по-непретенциозно заве-
дение, където пият и тан-
цуват и модерните евро-
пейски танци се редуват 
с народни хора.

Коледа също претър-
пява промени. Най-съ-
щественият нов елемент 
след Освобождението в 
неговото празнуване е, 
че постепенно започва 
да се възприема украся-
ването на елха и подаря-
ването на подаръци. Пър-
вата коледна елха е укра-

сена още през 1879 г. в 
двореца в София.

През 20-те години уп-
равлението на Борисо-
вата градина продава 
на гражданите коледни 
дръвчета. Вестниците от 
1929 г. споменават и за 
новия персонаж – Дядо 
Коледа.

Народни веселия

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Вокално-инструментален състав 
от началото на XX в.
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 Посрещането на Коледа и Нова година е повод всяка дама да поло-
жи усилия, за да изглежда блестящо. Независимо къде ще празнува-
те, добре е да изглеждате хубаво дори да сте у дома. С възрастта 
постепенно свежият вид на лицето, ръцете, врата, въобще на цяло-
то тяло започва да изчезва. Младостта отминава - това е нормал-
но и не бива да се превръща в натрапчива фиксидея и да ни измъчва. 
Защото и на 60, и на повече години  може да бъдем чаровни, ако се по-
грижим за външния си вид. Посветете няколко часа на красотата си 
непосредствено преди празника и покажете най-красивото от себе 
си в новогодишната нощ.

Като на чало обърнете внимание на лицето, деколтето и косата. 
Съществуват много маски и процедури за сияйния им вид.

18 Женски свят
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Подчертайте красивото у себе си

За жива и 
блестяща коса
 С бадемово масло

 и яйце
За гладка и жива коса 

смесете по 1 с. л. от след-
ните продукти:  пчелен 
мед, кисело мляко, яйце 
и  бадемово масло. Раз-

бъркайте добре и доба-
вете един жълтък. Раз-
бъркайте пак и нанесе-
те. След 20 минути из-
мийте косата.

С жълтък
 и рициново масло

Продукти: жъл-
тък, 2 с. л. рицино-
во масло, 1 ч. л. вод-
ка. Ако косата ви е 
дълга, сложете два 
жълтъка и увеличе-
те останалите про-
дукти. Препоръчи-
телно е да нанесете 
маската на влажна 
коса, за да има по-
добър ефект. След 
20 минути измийте.

Ако сте над 60 го-
дини, не значи, че 
не можете да изпробва-
те различни прически. 
Експериментирайте, но 
се съобразете все пак с 
възрастта си. 

За лицето 
и зоната на 
деколтето:
Пилинг за лице

  с утайка от кафе,
 зехтин и мед

Продукти: 1 ч. л. утай-
ка от кафе, 1 ч. л. мед, 1/2 
ч. л. зехтин

Приготвяне: В купич-
ка смесете кафето, меда 
и зехтина. Разбъркайте. 
След като получите хо-
могенна смес, нанесете 
и започнете лек масаж 
с кръгообразни движе-
ния, като избягвате зо-
ната на околоочния кон-
тур и около устата. Дви-

женията не бива да са 
резки, а нежни. Оставе-
те няколко минути на 
лицето, след което из-
плакнете с хладка вода.

С морска
 сол и зехтин

Една от най-добрите 
и препоръчвани по цял 
свят е маската от зех-

тин и морска сол. Дос-
татъчно е към 1 ч. л. сол 
да се добавят няколко 
капки зехтин или олио 
от гроздови семки. Теч-
ността се втрива с неж-
ни масажиращи движе-

ния върху лицето, оста-
вя се да престои 20 ми-
нути и се измива с хлад-
ка вода.

С овесени
 трици и мед

За разлика от екфоли-
антите със захар или сол 
маската с овесени три-
ци действа на изключи-
телно фино ниво. Мека-
та формула на триците 
нежно  успокоява кожа-
та, като същевременно 
деликатно я почиства 
от повърхностния слой 
мъртви клетки. Маска-
та е особено подходя-
ща за хора с чувствител-
на и лесно раздразнима 
след ексфолиация кожа. 

Приготвяне: В купа 
се смесват 2 с. л. овесе-
ни трици с 1 с. л. мед. На-
нася се с нежни масажи-
ращи движения, оставя 

се да престои 10 мину-
ти, след което се измива 
първо с топла, а след то-
ва – с хладка вода.

След като кожата е 
почистена от мъртви-
те клетки, тя трябва да 
се подхрани, за да при-
добие младежки сияен 
вид.  Ето няколко маски 
с видим и бърз ефект.

С жълтък, мед
 и зехтин

Смесете един яйчен 
жълтък с равни количе-
ства мед и зехтин. Доба-
вете няколко капки сок 
от лимон. Разбъркайте, 
докато получите гладка 
хомогенна смес, и на-
несете на плътен слой 
върху лицето и деколте-
то. Оставете маската да 
действа поне 10 мину-
ти, но не по-дълго от 20 
и измийте внимателно с 
леко топла вода.

Избелваща
 (при пигментации 

и лунички)
Супена лъжица пред-

варително изцедено 
к и с е л о 
мляко се 
с м е с в а 
с някол-
ко кап-
ки лимо-
нов сок, 
е д и н 
с ч у к а н 
на прах 
аспирин 
и кафе-
на лъ-
ж и ч к а 
зехтин. 
Нанася 

се равномерно и се ос-
тавя да престои върху 
лицето до засъхване на 
млякото, но не по-мал-
ко от 15 минути. Изми-
ва се с топла вода. 

С овесени
  ядки, банан 

и мляко
Знаете ли, че  нари-

чат бананите ботокса 
на природата? Заради 
калия в тях те са чуде-
сен начин да изглади-
те фините бръчки. В ку-
па намачкайте половин 
банан, добавете 1 с. л. 
смлени овесени ядки и 
1 с. л. прясно мляко. Раз-
бъркайте и нанесете на 
лицето и деколтето  за 
15 минути. Отмийте с 
хладка вода. Не забра-
вяйте след отмиването 
на маската да нанесете 

на лицето и декол-
тето подходящ крем. 
Оформете веждите и 
ги оцветете внима-
телно с подходящ по 
цвят молив.

За да бъдат мак-
симално заличени 
по-фините бръчици, 
трябва да използвате 
и фон дьо тен, който 
съответства на цвета 
на лицето ви. Не за-
бравяйте и за зоната 
на деколтето.

За очите използ-
вайте сиво-син грим 
- той ще ги уголеми 
видимо. По-светли-
те нюанси нанесете 
върху целия горен 
клепач, а по-тъмни-
те - в двата края на 
клепача. 

Накрая завършете 
макиажа с пудра в розов 
оттенък. Нанесете я ле-
ко върху скулите.

Не забравяйте
 и ръцете
Поглезете ги

 с маска с кисело
 мляко и мед

Ще са ви необходи-
ми 1 супена лъжица 
пълномаслено кисело 
мляко и 1 супена лъжи-
ца мед. Ако искате да 

както и земните цве-
тове – кафяво и жъл-
то. Постарайте се по-
не един от тях да пре-
обладава във вашия 
тоалет. 

Запомнете: стилът 
не познава възраст! 
Въпреки това всяка 
жена трябва да знае 
как да се облече, така 
че да е изискана.

Дантелена рокля с 
подплата в същия цвят 
е перфектният избор 
за дами над 50 в ново-
годишната нощ. Гор-
ният дантелен слой 
прикрива някои не-
достатъци на фигура-
та. Най-добре е дъл-
жината да е до или 
малко под коляното. 
Късите или 3/4 ръка-
ви са перфектни, за-
щото добавят акцент 
към модела и в същото 
време прикриват ня-
кои несъвършенства в 
тази област.

Ако предпочитате 

семплите дрехи, не 
пропускайте да доба-
вите щипка стил с ком-
плект по-пищни бижу-
та. Като стилен аксесо-
ар може да използва-
те красив цветен шал.

и най-важното:  ус-
михвайте се,  създайте 
положителни емоции 
за себе си и за гости-
те, ако ще празнувате 

вкъщи! Не-
ка но-

вата 

г о -
д и -

на ви 
донесе мно-

го щастливи мигове и 
късмет!

вкъщи! Не-
ка но-

вата 

г о -
д и -

на ви 

изсветлите кожата, до-
бавете и лимонов сок. 

Разбъркайте до-
бре и поставете мас-
ката. След 15 минути 
изплакнете с хладка 
вода.

Нанесете и втрий-
те добре подхранващ 
крем за ръце. Най-до-
бре той да съдържа 
урея.

какво 
да 

облечем
Според 

к и т а й -
ския хо-
роскоп 
късмет-
лийски-
те цве-
тове за 
2019-а – 
г о д и н а т а 
на земното 
прасе/свиня/
глиган, са: бяло, 
оранжево, червено, 
розово, сиво, златно, 
тъмно морскосиньо, 
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 За трети път в с. Бръчма, 
Силистренско, се проведе фол-
клорен събор "На мегдана край 
чешмата". 

Голямата чешма  в центъра 
на селото с три чучура, много 
корита и място за пране, коя-
то беше център на събора, е 

построена през 1870 г. През 
лятото хора от близките села 
и от Силистра идват да перат 
чергите и килимите си. Около 
нея има голям простир за съ-
хнене на изпраното пране. Ос-
вен тази чешма в селото има 
още около 17 чешми. Хората 
много се грижат за чешмата си 
и я поддържат като историче-

ска забележителност. 
Съборът беше открит от зам.-

пълномощника на селото. На 
концерта първи се изявиха до-
макините. След това се зареди-

ха НЧ "Иван Богоров", с. Бого-
рово, НЧ "Светлина", с. Смилец, 
НЧ "Димитър Благоев", с. Ве-
трен, НЧ "Васил Левски", с. Бъл-
гарка, Клуб №1 - Силистра, Дет-
ски танцов колектив от с. Голеш. 
Индивидуално се представиха 
гайдарчето Стилиян Колев и пе-

вицата Гинка Минева. Много до-
бре се представиха танцов ан-
самбъл – Силистра, и танцов ан-
самбъл "Доростол". Водеща на 
събора беше Кера Георгиева - 
главен специалист в отдел „Кул-
тура” в Силистра, която е от това 
село. Беше представена голяма 
изложба-базар от самодейките 
на с. Бръчма със съдействието 

на англичанка, 
която от много 
години живее 
в селото. Всич-
ки участници 
получиха гра-
мота и парич-
на сума. За то-
ва малко китно 
селце  съборът 
бе голям праз-
ник.   

На площада 
се изви кръш-
но хоро, на ко-
ето тропнаха  

млади и стари. Песните и тан-
ците на самодейците зарадва-
ха домакините и гостите на съ-
бора. 
йорданка ЖЕкова, силистра
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Крайната вляво е Валентина Алексиева, 
певица и ръководител на състава

Уважаема редакция, 
в морето от дописки за 
радостни събития и до-
бре организирани меро-
приятия по значими по-
води и празници си поз-
волявам да прибавите и 
тази. Може би поводът 
е банален, но животът в 
пенсионерските клубо-
ве се измерва именно с 
тези върхови моменти, 
в които честваме своите 
юбилейни годишнини не 
само на нашите членове, 
но и на самите клубове.

Можеше ли, когато бя-
хме млади, да си предста-
вим колко топлина и раз-
влечение ще намерим в 
ерата на втората си мла-
дост и третата възраст в 
тези пенсионерски клу-
бове?! Тук, в своя среда, 
и приказката ти върви 
сладко, тук сред връст-
ниците си можеш да спо-
делиш и радост, и скръб, 
рецепти за сладка и тур-
шии и най-вече за раз-
лични видове болежки. 
Тук понякога се проявя-
ват и неподозирани чув-
ства и таланти, а най-при-

ятното и забавно развле-
чение, което осмисля жи-
вота ни, е участието на 
членовете в певческите 
състави. Това дава въз-
можност за участие в 
концерти, фестивали, съ-
бори, екскурзии.

Искам да ви разка-
жа как бе честван 
1 5 - г о д и ш н и -
ят юбилей на 
ккП "Златна 
есен", с. из-
вор, общи-
на Бургас.

Т ъ р ж е -
ството се 
п р о в е д е 
в местния 
ресторант, 
защото бя-
ха поканени 
бивши и на-
стоящи чле-
нове, както 
и много гости 
от общинско-
то ръководство 
на Сдружение "СП-
2004 - Бургас", прияте-
ли от други клубове към 
сдружението, спонсори 
и дарители.

В своето слово пред-
седателката Гинка Чола-
кова представи накрат-
ко историята на клуба, 
многообразните му тър-
жества и чествания, пос-
ветени на християнски и 

светски празници. 
Особено мяс-

то отдели за 
п о с т и ж е -

нията на 
фолклор-
ния им 
с ъ с т а в 
" Д ъ б -
равка" 
с худо-
ж е с т -
вен ръ-
к о в о -
д и т е л 
Д о н к а 
Г р у д е -

ва. Под 
н е й н о -

то компе-
тентно ръ-

к о в о д с т в о 
те се предста-

вят отлично не са-
мо на фестивали в Бъл-
гария, но и в съседните 
балкански страни - от-

криване на международ-
ния фестивал "Софий-
ска пролет", два пъти на 
Старопланински събор - 
Балканфолк във Велико 
Търново, два пъти в пре-
даването  "От българско 
по-българско", в телеви-
зия "Херос" в Копривщи-
ца. Най-паметни за тях са 
откриването на туристи-
ческия сезон в гр. Куша-
дъсъ - Република Турция, 
Международен фестивал 
в Охрид – Македония, в 
Гърция, в гр. Катерини 
- Паралия на фестивала 
"Морско конче". Тя с гор-
дост отбеляза, че на те-
зи форуми представяха 
не само с. Извор и тех-
ния пенсионерски клуб, 
не само Сдружение "СП-
2004 - Бургас", но най-ве-
че България.

Г-жа Чолакова не про-
пусна и да изкаже своя-
та благодарност на всич-
ки, които допринесоха за 
осъществяването на тези 
изяви с отпуснатите сред-
ства от общинския съвет 
на Сдружение "СП-2004 - 
Бургас" с председател Вя-

ра Андонова  и спонсо-
рите: Димитър Людиев - 
общински съветник, Вла-
до Стоянов - кмет на с. 
Извор, Кирчо Русев, сем. 
Топалови, сем. Димитро-
ви, Игор Калпаков, Хрис-
то Байряков, Георги Ге-
оргиев, Велико Проко-
пов и Петко Карайотов.

След нейното слово 
тя получи много привет-
ствия и поздравителни 
адреси от присъстващи-

те официални гости, съ-
проводени с цветя и по-
даръци за спомен.

Накрая тържество-
то завърши с богата по-
черпка за всички, с хо-
ра и танци. Един богат 
ден на радост, гордост 
и положителни емоции 
за всички присъстващи 
и най-вече за юбилярите. 

Хвала на такива бъл-
гари!

вяра сТЕФаНова

бори, екскурзии.
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През своето двадесетго-
дишно съществуване вокал-
ната формация „Пловдивски 
ритми” – Пловдив, осъщест-
ви богата концертна дей-
ност в града и в Пазарджик, 
Брацигово, Пещера, Панагю-
рище, Клисура, София и др. 
Участвала е на много наци-
онални фестивали в Бълга-
рия: „Листопад на спомени-
те” – Варна, където спечели 
голямата награда-приз „Зла-
тен лист” и първа награда за 
класическо пеене. На между-
народния фестивал в Хисаря 
взе златен медал, а дириген-
тът Янко Павлов бе удостоен 
със званието маестро.

През 2017 г. формацията 
празнува 20-годишен юби-
лей. Българи, живеещи в Ав-
стрия, предложиха да изне-
сем концерт във Виена. За съ-
жаление по-голямата част от 
хористите са пенсионери и 
със своите жалки пенсии не 
можеха да спестят пари за пъ-
туването.

През миналата година по 
искане на община Пловдив и 
със съдействието на корепе-
титора Богдан Траков бе из-
вършена пререгистрация на 
състава ни. Според новия до-
говор и новите правила об-
щината имаше възможност 
да плати част от пътните, ко-
ето даде възможност да осъ-
ществим мечтата си. За голя-

ма радост и късмет с посред-
ничеството на дъщерята на 
един от хористите получихме 
покана да участваме в третия 
фолклорен фестивал „Златен 
пендар”, организиран от жи-
веещите във Виена българи. 
Под ръководството на дири-
гента маестро Янко Павлов и 
оркестрантите Богдан Траков 
– акордеон, Иван Лефтеров 
– банджетон, и присъедини-
лия се към състава китарист 
Пейчо Пейчев подготвихме                                                                                          
три патриотични песни – „Вя-
тър ечи, балкан стене”, „Де е 
България” и „Топчето пукна”.

Преди откриването на 
фестивала разгледахме гра-

да. Посетихме Национална-
та библиотека, която през 
тази година чества 650-го-
дишен юбилей. Възхитихме 
се на сградата на Държавна-
та опера, бяхме в красивата 
розова градина, създадена 
от император Франц Йосиф 
за императрица Сиси в знак 
на голямата му обич. Посети-
хме величествената катедра-
ла „Св. Стефан”, градината на 
двореца „Белведере” и други 
забележителности на Виена.

Водещите в национално 
българско облекло покани-
ха участниците да предста-
вят групите. В национални 
облекла и с развети знаме-
на на сцената излязоха пред-
ставителите на Мексико, Ис-

пания и Грузия. Колежка от 
състава, облечена като Райна 
Княгиня, и аз – като Боримеч-
ката, развяхме знамето на па-
нагюрските въстаници.

Фолклорният фестивал 
„Златен пендар” беше от-
крит с виенски валс, изпъл-
нен от виенски танцови двой-
ки, сред които бяха българче-
та, живеещи във Виена, об-
лечени в красиви български 
носии. Прекрасното изпъл-
нение на ритмичните народ-
ни танци предизвика бурни-
те аплодисменти. След това 
ние, хористите от вокалната 
формация „Пловдивски рит-
ми”, с висок дух, настроение 

и ясно съзнание, че пред-
ставяме България на голям 
международен форум. При 
изпълнението на песента 
„Къде си, вярна ти, любов 
народна” усетихме оживле-
нието в залата. При втората 
песен „Де е България” пуб-
ликата пееше с нас, а с тре-
тата – „Топчето пукна”, и по-
явата на Боримечката вди-

гнахме публиката на крака. 
Нашето и нейното настрое-
ние се сляха в една обща лю-
бов към България. Щастли-
ви бяхме, че песните докос-
наха сърцата на публиката. 
Поздравленията продължи-
ха и след като слязохме от 
сцената.

На следващия ден имахме 
удоволствието да пеем пред 
църквата „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”, което любезните до-
макини ни бяха уредили.

Получената грамота и кра-
сивият плакет ще ни напом-
нят за незабравимите миго-
ве, преживени в красивата 
Виена. Щастливи от сбъдна-
тата мечта, се завърнахме.

Никола ПоПов, Пловдив 

Ïенñионеðñêиÿт êлуб -
тоïлина, ñïоделÿне, ðадоñтни ìиãоâе 

 Вяра
 Андонова
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Звездата дава знак

Тия двамата – горският 
и пожарникарят, са си 
истински пустиняци от 

Северозапада. Образование 
имат, със службици добри се сдоби-
ха. Позамогнаха се по време на демо-
крацията, къщи построиха, за гражда-
не се пишат, но са си пустиняци. Ни 
пиенето им е пиене, ни яденето ка-
то на хората. Децата им хванаха по 
чужбина. Двете семейства ще карат 
и тази Коледа заедно. Към средата 
на декември се застягаха за праз-
ника, та като ги гледах как съби-
рат оттук-оттам по нещо, мислех, 
че ще стане трета световна вой-
на. Мандо – горският,  намери  едно 
прасенце сукалче. Другият пустиняк 
– пожарникарят Петрола, пое пиенье-
то. Фирмите даваха от сърце да под-
помогнат горския и пожарната да не 
гладуват по празниците. Кво е за един 
фермер да даде едно прасе или туба 
с вино - нищо. Бълха го ухапала. Же-
ните и на двамата са хубави, едни та-
кива уфатни. Мария на горския   на 
тегло отива към 85-те килограма. Не 
й личаха много, щото беше височка 
и като застанеше до горския, който 
при последното мерене излезе 116 
кила при ръст 192 см, минаваха за 
красива двойка в малкото планин-
ско градче. Рени - жената на пожар-
никаря, беше учителка по литерату-
ра, която все не можеше да свикне с 
професията на мъжа си и с неговите 
вродени отклонения от нормалното 
ядене и пиене. Всичко за посрещане 
на Коледа беше готово точно в 13,00 
ч. Масата бе украсена, салатите и тур-
шиите - сложени, чашите - подредени.   
На вратата се позвъни и Петрола от-
вори на стария си приятел.  

Щом влезе в коридора, горският 
се провикна:

-  Брато, и тааа Коледа ще я срещ-
нем, пък каквото ще да става. 

Двамата отпуснаха морни тела в 
удобните широки фотьойли. Петрола 
наля ракията в чашките със столчета. 
След това вдигна наздравица:

- Мандо - започна той, - ще отбеле-
жа, че ние с жени сме случили. Добри 
са ни. Трябва също така да им кажем, 

че щом с теб  сме добре, и те ще са до-
бре. Как изкараме Коледа, така ще  ка-
раме и през годината. А наздраве и да 
сме живи и здрави! – завърши тоста. 
Гаврътнаха по чаша и си сипаха отно-
во.  Жените извадиха печеното пра-
сенце от фурната, напъхаха в устата му 
лимонче и го подредиха в средата на 
масата. Това си беше една кулинарна 
фантазия, създадена от опитните ръце 
на двете съпруги. А опитът им беше го-
лям, защото през тези трийсет години, 

откакто бяха женени за тези сериозни 
мъже, колко диви зайци, сърни, агне-
та, прасета бяха приготвили, само те си 
знаят. Мъжете носеха, те готвеха. Два-
мата ядяха и служеха на 
държавата. Службите 
им бяха такива, че 
гладни не оста-
наха нито по 
Бай-Тошо-
во вре-
ме, нито 
при де-
мокра-
ц и я т а . 
Х о р а -
та дава-
ха, а те 
взимаха. 
Като пи-
ха, Мандо 
г о р с к и я т  
като на себе 
си подхвърли:

- Добро е вино-
то, има дъх на ягода и 
боровинка. Това е от твоя 
човек с винарната.  

- Абе отчел се е човекът... - доба-
ви Петрола.

- Така е – съгласи се Мандо и като 
на себе си продължи: -  Колко нещо 
съм маркирал, само аз и шефът знаем. 
Умен е той. Знае къде да даде нагоре, 
знае откъде да вземе. Дано да послу-
жи още... и аз покрай него.

- Айде, стига с тези ваши служебни 
разговори. Поне на Коледа ни  обър-

нете малко внимание! – възмутена из-
вика Рени. 

- Остави ги, не виждаш ли, че те ос-
вен службата си нищо друго не при-
знават.

 - На жена можеш ли да угодиш!  
- възмути се пожарникарят и доба-
ви: - Всичко сме ви осигурили, ама 
всичко… 

- Все пак трябва да сте помисли-
ли за нас с някое подаръче от Дя-
до Мраз - смеейки се, им напом-

ни Рени. 
- Абе, Рени, какъв е този 

Дядо Мраз? Кой говори днес 
за Дядо Мраз? Това е тота-

литарна отживе-
лица. Сега е вре- мето 

на Дядо Коледа! – 
възрази Мария. 

- И аз съм за 
Дядо Мраз – 

к а т е г о р и -
чен бе Пе-
трола и 
д о п ъ л -
ни: - Дя-
до Коле-
да е аме-
риканска 
р а б о т а . 

Един го из-
мислил, за 

да си прода-
де кока-колата. 

Реклама. А нашата 
тукашна традиция си 

е Дядо Мраз.  
- Абе децата ни са по Евро-

па, а ти си се хванал още за Дядо ти 
Мраз. Кой от Европа го знае! Децата 
ни са там…  – възрази Мария.

 - И аз съм за Дядо Мраз. Що елха, 
що гора изсякохме по демокрацията... 
Знам си го като Дядо Мраз – присъе-
дини се горският към Петрола. 

-  В нашата литература, още преди 
да се говори на Запад за Дядо Коледа, 
се пише за Дядо Мраз – започна Ре-
ни и заобяснява: - През 1910 г. Елин 

Пелин пише един разказ „Дядо Мраз 
и внуците му”. Тогава за първи път в 
нашата литература се появява това 
понятие. А писма до Дядо Мраз се пи-
шат от 1912  г. Елин Пелин има и едно 
стихотворение, където казва: „Дядо 
ви Мраз?… Тежък лед ми е брадата, 
от бял сняг ми е косата. Ледни дишам 
ветрове, страшни трупам снегове. Де-
то щипна - почервее, дето хапна - по-
синее. Бягай вкъщи и се сгрей, гле-

дай вънка и се смей!" И друго: 
"Дъжд вали и вятър вее непрес-
танно, всеки час: скоро, скоро 
ще пристигне тук при нас и Дя-
до Мраз" - пише пък в стихче 

през 1920-а Гео Милев.  Така че 
нашата традиция си е Дядо Мраз.  
Не трябва да пренебрегваме бъл-

гарското - заключи Рени. Мария я 
погледна ядовито:

- Аз съм там, където са децата ми, а 
вие си стойте тук... Как може да вър-
вите срещу децата си, не знам...

- Стига с тези чужди работи. Да не 
ти е зле тук, в България, та навиваш 
врат към Европа. Не видиш ли как на-
шите деца се мъчат там като живи дя-
воли. Работят по 15 часа, нямат дел-
ник, нямат празник, а ние тук си живе-
ем живота. Колко Коледи ги чакаме да 
дойдат… Казват, че били добре, пък 
нямат пари да ни почетат. Ние сме 
си за Дядо Мраз. Какво е това сваля-
не на гащите и кой откъде дойде, ще 
ни казва какво да празнуваме и как-
во не!... - изригна горският на жена 
си и раздразнен добави: - По-добре 
ми сложи нещо в чинията, че мезето 
свърши и чашите са празни! 

След тази строга забележка раз-
говорът продължи между двата мъ-
же съвсем професионално. Горски-
ят разказваше как маркира сечене-
то на дърветата, пожарникарят - как 
дава разрешителни за откриване на 
сгради. Кой колко получава, какво 
дават от полученото на началство-
то. Абе така е, когато човек се на-
пие, не знае какво приказва.   

кръстан влаДиМиров 
рис. симеон МариНов

Макар и да съм възрастен, без мощ,
до съмнало над листа ще се трудя.
Защото искам в тази свята нощ
героите на Йовков да събудя.

Да оживее старият чифлик
като вълшебна, приказна вселена.

Прекрасното да придобие 
лик

в една невероятна Василена.
Която грабва всеки начаса
пленителна, а уж че се

 чумери.
И Аго – със душа като роса,
при нея своя пристан 

да намери.

Да забучат порои от 
слова,

на тайнството вратите да 
отворят.
Животните – тез мили

 същества,
от Бог целунати, да 

проговорят.

Да се превие цялата 
страна,

че тя такава участ 
заслужава.

От плод невиждан, от 
човещина,

която Серафим до лев
 раздава.

Да слезе от небето чакан гост.
Звезда да дава знак, че ще се случи.
Да тръгне между хората Христос.
В сърцата им доброто да 

отключи.
генчо ЗлаТЕв
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Бай-Тошо-
во вре-
ме, нито 

взимаха. 
Като пи-
ха, Мандо 
г о р с к и я т  
като на себе 
си подхвърли:

- Добро е вино-
то, има дъх на ягода и 
боровинка. Това е от твоя - Абе децата ни са по Евро-- Абе децата ни са по Евро-- Абе децата ни са по Евро-

гладни не оста-
наха нито по 
Бай-Тошо-
во вре-

Като пи-
ха, Мандо 
г о р с к и я т  
като на себе 
си подхвърли:

- Добро е вино-
то, има дъх на ягода и 
боровинка. Това е от твоя - Абе децата ни са по Евро-- Абе децата ни са по Евро-- Абе децата ни са по Евро-

Като пи-
ха, Мандо 
г о р с к и я т  
като на себе като на себе като на себе 
си подхвърли:си подхвърли:си подхвърли:

- Добро е вино-- Добро е вино-- Добро е вино-
то, има дъх на ягода и 

литарна отживе-литарна отживе-
лица. Сега е вре-лица. Сега е вре-лица. Сега е вре-

на Дядо Коледа! – на Дядо Коледа! – на Дядо Коледа! – 
възрази Мария. 

- И аз съм за 
Дядо Мраз – 

к а т е г о р и -

мата ядяха и служеха на 
държавата. Службите 
им бяха такива, че 

мата ядяха и служеха на мата ядяха и служеха на мата ядяха и служеха на 
държавата. Службите държавата. Службите държавата. Службите 
им бяха такива, че 
гладни не оста-
наха нито по 
Бай-Тошо-
во вре-

гладни не оста-
наха нито по 

Един го из-
мислил, за 

да си прода-
де кока-колата. де кока-колата. де кока-колата. 

Реклама. А нашата Реклама. А нашата Реклама. А нашата 
тукашна традиция си 

е Дядо Мраз.  

Един го из-

Пристигай ТИ, очаквана НАДЕЖДА –
ела и ни ДУШИТЕ помири!
С ТЕБ побелял и малкото дете поглеждат –
ЛЮБОВ в Светата нощ да заискри!
Сърцата ни от ОБИЧ се разтворят –
очите да излъчват ТОПЛИНА...
За МИР народите да заговорят,
та РАДОСТ грейне в сетната страна!
А щом са всички по света ЧЕСТИТИ
и ВСЕКИ дом с елхичка заблести,
с ТЕБ, Господи, посял мечтите,
да изковем ЧОВЕШКИ висоти!

стоян МиХайлов, Търговище

очаквана 
надежда

Нова година - нови мечти,
с радост, с надежда чакаш я ти!
Нежно безшумен снегът вали,
в двора накичил трите ели!

Вкъщи - украса и топлина,
грее тук всичко от светлина!
В камината буен огън гори,
чуват се песни, смях до зори.

Чакаме вече празник голям,
всеки добър е, весел, засмян.

Нека сме здрави и догодина,
и догодина, чак до амина!

иван вУНЧЕв

Íîâà ãîäèíà

на. Мандо – горският,  намери  едно откакто бяха женени за тези сериозни откакто бяха женени за тези сериозни откакто бяха женени за тези сериозни откакто бяха женени за тези сериозни откакто бяха женени за тези сериозни ни Рени. 

ÏÓÑÒÈÍßÖÈ
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„Нормалното функциониране на зри-
телната система е от изключително зна-
чение за всеки индивид. Но с възрастта 
в окото настъпват различни промени и 

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

заболявания. От очната патология таки-
ва са макулната дегенерация, свързана с 
възрастта (МСВД), катарактата (вътреш-
но перде), някои от периферните деге-
нерации на ретината, глаукомата и др.

При МДСВ се наблюдават дегенера-
тивни изменения в зоната на макулата. 
Еволюцията е бавна. Пациентите се оп-
лакват от намаляване на централното 
зрение, като това става бавно и не им 
прави впечатление, докато зрителна-
та острота не спадне значително. Ри-
скови фактори за развитието на МДСВ: 
възраст над 65 г, женски пол, артериал-
на хипертония и други заболявания на 
сърдечносъдовата система, тютюнопу-
шене. Катарактата е заболяване, харак-
теризиращо се с нарушаване на про-
зрачността на лещата, което води до 
намаляване на зрението. Катарактата е 
водеща причина за слепота в световен 
мащаб. Честотата й е най-висока след 
50-55 г. възраст.“

Съдържанието на лутеин, зеаксан-
тин и черна боровинка допринася за 
нормална зрителна функция и остро-
та, намалява риска от катаракта и 
защитава от оксидативен стрес. Са-
мо 1 капсула на ден в прожължение на 
три месеца.

Препоръчвам „Лутеин комплекс 
плюс“ както на млади, така и на въз-

„Лутеин 
комплекс Плюс“ 
е висококачествен 
френски продукт 

за очно здраве!

растни пациенти, за да запазят 
здравето на очите си и да подо-
брят качеството на зрението си.

фармацевт Мария Пандева

Проф. д-р Б. Ангелов, 
МВР болница, София, завеждащ 

Офталмологично отделение

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

Мария Пандева, маг.-фармацевт, 
аптека "ProLife", Петрич 

Специалисти твър-
дят, че профилактич-
ното прилагане на Ехи-
нацея може да намали 
риска от ринит с 58%, 
а нейното прилагане 
по време на заболява-
не намалява два пъти 
продължителността му.

Американски фарма-
цевти заявяват, че Ехи-
нацеята не само пови-
шава имунитета, но и в 
съчетание с витамин С 
е способна да намали 
риска от заболяване от 
хрема с 86%. Освен то-
ва е известно, че рас-
тението действа поло-
жително при кашлица 
и главоболие.

Ехинацеята влияе 
благоприятно и върху 
трудно лечими със съ-
временните конвен-
ционални сред-
ства хронич-
ни бронхити, 
синузити и 
много други 
вирусни за-
болявания.

Д н е ш н а -
та медици-
на призна-
ва Ехинацея-
та за мощен 
имуностиму-
латор и ефек-
тивно сред-
ство срещу ви-
русни и бакте-
риални забо-
лявания. Екс-
тракти от Ехи-
нацея оказват 
противовъзпа-
лително и епителото-
нично-регенеративно 
действие, като ускоря-
ват зарастването на ра-
ни, изгаряния и други 
кожни увреждания. То-
ва се обяснява с факта, 
че се потиска ензимът 
хиалуронидаза. Ехина-
цеята подкрепя струк-
турата и интегритета 
на съединителната тъ-
кан и стимулира фибро-
бластите.

В този сезон познава-
чите без съмнение ще 
ви препоръчат природ-
ните мощни имуности-
мулатори от фамилия 
имунобор на фирма 
Борола. Един от тях - 
имунобор Ехинацея, 

е мощен високопре-
чистен стандартизиран 
екстракт от цвят на  Ехи-
нацея. Той е предназ-
начен именно за остри 
дихателни инфекции. 
От векове Ехинацея-
та е най-популярното 
лечебно растение сре-
щу простуда, грип, раз-
лични дихателни ин-
фекции. Незаменима е 
при кашлица, възпале-
но гърло, главоболие.

Огромно предим-
ство и на продуктите от 
фамилия имунобор е, 
че се предлагат в ино-
вативни VGcaps – 100% 
растителни капсули. Те 
гарантират бързо и ця-
лостно усвояване на 
съставките. Хипоалер-

г и ч н и 
са, без глутен, приме-
си и консерванти! Без 
съставки от животин-
ски произход! Подхо-
дящи за вегетарианци!
Имунобор 
Eхинацея

Мощен 
имуностимулатор 
за дихателната 

система
имунобор Ехина-

цея е мощен имуности-
мулатор за дихателната 
система. Всяка капсула 
съдържа 250 мг висо-
копречистен екстракт 
от Ехинацея (Echinacea 
purpurea extract).

имунобор Ехина-

цея 250 е предназна-
чен за подпомагане 
функцията на имунната 
система. Действа благо-
приятно върху функци-
ята на дихателната сис-
тема при остри и хро-
нични заболявания – 
настинка, грип, брон-
хит, синузити и др. Из-
ползва се при склон-
ност към чести бакте-
риални, вирусни и гъ-
бични инфекции като 
общоукрепващо и то-
низиращо средство.

имунобор Ехина-
цея 250 засилва ак-
тивността на имунна-
та система. Предпазва 
организма от бактери-
ални, вирусни и други 
инфекции. Стимулира 

производството 
на имун-
ни тела. 
Повишава 
л о к а л н а -
та имунна 
защита на 
лигавици-
те, специ-
ално на 
бронхиал-
ната лига-
вица.

имуно-
бор Ехи-
нацея 250 
се дозира 
при въз-
растни – 
по 1 расти-
телна кап-

сула до 3 пъ-
ти дневно след 

хранене. При деца 
над 1 г. – по 1 расти-

телна капсула до 2 пъти 
дневно след хранене.

имунобор Ехина-
цея 250 е 100% естест-
вен продукт. Не предиз-
виква нежелани ефек-
ти. Съдържа най-висо-
ко количество Ехина-
цея. Активната съставка 
е във високотехноло-
гични растителни кап-
сули – 100% натурал-
ни, безопасни при про-
дължителна употреба и 
подходящи и за вегета-
рианци.

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

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

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

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

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

видове
 Тракеия:

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

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

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

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

5.Нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

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

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

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

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

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

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сър-

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

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

Мария иванова, Благоев-
град, 0896 781 313

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

ТРАКЕИя  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092

Тези дни отбелязахме 100-го-
дишнината от първата грип-
на пандемия. На 101 година 

грипните вируси все така всяка 
зима подлагат здравето ни на из-
питание.

Грипът е потенциално тежко 
инфекциозно заболяване, което 
причинява сериозна заболева-
емост и смъртност. По данни на 
Световната здравна организация 
(СЗО) 5-10% от зрялото население 
на Земята се разболява от грип 
всяка година, а от 290 000 до 650 
000 души умират от него. До 90% 
от смъртните случаи са при хо-
ра над 65-годишна възраст, пре-
димно с придружаващи хронич-
ни заболявания. Данните на Ев-
ропейския център за профилакти-
ка и контрол върху заболявания-
та (ECDC) и Европейската комисия 
показват, че грипът може да убие 
повече хора, отколкото пътните 
инциденти. Той е отговорен за до 
70 000 смъртни случая годишно 
в страните от Европейския съюз.

По данни на Националния цен-
тър по заразни и паразитни бо-
лести (НЦЗПБ) само в областните 
градове в България всяка година 
възникват средно около 1 400 000 
до 1 600 000 случая на остри ре-
спираторни заболявания и грип, 
което представлява от 10 до 30% 
от всички случаи с временна не-
трудоспособност. Експертите са 
категорични, че смъртността от 
грип е трудно да бъде отчетена, 
тъй като обикновено смъртните 
случаи не се класифицират като 

дължащи се на грип, а като основ-
на причина за смъртта се посочват 
настъпилите усложнения и при-
дружаващи заболявания. Според 
националната статистика през по-
следните 10 години особено осе-
заемо нарастват хоспитализации-
те и смъртността сред възрастни-
те хора у нас вследствие на грип – 
над 70% от починалите от пневмо-
ния са на възраст над 60 г.

За да 
се под-
г о т в и м 
за пред-
стояща-
та схва-
тка с 
н о в и я 
щам Ми-
г и ч а н , 
който очакваме тази зима, тряб-
ва да имаме идея как ще го по-
срещнем и с какво ще му проти-
водействаме.

с какъв продукт можем 
да му пресечем силите? 

С антивирусен препарат? Не! 
Нека кажем още веднъж – всич-
ки те имат сходен състав и дейст-
вие. Помагат ни по-леко да поне-
сем болките в мускулите и гърло-
то, хремата, кихането и кашлица-
та, главоболието... Какво се случ-
ва по-нататък - възстановява ли се 
организмът ни след неразположе-
нието, или се стига до усложнение 
- въпросните антивирусни препа-
рати нямат отношение към това. 
Затова при първите признаци на 
настинка и грип ви препоръчваме 

да вземете гриполек.
с какво гриполек е по-разли-
чен и ефикасен от останалите 

продукти?
Първият плюс за гриполек е, 

че той е природен продукт, без-
вреден и без нежелани ефекти до-
ри при честа употреба. Второ, той 
е специално създаден не само за 
облекчаване на симпто-
мите на грип и настин-

ка, но и за бързо въз-
становяване на организма 
чрез засилване на защитните 
му механизми. Трето, в състава му 
са комбинирани уникални състав-
ки, които имат патентна защита.

какво съдържа 
и как действа гриполек?

Във всяка капсула гриполек 
има 150 mg от уникалния буфе-
риран Витамин С (Естер-С). Заед-
но с цитрусовите биофлавонои-
ди той укрепва имунната система 
на организма, като повишава ко-
личеството и качеството на имун-
ните клетки и осигурява 24-часо-
ва защита. 

За разлика от обикновения ви-
тамин С буферираният витамин С 
е неутрален и щади стомашната 

лигавица. Той много по-лесно се 
усвоява и задържа от организма 
и възстановява витаминния дефи-
цит и алкално-киселинното рав-
новесие в него. Подпомага анти-
оксидантната защитa и повиша-
ва устойчивостта на организма 
срещу свободните радикали и то-
ксини.

Втората състав-
ка на грипо-

лек - Ме-
тилсулфо-
нилметан 
(МСМ), е ес-
т е с т в е н о 
съществу-
ващо сяр-
но съеди-
нение. То 
способства 

за прочист-
ването на ор-

ганизма от токсини на клетъчно 
ниво. Облекчава болката и възпа-
лението и укрепва имунната функ-
ция. Помага на пациенти със став-
ни и мускулни болки. Ефектът на 
МСМ се засилва при добавяне на 
витамин С. 

За цялостната ефективност на 
гриполек допринасят и витами-
ните от група В в състава му. Ти-
амин, Рибофлавин, Ниацин и Пан-
тотеновата киселина са необхо-
дими за всички клетъчни и ензим-
ни функции и са важна част от те-
рапията на грипа. Те намаляват 
стрeса, засилват имунната реак-
тивност и укрепват способността 
на организма да се пребори с ин-

фекцията.
Като краен резултат гриполек 

не само облекчава симптомите на 
грип и настинка, но и гарантира 
бързото възстановяване на орга-
низма чрез засилване на защитни-
те му механизми. 

гриполек
При първи симптоми 

на грип и настинка!
изпреварва вирусите!

облекчава симптомите!
възстановява организма!

Засилва имунитета!
кога да използваме гриполек?

При първи признаци на настин-
ка и грип, защото повлиява бол-
ковия синдром, интоксикацията, 
оксидативния стрес, алкално-ки-
селинното равновесие и засилва 
имунитета. 

как да приемаме гриполек? 
Възрастни - 3х1 капсула днев-

но; деца до 12 години - 2х1 кап-
сула, над 12 години - доза за въз-
растни. Приема се минимум 5 дни 
или до отзвучаване на симптоми-
те. За получаване на максимален 
ефект - комбинирайте с Фамилия 
Имунобор!

Gripolek е продукт на фирма 
БОРОЛА. За консултация с лекар 
специалист можете да се обър-

нете към Клиника БОРОЛА, 
София 1202, ул. „Цар Симеон“ 52,

 тел. 02/ 983 62 03; 
e-mail: office@borola.com, www.
imunitet.bg, www.imunobor.com 

Може да поръчате онлайн 
на www.momo.bg

100 години грипни 
епидемии родиха 
гРИПОЛЕК

становяване на организма ването на ор-

Втората състав-Втората състав-
ка на 

за прочист-
ването на ор-

облекчаване на симпто-

ка, но и за бързо въз-
становяване на организма 
ка, но и за бързо въз-
становяване на организма 

Втората състав-
ка на 

за прочист-
ването на ор-



19.XII.2018 - 1.I.2019 г. 51-52
Български 23Медицина Дълголетие

Алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни забо-
лявания водят до краткотрай-
на загуба на работоспособ-
ността, а напредналите хро-
нични увреждания на дихател-
ната система са важна причи-
на за трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възрастното 
население се установява из-
разена в различна степен ди-
хателна недостатъчност. При 
хроничната дихателна недос-
татъчност се наблюдава нару-
шение в алвеоларно-капиляр-
ната дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради заду-
шаване на малките дихател-
ни пътища, предизвикано от 
бронхиална хиперсекреция. 
Всичко това означава настъп-
ване на хипоксемия (намале-
но преминаване на кислород 
в организма и съответно по-
ниското му съдържание в тъ-
каните), но без хиперкапния 
(повишено съдържание на 
въгледвуо кис), тъй като въ-
глеродният двуокис премина-
ва през алвеоларно-капиляр-
ната мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хрони-
фициране на заболяванията, 
не трябва да се допуска про-
дължително въздействие на 
различни видове агенти, драз-
нещи бронхиалнта лигавица: 
тютюнопушене, прах, дим и др. 
Важно е и това острите инфек-
ции да се лекуват навреме и 
правилно.

Фитотерапията има опре-
делен дял в научно-обоснова-
ната терапия на заболявания-
та на дихателната система. Ле-
чебни растения се прилагат в 
профилактиката и в помощ на 
терапията както при възпале-
ние на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и хро-
нични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по от-
ношение на заболяванията 
на дихателната система. Ко-
рените са богати на слузести 
вещества, които способстват 
за омекотяване на бронхиал-
ните секрети и за по-лесното 

им отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от ле-
чебната ружа имат изразен 
противовъзпалителен ефект. 
Препоръчва се прилагане-
то им при упорити кашлици, 
магарешка кашлица, трахеи-
ти, бронхити. Освен това се 
установява благотворно вли-
яние на ружата по отношение 
на язвена болест на стомаха 
и червата, хиперацидитетни 
гастрити, при остри и хронич-
ни колити, дори и при диарич-
ни страдания и дизентерия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е включен 
в продукта Altoria поради до-

казаните противовъзпалител-
ни и адстрингентни ефекти 
върху горните дихателни пъ-
тища. В народната медицина 
се прилага чай от очиболец 
многократно в денонощието 
при тежки синуити, при тон-
зилити и хрема.

Оказва се, че в комбинация 
екстрактите от лечебна ружа 
и планински очиболец имат 

потенцииран ефект, 
което е използвано в 
създаването на проду-
кта Altoria. Приемане-
то на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на 
профилактиката през 
студените и влажни 
месеци се отразява 
добре на функцията 
на дихателната сис-
тема. При настъпило 
възпаление на горни-
те дихателни пътища 
и бронхиалното дър-
во препоръчваните 
дози са 3 по 1 капсу-
ла на ден. При упорита 
кашлица и тежки брон-
хити може да се при-
емат 3 пъти по 2 кап-

сули на ден.
Разбира се, че най-напред 

трябва да се мисли да се пред-
пазим от заболяванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикновеното 
многообразие на природата, и 
е без странични действия. Във 
всяка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планински 
очиболец.

Този продукт е в помощ на 
профилактиката и лечението 
на заболяванията на дихател-
ната система. Трябва да ми-
слим как да съхраним здраве-
то си. То е безценно.

Чудото, направено по стара билкарска 
рецепта, което се бори успешно с подаграта

ЦЕНа: 
 1 бр. х 42 лв. + Безплатна 

доставка /общо: 42 лв./
 2 бр. х 38 лв. + Безплатна 

доставка /общо: 76 лв./
 3 бр. х 35 лв. + Безплатна 
доставка /общо: 105 лв./

Можете да поръчате  
директно на телефон

 0877 72 10 40  
и на  https://biotica.bg

  или в повечето аптеки 
 в страната.

Според официални статистически 
данни в България с артрозни изме-
нения са около 500 000 души, но ако 
се отчетат началните безсимптомни 
стадии, те вероятно са поне двойно 
повече, т.е. над 1 милион. Повечето от 
пациентите са във възрастта след 45 
години, но на практика заболяване-
то може да настъпи по всяко време. 
Натоварването на ставите при спор-
тисти, затлъстяване или ежеднев-
ни травми допълнително повишава 
опастността от развитие на артроза.

От основно значение е приемът 
на вещества, влизащи в състава на 
ставите.  За да се постигне ефект на 
натрупване, необходим е продъл-
жителен прием- минимум 3 месе-
ца. Органичното биохимично съеди-
нение глюкозамин е главен физио-
логичен елемент на меките тъка-
ни в човешкия организъм - хрущяли, 
ставни връзки, сухожилия, кожа. Мно-
гобройните изследвания са показа-
ли, че глюкозаминът е от малкото 
ефективни средства за повлияване 
на остеоартрози с различни лока-
лизации - коляно, тазобедрена и ра-
менна става, гръбначен стълб и др. 
както и за ускоряване на възстанови-
телните процеси при травми на ме-
ките тъкани (контузии, навяхване, 
скъсване на сухожилия и др.). Дейст-
ва като основна изграждаща едини-
ца на протеогликаните - големи мо-
лекули в хрущяла, придаващи му ви-
сока еластичност (буфериращо свой-
ство). Той поддържа течността в хру-
щяла и регулира метаболизма му, ка-
то предотвратява преждевременно-
то разрушаване на тъканите. Възпира 
действието на ензимите, разгражда-
щи хрущялната тъкан. Други изслед-
вания дават основание да се пред-

полага и друг механизъм на дейст-
вие на глюкозамина - неутрализира-
не на патогенни молекули от храни 
(т.нар. лектини) и други поети отвън 
субстанции с потенциално уврежда-
що действиете върху ставите и це-
лия организъм.

Добре е глюкозамин да се приема 
като хондропротектор след настъп-
ването на 40 години, когато започва 
да намалява неговото производство 
в организма. Не е нужно да се чака 
настъпването на артрозни измене-
ния и болестни състояния, за да се 
предприемат необходимите предва-
рителни постъпления и да се избе-
гнат следващи проблеми. 

Доскоро глюкозаминът се е извли-
чал единствено от черупките на ра-
кообразни животни (раци, скариди и 
др.). Произходът му е изключвал въз-
можността за прием от хора, алергич-
ни към морски продукти. Съществу-
ва и друг вид висококачествен глюко-
замин, извлечен от зърната на жит-
ни растения. Продуктът е от САЩ и 
се произвежда според стандартите 
на Американската фармакопея. Той е 
силно концентриран и лесно разтво-
рим, а растителният му произход 
позволява употребата му от по-ши-
рок кръг потребители, включително 
и алергични към морска храна, пос-
тещи и вегетарианци. На практика 
той е напълно лишен от странични 
ефекти. Този вид глюкозамин е в ап-
течната мрежа под търговската мар-
ка „Flexen”. Можете да го закупите и 
без медицинска рецепта в аптеките 
или онлайн на www.botanic.cc. Той 
е в таблетна форма по 500 мг, коя-
то е изключително лесно разтвори-
ма. Препоръчителната средна днев-
на доза е 1500 мг. 

Да запазим свободата на 
движението, инвестирайки 
дългосрочно в своето здраве 
Растителен глюкозамин срещу артрозата

Съществува ли лек, към кой-
то да посегнем при подагра? Да, 
колкото и невероятно да звучи 
– лек има. При това съставът му 
идва от природата, на една ръка 
разстояние от нас. Това е чудото 
от народната медицина, нарече-
но Подаграл.

Подаграта е напълно лечи-
мо заболяване. Силно влияние й 
оказват диета и ограничаване на 
приема на алкохол. Назначаване-
то на лечение с медикаменти се 
извършва от ревматолог. Между 

пристъпите 
е важно да 
бъде нама-
лено коли-
чеството на 
пикочна ки-
селина.

На по-
мощ идва 
Подаграл – 
изключите-
лен продукт 
с натурален 
състав. Спо-
мага естест-
веното раз-
тваряне на 
кристалите 
на пикочна-
та киселина 
в ставите и в 

другите тъкани, оказва благопри-
ятно влияние върху ставите – на 
големия пръст на крака, глезени-
те, петите, колената, китките, пръ-
стите и лактите. Подпомага нор-
малната физиологична функция на 
ставите, поддържа в добро състо-
яние околоставните тъкани, меж-
дуставните пространства и други-
те тъкани и органи, прави възмож-
но свързването на пикочната кисе-
лина във водноразтворимо съеди-
нение, което се отделя по естест-
вен начин от организма.

Подаграл е високоефективен 
както при подагрични кризи, така 
и при хронична подагра. Прило-
жим е още при проблеми в став-
ния апарат и пикочно-половата 
система.

Подаграл сЕ ПрЕПоръЧва 
 при хора, страдащи от:

Подагра
Артрози и ошипявания
Хора, предразположени към за-
държане на пикочна киселина в 
организма
Болки в ставите, кръста и костите
Ограничена подвижност и ско-
ваност в ставите
Отоци

Състав: 
синя тинтява стрък 67 mg. 

Притежава противоспазматично 
действие, усилва секрецията на 
стомашните жлези и жлъчката. 

Полски хвощ стрък  67 mg. От-
лично средство е при ревматизъм, 
чернодробни заболявания, ате-
росклероза, жълтеница, подагра.

Троскот корен 67 mg. Прила-
га се при наличие на бъбречни и 
жлъчни камъни, отлично повлиява 
ревматизъм, подагра, отоци.

Бял равнец стрък  67 mg. 
Действието му е болкоуспокои-
телно, противовъзпалително, кръ-
воспиращо, антисептично.

глухарче стрък 67 mg. При-

лага се при камъни в жлъчката, в 
бъбреците и пикочния мехур, при 
стомашни и чревни смущения, при 
кашлица, екземи, подагра, болести 
на далака, възпаление на червата, 
анемия и за регулиране на кръвно-
то налягане.

гръмотрън корен 67 mg. Из-
ползва се при отоци, наднормено 
тегло, ревматизъм, безплодие, ши-
пове, подагра.

Бреза листа 67 mg. Според 
народната медицина се използ-
ват при терапия на атеросклеро-
за, подагра, при бъбречни и жлъч-
ни колики.

Златна пръчица стрък 67 mg. 
Изпoлзвa пpи зaбoлявaния нa 
пиĸoчнитe пътищa (възпaлe-
ния, пяcъĸ и ĸaмъни в бъбpeци-
тe и пиĸoчния мexyp c aлбyмин в 
ypинaтa), пpи oтoци oт paзличeн 
пpoизxoд, зaбoлявaния нa чepния 
дpoб и жлъчнитe пътищa, ĸaмъни 
в жлъчĸaтa, пoдaгpa, peвмaтизъм, 
eнтepoĸoлити, бpoнxит.

Мента стрък 67 mg. Истински 
дар от природата.

Мнението на специалиста 
 д-р Маринов:

„Ако се остави нелекувана, пода-
грата се развива най-вече поради 
постоянното натрупване на пикоч-
на киселина в ставите. Пристъпите 
обикновено преминават за няколко 

дни, но с течение на времето те ста-
ват все по-чести и причиняват те-
жък артрит и необратими пораже-
ния в ставите, като в най-лошия слу-
чай подаграта става причина и за 
сериозни бъбречни заболявания.

С ежедневния прием на Пода-
грал вие си гарантирате поддър-
жане на всички органи и системи 
в тялото в най-добро здравослов-
но състояние и осигурявате пре-
венция за развитие и обостряне 
на подагра.“

Препоръчителен е приемът в 
продължение на 3 месеца 2 пъ-
ти в годината. Подаграл има дъл-
готрайно действие, като запазва 
своята ефективност в тялото до-
ри след периода на употреба. Без 
лекарско предписание.
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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!
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 ОТПУШВА АРТЕРИИТЕ 
 “Невероятно, но пре-

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

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

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

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

СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ 
НЕ МОЖАХА 

ДА ПОВЯРВАТ 

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

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

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

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

ПАТЕНТОВАНА 
НАТУРАЛНА ФОРМУЛА 

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

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

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

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 
120 ДУШИ

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

ставител за България.
ваЖНо! Само първи-

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

Промоционалната от-
стъпка е валидна до 
7.1.2019 г.

ХОРА, ПРЕМИНАЛИ
 ТЕРАПИЯТА

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

Продан Мечков, 
73 г., софия

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

Даниела Маринова, 
72 г., Пловдив

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

васил стефанов,
 84 г., стара Загора

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

с. горица, Бургаско

 В световен мащаб 
атеросклерозата уби-
ва 13 човека на всяка 

изминала минута!

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

Гинко Билобата е най-старият познат дървесен 
вид. Той успешно се ползва във фармацията от сто-
тици години. Гинко Билоба спомага за подобряване 
на кръвообращението към мозъка и крайниците, 
и за усилване на паметта. Приемът на екстракт от 
Гинко подобрява кръвооросяването на крайници-
те, благодарение на което успешно се бори срещу 
болестта на Рейно, известна още като „синдром на 
студените крайници”. Подходящ е и при възрастни 
хора със затруднения при ходенето, поради бол-
ки и подуване на краката, причинени от нарушено 
кръвообращение в долните крайници. 

Хората, които имат проблеми със сърдечно-съ-
довата система (високо кръвно налягане, атерос-
клероза, високи нива на холестерол и триглице-
риди), се повлияват благоприятно при прием на 
екстракт от Гинко Билоба и Гроздово семе. Комби-
нацията от двата натурални растителни екстракта 
може да бъде от полза на хора, страдащи от сни-
жен тонус и хронична умора. 

Приемайте висококачествени хранителни до-
бавки със съставки, които влияят благотворно вър-
ху кръвообращението. Такъв продукт е GinkgoVin 
(Гинко Вин). Той съдържа екстракти от Гинко Било-
ба и Гроздово семе, които имат доказан ефект. Екс-
трактът от Гинко Билоба е с най-голяма чистота на 
българския пазар. Една таблетка дневно осигурява 
благотворния ефект. В една опаковка GinkgoVin се 
съдържат 60 таблетки, които са достатъчни за дву-
месечен прием. Можете да намерите в аптеките без 
рецепта или онлайн на www.botanic.cc.

Да защитим 
сърцето и 

паметта си
 с гинкоВин 



19.XII.2018 - 1.I.2019 г.51-52

2

Български26 Медицина Дълголетие

Лекарите на фирма „Доктор Био-
мастер“ предлагат комплексна те-
рапия за възстановяване на иму-
нитета. Терапията се изготвя инди-
видуално за всеки пациент на база 
на особеностите на неговия случай, 
като се базира на мощни природ-
ни имуномодулатори от реномира-
ни производители от Германия, Ав-
стрия, Италия и Канада. Методиката, 
по която работят лекарите на фир-
мата, ползва опита на руски и гер-
мански натуропати.

виЖТЕ 
ПосТигНаТи 

рЕЗУлТаТи На 
сайТа

 и сЕ 
коНсУлТирайТЕ 

с лЕкар: 
MIKOTERAPIA.BG
“Здравейте! Казвам 

се Таня, от Стара Заго-
ра съм и искам да раз-
кажа историята, през 
която преминахме и 
преминаваме с мама, 
понеже тя е болната, 
с диагноза рак на дебелото черво. И 
ако мога да помогна - ще се радвам 
за всички с тази диагноза!

Ракът на дебелото черво беше 
открит миналата година чрез доста 
тежки изследвания и чрез доста теж-
ки терапии, понеже й липсваше же-
лязо. Желязодефицитна анемия - то-
ва е плодът на рака - и реално погле-
днато, болката от това, че трябваше 
постоянно да пие желязо и постоян-
но да се налива, беше неописуема за 
майка ми. При вида на самата ампу-
ла изпадаше в някакво отвратително 

състояние. Операцията, слава Богу, 
мина нормално. Ракът беше доста го-
лемичък, може би колкото юмрукът 
ми. За съжаление възстановителни-
ят период след операцията протече 
малко по-трудничко. Лошото е, че 
беше 35 килограма.

За химиотерапия - просто не сме 
си и помисляли с брат ми да я подла-
гаме. Първо, че самите й килограми 
не позволяваха, второ - тя и до ден 
днешен не знае, че е с тази диагно-

за - рак на дебе-
лото черво, и за 
нея това щеше да 
е убийство. 

Доктор Анчо 
Димитров, сме-
ло цитирам име-
то му, един неве-
роятен професи-
оналист в хирур-
гията в Стара За-
гора, а същевре-
менно и човек от 
малкото остана-
ли хора! Самата 
аз съм дългого-

дишен професионалист в тази сфе-
ра - 32 години като главен касиер в 
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. 
Сега се занимавам със странични не-
ща. След операцията, след като ре-
шихме, че няма да се подлагаме на 
химиотерапия, д-р Анчо Димитров 
ни насочи към тази фирма, която е 
от алтернативната медицина. За мен 
тя беше надежда и бях убедена, че 
ще имаме ефект! И за моя радост и 
облекчение. Благодаря на Господ, 1 
година майка ми е жива, права, без 
разсейки, минала е всички контрол-

ни прегледи с много добри резулта-
ти, с качени 10 килограма за 1 година!

Продуктите, които приемаме, са 
изписани от д-р Андрей Митевски, 
анестезиолог. Изписва по схема хра-
нителни добавки. Те са няколко на 
брой, като от тях са: „Имюн Модула-
тор“, Херициум, Кориолус, разтвор 
от Алое Арборесценс, витамин C и 
др. Плюс много важно – диетичен ре-
жим, който трябва да се спазва, защо-
то по принцип моето лично мнение 
е – за рака винаги са виновни хра-
ните! Това, което ядем, си е химия. 
Но имайки предвид темпото на жи-
вота ни, няма как да се съобразява-
ме да ядем винаги природосъобраз-
но. Благодаря на това, че тя е един 
стриктен пациент! 

Другото, което искам да кажа, е, че 
ще продължаваме така. Една година 
ние нямаме разсейки, което е мно-
го рядко при рак на дебелото чер-
во! И сме много доволни. В момен-
та е на поддържащата схема – и ще 
продължаваме.

Много от вас може да си кажат, че 
не могат да си го позволят. Не щаде-
те пари! 

Мама е на 75 години! Апетит поч-
ти нямаше. Сега мама започна рабо-
та, отново. На 75 години! Чисти офи-
си и няма намерение да се отказва – 
въпреки диагнозата си! В момента си 
има апетит – хапва си, чувства се пер-
фектно! Бузите й вече са зачервени, 
това са 10 килограма за една година. 
Нормално качени, не да се „тъпче“ с 
храна и така нататък. И нямаме раз-
сейки – за което съм благодарна!”

видеото с целия случай може да 
видите тук: Youtube.com/Mikoterapia

КАК ДА ВЪЗСТАНОВИМ ИМУНИТЕТА 
НА ОНКОБОЛЕН С ПРИРОДНИ СРЕДСТВА

ни прегледи с много добри резулта-
ти, с качени 10 килограма за 1 година!

Продуктите, които приемаме, са 
изписани от д-р Андрей Митевски, 
анестезиолог. Изписва по схема хра-
нителни добавки. Те са няколко на 
брой, като от тях са: „Имюн Модула-
тор“, Херициум, Кориолус, разтвор 
от Алое Арборесценс, витамин C и 
др. Плюс много важно – диетичен ре-
жим, който трябва да се спазва, защо-
то по принцип моето лично мнение 
е – за рака винаги са виновни хра-
ните! Това, което ядем, си е химия. 
Но имайки предвид темпото на жи-
вота ни, няма как да се съобразява-
ме да ядем винаги природосъобраз-
но. Благодаря на това, че тя е един 

Другото, което искам да кажа, е, че 
ще продължаваме така. Една година 
ние нямаме разсейки, което е мно-
го рядко при рак на дебелото чер-
во! И сме много доволни. В момен-
та е на поддържащата схема – и ще 

НА ОНКОБОЛЕН С ПРИРОДНИ СРЕДСТВАНА ОНКОБОЛЕН С ПРИРОДНИ СРЕДСТВАНА ОНКОБОЛЕН С ПРИРОДНИ СРЕДСТВА

ПоПиТайТЕ лЕкари-
МикоТЕраПЕвТи във 
ваШиЯ граД как Да 
ПриЕМаТЕ ПрЕПараТи 
За въЗсТаНовЯваНЕ 
На иМУНиТЕТа: соФиЯ - 
02/ 952 51 99;  ПловДив - 
0878 790 336; сТ. Загора 
- 0878 780 306; Хаско-
во - 0879 233 933; ва-
рНа - 0878 105 476; БУр-
гAс - 0878 950 397; кЮс-
ТЕНДил - 0889 326 758; 
в. ТърНово - 0898 466 
376; рУсЕ - 0896 831 580; 
ШУМЕН - 0889 789 939

СИЛЕН ИМУНИТЕТ 
И ПОТЕНТНОСТ
Мака е грудка, която от хилядолетия 
дава сила на индианците при дългите им преходи 
през високите Анди. Богата е на витамини и био-
активни веществата, които дават сила и енергия. 
Фитопрекурсорите на полови хормони подкрепят 
хормоналния баланс при жените и сексуалните 
възможности при мъжете. Мака помага за 
поддържане и растеж на мускулната маса.

 Подпомага ИМУННАТА СИСТЕМА

  и СЕКСУАЛНИТЕ ФУНКЦИИ

   Укрепва иМУСКУЛИТЕ СТАВИТЕ

съставна формула 
с мака, хрущял от 
акула и вит: А, Е, С

МАКА 50+

 За здрава ИМУННА СИСТЕМА

 Спомага за добра ПАМЕТ 

 ХОРМОНАЛЕН БАЛАНС

чиста мака при отпадналост 
и ежедневно натоварване МАКА 

До 31 декември - Безплатна доставка,  тел.: 02 983 11 81
А-Зет Медика България, гр. София, ул. Поп Богомил 23

19 лв.
80 капс.

19 лв.
80 капс.

Мака e растението, 
включено от НАСА в ди-
етата на американските 
космонавти. Тя е истин-
ска съкровищница на по-
лезни вещества. Богата е 
на аминокиселини, вита-
мини, минерали и др. Ма-
ка стимулира кръвооб-
разуването и имунната 
система и помага за пре-
одоляване на физическа 
и психическа умора, 
стрес. Засилва паметта 
и способността за запа-
метяване. Мака съдър-
жа също фитопрекурсо-
ри на полови хормони, 
подпомагащи хормонал-
ния баланс, тя има бла-
гоприятен ефект и вър-
ху сексуалните възмож-
ности и активност.

Мака на A-Z Medica 
представлява чист кон-
центриран 4:1екстракт 
от мака, който подхранва 
клетките и мускулите, за-
силва имунната систе-
ма и паметта, подобря-
ва хормоналния баланс 
и половата активност. 

Мака 50+ е храни-
телна добавка, специал-
но разработена за хора 
над 50 години, с биочис-
та мака. Мака 50+ под-
държа и увеличава мус-
кулната маса. С напред-
ване на възрастта муску-
лите губят от обема си, 

Силни  мускули и стави 
и сексуална активност 

не успяват да поддър-
жат добре скелета, зато-
ва хрущялите се изтри-
ват по-лесно и възник-
ват артрозни проблеми. 
Има добавен хрущял от 
акула, особено полезен 
за здравината на стави-

те и костите, и подбра-
ни витамини. Ефектът от 
Мака 50+ е комплексен 
– силни мускули, стави 
и кости, здрава физи-
ка и психика и по-до-
бра памет и сексуална 
активност. 

ÏоÌАÃАÌ НА ÕорАтА 
ÄА ÑÅ оÑÂоÁоÄят 
от ÁолÊАтА

Павел 
Златанов:

 Създадохме изделие, което 
масажира акупунктурните точки
по тялото и облекчава болката

- г-н Златанов, кога решихте да про-
извеждате изделия, с които да подобри-
те здравословното състояние на хората?

- Преди 15 години се срещнах с руски 
професор, който се занимава с нетрадици-
онна медицина. В разговора стана въпрос 
за физическата болка. Той ми показа апли-
катор. Предложи ми да започна да го про-
извеждам, защото изделието спасявало хо-
рата от болката. Реших да опитам и така 
стартирахме.

- какви са отзивите?
- Преди време дойде човек от Антоново 

и като поразпита малко, си купи апликатор. 
След два дни поиска да си купи още един. 
Питам го за какво му е, като вече има и ще 
му служи, докато е жив. Той обаче каза, че 
болката му минала за броени минути и зато-
ва решил да купи един за резерва. Това ми 
даде кураж и реших да потърся мнението 
на доктори. Те също изказаха положително 
становище. И така реших да го патентовам. 

- какво представлява?
- Изделието е снабдено с много остри 

шипчета, които не нараняват кожата, но на-
тискат по болковите центрове и тушират 
болката за кратко време. Чрез тях се сти-
мулират акупунктурните точки по тялото, 
всяка от които отговаря на съответен орган. 
Много хора предпочитат да слагат аплика-
тора на стъпалото, защото то е своеобраз-
на карта на човешкото тяло. Върху него има 
десетки акупунктурни точки. Стимулацията 
на всяка точка чрез масажа от шипчетата 
подобрява кръвообращението, ободрява, 
намалява стреса и натрупаното напреже-

ние и действа здравословно на цялото тяло. 
В миналото хората са ходели боси, което 

е позволявало естествената стимулация. В 
днешно време сами сме си отнели способ-
ността да се лекуваме. Ето защо нетрадици-
онната медицина препоръчва апликатора 
като ефикасен метод, а и най-важното – ку-
пува се веднъж, и то на изключително ниска 
цена, и служи на човека до края на живота му. 

Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, 

подобрява 
кръвообраще-

нието, отпуска 
мускулите и нервите.

ОБЕЗБОЛЯВАЩ 
АКУПУНКТУРЕН АПЛИКАТОР

За всЕки ДоМ

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

obezbolaa.com
Ако не ви помогне, 

може да го върнете в 14-дневен срок.
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УНИВЕРСАЛЕН ЛЕК
Съществува ли универсален лек, 

към който да посегнем при всякак-
ви неразположения и болежки? Да, 
колкото и невероятно да звучи 
– лек има. При това съставът му 
идва от природата, на една ръка 
разстояние от нас. Това е руско-
то чудо на Елена Зайцева, нарече-
но Биоактал.

Биоактал поддържа всички орга-
ни и системи в тялото в нужното здра-
вословно състояние и предотвратява 
поява на тежки заболявания.

Доказано укрепва имунната сис-
тема, подпомага организма при въз-
становяване от прекарани вирусни 
заболявания, прочиства тялото от 

токсини, преборва упори-
тите псориазис и екземи. 
Отлично повлиява храни-
телни разстройства и ано-
рексия, подобрява апети-
та. особено ефективен е 
при:
 Заболявания на опор-

но-двигателната система
 Ревматизъм, подагра, 

артрит
 Сърдечно-съдови заболявания
 Високо кръвно налягане
 Атеросклероза
 Белодробни заболявания
 Камъни в бъбреците и жлъчката
 Хепатит
 Диабет
 Цистит
 Чревни заболявания
 Кожни заболявания
 Ракови заболявания
Само след месец прием на Био-

актал организмът се зарежда с но-
ви жизнени сили, прочиства се и се 
подобрява външният вид.

Състав: 
корен от глухарче екстракт . Те-

рапията с корен от глухарче има ши-

роко приложение за лечение на мно-
го болести. Изследванията са доказа-
ли, че е ефективна даже и срещу ня-
кои видове рак. Корените на глухар-
чето лекуват спастичен колит, цистит, 
хепатит, холецистит, намалена сто-
машната киселинност, хроничен за-
пек, анорексия, заболяване на гър-
дата, подагра, артрит, екзема, фурун-
кулоза, захарен диабет, анемия, ате-
росклероза, остеопороза, наруше-
ния на съня.

корен от троскот екстракт. Из-
ползва се при чернодробни заболя-
вания, безплодие, кашлица, ревма-
тизъм, пясък в бъбреците и пикоч-
ния мехур, простатит, запек, възпа-
ление на червата. Този корен се из-
ползва при отоци с различен произ-
ход, цистит, камъни в бъбреците и 
жлъчния мехур, заболявания на бе-
лите дробове, бъбреците, хроничен 
бронхит, чревни заболявания, диа-
бет, хипертония.

корен от репей екстракт. От-
лично действа при кожни болести 
и възпаления, особено при екземи, 
фурункули, акне, себорея, ревмати-
зъм. Билката има диуретично, по-

тогонно действие, стимулиращо об-
мяната на веществата и растежа на 
клетките. Използва се при всички ви-
дове рак, диабет, бронхит, синузит, 
ревматизъм, подагра, артрит, бол-
ки в кръста, костна фрактура, меж-
дупрешленна херния, атеросклеро-
за, заболявания на ухото, хронич-
на коронарна недостатъчност. Ре-
пеят лекува хепатит, тумори на чер-
ния дроб, дори и цироза на черния 
дроб, холецистит, бъбречни заболя-
вания, камъни в бъбреците и жлъч-
ния мехур. 

Д-р Костова
Като кардиолог с дългогодишна 

практика горещо препоръчвам Би-
оактал на своите пациенти. Про-
дуктът има общоукрепващо дейст-
вие, подобрява състоянието на кръ-
воносните съдове и регулира кръвно-

то налягане. Самата аз го ползвам.
Наум Котев
След тримесечен прием няма и 

следа от болките в ставите. По-
могна ми Биоактал. Това е люби-
мият ми продукт, при най-малко-
то здравословно оплакване се до-
верявам на него. Препоръчвам го 
на всички.

Биоактал поддържа всички ор-
гани и системи в тялото в нужно-
то здравословно състояние и пре-
дотвратява поява на тежки заболя-
вания.

Препоръчителен е приемът в 
продължение на 3 месеца 2 пъ-
ти в годината. Биоактал има дъл-
готрайно действие, като запазва 
своята ефективност в тялото дори 
след периода на употреба. Без ле-
карско предписание.

РУСКОТО ЧУДО, НАПРАВЕНО ПО РЕЦЕПТА НА 
ФЕНОМЕНАЛНАТА БИЛКОЛЕЧИТЕЛКА ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА

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

Продукта Биоактал можете да поръчате 
на тел. 0877 72 10 40, както и на https://biotica.bg 

или в повечето аптеки в страната.

Нежен гел, предназначен за релакси-
ращ масаж и възстановяване на комфор-
та във врата, раменете, гърба, кръста и 
крайниците. Основната му активна със-
тавка е екстракт от корен на черен оман 
(Symphytum officinale), известен още ка-
то зарастличе. Черният оман е богат на 
алантоин, който стимулира регенерация-
та на клетките и заздравяването на кости, 
хрущяли и мускули, както и на розмари-

нова киселина с успокояващо и противо-
възпалително действие. От дълбока древ-
ност екстрактът от черен оман се прила-
га за възстановяване след травми, както и 
при ставни и мускулни болки от различен 
произход. В допълнение формулата на ге-
ла включва ментол и камфор, които уско-
ряват настъпването на желаното облек-
чение и релаксация. Прилага се 1-2 пъти 
дневно върху чиста и суха кожа с масаж-
ни движения. Попива бързо и не оставя 
неприятни следи. 

Произведен в германия 
от ASAM GmbH.

опаковка: 250 мл
ориентировъчна цена 

 в аптечната мрежа: 6,50 лв.

МАСАЖЕН ГЕЛ  
С ЧЕРЕН ОМАН 
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Стефановден

Рождество христово
25 ДЕкЕМври

20 ДЕкЕМври

27 ДЕкЕМври

Игнажден

На този ден църква-
та почита свети Иг-
натий, а празникът е 
известен още като Иг-
нажден. Наричат све-
теца още Богоносец, 
защото казвал, че но-
си Бог в сърцето си. За-
гива разкъсан от лъво-
ве по заповед на рим-
ския владетел Траян. 

Игнажден е тради-
ционен народен праз-
ник. Вярва се, че от 
този ден започват 
Новата година и ко-
ледните празници. В 

цялата година ще има 
благоденствие и успех 
във всичко. Цялата об-
редност на Игнажден 
предначертава благо-
денствие през новата 
стопанска година.

Най-разпростране-
ните поверия:
ако времето е яс-

но, през април ще има 
суша.
ако вали дъжд, 

през април ще има дъ-
ждове и плодородие.
Добре е, ако на 

Игнажден, а и по Ко-
леда вали сняг.
ако на игнажден 

времето е облачно, 
реколтата ще е добра 
и в кошерите ще има 
изобилие.
Не бива да се из-

нася нищо от къща-
та - най-вече огън, жар 
или сол - за да не изле-
зе берекетът.
Не се иска и не се 

дава нищо назаем.
Не се става от 

трапезата по време 
на ядене, защото ко-
кошките няма да мътят. 

На този ден праз-
нуват: игнат, игната, 
искра, Пламен, Пла-
мена, огнян и техни-
те производни. 

1 ЯНУари

свети стефан е първият ве-
ликомъченик на християнската 
вяра. Православната църква чест-

казва, че юдеите, притеснени от 
нарастващия брой вярващи, окле-
ветили Стефан, че хули Бога, и  го 
осъдили. 

В Йосафатова долина разярена 
тълпа го пребила до смърт с ка-
мъни, но въпреки ужасното дело, 
малко преди да предаде Богу дух, 
Стефан се помолил: "Господи, не 
им зачитай този грях". 

На тази дата имен ден празну-
ват венчо, венцислав, венцисла-
ва, Запрян, стамен, стана, ста-
не, станимир, станимира, ста-
нислав, станислава, станчо, сте-
фан, стефания, стефи, стоил, 
стоила, стоилка, стоимен, сто-
ичко, стойо, стоян, стояна, сто-
янка, Таня, Цанко, Шона.

н а р о д н и -
те пове-
рия денят 
се смята 
за начало 
на Мръс-
ните дни - 
от Игнаж-
ден до Бо-
гоявление, 
и прехода 
от стара-
та към но-
вата годи-
на.

В е ч е р -
та срещу 
п р а з н и -
ка е пър-

вата кадена вечеря. За 
нея приготвят постни 
храни. На трапезата се 
слага сурово жито и оре-
хи. Върху хляба или жи-
тото се запалва свещ, 
а най-възрастният об-
хожда с тамян и въглен 
и кади. Според христи-
янската традиция от 
този ден започват ро-
дилните мъки на Бого-
родица.

От това кой ще вле-
зе пръв в къщата на Иг-
нажден се гадае каква ще 
бъде и следващата годи-
на. Ако "сполезът" е до-
бър, то и в къщата през 

Рождество Христово, 
Коледа, Божик или Бо-
жич, е един от най-голе-
мите християнски праз-
ници. На него християни-
те честват раждането на 
Сина Божий Исус Хрис-
тос. Според Евангелие-
то от Лука това станало 
в град Витлеем, провин-
ция Юдея. При паврослв-
ните християни се нари-
ча Рождество Христово. 
При католиците и про-
тестантите Рождество 
е най-почитаният праз-
ник. Отбелязва се на 25 
декември. В България от-
ново е официален праз-
ник с решение на 9-ото 
Народно събрание от 
28 март 1990 г. Рождест-
во Христово слага нача-

ло на ново летоброене. 
Създателят на новото ле-
тоброене, римският мо-
нах Дионисий Малки, из-
числява, че Исус Христос 
се родил на 754 г. от ос-
новаването на Рим. Рож-
дество Христово е грани-
ца във времето и празник 
на празниците за христи-
яните. Свързва се най-ве-
че с размяна на подаръ-

ци в семейството, а най-
очакван е от децата Дя-
до Коледа.

На рождество Хри-
стово имен ден имат 
всички, които носят 
имената Христа, Хрис-
то, Емануил, Емил, 
Християн, ренета, 
Христиана, кристиян, 
Христина, кристина, 
радостина. 

още. По православния 
календар на този ден 
се отбелязва памет-
та на свети Василий 
Велики - един от три-
мата отци на вселен-
ската църква. Той бил 
епископ в Мала Азия, 
философ и писател във 
време на църковни раз-
дори и ереси. Посветил 
живота си на доброт-
в о р с т в о т о 
и борбата с 
арианството. 

В народни-
те представи 
свети Василий 
предпазва от 
зли сили, ма-
гии, уроки и ду-
шевни заболя-
вания. Пома-
га да надмог-
нем скръбта 
и отчаянието, да се 
противопоставим на 
грешните желания. 
Голяма част от ри-
туалите в навечери-
ето на Васильовден 
са близки до тези на 
Бъдни вечер – отно-
во се прекадява тра-
пезата, стопанинът 
разчупва пита с па-
ра и дава на всеки 
член на семейство-
то, огънят трябва 
да гори през цялата 
нощ, а трапезата не 
се раздига. Най-ва-
жният обаче, харак-
терен само за Васи-
льовден, е коленето 
на петел на прага на 
къщата. Вярва се, че 

той носи късмета.

 В ранните часове 
на 1 януари още пре-
ди зазоряване тръгват 
сурвакарите. Те обхож-
дат домовете на всич-
ки близки и съседи и ги 
благославят със сур-
вакницата – дряно-
ва пръчка и украсена 
с пуканки, кравайчета, 
сушени плодове, пре-
плетени бели и черве-

ни конци. За благодар-
ност стопаните да-
ряват децата със су-
шени плодове, сладки 
и дребни пари. Всяко 
сурвакане започва със 
заклинанието: „Сурва, 
сурва година!”, а сама-
та сурвакница има ро-

ля на магически же-
зъл. Произходът му 
обаче остава неясен 
– непознат е както 
за останалите сла-
вяни, така и за ази-
атските народи, ко-
ито живеят на земи-
те, населявани няко-
га от прабългарите. 

Няма данни за та-
къв ритуал и при 
траките. Затова 
сурвакането може 
да се нарече уника-
лен български оби-

чай. Сурвакарите 
изричат благосло-
вии на всеки от 
семейството, за-
почвайки от най-
стария. 
Сурва, весела го-
дина,
златен клас на ни-
ва,
червена ябълка в 
градина,
пълна къща със 

коприна!
Да си жив и здрав до-
година,
догодина, до амина!

 имен ден празну-
ват: васил, василка, 
веселина, веселин, 
весела, веско, васка 
и сродни. 

Васильовден 

Искра  Баева Огнян  Герджиков

Христо  Стоичков Христо  Гърбов Христо  Кидиков

Стефан  Данаилов Стоянка  Мутафова
Васил  Михайлов Веселин  Маринов

ва на 27 декем-
ври, третия ден 
от Рождество 
Христово, па-
метта му. Той е 
един от седем-
те ученици на 
Исус Христос, 
избрани след 
възкресение-
то му. Житие-
то на първо-
мъченика раз-

На този ден в народ-
ната традиция се пре-
плитат няколко праз-
ника. Затова и тази да-
та се нарича с много 
имена – Васильовден, 
Нова година, Сурваки и 
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Коледните и нового-
дишните празници се 
очакват с нетърпение 
в много държави по све-
та. Традициите обаче 
навсякъде са различни 
и специфични.

В авсТриЯ Коледа е 
задължително свърза-
на с присъствието на яс-
лата, в която Христос се 
ражда. Традицията е со-
бено живописна в Тирол. 

За Коледа австрийци-
те приготвят известния 
„щрудел" с орехи и пло-
дове, с който ще почер-
пят близки, познати, но 
и бедните по улиците. Ав-
стрия е известна с колед-
ната украса на гарите си. 
Така австрийците поже-
лават щастлив празник 
на всички пътници.

В ХолаНДиЯ е прие-

то подаръците да се кри-
ят в наденица, картоф 
или пудинг. Друго, което 
правят холандците, е да 
опаковат малък подарък 
в много голяма кутия, за-
щото обичат да изненад-
ват близките.

Във всеки дом в 
 аНглиЯ присъства укра-
сената  коледна елха. Ан-
гличаните имат традиция 
да поста-
вят пода-
ръците в 
специал-
но при-
г о т в е н и 
дълги чо-
рапи, за-
к а ч е н и 
на вся-
ко детско 
креватче.

 В ко-
ледното 
меню по 
традиция 
присъст-
ват пъл-
нена патица (гъска) или 
пуйка с гарнитура от пе-
чени картофи и забеле-
жителният коледен пу-
динг, който се приготвя 
буквално от всички чле-
нове на семейството. 

В иТалиЯ Коледа е  
празник на домашно-
то огнище. Италианците 
изминават  хиляди кило-
метри, за да се върнат у 
дома през тези дни. Във 
всяка италианска  къща 
се отрежда място за яс-
лата, в която е роден Ис-
ус. На коледната трапеза 
се слагат предимно ри-
ба, пържени меса и тра-
диционният „панетоне" 

зостта им, към него се 
причисляват Финлан-
дия, исландия и грен-
ландия.  

Коледните традиции 
в ДаНиЯ са свързани 

с представата за пала-
вия елф Нисе и за да го 
омилостивят, семейства-
та поставят на прага на 
дома си оризов пудинг 
с канела. Събират се на 
официална вечеря с па-
тица, зеле и карамелизи-
рани картофи. Подобно 
на датчаните в НорвЕ-
гиЯ също вярват в ми-
тичния елф, но облечен в 

козя кожа, който е защит-
ник на животните. Харак-
терни за норвежката тра-
диция са коледните до-
машни бисквитки „Санд 
Кагер”. Официалното ме-
ню включва  риба трес-
ка с картофи, овесена ка-
ша, сладкиши и коледен 
пунш. В ШвЕЦиЯ колед-
ните тържества започват 
на 13 декември с почита-
нето на св. Лучия. Шве-
дите украсяват домове-
те си по традиция с чер-
вени лалета, а на Бъдни 
вечер се прави шведска 
маса с включени шунка, 
риба и други кулинарни 
изкушения. Вярва се, че 

който открие в оризовия 
пудинг бадем, ще сключи 
удачен брак през следва-
щата година. В ислаН-
ДиЯ за разлика от дру-
гите народи вярват в съ-
ществуването на 13 Дядо 
Коледа – по един за пери-
ода 12-25 декември. 

ЕскиМосиТЕ, корен-
ните жители на Гренлан-
дия, предпочитат да оста-
нат у дома, защото Рож-
дество  е семеен празник.
Най-обичаният подарък 
на  Коледа е  шейна или 
чифт бивни от морж.

Далечна авсТралиЯ  
посреща Коледа, огря-
на от слънце. Рождест-
во Христово е в сре-
дата на лятото и 
много хора 
празнуват 
в палат-
ка или 
на към-
п и н г . 
Н я -
кои ав-
стралий-
ци предпо-
читат на праз-
ника да се потопят 

в океана. Офи-
циално облекло 
не се изисква, а 
единствено бан-
ски костюм и до-
бро чувство за 
хумор. Ден след 
Коледа в Австра-
лия се органи-
зира известна-
та регата с яхти, 
която премина-
ва разстояние-
то от Сидни до 
Тасмания.

В Нова ЗЕ-
лаНДиЯ колед-
н и т е 

празници 
също 

са в 
разгара 
на летния се-
зон. В много градове се 
организират традицион-
ни коледни паради, на 

които мажоретки и му-
зикални състави изнасят 
представления. 

каНаДа е една от 
редките страни, къде-
то посрещат Коледа  с 
много сняг и елени. Ули-
ците и магазините са ук-
расени с  елхи и гирлян-
ди и навсякъде присъст-
ва  „кончето на Дядо Ко-
леда". Църквите също са 
огрени от стотици свет-
линки. Подаръците се 
раздават по време на 
тържествената вечеря. 
Но канадците имат тра-
диция да събират лаком-
ства, които раздадат на 

б е -

дните. 
Истинското начало  

на коледните празни-
ци  в  аМЕрика започ-
ва шест седмици преди 
това. В тези дни всички 
хората обикалят мага-
зините със списъци за 
покупки. Червенокоси-
те нюйоркчани отиват в 
специални ферми, за да 
отсекат своето коледно 
дърво. Някои го украся-
ват с гердани от пуканки, 
с орнаменти от дърво и 
коприна. В своите гради-

ни аме-
риканците създават це-
ли сценки, където глав-

ният герой е Санта Кла-
ус, управляващ шейната 
със северни елени, по-
ставят и украсяват със 
свещи. Санта Клаус ви-
наги пристига в наве-
черието на Коледа. Той 
идва през нощта и пъл-
ни коледните чорапи с 
подаръци. На трапеза-
та им присъства винаги 
коледната пуйка.

Дивали е празник в 
иНДиЯ, равнопоста-
вен  на християнската 
Коледа и Нова година. 
Официално се празну-
ва между 23 октомври и 
21 ноември. Известен е 
като празник на огъня, 
символизиращ  победа-
та на доброто над злото, 
на светлината над тъм-
нината, на здравето и 
благоденствието. Ин-
дийците украсяват до-
мовете си  с много лам-
пи, свещи и държат про-
зорците си отворени. 
Така посрещат слиза-
нето на Лакшми -  боги-
нята  на здравето и бла-
годенствието. Основна-
та мъдрост на празника 
е да се живее в настоя-
щето, забравяйки  огор-
чението и проблемите в 
миналото. 

В киТай  Нова годи-
на се празнува между 

януари и февруа-
ри и продъл-

жава, петна-
десет дни, 
през ко-
ито хора-
та връщат 
с т а р и т е 

си дълго-
ве. В праз-

ничните дни 
китайците не се 

карат, не носят чер-
ни дрехи и не използ-
ват нож и ножица, за да 
не си отрежат късмета. 
В първия ден на година-
та си разменят портока-
ли за богатство, манда-
рини с листа за късмет 
и ябълки за мир. 

Нова година се на-
рича „Златната седми-
ца” в ЯПоНиЯ. На пър-
ви януари се посещават 
храмове, чиито камба-
ни бият сто и осем пъ-
ти,  свещено число, ко-
ето прогонва лошото. В 
домовете на видно мяс-
то се поставят оризо-
ви питки, мандарини, 

символизиращи 
щастие и здра-

ве, а също 
така тра-

д и ц и о н -
но  при-
с ъ с т -
ват три 
к л о н к и 
– бам-

б у к о в а , 
за да по-

раснат деца-
та, сливова – да 

имат добри помощ-
ници стопаните, и бо-
рова - за да  са дълго-
летни членовете на се-
мейството. 

ÊÀÊ ÏÐÀÇÍÓÂÀÒ ÍÀÐÎÄÈÒÅ
(вид козунак с грозде и 
мандарини). На трапеза-
та им присъства и пен-
ливото вино.  Коледната 
маса не се вдига до су-
тринта. 

ФраНЦиЯ е голяма 
държава и всяка област 
добавя по нещо типично 
свое към коледната тра-
диция. Още на 1 декем-
ври всяко дете получава 
шарен картонен кален-
дар с 24 прозорчета. Зад 
всяко прозорче има из-
ненада - малко лакоство. 
На 24 декември се отваря 
последното и най голямо 
прозорче. В празничната 
вечер около бляскавите 
светлинки на елхата се-
мейството похапва пуйка 
с кестени и различни из-
искани специалитети, за-
купени специално за слу-

чая - миди, охлюви, ри-
ба и скъп пастет от гъ-
ши дроб.  В новогодиш-
ната нощ французите се 
срещат с приятели или 
роднини, а най-голямо-
то парти се организира 
на Шанзелизе.

Коледните празници  
в рУсиЯ са отражение 
на дълбоко вкоренени-
те славянски традиции и 

обичаи. В миналото мла-
дите момичета са се из-
качвали по стълбите стъ-
пало по стъпало, повта-
ряйки “да" или „не", за 
да видят дали ще срещ-
нат избраника на сърце-
то си. Древна руска тра-
диция е между клоните 
на елхата да се поставя 
клетка  с бели гълъби, ко-
ито се пускат на свобода 
на Бъдни вечер с надеж-
дата да се върнат с къс-
мет и щастие. 

северният район от 
Европа включва стра-
ните Дания, Норве-
гия и Швеция. Но мно-
го често, заради бли-

ХолаНДиЯ е прие- купени специално за слу-

Тасмания.

лаНДиЯ

во Христово е в сре-
дата на лятото и 
много хора 
празнуват 

ка или 

на се празнува между 
януари и февруа-

ри и продъл-
жава, петна-

десет дни, 

та връщат 

празници 
също 

коприна. В своите гради-

ви питки, мандарини, 
символизиращи 

щастие и здра-
ве, а също 

така тра-
д и ц и о н -

с ъ с т -
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рен медал на финала на обръч при девойките.
И в леката ни атлетика имахме своите 

герои. На балканиадата по лека атлетика 
в Истанбул Радослава Мавродиева тласна 
гюлето на 17,85 м и заслужи златния ме-
дал. С много силен опит от 18,95 м, което 
е неин личен рекорд Радослава спечели 
титлата и на балканиадата по лека атлети-
ка в Стара Загора. А Габриела Петрова с 
постижение 13,90 м си осигури златото в 
тройния скок.  В Стара Загора с постиже-
ние от 14,34 м тя отстъпи първото място 
на гъркинята Параскеви Папахристу, която 
постигна личен рекорд от 14,74 м. Мире-
ла Демирева (4) пък ни зарадва с второ-
то място на турнира от Диамантената ли-
га в Шанхай, като преодоля 1,94 м на ви-
сок скок. След това отличната ни състеза-
телка повтори класирането си и на след-
ващия диамантен старт в Рим със същия 
резултат. Последва място на състезанията 

от Диамантената лига в Рабат. 
На балканиадата в Стара Заго-
ра с постижение 1,95 м Мирела 
Демирева взе златен медал. Вто-
ра в Рим завърши и спринтьор-
ката Ивет Лалова, която пробя-
га 200 м с личен рекорд за се-

зона от 22,64 секунди, с който резултат тя из-
лезе на трето място в европейската ранглис-
та за годината. 

Другата ни великолепна спринтьорка инна 
Евтимова (5) спечели златните медали на 100 
и 200 м на Балканиадата в Стара Загора.

Отлично се представя и младата ни атлетка 
16-годишната Александра Начева. Тя завоюва 
световната титла за девойки до 20 години в 
Тампере и сребърен медал от еврошампиона-
та в Дьор, Унгария. Златен медал спечели и на 
младежката олимпиада в Буенос Айрес. 

Успешно през годината се представиха и на-
шите състезатели по борба. На международния 
турнир „Дан Колов – Никола Петров” първи 

златен медал 
за България 
при 61-ки-
лограмовите 
на свободна 
борба доне-
се Владимир 
Дубов, кой-
то на финала 
прегази япо-
неца Аримо-
то Шинго със 
7:0. В класи-
ческия стил 
Николай Ви-
чев се справи 

в битката за златото с румънеца Раду Михай с 
4:1 при 63-килограмовите. Нашият състезател 
Тарек Абделслам спечели златен медал в кате-
гория до 87 кг класически стил. Двукратната ни 
световна шампионка Тайбе Юсеин (6) на фина-
ла не даде никакъв шанс на монголката Сорон-
зон Болтбатцецек и я победи с туш в битката 
за златото. На световния шампионат по борба 
в Будапеща Тайбе Юсеин спечели титлата, по-
беждавайки на финала японката Юкако Кавай 
с 6:2. На турнира в София Мими Христова се 
окичи със сребро. Бронз спечелиха Мирослав 
Киров и Биляна Дудова. На световното първен-
ство в Будапеща Дудова взе сребърен медал. 
Световен вицешампион стана и Кирил Милов 
в категория до 97 кг класически стил, губейки 
на финала от руснака Муса Евлоев.

По пътя на нашите борци вървят успешно и 
състезателите ни в другите бойни спортове – 
самбо и таекуондо. 

30 Постижения Успехи

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

През отиващата си година нашите състеза-
тели в различни дисциплини на междуна-
родни, европейски и световни първенства 

се представиха достойно и зарадваха със своите 
постижения многобройните почитатели на спор-
та. Буквално дни след като отпразнувахме настъп-
ването на 2018 г., нашият алпиец 20-годишният 
алберт Попов постигна голям успех на пистата 
в австрийския зимен център Мария Алм, класи-

райки се на първо място в гигантския слалом и 
на второ в слалома като сериозна заявка за бъ-
дещи победи.

С успеха на Алберт Попов в Австрия не при-
ключва доброто представяне на нашите спорти-
сти в зимните спортове. На европейското пър-
венство по биатлон в италианския зимен цен-
тър Риднаун-Вал Ридана отлично се представи 
30-годишният красимир анев (1), който спе-
чели сребърен медал в преследването на 12,5 
км, като повали всичките 20 мишени и остана 
на 27,6 секунди зад победителя 
Александър Логинов от Русия. В 
спринта на 10 км Красимир Анев 
спечели бронзов медал, а в инди-
видуалната дисциплина на 20 км 
завърши на четвърто място. Съв-
сем заслужено Самоков го удос-
тои с почетно граж-
данство. В състеза-
нията за световната 
купа по сноуборд в 
Банско нашият от-
личен състезател 
Радослав Янков зае 
четвърто място при 
изключително сил-
на конкуренция.  

В зимната олим-
пиада в Пьончан 
състезателите ни не 
успяха да се окичат 
с медал. Най-добре 
се представи сноубордистката  Александра Же-
кова, която се класира на шесто място в сноу-
борд кроса.

С най-голям интерес през годината следяхме 
представянето на нашите момичета по художест-
вена гимнастика. Още през януари те дадоха 
заявка за отлична подготовка като на между-
народния турнир по художествена гимнастика 
за девойки и жени в Норвегия се окичиха с 4 
златни, 6 сребърни и два бронзови медала. На 

следващия месец ансамбълът ни спечели сре-
бърен медал от веригата „Гран при” в Москва, 
като отстъпиха само на рускините, които граб-
наха златото. В битката за световната купа бъл-
гарският ансамбъл в състав симона Дянко-
ва, лаура Траатс, Мадлен радуканова, Теодо-
ра александрова и Елена Бинева (2) спечели 

безапелационно титлата в многобоя в „Арена 
Армеец” пред съставите на Русия и Япония. Ан-
самбълът ни завоюва златния медал на финала 
на пет обръча и взе бронзов медал на фина-
ла на три топки и две въжета. Последва учас-
тие на европейското първенство в Гуадалахара, 
където момичетата ни грабнаха бронзовите ме-
дали в отборното класиране. И все пак показа-
ха какво могат при последното си изпълнение 
във финала с топки и въжета и се окичиха със 
златото, като изиграха много трудно съчетание.

Успехите на ансамбъла ни по художествена 
гимнастика не спряха дотук. На турнира за све-
товната купа в Казан, Русия, той завоюва сре-
бро на финала на пет об-
ръча и бронз в многобоя.

Последните аплодис-
менти за нашите талант-
ливи момичета бяха в Со-
фия на световното пър-
венство, където на пет 
обръча донесоха злато за 
родината ни, оставяйки 
след себе си ансамблите 
на Япония и Италия, а в 
многобоя взеха бронзов 
медал.

 Наред с ансамбъла и 
индивидуалните ни из-
пълнителки по художест-
вена гимнастика получи-
ха не малко медали. Най-
големия успех в карие-
рата си постигна  катрин 

Тасева (3), след ка-
то завоюва сребърен 
медал в многобоя на 
турнира от верига-
та „Гран при” в Киев. 
Катрин Тасева печели 
сребърните отличия 
на топка и на лента, а 
на бухалки взе бронз. 
Със сребро на фина-
ла на лента и с бронз 
на обръч и на бухалки 
Катрин се окичи и на 
турнира от Световна-
та купа в Пезаро, Ита-

лия. А в многобоя се на-
реди на второ място. На 
състезанията за Светов-
ната купа в София Катрин 
спечели титлата на фина-
ла на бухалки, сребърен 
медал на обръч и лента 
и бронз на топка. За пър-
ви път в кариерата си тя 
завоюва и титлата в мно-

гобоя на 
д ъ р ж а в -
ното ни 
п ъ р в е н -
ство по 
художест-
вена гимнастика и се окичи с 
приза „Мария Гигова”, който бе 
учреден във връзка със 70-го-
дишнината на голямата ни спор-
тистка, донесла слава на Бъл-
гария през годините, когато се 
състезаваше. 

Състезателката ни по худо-
жествена гимнастика Боряна Ка-
лейн също ни зарадва с успеш-
ното си представяне. Заедно с 
Тасева тя участва в турнира от 
сериите „Гран при” в Тие, Фран-
ция, където взе бронзов медал 
на топка и бухалки, докато  Ка-

трин взе бронз на финала на лента. Боряна Ка-
лейн помогна заедно с Невяна Владинова и Ка-
трин Тасева да завоюват среброто в отборната 
надпревара при индивидуалните изпълнител-
ки на световното първенство в София. За сво-
ите качества загатна и българката Татяна Во-
ложанина, която в Гуадалахара спечели сребъ-

Следва       

2

4

1

3

5
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резултат. Последва място на състезанията км, като повали всичките 20 мишени и остана рата си постигна  катрин резултат. Последва място на състезанията 

зона от 22,64 секунди, с който резултат тя из-Тасева (3), след ка-

резултат. Последва място на състезанията рата си постигна  катрин 

Спортната слава на 
България през 2018 г.
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31Обреди Обичаи

Êоледарите - носители 
на добрата вест

От стр. 1
И в двата случая сим-

воликата е директна – за 
чудото, което предстои, 
и за бъдещето си хората 
трябва да бдят.

Бъдни вечер се на-
рича още Малка коле-
да, Суха коледа, Детеш-
ка коледа. Целта на ко-
ледните обичаи е да 
предпазят от бедствия, 
да донесат плодородие.

Стопанинът на все-
ки дом отсичал дебело 
дъбово или кру-
шово дърво – бъ-
дник. 

Бъдникът
се миросвал – 
помазвал се с 
миро за плодо-
родие и добър 
живот. Огънят 
и дървото са 
връзката между 
небето и земята 
и това е в осно-
вата на всички 
чудеса тази ве-
чер. 

Б ъ д н и к ъ т 
трябва да гори 
цяла нощ в огни-
щето и огънят се 
пази да не угасне. 

Живи въглени от 
бъдника се слагат във 
вода, прекадена вечер-

та. Тази вода се пие и 
предпазва от зли сили, 
особено в дните преди 
Коледа, които се нари-
чат Мръсни дни.

В днешно време за 
хората, които нямат ка-
мини или печки, в които 
да гори бъдник, е пре-
поръчително да запа-
лят няколко свещи. 

Трапезата
Как точно да напра-

вим ритуала за защита 

и благоденствие на Бъд-
ни вечер.

След нареждането на 
всички ястия на масата 

На този ден всяко добро нарича-
не се сбъдва. А то се изрича от коле-
дарите, тръгнали сутринта след 
Бъдни вечер, на самата Коледа,  по 
къщите да поднесат своите поже-
лания. Днес този обичай се среща 
все по-рядко – за разлика от сурва-
кането. Обикновено това са деца 
от 8 до 12-годишна възраст, които 
обикалят домовете, удрят с дря-
новите си тояги по прага и благо-

славят „Да се роди, да се роди, дето 
рало ходи и дето не ходи“, а домаки-
нята ги посреща със сито, пълно с 
пшеница, посипва ги със семена и ги 
дарява с кравайчета.  Коледарчета-
та благославят и край огнището: 

Кой зарадва коледари, 
него Господ да зарадва…
Да е сита и пресита годината, 
да са пълни хамбарите, 
да се роди къде рало ходи и 

не ходи. 
Речете дружина: Амин!
Сред песните благословии има 

наричане за всеки член на семей-
ството, за всяка възраст и соци-
ално положение, както и за различ-
ните занаяти и професии. Някои 
са предназначени за изпълнение по 
пътя и в тях обикновено се извес-
тява за идването на добри гости 
– коледари. 

Страницата подготви Уляна ПЕТкОВА

и поставяне на за-
палена свещ върху 
питата присъства-
щите стават прави. 
Най-възрастният 
сипва в чаша мал-
ко вино и започва 
от източния край 
на масата да 
отлива по ня-
колко кап-
ки на по-
да с ду-
мите: "От 
Бога ник-
нало" - 
отива на 
д р у г и я 
край на 
масата на 
кръст, отли-
ва и казва: "От 
земята раснало" 
- пак отива на дру-
гия край - на кръст, 
отлива и казва: 
"Като пролет да 
цъфти" - отива на 
другия край пак на 
кръст, пак пресип-
ва там и казва: "Ка-

то есен да връзва". Оста-
вя чашата, чете молит-
вата " Отче наш" с пи-
тата в ръце и я  целува. 
След молитвата и я по-
дава на всеки на трапе-
зата да я целуне. След 
това я разчупва с втория 
по години на две над ма-
сата и се раздават пар-
чета на всички. Първото 
е за Господа, второто за 
Богородица и после за 
хората от семейството. 
След разпределянето 

на обредната пита най-
възрастният взема кан-
дилото и минава три пъ-
ти около масата да пре-

кади и изправените хо-
ра, и трапезата. Накрая 
минава с ръка над маса-
та над ястията. Те трябва 
да са отворе-
ни и 

а к о 
има бутилки, съ-
що. Завършва се с пре-
кадяването над чесъна 
и с въздигане на кан-
дилото накрая нагоре 
към небето! Това прави 
всички неща на маса-
та закодирани с Божия-
та благословия и благо-
дат. Всички сядат и при-
зовават Господа да бъде 
с тях на вечерята и през 
цялата година! 

След края на вече-
рята тя не се вди-
га масата до дру-
гия ден на обяд, 
за да могат души-
те на починали-
те ни близки да 

„си хап-
нат”.

Не-
четен 
брой 
ястия
Традицията на 

Бъдни вечер е яс-
тията да са девет 
– колкото месе-
ца трае бремен-
ността на жена-
та. В някои кра-
ища на страната 
държат гозбите 
да са дванадесет 
– колкото са ме-
сеците в година-
та, а други - седем 

– като броя на дните в 
седмицата. Но най-раз-
пространено е вярване-
то, че броят на ястията 

трябва да е нечетен.
Най-важните 

храни на 
масата:

 Мед – 
за да ни е сладък жи-

вотът.
 лук – за много 

имоти.  Изберете голя-
ма хубава глава лук с по-
вече люспи. Те символи-
зират богатството.
 Чесън – пази от 

зли сили. Скилидка от 
н е г о 

с е 
носи през ц я -
лата година против 
уроки.
  Жито – най-ва-

жната храна като сим-
вол, че няма да оста-
нем гладни през пред-
стоящата година.
  Ядки – тиквени 

семки, слънчогледови, 
бадеми, орехи, лешни-
ци, фъстъци – ядките 
са символ на плодоро-
дието.

По орехите можете 

да гадаете за 
здраве и късмет, 
хубава ли е ядката, бо-
лестите ще бъдат дале-
че от вас и домът ви ще 
е пълен, гнила ли е – 
чакайте неприятности.
 Плодове - добре 

е да има ябълки. Пло-
довете са символ на 

богатство.
  Червено ви-

но – символ на без-
смъртието и дъл-
голетието.
  Торбичка , 

пълна с монети - 
символ на богат-

ство и финансови 
успехи. Подходяща 

украса са елховите 
клонки, шишарки, пу-
канки, дрянови клон-
ки, вълна и всичко от 
естествени материа-
ли. За здраве се слага 
дрян. На трапезата на 
Бъдни вечер е задъл-
жително да поднесем 

 пита 
Поверието изисква 

питата да е домашно 
приготвена – тъй като 
представлява симво-
лично жертвоприно-

шение. Украсява се 
с кръстове, гро-

здове, цве-
тя, животни 

– символ 
на пло-
дороди-
ето. В 
нея се 
с л а г а 
п а р а , 
за да 
п о к а -

же кой 
ще е къс-

метлията 
през годи-

ната.
 В ястията 

за празничната 
трапеза се включ-
ват храни, които 
набъбват при варе-
нето: жито, боб, ле-
ща, ориз, сухи пипер-
ки, ошав, стафиди. Те 
са символ на зачати-
ето, на бременност-
та и раждането на 
новия живот. Важни 
ястия за трапезата 
на Бъдни вечер са по-
стни сарми и чушки, 
пълнени с боб.
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ÂÅ×ÅÐ ÍÀ ×ÓÄÅÑÀНа Коледа - 25 
декември 1977 
година, све-

тът загубва най-
смешния, най-вели-
кия и най-тъжния 
актьор – Чарли Ча-
плин. Той си отива 
на 88 години в съня си 
в швейцарския град 
Веве. Преди да умре, 
в една коледна нощ 
той пише писмо до 
дъщеря си Жералдин:

Мое момиче,
Сега е нощ. Една ко-

ледна нощ. Всички не-
въоръжени войни в мо-
ята малка крепост зас-
паха. Не са будни нито 
брат ти, нито сестра 
ти. Дори майка ти ве-
че спи. Едва не събудих 
заспалите птички, до-
като стигна до тази 
полусветла стая.

Толкова съм далеч 
от теб! Но нека осле-
пея, ако макар и за миг 
твоят портрет е из-
чезвал от очите ми. 
Той е тук – на масата, 
тук – до моето сърце. 
Но къде си ти? Там – в 
приказния Париж, тан-
цуваш на величестве-
ната театрална сце-
на на Шан з`Елизе. Знам 
това, а сякаш в тиха-
та нощ чувам стъпки-
те ти, виждам очите 
ти да блестят като 
звезди в зимната тъм-
нина. Чух, че твоята ро-
ля в този празничен и 
светъл спектакъл е ро-
лята на персийска кра-
савица, пленена от хан 
Татар. Бъди красавица 
и танцувай. Бъди звезда 
и сияй. Но ако възторзи-
те и благодарността 
на публиката те опи-
янят, ако ароматът 
на цветята, изпрате-
ни за теб, те замае, ти 
седни в един ъгъл, про-
чети писмото ми и се 
вслушай в гласа на своя 
баща.

 Аз съм твоят баща, 
Жералдин!

 Аз съм Чарли, Чарли 
Чаплин!

Знаеш ли колко нощи 
съм седял до твоето лег-
ло, за да ти разказвам 
приказки, когато ти 
беше малка – за Спяща-
та красавица, за будния 
дракон 
в поле-
то… А 
когато 
с ъ н я т 
идваше 
в стар-
ч е с к и -
те ми 
очи, аз 
му се 
н а д -
с м и -
вах и 
казвах: 
„ В ъ р -
ви си! 
Аз спя с 
мечти-
те на своята дъщеря!” 
Виждах тези мечти, Же-
ралдин, виждах бъдеще-
то ти, днешния ти ден! 
Виждах едно момиче да 

играе на сцената, една 
фея да танцува по небе-
то. Чувах публиката да 
казва: „Виждате ли това 
момиче? То е дъщерята на 
стария шут. Помните ли 
как се казва? – Чарли.”

Да! Аз съм Чарли! Аз съм 
старият шут!

Днес е твой ден. Тан-
цувай! Аз танцувах в ши-
рок и окъсан панталон, а 
ти в копринена рокля 
на принцеса. Тези 
танци и шумът 
на аплодисмен-
тите ще те из-
дигнат поняко-
га в небесата.

Иди! Иди и там! 
Но се връщай на зе-
мята! И гледай живо-
та на хората, живота 
на ония улични танцьор-
ки в крайните квартали, 
които играят гладни и 
треперят от студ и бед-
нотия. Аз бях като тях, 
Жералдин! В ония нощи, в 
ония приказни нощи, в ко-
ито заспиваше с моите 
приказки, аз оставах бу-
ден. Гледах твоето лице, 
усещах ударите на сърце-
то ти и се питах: „Чар-
ли! Нима това котенце ще 
те познае някога?” Ти не 
ме познаваш, Жералдин… 
Колкото и приказки да съм 
ти разказвал в ония далеч-
ни нощи, своята приказка 
аз никога не съм ти разказ-
вал… А тя също е инте-
ресна… Приказка за един 
гладен шут, който тан-
цуваше и пееше в бедните 

к в а р -
т а -
ли на 
Л о н -
д о н , 
а по-
с л е … 
с ъ б и -
р а ш е 
милос-
т и -
н я … 
Т о в а 
е мо-
я т а 
п р и -
казка!

А з 
с ъ м 

вкусил глада, зная какво 
значи да бъдеш без покрив! 
Нещо повече, аз съм изпи-
тал унизителната болка 
на скитника шут, в чиито 

гърди бушу-
ва цял океан 
от гор-
дост, а 
трябва-
ше под-
х в ъ р л я н и -
те монети 
да го пресу-
ш а -

ват. Но въ-
преки всичко аз съм жив, 
а за живите обикновено 
малко се говори.

По-добре да говорим за 
теб!

След твоето име, Же-
ралдин, е моето – Чаплин. 
С него повече от четири-
десет години съм разсми-
вал хората на земята. 
Но аз съм плакал повече, 
отколкото те са се сме-
ли, Жералдин! В света, в 
който ти живееш, не съ-
ществуват само танци 
и музика!

В полунощ, когато из-
лизаш от големия салон, 

ти забрави богатите по-
читатели, но не забравяй 
да попиташ шофьора на 
таксито, който те от-
вежда у дома, за неговата 
жена… И ако е бремемнна, 
ако няма пари да купи дре-
шка на детето, ти сложи 
пари в ръката му. Казал 
съм в банката да изпла-

щат тези твои раз-
ходи. Но за другите – 
ти трябва да изпра-
щаш точната смет-
ка! От време на вре-
ме с метрото или 
с автобус разглеж-
дай града, разхож-
дай се. Гледай хора-
та! И най-малкото 
по един път на ден 
казвай: „И аз съм ед-
на от тях!” Да! Ти си 
една от тях, моето 
момиче. Нещо пове-

че! Изкуството, пре-
ди да даде на човека 

крила, за да излети 
във висините, обик-

новено му счупва 
краката. И кога-

то дойде мо-
мент, в кой-

то ти по-
ч у в с т -

ваш себе си над пуб-
ликата, веднага на-

пусни сцената! Иди с пър-
вото такси в околности-
те на Париж. Аз много до-
бре ги познавам!… 

Там ще видиш много 
танцьорки като теб – 
даже по-красиви от теб 
и по-горди от теб. От 
ослепителния блясък на 
прожекторите на твоя 
театър няма и следа! За 
тях прожектор е луната. 
Погледни, добре поглед-
ни! Не танцуват ли по-
добре от теб? Признай 
си, моето момиче! Винаги 
има някой, който танцу-
ва по-добре! И знай – в се-

мейството на Чарли ни-
кой не е бил толкова груб, 
за да може да ругае един 
файтонджия или да поди-
грае просяка, седнал край 
Сена…Аз ще умра, но ти 
ще живееш… Искам ти ни-
кога да не живееш в бед-
ност! Заедно с това пис-
мо ти изпращам и един бял 
чек. Колкото искаш пиши 
на него. Но когато харчиш 
два франка, не забравяй да 
си кажеш, че третата мо-
нета не е твоя. Тя тряб-
ва да принадлежи на непо-
знатия мъж, който се нуж-
дае от един франк. А не-
го ти лесно можеш да на-
мериш. Поискаш ли да ви-
диш тези непознати бед-
няци, ти можеш навсякъде 
да ги откриеш. Ако говоря 
с теб за пари, правя това, 
защото познавам измам-
ната сила на тези дяво-
ли… Знаеш ли, дълго вре-

ме съм прекарал в цирка. 
И винаги съм се безпокоял 
за въжеиграчите. Но тряб-
ва да ти кажа една исти-
на, мое момиче – хората 
падат по-лесно от твър-
дата земя, отколкото иг-
рачите от нестабилното 
въже. Може би някоя вечер 
блясъкът на най-скъпия 
диамант ще те измами. В 
същата тази вечер този 
диамант ще бъде твоето 
нестабилно въже и пада-
нето ти е сигурно. Може 
би един ден красивото ли-
це на някой принц ще те 
измами. В същия ден ти 
ще бъдеш неопитен въже-
играч, а неопитните въ-
жеиграчи винаги падат… 
Не продавай сърцето си за 
злато и накити. Защото 
най-големият диамант е 
Слънцето. За щастие той 
блести на лицето на все-
ки човек! И когато някой 
ден се влюбиш в някой мъж, 

ти бъди цялата с него. 
На майка ти съм казал 
да ти пише за това. Тя 
по-добре познава любо-
вта от мен, на нея пò й 
приляга да ти говори за 
това…

Твоята работа е 
много трудна. Аз знам 
това. Тялото ти е по-
крито само с парче коп-
рина. Заради изкуство-
то може и гол да се по-
явиш на сцената, но да 
се върнеш от там по-
облечен и по-чист…

Но нищо друго и ни-
кой друг на този свят не 
заслужава да вижда да-
же и ноктите на крака-
та на едно момиче. Го-
лотата е болест на на-
шето време.

Аз съм стар и мо-
же би думите ми зву-
чат смешно. Но според 
мен твоето голо тяло 
трябва да принадлежи 
на този, който обича 
голата ти душа. Не е 
страшно, ако твоето 
убеждение за това е от 
преди десет години, от 
времето, което си оти-
ва. Не бой се – тези де-
сет години няма да те 
състарят. Но както и 
да е, искам ти да бъдеш 
последният човек, кой-
то става поданик на 
острова на голите!…

Знам, че синове и ба-
щи винаги са бивали във 
вечен двубой. С мене, с 
моите мисли воювай, 
мое момиче. Аз не оби-
чам покорните деца. И 
преди да капнат сълзи-
те от очите ми върху 
това писмо, искам да 
вярвам – тази вечер е 

Коледа, вечер на чудеса. 
Искам да стане чудо – 
ти наистина да си раз-
брала всичко, което ис-
кам да ти кажа.

Чарли е вече оста-
рял, Жералдин! Рано 
или късно вместо с бя-
ла коприна за сцената 
ти ще трябва да се об-
лечеш в черно, за да дой-
деш на моя гроб. Сега не 
искам да те безпокоя. 
Само от време на вре-
ме се поглеждай в огле-
далото, там ще ме ви-
диш. Кръвта ми тече в 
твоите вени. Искам да-
же тогава, когато в мо-
ите вени кръвта пре-
съхне, да не забравяш 
баща си – Чарли. Аз не 
бях ангел, но доколко-
то можах, се стремях 
да бъда човек. Опитай 
и ти.

 Целувам те, Чарли



19.XII.2018 - 1.I.2019 г. 51-52
Български

Питате ли сте се защо хората по света празну-
ват Новата година точно в този момент? Оказва 
се, че тя не винаги е била на 1 януари, а и все още 
не е в някои култури. 

Древните месопотамци са празнували 
своята Нова година с 12-дневен фестивал 
Акиту в деня на пролетното равноденствие. 
Името Акиту е от шумерски и значи "ечемик". 
Жителите на древна Месопотамия са го чест-
вали с два празника в чест на началото на 
всяка от двете половини на годината в шу-
мерския календар, маркирайки засяване-
то на ечемика през есента и жътвата му 
през пролетта.

гърците са празнували зимното 
слънцестоене на 20 декември. Рим-
ският историк Луций Марций Цен-
сорий съобщава, че египтяните 
са празнували обиколката около 
слънцето на 20 юли.

По време на римската епоха 
март бележи началото на кален-
дара. След това през 46 пр. н. е. 
Цезар създава Юлианския ка-
лендар, който определя Нова-
та година да се отбелязва как-
то е сега. От 1 януари консу-
лите са встъпвали в длъжност 
и Новата година е преместе-
на от март в януари, за да е 
по-удобно за администрацията.

Но дори и Юлий Цезар не може да 
стандартизира календара. Тържествата 
за Нова година продължават да се местят назад 
и напред в календара, докато папа Григорий 
XIII налага Григорианския календар през 1582. 

григорианският календар е опит да се на-
прави календар, който да спре местенето на се-
зоните, защото Юлианският календар има пове-
че високосни години, отколкото е необходимо, 

така че през 1500 г. първият ден на пролетта 
идва 10 дни по-рано. 

Въпреки че изборът на началото на нова-
та година е по същество произволен от плане-
тарна гледна точка, има едно забележително 

астрономическо събитие, което се случва по 
това време: Земята е най-близо до Слънцето 

в началото на януари - това е точка, извест-
на като перихелий. 

Понастоящем 1 януари е почти универ-
сално признат за началото на новата го-

дина, въпреки че има няколко отклоне-
ния - Афганистан, Етиопия, Иран, Непал 

и Саудитска Арабия разчитат на свои 
собствени календари.

Различните религии също праз-
нуват Нова година по различно 

време. Така например еврей-
ският календар е лунен и тях-

ната Нова година, Рош Хашана, 
обикновено се празнува меж-
ду септември и октомври. 

ислямският календар е 
лунен и датата, определяща 
Новата година, може да се 
мести значително. Така на-
пример през 2008 г. ислям-

ската Нова година се празнува на 
29 декември, през 2017 - на 22 септември.

китайския календар също е лунен, но китай-
ската Нова година се пада между 21 януари и 20 
февруари. 
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Защо празнуваме на 1 януари?

Посрещането на 
Новата годи-
на несъмнено е 

свързано с много емо-
ции, трескаво очакване 
и усилена подготовка. 
Това е времето на на-
дежда и позитивизъм, 
в което взимаме кон-
структивни решения 
как да променим жи-
вота си в по-добра на-
сока. Ако ви се иска та-
зи година празникът да 
е оригинален и запом-
нящ се, ви предлагаме 
идеи, за да прекарате 
една щастлива и неза-
бравима новогодишна 
вечер.

Направете нещо 
изработено лично, 
за да поздравите 

своите гости
Няма по-личен и 

скъп подарък от соб-
ственоръчно израбо-
тените дребни, но сан-
тиментални подаръци. 
Една картичка, детска 
рисунка или колаж с  
най-щастливите ви се-
мейни моменти биха 
разтопили всеки при-
състващ. Милият жест 
и трудът, които сте вло-
жили в изненадите за 
своите гости, няма да 

останат неоценени.
опаковайте различно 

и интересно
Една по-свежа и нес-

тандартна опаковка на 
вече приготвените пода-
ръци е чудесен начин да 
повдигнете новогодиш-
ния дух и да накарате 
гостите си да тръпнат в 
очакване каква е изнена-
дата им. Излезте от рам-
ките, бъдете нови, свежи, 
различни и уникални. За 
да опаковате приготве-
ните дарове, използвай-
те тъкани, мрежи, пла-
тове, а защо не и вест-
ници? Важното е граду-
сът на настроение да бъ-
де вдигнат максимално 
и емоциите да са поло-
жителни.

Напишете нещо 
мило на всеки от 
присъстващите

Някакво новогодиш-
но пожелание или прос-
то кратък текст, в кой-
то да опишете колко е 
скъп човекът, за когото 
е предназначен, е пре-
красен начин да накара-
те гостите ви да запомнят  
тържеството.

Танцувайте, танцувайте, 
танцувайте!

Освен изкуство, кра-
сота и страст танците са 
чудесен начин да се из-
бавим от стреса и напре-
жението и да се забавля-
в а м е . 
Н я -
ма по-
щур и 
весел 
купон 
от то-
зи с 
много 
танци 
и до-
б р о 
н а -
с т р о -
е н и е . 
З а -
т о в а 
грабвайте най-близко 
стоящия  и се разкър-
шете на импровизиран 
от вас дансинг. Не оста-
вяйте нито един от ваши-
те гости да скучае на ма-
сата. Организирайте си 
танцов маратон с награ-
ди и лакомства, бъдете 
новатори, хванете се на 
влакче, забавлявайте се.

Планирайте 
празничната трапеза

Една добре организи-
рана маса с вкусни ястия 
и украса могат много да 
впечатлят вашите гости, 
стига да е направена със 

стил и любов. Тук отно-
во можете да покажете 
вашата авантюристична 
натура, да изненадате и 
провокирате. 

Пригответе нетради-
ционно и екзотично яс-
тие от най-отдалечено-
то кътче на света, не-
що, което присъстващи-
те никога не са опитва-

Наистина ли новата годи-
на ни носи нов късмет? И за-
дължително ли трябва да оч-
акваме, че този нов късмет ще 
е по-добър от стария?

След новогодишната нощ 
се събудих именно с тези въ-
проси и нуждата от отговори. 
Така стигнах до извода, че за 
мен късметът през новата го-

дина най-вече означава нови 
преживявания, нови уроци, 
нови решения, срещи с нови 
хора и нови предизвикател-
ства. Надявам се да означава 
и нови приятелства, нова лю-
бов, нови пътешествия и дори 
нова по-добра аз.

Е, не мога да бъда сигурна, 
че всичко, което ни предстои, 

задължително ще е по-поло-
жително и хубаво от това, ко-
ето ни се е случило през из-
миналата година. Но в едно 
нещо съм абсолютно сигур-
на – предстоят ни много ин-
тересни и вълнуващи неща. 
Понякога те ще са вдъхновя-
ващи и зареждащи, друг път 
ще бъдат демотивиращи и 

разочароващи. Но ще са но-
ви и ще ни се случат. Ще 
ни помагат да осъзнаваме 
грешките си, да се проме-
няме, да бъдем по-добри, 
по-загрижени и по-силни. 
И аз ги очаквам с голямо 
нетърпение, малко любо-
питство и много надежда. 

Все пак новата година е пред 
нас, а с нея и новият ни късмет!

кристина МлаДЕНова

Наистина ли новата годи- дина най-вече означава нови задължително ще е по-поло-

Ñ ëþáîïèòñòâî è íàäåæäà

Независимо от традициитe  и културата на раз-
личните държави за всяка Нова година повечето 
приготвят кръгла питка за трапезата. В това чис-
ло влизаме и българите, които разчупваме питата, 
щом седнем на масата. Формата на питката задъл-
жително трябва да е кръгла и това не е случайно, 
тъй като кръгът символизира вечността, но различ-
ните нации са я наименували по различен начин. 

в италия тя е поръсена със захар, а холандците и 
поляците я предпочитат с пълнеж 
от ябълки, стафиди или гор-
ски плодове. 

За много култу-
ри е на късмет да 
скриете печивото, 
преди да седнете 
на масата. 

в Мексико пи-
тката има дупка в сре-
дата подобно на нашия к е к с 
и отстрани се украсява със захароса-
ни плодове. 

Гърците приготвят василопита от портокалови 
кори и бадеми и вътре скриват монета. Точно в по-
лунощ разчупват питката и я разпределят между хо-
рата на трапезата, започвайки от най-възрастния. 
Смята се, че този, в чието парче е монетата, ще бъ-
де най-големият късметлия през годината. 

в Швеция и Норвегия приготвят оризов пу-
динг и вместо късметлийска монета поставяй къс-
метлийска ядка. 

в Шотландия е прието, отивайки на гости през 
първия ден от новата година, да носите подарък от 
тесто, защото символизира плодородието и благо-
денствието. Най-често се подарява кейк със суше-
ни плодове и ядки.

кръгла питка

тя е поръсена със захар, а холандците и 
поляците я предпочитат с пълнеж 
от ябълки, стафиди или гор-

За много култу-
ри е на късмет да 
скриете печивото, 
преди да седнете 

 пи-
тката има дупка в сре-
дата подобно на нашия к е к с 
и отстрани се украсява със захароса-

ли. Овкусете вече по-
знатите и скучни ястия 
с различна подправка, 
пригответе за всеки от 
вашите гости нещо, ко-
ето обича. Ако сте креа-
тивна и свободомисле-
ща душа, дайте воля на 
вашето въображение. 
Бъдете творци, заба-

влявайте се 
и докато гот-
вите.
Необичаен 
стайлинг за 

партито
Какво по-

добро от 
бал с мас-
ки на нова 
година? За-
що пък не! 
О р г а н и з и -
райте не-
що интерес-
но. Може да 
и з м и с л и т е 

специален дрескод за 
вашите гости или ве-
черта да бъде тема-
тична. 

Изберете си филм и 
се облечете като геро-
ите от него, направете 
украсата на дома и ма-
сата ви в подходящ за 
целта стил.

„Тайните 
на чувала“

Това е забавна игра, 
която можете да вклю-
чите в сценария за но-
вогодишната нощ. Все-
ки от гостите измисля 
на някого подарък и го 
слага в чувала, важно 
е всичко да става ано-
нимно. В края на вечер-
та всеки отваря своя по-
дарък.

Направете си 
равносметка за 

изминалата година
Няма нищо по-важно 

от това да се замислим. 
Посрещането на Новата 
година е важен момент, 
в който да вземем кар-
динални решения за жи-
вота си, да обмислим как 
да станем по-добри и да 
направим всичко по си-
лите си, за да се проме-
ним. Направете си рав-
носметка за измина-
лата година, помисле-
те къде сте сгрешили и 
какво искате да попра-
вите. Действайте! Рабо-
тете върху самоусъвър-
шенстването си и дер-
зайте!  Поставете си це-
ли и ги догонете! Бъде-
те щастливи и обичайте!

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА



19.XII.2018 - 1.I.2019 г.51-52

2

Български34 Тиха нощ свята нощ

Спорната дата

Светата Църква е отре-
дила честването на Рож-
дество Христово да трае 
три дни. Библейската ле-
генда разказва, че по вре-
ме на римското владиче-
ство на Палестина импера-
тор Август наредил пре-
брояване на населени-
ето. Според наред-
бата всеки трябва-
ло да отиде в гра-
да на своите деди 
и там да се запи-
ше. Благочестиви-
те Йосиф и Мария 
се отправили от Га-
лилея, от град Наза-
рат, към Юдея, в град Ви-
тлеем. Когато пристигнали, 
всички страноприемници и 
домове били препълнени, 
ето защо те се настанили 
в една пещера близо до 
Витлеем, където пастири-
те приютявали стадата си. 

Настъпил часът Пресве-
тата  Дева да роди своя бо-
жествен син. Когато се ро-
дил Спасителят на човешкия 
род, ангел Господен възве-

стил на пастирите в полето 
за раждането Му, а заедно с 
ангела многобройно небес-
но войнство възхвалявало 
Бога: „Слава във висините 
Б о -

г у 
и на земята 
мир, между човеците бла-
говоление!”. После пастири-
те отишли и се поклонили 
на божествения  Младенец. 
В часа на Христовото Рож-
дество чудна звезда огря-
ла небосклона. Мъдреците 
я приели като знак за поя-
вата на велик Цар. Те пое-

Бог Се роди!

всички църкви, ка-
то всяка една за-
пазва собствената 
си традиция на ус-
тановяване на да-
тата на празника. 

Повод за това 
твърдение дава 
фактът, че дока-
то на Запад църк-
вите първи са раз-
делили Рождест-
во от Богояв-
ление, на Изток 
двата празника 
продължават да 
се честват заед-

но на 6 януари. Св. Ва-
силий Велики (379 г.) е 
първият архиерей, кой-
то възприема на Изток 
западния начин на праз-
нуването на Рождество 
и църквите в Кесария в 
периода 360-370 г. за-
почват да празнуват на 
25 декември. В Констан-
тинопол Рождество Хри-
стово се чества на 25 
декември за първи път 
в годината след смъртта 
на императора арианин 
Валент, който е убит от 
готите при Адрианопол 
(Одрин) в 378 г. 

Постепенно и другите 
източни църкви възприе-
мат практиката на Запад-
ната църква. Това обаче 
не става веднага, а в по-
продължителен период 
от време. 

Едва от 6 век нататък е 
възможно да говорим за 
едно всеобщо, унифици-
рано и официално санк-
ционирано от страна на 
империята празнуване 
на Рождество Христово 
и свързаните с него праз-
ници от цялата църква.

Винаги когато наближа-
ва Коледа, започваме да 
се чувстваме по различен 
начин. 

Древните вярвали, че в 
този миг се ражда Слънце-
то. И в настоящето, очак-
вайки Коледа, сякаш вся-
ка година се приготвяме 
да приемем неговата свет-
лина в себе си. Рождество 
Христово не е само ден, на 
който си подаряваме люби-
ми и желани вещи. Той е 
времето, в което се обръ-
щаме към близките си, за да 
им дарим обичта си, за да 
им покажем, че те са най-
важната част от живота ни.         

Коледа е празник на се-
мейството, на топлината 
между хората, на нейното 
споделяне помежду им. Той 
не е изпълнен с фойервер-
ки и оглушителна музика. 
По-скоро е мълчаливо по-
срещане на едно свято раж-
дане. Свързан е с идването 

на нов живот, затова в него 
има почит и смирение пред 
съкровеното събитие. Из-
пълнен е с притихнала ра-
дост пред очакването на 

един разтварящ се в тайн-
ственост свят.        

Светлината на Коледа е 
толкова въздействаща, че 
ни кара да се обърнем към 
себе си и да се запитаме за 
всичко, което е чудо за нас. 
Това ни прави част от ней-
ната магия. Сядайки около 
коледната трапеза, ние пре-
живяваме необикновеното 
рождение заедно. Споделе-
ната радост е по-силна и за-
разителна. Духът на Коледа 
оживява, когато всеки но-
си частица от нея в сърце-
то си. Когато всеки от нас 
срещне обичта на човека 
до себе си. 

Празникът Рождество 
Христово не е в скъпите 
подаръци. Той е в това да 
направиш някого щастлив. 
Всеки е способен на добри 
дела. Ако не сме сторили 
поне едно, Коледа е подхо-
дящ момент да опитаме да 
изпълним пропуснатото. Не 

з а щ о -
то така 
т р я б -
ва, а 
защото 
ще се 
почув-
с т в а -
ме по-
щ а с т -
ливи.           

Д у -
х ъ т 
на Ко-
л е д а 
п р о -
блясва 
в мига, 
в кой-

то дарим усмивка, в кой-
то подадем ръка. Само то-
гава силата на празника 
се ражда в нас и ни пра-
ви живи. 

Духът на Коледа

От стр. 1
В святата Рождествен-

ска нощ душите ни се из-
пълват със свещен тре-
пет, който укрепва вярата, надеждата и любо-
вта ни. Обещаният Спасител се роди в скром-
на обстановка, далеч от светската суета, но 
незалязващата Му светлина озари всички 
краища на света. Затова ние, които го изпо-
вядваме като Бог и Спасител, да му прине-
сем като благоуханна жертва сърцата си и го 
посрещнем с крепка вяра, дръзновена надеж-
да и искрена любов.

Всички заедно да празнуваме със смирение 
при яслите на Богомладенеца и не забравя-
ме онези, които са в самота, трудности и се 
нуждаят от нашето милосърдие, братска пре-
гръдка и помощ.

Молитвено благопожелаваме Родилият се 
Господ и Спасител Иисус христос да дари все-
ки български дом в Родината с крепко здраве 
и дългоденствие.

Благодатта и мирът на Родилия се Богом-
ладенец  да бъде с всички вас! 

За много и благословени години!
Честито Рождество христово и Новата 2019 

година!

Честито 
Рождество 
христово!

ли към Юдея да Му се покло-
нят и принесат дарове. След-
вали звездата и като намерили 
Младенеца и Майка Му, падна-
ли ничком, поклонили се и Му 
принесли своите дарове - зла-
то, ливан и смирна. 

Когато Ирод разбрал за ид-
ването на мъдреците 

от изток и кога-
то първосве-

щениците и 
книжници-

те му  ка-
зали, че 
н о в и -
ят цар 
се е ро-

дил във 
В и т л е е м 

и се сбъдва 
старозаветното 

предсказание на  
пророк Михей, Ирод на-

редил да бъдат избити всички 
витлеемски младенци. 

Ангел господен се явил на 
сън на Йосиф и му наредил да 
вземе Младенеца и Майка Му 
и да се отправят към Египет. 
Със закрилата на Бога свето-
то семейство се спасило в Еги-
пет и стояло там до смъртта 
на цар Ирод.

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

НЕОФИТ, патриарх български

Древната църква не е 
запазила датата на Хрис-
товото раждане, въпре-
ки че чак до 18 в. мно-
зина са смятали 25 де-
кември за точния ден на 
Христовото Рождество. 
Не е съществувало ни-
какво авторитетно пре-
дание нито за деня, нито 
за месеца, в който това 
се е случило. Езическите 
народи са отбелязвали с 
особена тържественост 
раждането като ден на 
радост и щастие. Юдеи-
те, напротив, са го смя-
тали  за начало и извор 
на скръб и страдание. 

За първите христия-
ни, подложени на еже-
дневни гонения в Рим-
ската империя, за рож-
ден ден се е смятал де-
нят, в който някой е за-
гивал мъченически за 
Христос, и тези дни са се 
наричали „dies natales” – 
„рождени дни”, т. е. дни, 
в които се раждаме за 
небето. 

След установяването 
на празника Рождество 
Христово в един про-
дължителен период от 
време не се чества са-

мостоятелно, а заедно 
с Богоявление и други 
празници, като основ-
ният акцент е бил вър-
ху Кръщението Госпо-
дне, както и поклонение-
то на влъхвите. Рождест-
во Христово и поклоне-
нието на влъхвите обаче 
е оставало в сянката на 
Богоявление. 

Нещо повече, чак до 
5 век е липсвало едино-
душие кога трябва да се 
празнува Рождеството. 
Различните църкви са 
смятали, че Христос се 
е родил в различно вре-
ме – в периода от март 
до януари, като според 
предположенията си са 
чествали и празника.

Най-ранното сигурно 
споменаване на датата 
25 декември като ден 
на Христовото Рождест-
во има в Римския хро-
нограф от 354 г., но там 
не се споменава за ня-
какво определено чест-
ване. Вероятно много 
скоро след 354 г. Рож-
дество Христово започ-
ва да се чества от почти 
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ТайнаТа на СимволиТе
 Най-старият обичай за Ко-

леда е да се украсява 
зелена елхичка 

По-късно, за да стане укра-
сата по-празнична, започна-
ли да кичат елхата с гирлян-
ди, сухи сладки и свещички, 
а ябълките потапяли в чер-
вен захарен сироп. На върха 
поставяли красива звезда, за 
да напомня нощта, когато Ви-
тлеемската звезда възвести-
ла раждането на Христос. В 
наши дни ябълките и слад-
ките са заменени с различни 
играчки и гирлянди.

Според някои изследо-
ватели обаче коледната ел-
ха води началото си от ези-
ческите празненства, а дру-
ги също свързват украсено-
то дърво с християнството. 
Според една от версиите и 
бенедиктинският монах Бо-
нифаций използвал в своите 
проповеди елха като анало-
гия на светата Троица. Друга 
история разказва, че Мартин 
Лутер, бащата на Реформа-
цията в Западна Европа, вър-
вейки през гората, неволно 
вижда как звездите блещу-
кат между клонките на дър-
ветата, сякаш са украсени 
с безброй свещи. Възхитен 
от гледката, той отсича ед-
на елха, отнася я на децата 
си у дома, където цялото се-
мейство поставя тънки све-
щички между клонките, лю-
бувайки се на красотата на 
дръвчето.

Лавровото дърво 
и тисът 

са символите на триумфа и 
безсмъртието, а коледният 
венец напомня короната от 
тръни, която е поставена на 
главата на Исус по време на 
разпятието му на кръста.

Запалената
 свещ

в рождественските 
символи е свързана 
със светлината на 
небесата, със слън-
чевата топлина, с 
любовта, страстта и 
надеждата. Тя е пър-
вообраз на светли-

ната, ко-
ято Ис-
ус Хрис-
тос носи 

на света и ни извежда от тъм-
нината. Светлината ни пома-
га да видим пътя на живота. 
Свещта е също и духовност-

та, вярата, копне-
жът по духовното. 
Тя се свързва с ми-
молетността, пре-
ходността на чо-
вешкия живот и 
бързото изнизва-
не на годините.

Обичаят 
да се поднасят 

подаръци 
на този празник 
има корени и в 
Светото писание. 
В християнството 
традицията идва 
от момента, в кой-
то мъдреците да-
ряват новороде-
ния Исус със зла-
то, тамян и смирна. 
Според евангелие-
то на Матей в Биб-

лията се казва, че когато 
те дошли и видели де-
тето с неговата 
майка Мария, 
се поклонили 
с уважение и 
му поднесли 
своите даро-
ве. Но най-
големият 
дар, кой-
то е даден 
на човечест-
вото, е сами-
ят Божи син.

камбанки, 
коледни 
чорапки, 

вкусни 
близалки…

Основните коледни цве-
тове са червено и зелено 
и това не е случайно. Зеле-
ният цвят символизира на-
деждата, растежа и живота 
в цялост, а червеният – са-
можертвата на 
Христос и про-
лятата кръв.

И г р а ч к и т е , 
които слагаме 
на елхата, също 
имат символно 
значение. 
Звънчетата 

са сред най-за-
бавните и коло-
ритни орнамен-
ти, красящи ел-
хата.  Камбанки-
те свързваме с църквата и 
християнската религия. Те 
канят вярващите да дойдат 
и да се поклонят в църква-
та и символизират хармони-
ята в християнското обще-

ство, действат като посред-
ник между Земята и Небето, 
представляват връзката 
между хората и Бога.

Според християнство-
то камбанките известяват 
за идването на Христос на зе-
мята. Хората вярват, че тех-
ният звън сплотява и пома-
га на лутащите се да се 
върнат у дома. Освен 
това звънчетата 
са и древен сим-
вол, който гони зло-
то, затова не пропускайте да 
украсите дома си с тях.

Дали ще ги видите прикре-
пени към опаковката на по-
даръците или кокетно пода-
ващи се измежду коледната 
украса на елхата, панделките 
също имат водеща роля по 
време на празниците. Всъщ-
ност панделката символи-
зира семейните връзки, за-
дружността и приемственос-
тта на традициите. Възпри-

ема се като 
з н а к 

за единство.
Традицията със закачва-

нето на 
чорапи

 и пълненето им с подаръци 
е част от празничните риту-

али. Използват се главно ка-
то доказателство за малки-
те, че Дядо Коледа наистина 
съществува, и са символ на 
неговата щедрост. Легенда-
та разказва, че белобрадият 

старец съжалил едно бе-
дно семейство и решил, 
че ще им помогне.

Преди да си замине 
с шейната, той пуснал 
няколко златни монети 
през комина. Но до ог-
нището били закачени 
няколко чорапи да съх-
нат и монетите попадна-
ли случайно в тях. Случ-
ката се разчула и хората 
започнали да закачат ко-
ледни чорапи с надежда 
да получат някакъв дар 

от Дядо Коледа.
Вкусните 

близалки
във формата на бастунчета 
са един от символите на ко-
ледните празници. Извитата 

захарна пръчица е първооб-
раз на гегата на пастирите, 

които първи огласили но-
вината за раждането на 
Христос. Преди време 
се използвали, за да 
държат малчуганите 

тихи по време на цър-
ковната служба. Говори 

се, че през 19 век някакъв 
американец, собственик на 
захарна фабрика, искал да 
измайстори лакомство за 
празниците.

Използвал белия цвят ка-
то символ на чистотата и не-
винността и червения – като 
знак за божията саможерт-
ва. Избрал формата на ов-
чарска гега, тъй като Христос 
се възприема като пастир на 
всички хора. Днес много хо-
ра смятат, че коледните бли-
залки са приели тази фор-

ма, защото обърнати на-
обратно, изглеждат като 
първата буква от името 
на Христос на латиница 
– J от Jesus. 

Хората започват да ук-
расяват елхата с 

гирлянди
през 17 век. 
Легендата раз-
казва как една 
бедна вдови-
ца много иска-

ла да зарадва де-
цата си за Коледа, 
като им украси ел-
ха. През нощта ня-
колко паяка из-
плели своите мре-
жи между клоните 
на дръвчето. Кога-
то сутринта децата 
видели паяжината, 
решили да я оцве-
тят в сребристо, за 
да не се разстрои 
майка им. В гирляндите е за-
кодирано и друго силно пос-
лание - окичвайки ги, смире-
но да помислим за пътя, кой-
то извървяваме с неговото 
начало, цикличност и край.

Клонката имел
Едно овчарче било 

заспало в гората, но 
се събудило внезап-

но и видяло в небето яр-
ка светлина. То много се 

изплашило и хукнало да 
бяга, излизайки на по-
лето. Там чуло песен-

та на ангелите и видяло 
много хора да вървят в 
една посока. Попитало 

ги къде отиват, а те му 
отговорили, че се е родил 

Божият син. Всеки носел по-
дарък за бебето, а овчарче-
то нямало нищо.

Постепенно забавило ход 
и из-
п а д -
н а л о 
в уни-
н и е , 
защо-
то не 
може-
ло да 
отиде 
с праз-
ни ръ-
це при 

малкия Исус. Както вървяло 
умислено, овчарчето без да 
иска, се уболо на някакви 
тръни.

Погледнало надолу и ви-
дяло зелена клонка. Взело я 
и продължило пътя. Когато 
стигнало до яслата, в която 
спял малкият Исус, момче-
то поднесло своя скромен 
дар. От стискането на бод-
ливата клонка обаче ръцете 
му се били изранили. Капки-
те кръв паднали върху зеле-
ните листа и мигом се пре-
върнали в красиви червени 
плодчета.

Топки по елхата
Във Витлеем живеел мно-

го беден уличен художник. 
Той си нямал нищичко и бил 
много тъжен, че няма какво 
да подари на малкото бебе, 
което всички искали да ви-
дят. От любопитство все пак 
отишъл и той да погледне но-
вороденото.

Когато пристъпил към 
бебето, решил, че като ня-
ма какво да му подари, по-
не може да го позабавлява 
малко. И започнал да жонг-
лира с няколко топки. А бе-

бето звънко се разсмяло. 
Ето защо всяка година хо-

рата по света украсяват ел-
хите си с шарени топки, ко-
ито да напомнят за смеха на 
малкия Исус.

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА
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С духа на отминали временаКоледните кар-
тички имат 
дълга и инте-

ресна история. По све-
дения на редица хронис-
ти корените им се кри-
ят в далечно-
то среднове-
ковие. Преди 
векове в ев-
ропейските 
църкви и ма-
настири из-
р а б о т в а т 
м и н и а т ю р -
ни гравюри с 
трогателно-
н а з и д а т е л -
ни библей-
ски сюжети. 
Аристокра-
ти и замож-
ни търговци 
купуват те-
зи праобра-
зци на колед-
ни честит-
ки,  украся-
ват с тях до-
мовете си и  
вярват, че 
така привли-
чат божията 
благодат.

Хората с по-голе-
ми финансови възмож-
ности подаряват гра-
вюри и на близките си. 

Сред любимите и раз-
пространени в цял свят ко-
ледни обичаи е изпраща-
нето на честитки с благопо-
желания за здраве, щастие 
и любов. Не само за "кайма-
ка” на обществото, но и за 
простолюдието е въпрос 
на чест,  престиж и къс-
мет да украси с прелест-
ните "подвижни” картинки 
дома си в тихата и свята 
рождественска нощ. Те се 
възприемат като своеоб-
разна прелюдия към праз-
ничното настроение и на-
чин за единение на близки-
те и приятелите, намиращи 
се в различ-
ни  краища 
на света.

Истин-
ската 
коледна 
картич-

ка
 обаче е 
и з м и с л е -
на в края 
на XVIII в. 
от англий-
ския ху-
дожник Добсън. Гениал-
ното хрумване го осеня-
ва, докато на празничната 
трапеза  си похапва тра-
диционната печена пати-
ца, гарнирайки я обилно 
с пунш. За да избяга от са-
мотата, художникът ри-
сува на картонче първа-
та поздравителна колед-
на честитка. По-късно тя 
е литографирана и "изо-
бретението” на англича-
нина се появява на паза-
ра. То се посреща с огро-
мен интерес. Тогава хора-
та все още не изпращат 
литографиите по пощата, 
а си ги подаряват лично. 

Години по-късно френ-
ският художник Демезон 

предлага картички-
те да се изпращат с 

пощенски дилижанси до 
получателите, за да се об-

хване по-широк кръг от хо-
ра, удостоени с честта да 
бъдат поздравени от близ-
ките си с Рождество Хри-
стово. Рационалната идея 
о б а ч е 
няма ус-
пех, тъй 
като по-
л и ц и я -
та проя-
вява не-
з д р а в 
интерес 
към съ-
д ъ р ж а -
н и е т о 
на пос-
ланията. 
Така не-
д а л н о -
видните французи пропус-

кат възможността да ста-
нат родината на първата 
в света пощенска коледна 
картичка.

През 1843 г. в Лондон 
се продават 1000 бройки 

от пощенския "пионер” с 
коледни мотиви. Картич-

ката изобразява щаст-
ливо семейно търже-
ство, а под рисунката 
има надпис "Честита Ко-
леда и Весела Нова го-
дина”. Идеята принадле-
жи на сър Хенри Коул, 
а художникът, реализи-
рал коледната "приуми-
ца” на английския ари-
стократ, се нарича Джон 
Колкот Хорзли.

Западното изобрете-
ние се харесва и на ру-
ските дворяни, много от 
които  започват да ко-
лекционират рождест-
венските картинки. Ве-
роятно малцина зна-
ят любопитния факт, че 
руските търговци купу-
ват картички без надпис 
от Англия, а по-късно по-
ръчват на тях ръчно да 
се изпишат поздравле-
ния на кирилица. Тази 
практика по-късно се 
възприема и у нас.

Първите коледни кар-
тички пристигат в 
Америка през 1850 г. 

Тук обаче те са мно-

го скъпи и в началото се 
считат приви-
легия само на 
по-богатите. 
През 1875 г. 
печатарят Лу-
ис Пранг, пол-
ски емигрант, 
започва масо-
во производ-
ство на кар-
тички, използ-
вайки техно-
логията на 
пълноцветния 
печат, и про-
дава около 5 

милиона екземляра всяка 
година. През 1915 г. Джон 
Хол и братята му създа-
ват картички „Холмарк” 

(Hallmark), които са мно-
го известни по цял свят 

и днес. Най-известните 
руски художници

 Александър Бенуа 
и Иван Библин 

създават първата 
коледна картичка в 
Русия през 1898 г. 

Парите от нейната про-
дажба били дадени за бла-
готворителни цели.  

В Дания се ражда иде-
ята сумата, която се дава 
за картички, да се дарява 
за благотворителност. По 
този начин различни бла-
готворителни организа-
ции по цял свят и до днес 
събират дарения за бла-

городни каузи.

И България 
не остава 
безразлична 
към магията на 
"подвижните” 
рождествен -
ски пожелания. 
Появата  дати-
ра още от пър-
вите месеци на 
Руско-турска-
та война, кога-
то се поставят 
и основите на 

пощенските служби в стра-
ната. Нашите предци въз-
приемат и практиката да се 
доставят празничните кар-
тички от чужбина, като на 
лицевата им част се поста-
вя текст на български.

П ъ р в а т а 
коледна кар-
тичка в Бълга-
рия е изпра-
тена по поща-
та през 1885 г. 
Традицията е 
въведена от 
княз Ферди-
нанд, първия 
притежател 
на подобна 
честитка. И до 
днес семей-
ство Сакско-
б у р г г о т с к и 
притежават 
една от най-
богатите и 
ценни колек-
ции в света от 
поздравител-
ни коледни и 
новогодиш-
ни картички. 
Първите картички се из-
работват и печатат в Гер-
мания, след което се доба-
вя текст на български език. 
Най-масово картичките са 
разпространяват в край-
дунавските градове Русе, 
Лом, Видин, тъй като мо-

дата идва от Виена. В нача-
лото на 20 век русенската 
печатница „Модерно изку-
ство” произвежда първите 
картички в България. 

Разнообразието от 
рождественските "картин-
ки” в началото на  миналия 
век е наистина смайващо. 
По рафтовете на  търнов-
ските книжарници и по 
витрините на магазините 
се срещат честитки - ис-

тински произведения на 
изкуството. Почти всички 
са отпечатани в чужбина, а 
някои дори са изрисувани 
на ръка. Жителите на ста-
рата столица остават уди-
вени  и от появилите се 
релефни изображения, из-

работени от коприна или 
друг фин плат и щедро об-
сипани със "златен” и "сре-
бърен” прах. Не липсват 
и картички, изобразяващи 
сюжети от картини на про-
чути художници. 

През 30-те, 
40-те и 50-те 

години  
на ХХ в. 

„болярите” с удоволст-
вие започват да изпра-
щат картички с изрисува-
ни от Вадим Лазаркевич 
коледарчета. Вероятно и 
до днес те могат да се от-
крият в някои домове като 
скъп спомен от детството 
и младостта. В миналото 
творби на търновските ху-
дожници Борис Денев, Ан-
гел Каранешев, на свър-
зания със старата столи-
ца Стоян Василев също с 
успех се разпространя-
ват като коледни и ново-
годишни честитки и със 
свежия си рисунък доста-
вят удоволствие и радост 
в десетки български до-
мове.

През 30-те и 40-те го-
дини на миналия век за-
почва да се утвърждава 
и модата на визитките. В 
нейния плен попада и не-

надминатият  
актьор от ста-
рата столи-
ца Констан-
тин Кисимов. 
През 1937 г. 
на гърба на 
визитната си 
картичка той 
пише до го-
лемия поет 
Николай Ли-
лиев: "Ч.Н.Г. 
Р.ХР., желая 
Ви щастие! 
Кисимов”. 

Образите 
и сцените 

от 
 първите 
коледни 

картички
Интересна е истори-

ята на изобразяваните 
образи и мотиви в са-
мите картички. Първи-
те от тях рядко изобра-
зяват зимни и религиоз-
ни мотиви. Преоблада-
ват цветя, феи и други 
вълшебни образи, кои-
то напомнят на получа-
телите за настъпваща-
та след няколко месе-
ца пролет. През Викто-
рианската епоха особе-
но популярни са „маги-
ческите” картички. На 
пръв поглед изглеж-
дат съвсем обикнове-
ни, най-често с изобра-
зени цветя, но задължи-
телно носят някаква из-
ненада. С дръпването на 
конче например се „раз-
тваря” цвете и картич-
ката добива почти дво-
ен размер. По-късно се 
появяват хумористични 
и детски картини, както 
и все по-сложни карти-
ни и образи. Изобразя-
ват се снежни пейзажи, 
уютни къщички с пуше-
щи коминчета, ангелче-
та, весели дечица. В ка-
толическите страни пре-
обладават библейските 
мотиви, сцената с Рож-
дество Христово, Бого-
родица с Младенеца.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Петър Бъчваров, по-по-
пулярен като Ути Бъчва-
ров, е изключително коло-
ритен като човек, но най-
вече като майстор-готвач 
и водещ на телевизионно 
кулинарно предаване. Роден 
е в София на 1 март 1970 г. 

Завършил е специалността 
театрална критика и кино-
режисура в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов”. Определя се 
като положителен човек и 
ненавижда онези, които го-
ворят само за работа или 
имат негативни мисли. 

Допада му да съчета-
в а полезното с при-

ятното и въпре-
ки че е доста ор-

ганизиран, е и лю-
бител на доброто 
пропиляване на вре-

мето.

сладост у себе си, кога-
то се приготвят на фур-
на, както е в случая, се 
получава про-
цес на караме-
лизация. Това 
ще рече леко 
прегаряне, ко-
ето е незаме-
нимо вкусно, 
защото до-
пълнителна-
та сладост ве-
че е придаде-
на. Така че ця-
лата тази на-
рязана „дру-
жина” с мал-
ко водичка в 
нея, може да 
се добави и 
цвекло, се за-
пича заедно и, 
разбира се, по желание 
с някоя и друга мръвка. 
Една такава вегетариан-
ска „манджа” и особено 
по време на пости е ле-
ка, здравословна, но и 

вкусна, чудна 
вечеря. 

К а т о 

десерт и заимствайки 
от по-младите, бих пре-
поръчал

От стр. 1
- вие сте колоритен, 

но най-вече шеговит чо-
век. Шегите обаче до-
пустими ли са в кухня-
та и доколко?

- Зависи от дозиров-
ката! (Смее се.) Едно яс-
тие, приготвено в атмос-
ферата на любов и смях, 
се отразява не само на 
настроението, а и на 
храносмилането. Това 
е една специална алхи-
мия, която придава не-
обяснимия и необикно-
вен, неповторим вкус на 
едно просто приготве-
но ястие например. Кой-
то го е сготвил и опитал 
при тези условия, той 
знае за какво говоря.

- Да надникнем в 
кухнята на нещата. 
Трудно ли е да е хем 
вкусно, хем красиво, 
хем хигиенично...?

- Никак 
дори! Щом 
имаш пред-
варителна 
идея и ви-
зия за не-
щата, всич-
ко се полу-
чава някак 
от само себе 
си. Щом ис-
каш да ста-
не вкусно и 
наистина да 
се получи 
така, тряб-
ва да го под-
несеш кра-
сиво. Хиги-
ената също 
е от голямо 
з н а ч е н и е . 
Държа оба-
че на разделното съби-
ране на отпадъците, за-
това често акцентирам 
на него в предавания-
та си - много искам то 
да се превърне в навик 
във всяка българска 
кухня и дом. Естествено 
за петнайсетина мину-
ти трябва да покажеш 
на хората есенцията от 
приготвянето на едно 
ястие, да вмъкнеш ня-
коя и друга малка кули-
нарна хитринка и под-
платено с артистизъм, 

удоволствие и жела-
ние, да поднесеш своя 
пореден шедьовър. По-
лучило се е, ако зрите-
лят мигом се запъти 
към кухнята да си про-

вери наличните проду-
кти, за да го изпробва и 
той! (Смее се.)

- Наближават свет-
ли празници. Ще на-
мерите ли време и за 
равносметка? 

- Както би казал лю-
бимият ми литерату-
рен герой на Астрид 
Линдгрен - Карлсон, 
„Аз съм един мъж в раз-
цвета на силите си”. Та-
ка е и при мен. Щаст-
лив съм, че и тази го-
дина ще бъдем фамил-
но - с цялото ми голямо 
семейство. Като млад 
баща съм двойно по-
щастлив да ви споделя, 
че моите малки дъще-

ри наскоро проходиха. 
Ще очакваме близки да 
ни посетят и зарадват с 
хубави подаръци, но и 
за тях ще има по нещо 
под елхата. Около ка-
мината ще сме, ще има 
голяма погача с парич-
ка в нея, а от балкона 
ще се ослушваме за до-
брия старец Дядо Ко-
леда. 

- как с малко проду-
кти, без да олекне пен-
сионерският джоб, 
може да се приготви 

нещо хем простич-
ко, хем и невероят-
но вкусно?

- Българският 
пенсионер е преживял 
много кризи и ката-

клизми през 
времето на 
пенсионни-
те реформи. 
Но той не би-
ва да се от-
чайва, а сам 
трябва да по-
еме инициа-
тивата да 
бъде усмих-
нат и някак 
си да оцеля-
ва. Не живе-
ем в комуни-

зма, където финансите 
бяха нереални, а живе-
ем в свят, в който те са 
реални, но някои неща 
се случват за жалост 
прекалено бавно. Спо-
ред мен пенсионерите у 
нас се справят някак си 
и го правят добре.

Моята майка, кога-
то парите посвършва-
ха преди заплата, към 
20-о число, обичаше да 
приготвя като празни-
чен ордьовър любима-
та нейна, прекрасна и 
полезна, перфектна за 
весели гости, вкусната

Ðàçÿäêà 
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В нея се слагат 
типично български 
продукти, млечни, 
като солено сирене 
и извара, плюс ня-
колко лъжици ки-
село мляко. Добавя 
се малко хубав чер-
вен пипер, няколко 
нарязани печени 
червени пиперки, 
които се надявам, 
че читателите на 
тези редове пред-
видливо вече са си 
направили в плик-
чета във фризера 
или в буркан  
- т и -

п и ч -
н а 
б ъ л -
гарска 
з и м н и -
на. Та доба-
вя се и малко 
чесън и новото, с 
което могат спокой-
но да експериментират, 
да добавят (не е скъп), 
е... пушен червен пипер. 
Добавяйки и него и раз-
бърквайки, цялата та-
зи разядка е повече от 
фантастична, тя е ястие 

за 
чудо и приказ. 
Хем става за ме-
зе за вино или 
блага греяна 
ракийка, хем и 
върху препече-
на филийка.   Ап-
ропо, в салатата 
може да се сложат 
и малко предва-
рително изпече-
ни във фурната 
орехови ядки, 
хей така - за 
разкош, те 
ще до-

пъл-
н я т 
к а р -

тинка-
та от все пре-
красни вкусове.

- а за основно и де-
серт какво бихте пре-
поръчали?

- „Връщайки лента-
та” във времена, кога-
то не е имало фризери 
и картофите не са били 
особено популярни, хо-
рата са похапвали гру-
дкови зеленчуци като 
морков, репи или це-
лина. Запретнете ръка-
ви и си пригответе

Çåëåí÷óöè 
íà ôóðíà

Вземете няколко ху-
бави репи, глава цели-
на, малко картофи и 
моркови. Нарежете ги 
по желание (кръгчета, 
кубчета), на по-едро би 
било чудесно. Овкусе-
те. Подсказвам: преди 
да се омазнят, 
се слага 
м а л -

к о 
сол и за-
хар, може и лъжица 
мед. Всички тези зелен-
чуци, имайки някаква 

Завършил е специалността 
театрална критика и кино-
режисура в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов”. Определя се 
като положителен човек и 
ненавижда онези, които го-
ворят само за работа или 

Допада му да съчета-
в а полезното с при-

ятното и въпре-
ки че е доста ор-

ганизиран, е и лю-
бител на доброто 
пропиляване на вре-

мето.

нещо хем простич-
ко, хем и невероят-

- Българският 
пенсионер е преживял 
много кризи и ката-

клизми през 
времето на 
пенсионни-
те реформи. 
Но той не би-
ва да се от-
чайва, а сам 
трябва да по-
еме инициа-
тивата да 
бъде усмих-
нат и някак 
си да оцеля-
ва. Не живе-
ем в комуни-

зма, където финансите 
бяха нереални, а живе-
ем в свят, в който те са 
реални, но някои неща 
се случват за жалост 
прекалено бавно. Спо-
ред мен пенсионерите у 
нас се справят някак си 

за 
чудо и приказ. 
Хем става за ме-
зе за вино или 
блага греяна 
ракийка, хем и 
върху препече-
на филийка.   Ап-
ропо, в салатата 
може да се сложат 
и малко предва-
рително изпече-
ни във фурната 
орехови ядки, 
хей така - за 
разкош, те 
ще до-

пъл-
н я т 
к а р -

тинка-
та от все пре-

Æåëàÿ âè âêóñíî âåñåëèå!

×óäíà 
ïå÷åíà 
òèêâà

Ще трябват 
тиква, прясно 
мляко или сме-
тана. Тиквата 
се изпича и се 
смачква. Към 

тази кашичка се 
добавят няколко 

лъжици чия. Тя е една 
новост в бакалиите за 
здравословно хранене 
и всички твърдят, че е 
много полезна. Та, тя се 
обърква с тиквата, до-
бавя се и топло прясно 
мляко, предварително 
сварено. След един час 
ще се получи нещо по-
добно на парфе или мус, 
понеже зрънцата на чи-
ята набъбват. Добавя се 
и мед или друг вариант 
на подсладител. По же-
лание отгоре небрежно 
поръсете с цели или ед-
ро смлени орехови яд-
ки. Евтин и полезен де-

серт е, който, вярвам, 
всеки би могъл да ре-
ализира. 

Лично аз не съм спе-
циалист в приготвянето 
на тези печива по прос-
тата причина, че хляба 
все го считам за прека-
лено калоричен за моя-
та иначе изящна фигура 
(смее се). По селата оба-
че, по време на турнета-

та ми под егида-
та на „Вкусната 
България“, ходя 
при моите прия-
телки - бабите, и 
често похапвам, 
и то лакомо, от 

техните пухкави 
пити и погачи.
Мили хора, желая 

ви весели празници! 
Здрава, успешна, мир-

на, благодатна и благо-
словена новата 2019 го-
дина!

въпросите зададе 
иво илиЕв



19.XII.2018 - 1.I.2019 г.51-52

2

Български38

Как да подредим
масата

 как да подреди-
те масата за коле-
да и Нова година е 
дилема, пред която 
много домакини са 
изправени. съчета-
ни цветовете, под-
редени според ети-
кета съдове, праз-
ничен декор с уме-
рени акценти са са-
мо част от нещата, за 
които трябва да по-
мислите.

 По традиция за 
тези празници те са 
червено и зелено, но 
това не означава, че 
сте длъжни да деко-
рирате трапезата са-
мо с тях. всичко за-
виси от цветовата 
гама, в която сте ук-
расили стаята, къ-
дето ще се храни-
те. Някои наистина 
залагат на тради-
ционното и изпита-
ното, защото харес-
ват съчетанието на 
червената покривка 
със зелените елхови 
клонки.

 Някои предпочи-
тат да експеримен-
тират, декорирай-
ки със сини и сре-
бристи нюанси, до-
като трети залитат 
по златистите от-
блясъци. Друга въз-
можност е подреди-
те масата за коле-
да в цветове, които 
нямат нищо общо с 
празника – напри-
мер в лилаво 
или в розо-
во. а кога-
то гово-
рим за 
комби-
нации, 
е т о 
ч а с т 
от „ко-
л е д н и я 
а с о р -
т и м е н т “ : 
златно и бя-

ло; злат-
но, зелено и 
бяло; златно, 

идеи за празничната трапеза

Уют в дома

 Наближават коледните и ново-
годишните празници - най-хубаво-
то време в годината, което пре-
карваме с близки и любими хора. 
Как да украсим трапезата, така 

че духът на празника да отеква 
през цялата година в спомените 
ни? Това е въпросът, който въл-
нува всеки. Затова ви предлагаме 
няколко идеи. 

а всичко останало й 
партнира. Не е за-
дължително да де-
корирате със специ-
ална празнична по-
кривка. Чудесна ра-
бота върши и бяла-
та, стига да я укра-
сите правилно. вър-
ху нея сложете под 
ъгъл по-малка, ква-
дратна коледна по-
кривка или заложе-
те на цветни салфет-
ки, които да контрас-
тират на бялото. Ня-
кои пък изобщо не 
използват покрив-
ка, а предпочитат 
отделни подложки 
от плат с празнични 
мотиви.

 изберете си еле-
мент, който да бъ-
де фокусна точка на 
масата. Например 
стъклена купа с ши-
шарки или поднос с 
топки за елха (още 

по-добре, ако раз-
полагате с по-ви-
сока стойка за тор-
та). Друг вариант е 
да сложите свещник 

или коледен венец 
на масата.

 

в а -
зата с 

цветя също стои 
стилно, но трябва 
да внимавате да не 
пречи на разгово-
рите по време на 
вечеря. Бъдете раз-
лични. сложете цве-

тята в обикновен 
буркан, който оба-
че сте опаковали в 
подаръчна хартия, 
завързана с пандел-
ка, така че да скри-
ва импровизирана-
та ваза. 

освен това вмес-
то цветя може да 
сложите във вазата 
клонки. Хубаво е да 
са колкото може по-
криви и разклонени 
и, разбира се, да не 
са изгнили. 

Приложенията са 
им безброй. Може 
да ги закачите на 
стената или тавана. 
Може да ги бояди-
сате със спрей. Мо-
же да окачите на тях 
украшения или пан-
делки. или пък да 
омотаете по клони-
те коледните лам-
пички.

Салфетките
 Тук е важно да 

се отбележи, че по-
вечето декорации и 
форми с коледни и 
новогодишни сал-
фетки стават най-до-
бре, ако работите с 
текстилни. Другият 
вариант е да избе-

рете салфетки от 
по-плътна хар-

тия и с повече 
пластове. 

  Подре-
дете от-
делна ма-
са за мал-
чуганите. 
П р о я в е -
те въоб-
ражение 
и я деко-
рирайте с 

подходящи 
за възрастта 

мотиви – на-
пример салфет-

ки с Дядо коледа, 
покривка със снеж-

ни човеци. сложете в 
чаша близалки в чер-
вено и бяло.  вместо 
свещи поставете на 
върха на свещниците 
шишарки, оцветени в 
златист или сребрист 
цвят, малки топки 
за елха или пъхнете 
вътре елхова 
клонка.

или коледен венец 
на масата. новогодишни сал-

фетки стават най-до-
бре, ако работите с 
текстилни. Другият 
вариант е да избе-

рете салфетки от 
по-плътна хар-

тия и с повече 
пластове. 

в а -
зата с 

цветя също стои 

  Подре-
дете от-
делна ма-
са за мал-
чуганите. 

и я деко-
рирайте с 

подходящи 
за възрастта 

мотиви – на-
пример салфет-

ки с Дядо коледа, 
покривка със снеж-

ни човеци. сложете в 
чаша близалки в чер-
вено и бяло.  вместо 
свещи поставете на 

нямат нищо общо с 
празника – напри-
мер в лилаво 
или в розо-
во. а кога-
то гово-
рим за 

а с о р -
т и м е н т “ : 
златно и бя-

ло; злат-
но, зелено и 

бежово и кафяво; сре-
бърно и синьо; бордо, 
сребърно и бяло; ли-
лаво, сребърно и бя-
ло; зелено, бяло и си-
ньо; светлосиньо и бя-
ло; червено и зелено

Според етикета
 Тъй като по празни-

ците става въпрос за 
по-специално семей-
но събиране, е хубаво 
да подредите масата 
според общоприетия 
етикет. Това ще рече, 
че чиниите трябва да 
са подредени на около 
2-3 см от ръба на маса-

т а . 

Желателно е да са по-

ставени една в друга, 
като най-отдолу стои 
чинията за основно 
ястие, а най-отгоре – 
за супа или предяс-
тие. Много домакини 
обаче избират да не 
струпват чиниите на 
масата, а да ги серви-
рат поотделно заедно 
с ястието.

 При приборите 
системата е следна-
та. отляво на чинии-
те сложете вилиците, 
като външна страна е 
тази за предястието, 
а от вътрешна – за ос-
новното. от дясно на 
чиниите стоят ножо-
вете и лъжиците. от 
най-вътрешната стра-
на поставете ножа за 
основно, в средата 
подреждате ножа 
за предястие-
то и от най-
външна 
с т р а -
н а 

и д в а 
ред на 
лъжицата. Не 
забравяйте, че 

ножът се поставя 
с острата част към 

чинията. Над чини-
ите и успоредно на тях 
стоят приборите за де-
серт, които са обърна-
ти в противоположна 

посока.

Чашата за вода 
трябва да стои на 
няколко санти-
ментра от върха 
на ножа за основ-
но хранене. До нея 
вляво и леко под 
ъгъл компания й 
прави чашата за 
аперитив или ви-
но. Що се отна-
ся до салфетката, 
може да избирате 
дали да я оставите 
вляво от вилиците 
или да я поставите 
в чинията.

Декорацията 
Покрай коледната 

еуфория хората често 
прекаляват с декора-

цията на 
празничната трапе-
за. когато и вие усе-
тите подобен прилив 
на вдъхновение, пов-
таряйте си, че храна-
та има водеща роля, 

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Áúäåòå âåäðè è óñìèõíàòè

Çäðàâå è ïîâå÷å äîáðîòà

Обичаният от всички Стефан ДАНАИЛОВ

Певицата с кадифен глас Теди КАЦАРОВА

Неуморимият шегобиец 
Георги МАМАЛЕВ
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Âåñåëè è áåçãðèæíè!

Ïîæåëàâàì âè ñïîêîéñòâèå

Поздравиха ни Поздравиха ни

Годината бързо се 
изниза. Като цяло за 
мен 2018-а беше изпъл-
нена с хубави моменти, 
ползотворна, с някои 
малки изключения пре-
димно от здравословен 
характер. Книгата, ко-
ято издадох имаше го-
лям успех, много ме рад-
ва, щастлив бях и от 
срещите с почитате-
лите на творчество-
то ми. За 2019 г. си по-
желавам да съм здрав! 
Посрещането на праз-
ниците в края на всяка 
година е нещо чудесно! 
Обичам украсената ел-
ха у нас, от малък съм 
така. Да се наслажда-

вам на тази красотта 
съм възпитан още от-
тогава, така възпита-
вам и своите внуци, сво-
ите деца. Чудеса да ча-
кам по Коледа - не вяр-
вам, но пък е прекрасно 
човек да мечтае!

През новата година 
по всяка вероятност 
ще се върна на сцената 
в едно интересно пред-
ставление, в което ще 
бъда в много интерес-
на роля, интригуващ 
типаж ще е. Отново ще 
играя любовник... Ще ми 
партнират Аня Пенче-
ва, Иван Станев и Нен-
чо Илчев, който е бил 
и мой студент. Имам 

усещането, че ще се по-
лучи нещо много хубаво.

Спомням си, че за Но-
ва година нашите се 
събираха с едно семей-
ство, а ние, щъкащите 
наоколо деца, любопит-
но, с трепет и вълнение 
чакахме белобрадия дя-
до да почука. Той не ид-
ваше, а на сутринта си 
намирахме играчките 
пред входната врата. 
Щастие голямо наста-
ваше...

Няма да забравя един 
новогодишен подарък. 
Татко ми го даде. Бях 

юноша и получих кецо-
ве, които не се срещаха 
често по магазините. 
Нямаше гуменки тога-
ва. Спомням си добре, че 
голямо фукане падна...

На моите набори по-

желавам от сърце да 
са ведри и усмихнати. 
От мен да знаете: не 
е толкова страшно да 
си на години! Трябва да 
мислим позитивно и да 
го очакваме, хубавото 
ще дойде. Така се жи-
вее по-леко. Много от-
чаяние се е насъбрало у 
мнозина пенсионери, а 
не бива. Един приятел 
ми вика: „Абе, Ламбе, 
защо не е обратно - 
да се раждаме старци 
и да си отиваме бе-
бета?!” Искаме обаче 
или не, така е устро-
ено човечеството. 
Нямам ясното усеща-
не за това, че съм ве-

че поч-
ти на 
76! Ня-
как си 
духът 
ми не 
го ис-
ка. Не-
д о -
в и ж -
д а м 
д о б р е 

с очите, така че да си 
виждам реалната фи-
зиономия, но приятел-
ки казват, че все още 
съм изглеждал доста 
добре. Дано са прави, 
би било хубаво.

аз съм 
един без-
крайно щаст-
лив съпруг и 
баща. и сла-
ва Богу! ве-
че съм и дя-
до, а това ме 
прави още 
по-щастлив! 
спомням си 
хубавите но-
сии от род-
ното ми се-
ло Марчево, 
с които бяха 
облечени коледарите. Ходеха по домовете, пееха 
песни, а хората ги даряваха с коледни краваи. аз 
не съм бил коледар, но съм ходил сурвакар. спом-
ням си как с приятелчетата ми срещнахме комши-
ята. Той беше чиновник в общината. отвори сво-
ето куфарче и започна да ровичка в него, а аз си 
помислих, че щедро ще ни дарува. По едно време 
извади това, което търсеше, и това бяха точно 10 
стотинки... Желая на вашите читатели, приятелите 
ви, семействата ви, внуците и децата да са здрави, 
да приемат с радост и веселие всички хубави ми-
гове, които така щедро ни поднася животът. Дано 
намирате много по-често поводи, за да сте заедно 
весели и безгрижни. Не само по коледа, великден 
и гергьовден.

Коледно-новогодишните 
празници вече чукат на вратата! 
Красота, хармония, и романтика 
завладяват мнозина, но аз сами-
ят не мисля, че съм изтъкан от 
романтика, просто не съм при-
върженик на подобен тип усе-
щания. Буквално съм денонощ-
но на работа. Но имам ли свобод-
ни часове, стремя се повечко да 
спортувам, обичам да гледам го-
тини филми или пък да чета не-
що интересно... Въздуха, макар и 
студен и с прехвърчащи снежин-
ки, празниците го пропиват и със 
страсти и любов. Любовта е ед-
но от най-прекрасните чувства, 
които могат да ни се случат. Тя е 

нещото, което движи света! За но-
вата година ви пожелавам спокой-
ствие. Нека сте здрави и упорити, 
нека имате много късмет!

Театралният, филмов и телевизионен 
актьор Асен БЛАТЕЧКИ

Нашите звездни приятели

Зимата за мен е уют. Ос-
вен това ми носи и аромат 
на канела и ванилия, лю-
бов сред хората. Това оп-
ределено е един от най-ро-
манричните сезони. Оби-
чам да съм седнала край 
камината с книга в ръка 
и чаша димящо кафе, 
наблюдаваща сне-
жинките през ме-
ката светлина на 
коледните све-
тещи украси...

Като мал-
ка всяка Коле-
да очаквах с не-
търпение. Съби-
рахме се цялата 
фамилия и всички 
жени в семейство-
то приготвяха по не-
що вкусно. Баба месе-
ше питка и завъртъше ба-
ница с късмети, които аз пи-
шех и завивах в алуминиево 
фолио, събирано дни наред 
от шоколади, тъй като по то-
ва време на ролка не се про-
даваше. Във фурната се пе-
чеше прясно свинско с чер-
вен лук и вино, а дядо сли-
заше до мазето да извади от 
домашната му блага сливо-
ва ракия, правена лично от 
него  от дръвчетата в двора 
на нашата вила в Троянския 
балкан. Грееше ракията на 
медно джезве, в което пър-
во карамелизираше захар... 
Всички обожаваха тази на-

питка и се събирахме око-
ло трапезата за наздравица. 
Подаръците си ги връчва-
хме на Нова година по стара 

т р а д и -

ция... 
Ох, красота, нали?!
В днешни дни всяка годи-

на съби-
рам прия-
телите си 
на голя-
мо гоща-
ване в къ-
щи и при-
готвям са-
ма всички 
ястия. 

Въобще 
Коледа я 

чакам с нетъпение... Иначе 
всяка Нова година за мен 
е работа, но разбира се, от 
най-приятните, пея и се за-
бавлявам с публиката. Как-
во по-хубаво от това да дос-
тавяш радост на хората...

Харча за подаръци по-
вече, отколкото за себе 

си. Обожавам да пода-
рявам и винаги уцел-
вам право и точно в 
десетката с всичко, 
което купувам. За 
мен си все не случ-
вам, но за други-
те е лесно като пе-
сен. Интересното е, 

че когато ми кажат 
намисли си желание 

- все нямам... Може би 
бих написала да имам по-

голяма възможост да пъту-
вам по света и да радвам 
хората. А на читателите по-
желавам да са здрави и да 
има повече усмивки и до-
брота. Дай Боже!

Светлана Тилкова - АЛЕНА, астролог и номеролог

Âÿðà â áúäåùèòå äíè
скъпи читатели на в. 

"Пенсионери"! Нека но-
вата 2019 година ви до-
несе преди всичко креп-
ко здраве, вяра в пред-
стоящите по-добри дни, 
сили, за да продължите 
по пътя си и увереност, 
ще ви очакват много по-
ложителни изживявания 
сред вашите близки и 
обичани от вас хора! 
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ÒÅËÅÖ
По традиция сте немар-

ливи към себе си и не об-
ръщате внимание на бо-
лежките. През цялата годи-
на ви е необходимо пове-
че движение, развлечения 
и почивка, за да съхраните 
здравето си стабилно. Заради 
непреодолимото ви и уникално 
качество – да сте чревоугодници, които не пропускат 
да се насладят на храната, ви съветвам да си наложи-
те умереност и да имате режим на хранене. Не пре-
небрегвайте плодовете и зеленчуците, а вечер преди 
лягане не е нужно да се тъпчете със сладичко, уж за 
спокоен сън, за да не се налага да тичате при личния 
лекар. Предпазвайте се от грип и простуди, не прека-
лявайте с цигарите, ако сте пушачи, разхождайте се на 
чист въздух, вместо цяла вечер да се излежавате на ди-
вана пред телевизора. 

Бъдете внимателни в дните, когато Луната е във ва-
шия знак, заради податливост на проблеми с гърлото, 
щитовидната жлеза. Не сте защитени от простудни за-
болявания, които може да ви споходят в периода яну-
ари–април, но и в средата на годината през горещи-
те летни месеци.

40 Планети Звезди

Следва в бр. 1

Планетата, войнстваща и винаги готова да защита-
ва правотата на всеки и да наказва виновните, раз-
крива какви сме в действителност зад фасадата на 
норми, порядки, лицемерие, какви са хората, с които 
общуваме. Дори да не сме се справили с изисквани-
ята на годината на луната, да бъдем коректни и от-
говорни, Юпитер  ни подтиква към познанства, към 
общуване, като ни пази от неуместни или прибърза-
ни действия, от предоверяване. 

всеки зодиакален знак и подвластните му хора 
притежават своите уникални характеристики, качест-
ва, черти на характера, които трябва да засилят, за да 
не бъде пропиляна обещаващата  година на Юпитер.

от умението ни да сме тактични, въпреки че за ро-
дените в огнените знаци това е почти невъзможно, 
без значение на каква възраст са, зависи да съхраним 
добрите си отношения с околните и да не си печелим 
неприятели, които превръщаме в кармични врагове.

в личния живот и в отношенията си с нашите близ-
ки, роднини, приятели сме неуверени, защото ни е 
трудно да предвидим какво ни очаква, особено ако 
от ранната си възраст сме живели с част от тези хора 
в неразбирателство, а някои са си вменили компле-
кси заради неудовлетвореността от липсата на дос-
татъчно родителска обич и загриженост. Не бива да 
използваме нечии чувства, за да постигаме целите 
си, правило, което важи с пълна сила за родените в 
козирог, особено повлияни от сатурн на своя трон в 
този знак, защото си печелим враг в лицето на упо-
требения, но обичащ ни човек и рискуваме да се об-
речем на самота, която в златната възраст на живо-
та тежи много. 

в годината на Юпитер и властта на вибрация 3 - 
вибрацията на планетата - общуването е засилено. 
Но опасността да привличаме неподходящи прия-
телства и партньорства - делови и лични - е сериоз-
но предупреждение, изискващо внимание и прецен-
ка на хората, които допускаме в живота си. Докато 
в годината на луната агресията избуяваше заради 
непочтеност или опит да бъде прикрита, в годината 
на Юпитер от една не на място изречена дума рух-
ва човешки живот, човешки съдби, предизвикват се 
военни действия, междудържавни конфликти. Една 
грешна дума и агресията - словесна и физическа, ста-
ва господар на делата. 

Заради вибрацията на годината Юпитер ни под-
тиква към познанства, към общуване, дори пред-
пазва мислещите хора от неуместни или прибърза-
ни действия, от предоверяване. Телефонните измами 
ще достигнат нов връх. възможна е появата на нова 
измама с не малко потърпевши, докато бъде разкри-
та. агресията в отношенията нараства.

Бурите, ураганите, наводненията са част от живо-
та на планетата Земя и те ще ни спохождат пак и пак. 
Държа да напомня, че Нептун е в риби и е на своя трон. 
време е наводненията, пороите и обилните снегова-
лежи да спрат да ни изненадват - така ще е до 2025 
година. Дотогава, искаме или не, водата може да от-
несе битието ни. Противопоставянето на звездните 
конфигурации, въздействащи върху Земята и хората, 
не ни прави по-силни от природните стихии. а тръг-
не ли водата, спиране няма. 

Новата 2019 година из-
исква да се грижите добре 
за себе си, за спокойстви-
ето и за здравето си. Ако 
не успеете да избегнете 
простудните заболява-
ния, а през лятото прека-
лите с престоя на слънце 
на морето, в планината, в 
двора или в зеленчукова-
та градина, неочакваните 
ви патила няма да са мал-
ко. Овладейте апетита си, 
за да избегнете пробле-
ми с  жлъчката. През го-
дината са ви забранени 
физическите натоварва-
ния. Ако не сте предпаз-
ливи, рушите нервната си 
система и може да се на-
ложи болнично лечение, 
което обикновено не ви 
е по вкуса. Простудите, 
мигрените и сърдечните 

оплаквания са ваш спът-
ник, ако често скучаете и 
отказвате да се грижите 
за себе си. Предпазвайте 
се от емоционален срив 
през февруари и октом-
ври, когато чувствител-
ността ви прескача здра-
вословните граници. В пе-
риода април–юни се пос-
тарайте да не прекалява-
те с алкохола и с тлъсто 
месо, за да избегнете про-
блеми с кръвното наляга-
не. Бъдете внимателни в 
дните, когато Луната е във 
вашия знак и сте податли-
ви на травми и проблеми 
с главата. През тези дни 
не натоварвайте зрение-
то си и не се ядосвайте 
до степен на агресия, за 
да си спестите проблеми 
с нервната система и хро-
ничното главоболие, апа-
тия и инфекциозни забо-
лявания. Внимавайте с 
храната през цялата го-
дина, за да не ви тормо-
зи наднормено тегло, уве-
личаващо здравословни-
те проблеми.

 ÎÂÅÍ ÐÀÊ

ËÚÂ

ÁËÈÇÍÀÖÈ

Здравето ви е нес-
табилно, особено през 
първата половина на го-
дината, заради лабилната 
ви психика. Добре ще ви 
се отрази алтернативна-
та медицина, хомеопати-
ята, дори ароматотерапи-
ята, за да се освобождава-
те бързо от напрежение-
то и негативните емоции. 
В дните, в които Луната 
е във вашия знак, избяг-
вайте престоя в задиме-

ни и затворени помеще-
ния заради податливост 
на алергии. Приемът на 
силни упойващи лекар-
ства през тази година во-
ди до проблеми с диша-
нето и може да се наложи 
болнично лечение. Нама-
лете или по-добре отка-
жете цигарите. 

Дори и през зимните 
месеци не пропускайте 
разходката сред приро-
дата ако не всеки ден, то 
поне два пъти в седмица-
та. Хранете се по опреде-
лен режим, не притичвай-
те до хладилника през но-
щта, защото пълнотата ви 
депресира. Победете са-
ми апатията си и си съз-
дайте положителна на-
гласа за живота, колкото 
и да ви е трудно, за да си 
гарантирате спокоен сън.

От вас зависи да бъ-
дете здрави или болни 
през тази година. Ако 
сте сред хората, за ко-
ито физическият труд 
е ежедневие, ще се из-
ненадате  колко често 
се чувствате съсипани 
и уморени от работа, на 
която сте свикнали. С повече 
предпазливост ще си спестите настинките, де-
пресивните състояния. С подходящ начин на хра-
нене и почивка поддържайте добрата си форма. 
През март, юли и ноември и особено в критични-
те дни, когато Луната е във вашия знак, се пред-
пазвайте от хранителни отравяния и от пробле-
ми с жлъчката и стомаха. Ако решите да пред-
приемете или децата ви подарят задгранична 
екскурзия, тя ще ви се отрази добре и на здра-
вословното състояние. 

Добрите отношения с хората от вашето обкръ-
жение също са гаранция за доброто ви здраве. 
Щадете нервите си и забравете тъгата в дните 
си. Не допускайте наднормено тегло, а в студе-
ните месеци се обличайте добре. Не бива да се 
лишавате от движение, от разходки сред приро-
дата, в планината или парка.

Манията ви за чисто-
та и страхът от микроби 
и зарази през тази годи-
на са прекомерни, до раз-
боляване. Защитени сте, 
ако сами не решите, че 
няма как целият свят да 
боледува, а вие – не и да 
си докарате сами болеж-
ките, ама пък няма да сте 
различни от околните. Да 
не говорим, че като ви завидят на доброто здраве и 
сили, сами се поболявате от притеснение, че някой 
може да ви е урочасал. От вас зависи да сте в отлич-
на форма. Разхождайте се, освободете се от вредни-
те си навици – да прекалявате с всичко – физически 
труд до изнемога и после лежане заради мускулна 
треска или травми. Диета, докато се превърнете в 
самоходен скелет, след това тръгвате да се лекува-
те, но не от анорексия, а от ината си. 

И ако случайно имате тъмни кръгове под очите, те 
не са заради проблеми с жлъчката, а заради хронич-
ното ви недоспиване. През дните, в които Луната е 
във вашия знак, а също и през януари, май и септем-
ври избягвайте тлъстото месо, мазните ястия, алкохо-
ла и лютите подправки, за да не навредите на чувст-
вителния си стомах и да не възпалите жлъчката си, 
като предупреждението важи за тези от вас, които 
страдат от хронични заболявания

светлана Тилкова – алЕНа

Здравето ви изисква 
отговорно отношение. 
При нервно и емоцио-
нално напрежение не 
са изключени припадъ-
ци, сърдечни проблеми, 
проява на гастрит и апа-
тия към живота. Ако си 
наложите щадящ режим 
на хранене, ще си спес-
тите проблеми с жлъч-
ката и бъбреците. Закус-
ката е задължителна, но 
лека. Направете си ме-

ню за всеки ден, в ко-
ето да присъстват пло-
дове и млечни проду-
кти. Тези от вас, които 
искат да свалят килогра-
ми, да не вечерят след 
18 ч. Правете продължи-
телни разходки сутрин 
или вечер, физическото 
ви натоварване да е уме-
рено, за да сте винаги 
във форма. 

Щадете себе си през 
февруари, юли и октом-
ври, а също и през горе-
щите летни месеци. Ко-
гато Луната е във вашия 
знак, не бива да прека-
лявате с алкохола, за да 
не навредите на сърце-
то си и да не се окаже-
те с високо кръвно на-
лягане. 

ÄÅÂÀ

Хороскоп за 2019 г.
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ИМОТИ

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м 
сервизни помещения 
близо до Бизнес парк 
"София".

0899/560816 – 
спешно търси квар-
тира за пенсионери

0889589675 – заменя 90 
кв. м ателие за ет. 3 за гараж

08133/2567 – продава къ-
ща – 4 стаи, гараж, двор 1,5 
дка, Русенско

0898/550760 - продава 
студио - 32 кв. м, хотел „Бор“ 
- Велинград

02/4690408, вечер - дава 
самостоятелна стая под наем, 
обзаведена; дава и гараж под 
наем, оборудван, ток и вода, 
санитарен възел. Изгодно!

МАЛКИ ОБЯВИ

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почист-
ване на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0887 66 66 36 -
Пансион за 

възрастни хора  
в Димитровград.

Петко Тонев, видин, 
к-с "Химик", бл. 10, вх. 
Б, ап. 52 - продава шах-
матни игри, географски 
карти, значки, речници, 
медицинска и фарма-
цевтична литература

0899/845628 - прода-
ва симсон, 3 скорости, и 
шевна машина "Лучник" 
- нова

0877/882177 - яке но-
во, европейско, модерно, 
от естествена кожа, голям 
номер - 150 лв., сако мъж-
ко от естествена кожа, мо-
дерно, употребявано - 50 
лв., нагреватели за акуму-
лираща печка - нови, по 
5 лв., шпилки с диаметър 
0,5 до 1 см и дължина 0,5-
0,9 м, с много гайки - по 1 
лв./бр., световна суперен-
циклопедия - приключе-
ния "Бисерните брегове", 
съставена преди 115 г. - 
Пол Морган, преведена в 
България през 1923 г. 1600 
стр. - 150 лв.

0888/245413 – прода-
ва 2 нови родопски оде-
яла по 60 лв., персийски 
килим – 180 лв., газов кот-
лон с 2 гнезда – 80 лв., но-
ва ръчна месомелачка – 45 
лв., нов дамски кожух № 54 
– 120 лв.

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

0888/812043 – прода-
ва ръчно плетени дамски 
и мъжки вълнени чорапи. 
Качество и ниски цени!

0889/378252 – прода-
ва електрожен „Кракра” – 
160А – 240 лв., ботуши ко-
жени № 45 – 30 лв., бюро 
от дърво за офис, учени-
ци – 160 лв., домашни че-
хли от агнешка кожа № 38 
и 42 – 20 лв., мини казан 
за ракия – 170 лв., лечеб-
на кализия

0889/613432 – продава 
спешно пчелни семейства 
без стари сандъци. Цена 
по договаряне

0882/121100 – прода-
ва скулптурен барелефен 
портрет „Тайната вечеря 
на Исус Христос”, размери: 
дължина 66 см, ширина 40 
см. Цена по споразумение

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски машини, 
циркуляр за професио-
нални цели, малко фур-
гонче, ново 

На 20 декември 2018 г. 
се навършват  15 гоДиНи 

без 
д-р ЙОРДАН РАЙЧЕВ 

ХРИСТОВ 
(1935 - 2003) 

ветеринарен лекар в Търго-
вище

Липсваш ни, но ти винаги си 
при нас – денем – в споме-
ните ни, нощем – в съня ни!

в ПаМЕТ На съПрУга Ми
Когато от път далечен се завърна
и със ключ в ръка 
пред входната врата се спра, 
очите ти от некролога с нежност ме посрещат
и сякаш шепнат ми:
„Чаках те! Защо закъсня?“
На входната врата ме чакаш 
да се завърна у дома, от некролога ме гледаш. 
Аз също те поглеждам и мълчалива пред теб стоя.
Как да ти обясня защо и къде съм била 
толкова далеч от дома?
Бях при децата в града, пропъди ме моята самота. 
Но ти го знаеш това, нали?
Ето, отключвам и влизам,
по стаите надничам, търся те тук и там навред.
Няма те. Пуст е домът ни без теб.
Поглеждам портрета ти - на стената над спалнята 
окачен. 
Погледът ти оттам ме обгръща, 
а аз, застанала пред него, тихо ти мълвя: 
Липсваш ми!
Стоя пред теб, впила поглед в незабравимия ти мил лик.
Сълзи в очите ми бликат, скръб в душата ми тежи. 
Няма те! Сама съм!
Аз не мога да повярвам, че теб те няма до мен!
Не! Ти винаги ще си до мен – 
в спомените през деня, в съня ми през нощта!

Дора райчева

ПОкАНА
НЧ „Славянска беседа” и Съюзът 

на независимите български писатели
ви канят

на 85-годишния юбилей
на ганчо Бакалов, зам.-председател 

и почетен член на читалището,  
поет и белетрист

Слово ще произнесе Марин Кадиев, предсе-
дател на Съюза на независимите български 

писатели
На 19.12.2018 г. от 18 ч. в салона на чита-

лището на ул. „г. с. раковски” в софия

На 28.12.2018 г. 
се навършват

7 гоДиНи
от смъртта на 

ЕВЛОгИ РАЙКОВ 
ЗАХАРИЕВ

Завинаги ще запазим 
спомена за твоята 

човечност, грижовност и 
голямата обич към всички 

нас! Почивай в мир!
от семейството

ПЕТНаДЕсЕТ
 гоДиНи

без 
ДЕЛя яНЕВА 

ИВЧЕВА (ДОРА)
8.4.1926 – 24.12.2003
Родена в с. Бодрово, 
бивша Първомайска 
околия, партизанка  

от II Родопска бригада 
 „В. Коларов”, чета 
„Райчо Коларов”

Живееш в сърцата ни с 
примера на твоя живот.

от семейството

На 31 декември
се навършват 

7 гоДиНи
от смъртта на

 ЦВЕТАН г. МИТРАНОВ
на 81 г.

Роден на 15 май   
в с. Арчар, Видинско,  
през 1930 г., починал 

 в гр. Шипка  през 2011 г.
С много болка и мъка се прекланяме пред 

светлата му памет!
от семейството, съпруга Пенка,  

син, дъщеря и внуци

На 23.12.2018 г.
се навършват 

8 гоДиНи
от смъртта та непрежалимата 

ни съпруга, сестра, майка, 
баба и прабаба

ИВАНКА ТОшЕВА 
ПЕТРОВА
1942-2010
от с. Игнатица, общ. Мездра

За един живот, живян достойно,
за едно сърце, огромно и човешко,

за един образ мил и скъп
забрава няма!

Поклон, дълбок поклон пред светлата ти памет! 
Спи спокойно вечния си сън!

от семейството и близките

На 27.12.2018 г. 
се навършват

6 МЕсЕЦа
от смъртта на

яНКА ДАНЕВА ДИМОВА
на 82 години

Няма забрава за добрите 
дела на добрите хора и 

следата, оставена от тях.
Ти си в нас – носим те в 

сърцата си и ще те носим докрай!
от семейството с много обич

0886/729130 – прода-
ва кожух мъжки и дамски 
с качулка, къси, нови; аку-
мулираща печка, маслен 
електрически радиатор, 
два килима, вертикален 
фризер

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси же-
на да го гледа като личен 
асистент с уточняване на-
чина на заплащане 

0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 , 
0895/779512 - издирвам 
потомци на Герга Донева 
- 5079 село Руховци, род-
нина Петко Николов. Жи-
вееше в София 1390, "Са-
ва Михайлов", бл. 102, тел. 
3219426 - закрит.

0882/553939 - прода-
ва газов котлон с вентил - 
30 лв., двоен, буркани 1 л 
с винтова капачка - 50 бр. 
х 70 ст., грамофонни пло-
чи малки и големи, 2 шал-
те леко 140/200, на цветя, 
ново - 25 лв., раница нем-
ска черна, нова - 28 лв., па-
сатор - 25 лв. нов, мъжки 
часовници с верижки 2 бр. 
х 9 лв.

0879/950078 - меди-
цински фелдшер със стаж 
и опит на село и в "Спеш-
на помощ" търси работа 
по специалността

0896/321902 - продава 
фолксваген "Поло" на 265 
хил. км. Всичко платено, 
със заредени 15 лв. газ се 
минават 200 км

0899/845682 - продава 
Симсон - 3 скорости

02/4690408 – дава под на-
ем стая и гараж. Изгодно!

0988/772744 – купува къ-
ща в Стрелча, централна част. 
Може и срещу гледане на въз-
растни хора

0878/338141 - собственик 
продава 3-стаен апартамент с 
парно и екстри, обзаведен, на 
ул. "Гео Милев" - София

0988/845735 - млад инже-
нер търси жилище

0988/233247 - про-
дава 1 дка двор с 
къща+кухня+навес+гараж. 
Къщата е с 4 мазе-
та, 6 стаи+2 бани, трети 
етаж+стая+балкон! Кухнята 
е: стая+баня+тоалетна. Гара-
жът е железен, до къщата. В 
с. Телиш има хранителен ма-
газин, асфалт, аптеки, жп га-
ра, връзка с цяла България. 
Евтино!
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Д-р иван сТоЯНовМагнитни бури - 21, 29, 30.XII.

Започналото застудяване ще про-
дължи и в сряда, когато ще има раз-
късана облачност и на много места 
ще превалява сняг, но валежите ще са 
незначителни. Дневните температу-
ри ще бъдат от – 3 до 2 градуса, ще ду-
ха лек северозападен вятър. В четвър-
тък температурите ще спаднат зна-
чително – до – 6 градуса сутринта, но 
валежи не се очакват. В петък отно-
во е възможно да превалява, като по 
планините валежите ще са от сняг, а 
в равнините – предимно от дъжд. В съ-
бота температурите леко ще се вди-

гнат нагоре, валежи не се очакват. В 
неделя също ще преобладава облачно 
време. В понеделник, на Бъдни вечер, се 
очакват валежи, но от дъжд, тъй като 
температурите ще са почти в поло-
жителния диапазон – от 0 до 5 граду-
са. А във вторник, когато е празнични-
ят коледен ден, ще е предимно облачно 
и без валежи, така че подаръците за 
децата ще бъдат донесени вероятно 
не с шейна, а с автомобил или ракета! 
През следващата седмица времето ще 
се задържи типично зимно, като не се 
очакват сериозни застудявания.

19 ДЕкЕМври, 13 лУНЕН 
ДЕН,НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в ТЕлЕЦ 
Ако вашите идеи и 

предложения бъдат по-
срещнати без нужния ен-
тусиазъм, пробвайте вто-
ри път – много е възмож-
но да намерите влиятелни 
съюзници.
20 ДЕкЕМври, 14 лУНЕН 

ДЕН, НарасТваЩа 
лУНа, лУНа в БлиЗНаЦи 

Деловата ви активност е 
малко понамаляла, защото 
все по-гръмко звучат праз-
ничните нотки и хората се 
настройват по-скоро към 
веселие, отколкото към ра-
бота. Гледайте да запазите 
здравето си.
21 ДЕкЕМври, 15 лУНЕН 

ДЕН, НарасТваЩа 
лУНа, лУНа в БлиЗНаЦи 

Вашата природна прак-
тичност ще бъде допълнена 
с добро настроение, склон-
ност към романтика и висок 
творчески потенциал. Всич-
ко това ще ви прави изклю-
чително неотразими.
22 ДЕкЕМври, 16 лУНЕН 

ДЕН, ПълНолУНиЕ, 
лУНа в рак 

Внимавайте – грози ви 
преумора, която никак не 
е желателна в началото на 
празниците. Откажете се от 
допълнителна работа. Не 
се осланяйте на късмета, а 
проверете здравето си при 
личния лекар.
23 ДЕкЕМври, 17 лУНЕН 

ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа, лУНа в рак 

Ако ви е осенила някак-
ва велика идея, може да 
пробвате да я претворите 
незабавно в живота. Пра-
вилно преценете рискове-
те. Старите връзки може да 
се окажат много полезни, 
възползвайте се от благо-
приятния момент, за да на-
помните на влиятелни хора 
за себе си.
24 ДЕкЕМври, 18 лУНЕН 

ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа, лУНа в лъв 

Отбележете в подоба-
ваща обстановка този се-
меен празник. Гонете на-
далеч зимната депресия, 
опитайте да си създаде-
те здравословни навици и 
най-вече добре се наспи-
вайте – тези прости съве-
ти сега ще бъдат от голяма 
полза за вас. 
25 ДЕкЕМври, 19 лУНЕН 

ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа, лУНа в лъв 

Последните дни ще бъ-
дат относително спокойни, 
позволяващи да преминете 
от лежерния режим на по-
чивните дни към работния 
ритъм на следващата сед-
мица без сътресения. 

26 ДЕкЕМври, 20 лУНЕН 
ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа, лУНа в ДЕва 
Може да намалее жизне-

ният ви тонус, което да ста-
не причина не само за ло-
шо настроение, но и да се 
обадят стари болежки. СПА 
процедури, масажи и интен-
зивна почивка ще ви помог-
нат да се справите със стре-
са, затова не ги пренебрег-
вайте.
27 ДЕкЕМври, 21 лУНЕН 

ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа, лУНа във ДЕва 

Ще има нови запознан-
ства и романтични отноше-
ния. Що се отнася до здра-
вето, то ще бъде добро, ако 
се научите да не претовар-
вате организма си с нервно 
напрежение.
28 ДЕкЕМври, 22 лУНЕН 

ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа, лУНа във вЕЗНи 

Ще имате много задачи, 
изискващи решение, но ра-
ботата ви ще спори и дори 
няма да почувствате, че тя 
се е увеличила главоломно. 
Динамично ще се развиват 
и отношенията ви с близки-
те, което ще ви донесе до-
ри доходи. 

29 ДЕкЕМври, 22 
лУНЕН ДЕН, ПослЕДНа 

ЧЕТвърТ, лУНа във 
вЕЗНи 

Много важно е да не про-
пуснете подходящото вре-
ме за реализация на зами-
слите; даже ако ви се стру-
ва, че не всичко е благопри-
ятно, направете крачка в из-
браната посока.
30 ДЕкЕМври, 23 лУНЕН 

ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа, лУНа във вЕЗНи 

Много от вас се поддават 
на настроението „да става 
каквото ще”, загубват инте-
рес към преследване на из-
браните цели. Чувствата ста-
ват по-повърхностни, а све-
тът около вас – черно-бял. 
Важно е да останете верни 
на жизнените си принципи.
31 ДЕкЕМври, 24 лУНЕН 

ДЕН, НаМалЯваЩа 
лУНа в скорПиоН 

Може да използвате 
празника за решение на 
лични проблеми. Това е най-
подходящият период за тър-
сене на постоянен партньор 
и евентуално човек, с когото 
да сключите брак.

1 ЯНУари 2019 
г. 25 лУНЕН ДЕН, 

НаМалЯваЩа лУНа, 
лУНа в скорПиоН 

Силното влияние на 
звездите ще се отрази вър-
ху вашите действия. Ще бъ-
де полезно да поспортува-
те, за да свалите нервното 
напрежение, което ще ви 
съпътства.

  ЛУНЕН
кАЛЕНДАР

БИОПРОГНОЗА
Освен радости празничните тра-

пези, ако прекалим с определени хра-
ни и напитки, могат да ни донесат и 
здравословни проблеми. Това важи в 
особено голяма степен за страдащи-
те от гастрит и язвена болест. Ос-
вен че трябва да избягват пържени, 
пушени и пикантни ястия, плодове и 
зеленчуци с високо съдържание на це-
лулоза, а също и кафе, алкохол и га-
зирани напитки, е добре хората със 

стомашно-чревни проблеми някал-
ко пъти дневно да приемат по 12-15 
капки клеева тинктура с невен. Про-
полисът и невенът съдържат много 
вещества, които спомагат за облек-
чаване на възпалението и болката и 
действат епителотонично. От пол-
за ще бъде и пиенето на чайове от 
стръкове от мащерка, риган и жълт 
кантарион, от цветове от лайка, от 
листа от мента и др.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН 

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИЦИ!
НЕШо сТоЯНов поздравява 

своите съвипускници от НШЗо
 „Хр. Ботев”, випуск 64/65 и след това слу-

жили в ЗЧМс, полк. Момчилград, 
първа рота, първи Мс батальон 

с най-добри пожелания по случай нового-
дишните празници! 

Поздравява и своите съученици и съгражда-
ни от град Ардино!

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ
22 декември 2018 - 19:49:49 ч. - пълнолуние. 29 декември 

2018 - 11:35:36 ч. - последна четвърт.  За да смъкнете 1-2 кг, 
трябва да започнете диетата от този час и да продължите на 
сокове и течности до същия час на следващия ден.
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ИЗДАТЕЛ: ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

на членовете на пенсионерския клуб 
„Юлия вревска” 

в гр. Бяла, обл. русе, и най-вече на 
Е. Колева, негов председател. Все та-

ка всеотдайно да представя клуба и да 
провежда мероприятия! Поздравявам 

и г-н В. Минчев, също с добри орга-
низаторски качества, и добродушната Лили, 

сплотяващи колектива. С пожелания за много 
здраве, късмет и дълголетие. Весело настро-

ение и приятни преживявания!
стоил Димитров, 

член на пенсионерския клуб на ВЕСЕЛИНА МАРИНОВА АНДРЕЕВА, 
ВАСИЛА ДИМИТРОВА и 

ВАСИЛ гЕОРгИЕВ ЙОРДАНОВ
 и на всички именници

 от обл. Добрич!
Пожелавам и им здраве, щастие, 

благоденствие и късмет и много го-
дини занапред!

Марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА
на семейство Борис, сиМоНа, ТаНЯ 

и иваН иваНови от Бургас!
Пожелавам на децата спокойно детство, на 

работещите – успех в работата! Всичкото зло 
да отиде зад гърба! Новата година да бъде 

чиста и здрава!

на семейство алЕксаНДър, МариНа, До-
БриН, НоНка, вЕНЦислав БЕрЕМски от 

Плевен! Пожелавам на детето спокойно дет-
ство, на работещите – успех в работата, на пен-

сионерите – спокойни старини!

на сЕМЕйсТво БЕла, виХра и ДиМо МиТЕ-
ви от София, също и на аДриаНа, ЗоЯ сТа-

НиМир БЕрЕМски. На децата пожелавам спо-
койно детство, на работещите успех в работата!

на соНЯ и МиТко МиТЕви от Ямбол и на 
госПоДиНка калъПова от с. веселиново, 

сТаНка гЕоргиЕва от с. Джинот.
На пенсионерите – спокойни старини, на рабо-

тещите – успех в работата!

на аНДрЕй и БорЯНа аНДрЕЕви 
от Добрич, на ЕлиЦа, калоЯН, 

ДиНка,красиМир ЕНиМаНЕви от Добрич 
и на вЕлиЧка МълЧаНкова.

Пожелавам на пенсионерите спокойни старини, 
а на работещите – успех в работата!

на МариН, соФи, вЕроНика, алЬоНа аН-
ДрЕЕви от германия! Пожелавам на децата 

спокойно детство, да растат под крилото на ма-
ма и на татко, а на работещите – успех в работа-

та, което се постига със здраве!

на МариНа, васЯ, лЮДМила и Юрий 
Баглай от киев! На работещите пожелавам

 успех в работата, а на пенсионерите – спокой-
ни старини!

На гражданите от обл. Бургас, софия-град, 
Плевен, Добрич и Ямбол и на българските 

общности в Украйна и германия!
МариН аНДрЕЕв колЕв, 

с. гурково, обл. Добрич

ЧНГ
ръководството 

на „Нов съюз на 
пенсионерите” (НсП)

честити Новата 
2019 г. на всички пен-
сионери и им желае 
крепко здраве и дъ-

лъг живот! Бъдете 
живи и здрави!

инж. Петър Петров, 
председател на НсП

На 28.12.208 г. 
се навършват 
90 гоДиНи

от рождението 
на

ДИМО МАТЕЕВ 
ДИМОВ

 роден в Русе
Израснал и отгледан от ро-

дителите на баща си 
в с. Осенец, обл. Разградска
Един достойно изживян живот от един достоен 

и уважаван човек - 34 години като военен – 
от курсант до полковник, с 61 г. трудов 
стаж като административен ръководи-

тел, изпълнител на трудовите си задъл-
жения - отговорно и образцово. 

Бъди такъв докрай какъвто си бил досега 
– пример за подражание!

от семейство и приятели
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воДоравНо: „Великата красота“. Оология. Тление. Ескимос. Вододел. 
„В Америка“. Елини. Пелат (Алексис). Силикан. Тир. Малимо. Ама. Рез. Ка-
мизари. „На лов“. „Мам“. Вата. Лицемери. Асидол. Тикери. Птица. Фея. „Ди-
тер“. Парад. Никулина (Надежда). Ана. Авари. Авотин (Роберт). Она. Кли-
ро. Емир. Кравар. Синагога. Оливие (Лорънс). Тихонов (Вячеслав). Иво. 
Аноне. Арона. Егирин. „Тотоман“.

оТвЕсНо: „Неосветените дворове“. Локализация. Аналог. Килимар. 
Лек. Нрави. „Комет“. Комедии. Авар (Ищван). Тагор (Рабиндранат). „Ма-
верик“. Крини. „Ти си сам“. Ритуал. Еон. Мая. Килими. Елвис. Вализа. При-
оритет. Арто (Антонен). Имамат. Нтони. „АлДекор“. Сипаи. Ахат. Есеола 
(Адеринсола). Ивица. Негоро. Ондина. Адара. Моном. Етиен. Мито. „Ан-
тигона“. „Аелита“. Алада. Раван. 

Отговори от бр. 50
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Овен 
През очаква-

ните дълги праз-
нични дни на-
строението ви 

ще е променливо и често ще 
търсите начини за разтовар-
ване от напрежението.  

За съжаление ще ви липс-
ва инициативност и с това по-
скоро ще затруднявате, от-
колкото да благоприятства-
те добрия изход. Една от при-
чините е нежеланието ви да 
споделяте намеренията си, с 
което рискувате да останете 
неразбрани. Прогресивното 
ви мислене ще ви спечели 
славата на хора, виждащи с 
перспектива, за това и иде-
ите ви ще намерят реализа-
ция. Лъскавите вещи не ви 
блазнят, но за сметка на тях 
ще бъдете привлечени от ня-
кой, който ги притежава. Оч-
акват ви радостни и споделе-
ни преживявания. Ако сте се-
мейни, са възможни недора-
зумения, в основата на които 
ще бъдете вие. Самотата съ-
що ще присъства в живота ви, 
намерете сили да се справите 
с депресията, имате пред се-
бе си още много задачи. Про-
мените предстоят.  

Телец 
У с п е ш н о 

скъсявате раз-
стоянията, ко-
ито ви делят 
от целта, и ня-

мате основателни причини за 
безпокойство. При вас нещата 
се подреждат добре, и това е 
достатъчно основание да по-
гледнете по-оптимистично на 
бъдещето си. Отделете вни-
мание на подобряване на ат-
мосферата вкъщи през праз-
ничните дни. Така ще си оси-
гурите и необходимото ви спо-
койствие. Логическата ви ми-
съл ще ви подсказва най-вяр-
ното решение, а с въображе-
нието си ще достигате до но-
ви възможности за действия. 
Пред вас се откриват нови хо-
ризонти. В семейството разчи-
тат изключително много на вас 
и не се изненадвайте на много-
то ангажименти, с които ще ви 
товарят близките. Добро раз-
витие на съдебни дела и въз-
награждение за отминала ва-
ша активност. 

Близнаци 
В ход са про-

мените, за кои-
то сте работили 
дълго време. Гра-
дивните ви пори-

ви в търсене на изяви за спо-
собностите ви ще ви създа-
дат вълнуващи преживява-
ния. Но през празничните 
дни се отдайте на релакс и 
почивка, за да успеете с но-
ви сили да започнете отно-
во дейността си. 

На деловите представи-
тели измежду вас им пред-
стоят срещи с хора от ви-
соките етажи на йерархия-
та. Наред с това ще ви за-
нимават проблеми и от би-
тов, семеен и личен харак-
тер. Щадете здравето и нер-
вите си и не взимайте реше-
ния под въздействие на не-
здрави емоции. Ако правил-
но обмисляте ходовете си и 
не омаловажавате фактите, 
ще се подобри финансово-
то ви състояние. 

 Рак 
Оптими-

сти по дух 
и зареде-
ни с енер-

гия, ще работите по дела-
та си, влагайки желание и 
хъс за победа. По-често ще 
се съобразявате с обстоя-
телства и факти, произти-
чащи от чужди действия, но 
имащи значение за вашите. 
Помежду ви ще се създаде 
добър синхрон, който ще 
прави успешни действията 
ви. Ще решавате възниква-
щите проблеми, изхождай-
ки от общите ви интереси. 
Самостоятелните ви изяви 
също ще ви носят удовлет-
ворение, кога повече, кога 
по-малко. Самочувствието 
и материалното ви благо-
получие ще се подобряват, 
пропорционално на реа-
лизациите ви. С личния си 
пример ще провокирате у 
другите позитивно отно-
шение към всичко, с което 
се занимавате.

Необвързаните ще имат 
своите положителни раз-
вития във връзката си, ко-
ято предстои да се задъл-
бочи. 

Лъв 
Продължа-

вайте да тър-
сите своите 
пътища, за-

щото не всичко е постиг-
нато. Напротив. Досегаш-
ните ви успехи бледнеят 
пред идващите. Желания-
та ви имат способността да 
се сбъдват, затова нека бъ-
дат градивни. Почивните и 
празничните дни ще ви до-
несат маса позитивни емо-
ции – радвайте им се!

Решимостта ви ще ви по-
каже верния път и няма да 
срещнете трудности в сфе-
рата на интересите ви. Ще 
получите признания от об-
кръжението си. Бъдете по-
следователни. В личните 
отношения ще имате при-
ятни развръзки и те ще ста-
нат причина за по-задълбо-
чени действия. Гответе се 
за промени от съдбовен 
характер. Ще бъдат за до-
бро и това ще допринесе 
за вашия повсеместен въз-
ход. Търпеливо изчакайте 
събитията. 

Дева 
Натоварена 

програма при 
някои от вас ще 
изостри до край 
сетивата им. Па-
зете енергията 
си, не се впускайте в нико-
му ненужни спорове.

Философски гледайте на 
проблемите, които присъст-
ват около вас. Не допускай-
те да ви въвличат в конфли-
кти и не давайте ухо на клю-
ките около вас. Ако имате 
отношения с партньори, ко-
ито ви ценят, перспективите 
да са успешни ще бъдат ре-
ални. Финансовото ви със-
тояние ще се подобрява, а с 
него ще расте и настроени-
ето ви. Възможни са проме-
ни, продиктувани от обсто-
ятелства, имащи отношение 
и към вас. Развитията са за 
добро, живейте без тревога 
в сърцата си. Промяна в лич-
ния ви живот ще ви направи 
по-активни и търсещи най-
доброто както за вас, така и 
за близките ви хора.  

Везни 
Каквито и 

емоции да ви 
възпират, пока-
жете великоду-

шието си и не скъпете вни-
манието си към тях. Има за-
що да се случва това и пред-
стоящите развития ще го 
потвърдят. Ще върнете вя-
рата си в доброто. Размиш-
лявайки върху събитията, 
ще задълбочите философ-
ските си познания и по-ясно 
ще определите мястото си. 
По-често ще се сблъсквате в 
отношенията си с хора, кои-
то стоят встрани от вас. Ста-
нете по-внимателни в отно-
шенията към близките си и 
не наранявайте чувствата 
им. Игнорирайте емоции-
те, които могат да застрашат 
брака ви и спокойствието 
на всички ви. Ако се чувст-
вате самотни, бъдете сигур-
ни, че това няма да продъл-
жи дълго. Очакват ви споде-
лени мигове и начало на но-
ва, силна и трайна връзка.  

Скорпион 
Лесно ще 

постигате це-
лите си, защо-
то имате ру-
тината и сте 
намерили ве-
рния тон в 
общуването си. Предстоя-
щи проекти няма да ви на-
товарват и предвид инте-
ресите си ще бележите на-
предък. 

Започва добър период 
и трайни материални при-
добивки. Не изоставяйте в 
темпото и нищо не ще спре 
устрема ви напред. Любовта 
ще заема централно място 
в живота ви, ще ви вълну-
ва и създава неповторими 
изживявания. Лекотата, ко-
ято ще усетите, е допълва-
ща съставка и в продължи-
лата вече традиция да сте 
добронамерени, ведри и ус-
михнати. Насочете потенци-
ала си към дейности свър-
зани с образование, тури-
зъм, правни науки, рекла-
ма. През почивните дни на-
правете подробни бъдещи 
планове.

Стрелец 
Финансо-

вото ви състо-
яние ще ви по-
могне да задо-
волите нуж-
дите на се-

мейството си, като не забра-
вяте и себе си. Ще ви бъде от 
полза да насочите внимани-
ето си към действия, в които 
да ангажирате и други хора. 
Определяйки ясни правила и 
следвайки ги, ще си осигури-
те работа и спокоен живот. 
Ще получите придобивки от 
материален и обществен ха-
рактер. В общуването ви ще 
се открои личност, която ще 
ви привлече със сродната си 
енергия и интереси. Духовно 
ще се допълвате, развивате и 
ще се чувствате чудесно, раз-
бирайки, че от нея сте имали 
нужда. В семейството ще по-
лучавате вниманието, от ко-
ето се нуждаете, и това ще 
осмисля живота ви повече.  

Козирог 
Затрудне-

нията от по-
следните дни 
не са ви обез-
верили. Ат-
мосферата ще се развед-
ри, принос за което ще има 
човек от обкръжението ви. 
Взаимното доверие и изра-
зено желание за подкрепа 
ще дадат тласък на много-
то ви идеи. Настроението, 
самочувствието и авторите-
тът ви ще пораснат, оставяй-
ки си сдържани и отговорни 
към делата си. Ще решавате 
проблемите си, вслушвайки 
се в опита и мнението на хо-
ра, минали по вашия път. Ще 
се развивате и създавате по-
добри условия за живот, без 
да унивате и да губите рав-
новесието си. Животът може 
и да изисква повече, но вие 
сте силни и ще се справите. 
Не търсете отплата и бъдете 
сигурни, че вашето ще дойде 
при вас. Благодарение на на-
ходчивата си мисъл ще изли-
зате бързо от деликатно по-
ложение, обогатявайки опи-
та и мирогледа си с полез-
ни знания.

Използвайте влиянието 
си за благото на всички, мо-
тивирайте, насърчавайте и 
закриляйте с добри намере-
ния. Съдбата ще ви закриля.

Водолей 
А к ц е н т и -

те през дългия 
период, кой-
то разглежда-
ме, ще са насочени към ли-
чностното ви утвърждаване. 
Вие сте тези, от които ще за-
висят добрите резултати. С 
възможностите си ще предо-
твратите лошото и ще насо-
чите събитията в правилна-
та посока. Бъдете търпеливи 
и не давайте израз на нара-
стващото у вас напрежение. 
Така ще помогнете да се пре-
одолеят недоразуменията и 
да поставите добро начало. В 
семейството силно се нужда-
ят от вас, което още веднъж 
ви задължава да сте на висо-
та. Загадъчната атмосферата 
на любов около вас ще при-
дава блясък на очите и ще ви 
окриля. Ще имате пориви, ко-
ито ще ви подтикват към ве-
селие и ще търсите игривите 
пламъчета и у другите.  

Риби 
И за вас пе-

риодът е важен 
с финала на ра-
ботен проект 
или друго събитие, отнело 
ви много време и творчески 
усилия. Ще се поздравите с 
финансови и други реализа-
ции, които разбира се, няма 
да дойдат наготово.

В делата си ще разчитате 
на себе си и по-малко на дру-
ги хора, затова и успехите ви 
ще са реални и сладки. Но не 
всичко ще е според очаква-
нията ви. Възможни са разо-
чарования по линия на парт-
ньорските взаимоотношения 
или в общуването ви с други 
хора. За тях потърсете вина 
и в себе си, защото има как-
во да направите, за да оста-
нат връзките ви стабилни, а 
не зависими от моментните 
ви и често променящи се на-
строения. Животът би след-
вало да ви е научил, че на до-
верие с доверие се отвръща.

Без него всички сме изгу-
бени, но това не означава, че 
трябва да се лишим собстве-
но мнение и позиция. Ваши 
или на близък човек здраво-
словни неразположения мо-
гат да ви създадат известно 
притеснение. 
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Козирогът знае истин-
ската цена на всяко не-
що и не се впуска в без-

смислени начинания. С годи-
ните тяхната красота и 
очарование не само че неу-
вяхват, но и стават все по-
привлекателни. Има добро 
образование, успешна кари-
ера, солиден дом и отлич-
но самочувствие. Това, ко-
ето другите не забелязват 
у тях, е чувствителното ви 
сърце. Рядко дават израз на 
чувствата си. Целеустре-
мени са, никога не забравят 
какво искат. На тях със си-
гурност може да се разчита. 

Положителни качества 
са самостоятелност, дис-
циплинирност, решител-
ност, устойчивост, прак-
тичност, честолюбие, ло-
ялност, целеустременост, 
задълбоченост, сериозност. 
Отрицателни: безкомпро-

мисност, консервативност, 
мнителност, безжалост-
ност, липса на гъвкавост, 
материализъм, студенина.

Жена
Човек остава с впечат-

ление, че за жените Ко-
зирози любовта и бракът 
са второстепенни, тъй ка-
то държат много на кари-
ерата си. За любовта мо-
же и да е така, но не и за 
брака. Четири са основни-
те неща, които Козирози-
те преследват: сигурност, 
авторитет, уважение и об-
ществено положение. И 
няма значение какъв ще 
бъде начинът за постига-
нето им. Във всеки случай 
жената Козирог винаги по-
лучава признание. 

КозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирогКозирог

Тя придава голямо зна-
чение на любовта, макар че 
може и да не го показва. Тя 
е придирчива към мъжете 
и най-малко от всички дру-
ги е склонна да се влюби от 
пръв поглед. 

Мъж
Имате си работа с мъж Ко-

зирог? Бъдете внимателни, 
тъй като представителите на 
тази зодия могат да бъдат не-
доверчиви, надменни и лише-
ни от въображение.

Понякога се държат като 
диктатори и са склонни да по-
тискат половинката си. Разби-
ра се, мъжът Козирог, както и 
всяка друга зодия не е изтъ-
кан само от лоши черти. Той 
компенсира лошите си стра-
ни с положителни черти ка-
то: отговорност, амбициоз-
ност, спокойствие и лоялност. 

Ако започвате отношения 
с мъж Козирог, трябва да зна-
ете, че той е много незави-
сим и е напълно наясно със 
своите възможности. По та-
зи причина рядко се доверя-
ва на другите и обича да пра-
ви всичко сам. Понякога пред-
ставителите на този зодиака-
лен знак могат да ви изглеж-
дат тъжни, но това е, защо-
то те живеят чрез самодисци-

плина и отговорност. Кога-
то трябва да вземат някакво 
решение, Козирозите вина-
ги преценяват предимства-
та и недостатъците, и едва 
след това решават. Мъжът 
Козирог може да ви изглеж-
да студен, но всъщност това 
не е точно така. Той просто 
обича да прави всичко сам.

За него е изключително 
важна финансовата и мате-
риалната сигурност. Мъжът 
Козирог може да има много 
лица, които объркват и са-
мия него. Той не знае кой е в 
действителност, което пре-
дизвиква у него чувство на 
несигурност. Трудно бихте 
се сближили бързо емоци-
онално с Козирог, тъй ка-
то той няма да ви позволи. 
Причината е, че когато мъж 
с тази зодия допусне някоя 
жена много близо до себе 
си, след това той не иска да 
я пусне.

19.XII.2018 – 1.I.2019
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ВИЖ ПАРИЖ

 Гледните точки на 
властта за новата го-
дина  ще се превърнат 
в гладни точки за бе-
дните!
 В новогодишната ел-
ха на правителството 
има много трески за дя-
лане!
 Новата година най-
добре се посреща със 
старо вино и нова лю-
бовница!
  Успокояване пред 

Новата година: не се 
тревожете – в Бълга-
рия не се сбъдват как-
то трябва нито хуба-
вите, нито лошите 
прогнози...
  От родословдното 
дърво става най-хуба-
вата новогишна елха.
  На новогодишната 
трапеза главата на 
семейството се наду-
ваше вместо пуяка!

ÄÐßÍÎÂÈÖÈ

ÅÏÈÃÐÀÌÈ

Палят, вдигат барикади
хора млади, млади, млади!
Ученици и студенти,
бедни и интелигенти,
даровити и бездарни –
всички с тях са солидарни!
И се готвят те за бой,
и не искат този строй!
От високия му трон
ще катурнат бай Макрон!

И се чудя – а у нас
младите защо са пас?
Всичко ли им  е наред -
само по масло и мед?
Не шумят, не протестират,
а направо емигрират!
Не решават у дома, 
тука, своята съдба.
Българино, гледай, виж,
и учи се от Париж!

Уляна ПЕТкова

"САН ЮЕ И ЖЪ ХАО!"

Ивайло
ЦВЕТКОВ

Турхан расиЕв Защо са четирима?

„Тиха нощ, свята нощ...” – 
пеят братчета на... Гаврош! 

 ПОСЛОВИЧНО
„За един – сватба, за друг – брадва!” – 
колко правдиво е речено!
Ето прасето: посреща празника 
винаги много... печено!!

 ПЕСЕНЕН КАВЪР
Ние можем да имаме много свини, 
но една ще бъде с нас на Коледа – 
тази, която не ще ни вини, 
не ще ни вини, че сме я... заколили!

 НОВА ГОДИНА – 
НОВ КЪСМЕТ

Сега е нощ. Но утре най-големи 
дела ми предстоят – това го знам.
Един талант във мене дреме – 
поръчка за... събуждане ще дам!

НАЗДРАВИЦА
Нека вино се лее
и насън, и наяве – 
днес човекът живее
за едното... наздраве!

васил соТиров

БЪДНИ ВЕЧЕР

- Пусни ме, 
началник, 

заработвам 
за подаръци!

Çдðавни сúвети êúм неïðимиðимите
Не се ядосвайте, че се ядосвате.
Днес медицината доказа,
че ядовете заздравяват костите,
хранителния тракт и таза.

И тъй – гневете се за здраве,
въпреки съветите да сте пасивни.

Укрепват вашите жлези 
надбъбречни

от чуждата несправедливост.

Сега с успех се препоръчва начинът
на реагиране при злоба:
присвивате юмрука си юначно

и го... напъхвате във джоба.

Напразно се учудвате:
въпросът е по-качествено да се въсим,
а с най-голям успех ще се ядосаме,
ако кротуваме в гнева си.

виктор саМУилов

ÄÐÅÁÎÑÚ×ÅÒÀ
- Мамо, Снежанката на Дядо Мраз 

се е разтопила, докато е спал!  Най-много страдат 
онези, които не причи-
няват на никого страда-
ния.
  Най-дълга сянка 

хвърлят черните съби-
тия.
 Крайните твърде-

ния никога не съдър-
жат цялата истина.
 И който преследва 

удоволствия, става кръ-
вожаден.
 В даден списък мо-

же да си първи, за да се 
подчертае, че си после-
ден.
  Това, което из-

глежда нереално, е на-
пълно осъществимо.

Борис аНаНиЕв, 
софия

Ивайло
ЦВЕТКОВ

Около Коледа и Нова година е 
нормално човек да понаобико-
ли пазарите. Да понакупи това-
онова, в което няма нищо лошо.

Лошото е, че сред стоките поч-
ти няма нищо наше, родно. Еги-
петски картофи, испански кру-
ши, полски ябълки, италиански 
спанак… А най-много са китай-
ските стоки. Деветдесет на сто 
от чесъна например е китайски. 
Толкова е лют, че като хапнеш, 
очите ти моментално се дръп-
ват като на китаец. Лют, лют че-
сън, но евтин! И народът купува. 

На пазара „Ситняково“ наме-
рих смилянски боб. Евтиничък. 
Купих един пакет и като го за-
несох вкъщи – какво да видя! 
На етикета с дребни-дребни бук-
вички написано „ Made in China“.

Не знам дали знаете, но от 
десетина години в България се 
продават предимно китайски 
мартеници. И те са по-евтини от 
нашите. За китайските телевизо-
ри, китайските компютри, китай-
ските климатици и друга подоб-
на техника няма да говоря. С тях 
свикнахме отдавна.

Децата ни пишат с китайски 
химикалки в китайски тетрадки. 

Щото са евтини. Даже и кръвно-
то си мерим с китайски апара-
тчета. Пак по същата причина.

Но през лятото ми се наложи 
да търся четка баданарка. Е, на-
мерих! Обаче и на нея етикетче 

„Made in 
China“. Ама и баданарки ли не 
можем да произвеждаме?! И че-
тина ли нямаме вече бе, дявол 
да го вземе?! Толкова ли сме об-
ръснати до голо?! Или просто ки-
тайските баданарки са запълни-

ли пазарната ниша, понеже са 
евтини?

А от няколко години пък се по-
явиха и китайски сурвачки за Но-
ва година. И сега сергиите са за-
трупани с тях. Три пъти по-евти-
ни от нашите – дряновите, с пу-
канките, с орехчетата, със сухата 

люта чушка. Китайските са те-
лени и украсени с разноцве-

тен станиол. Кич отвсякъ-
де! Но  хората ги купуват, 
щото нали ви казах – три 
пъти са по-евтини.

И сега – какво? След 
евтините сурвачки ос-
тава на Нова година да 
си пожелаем да доча-
каме някой ден евтин 
китайски бензин, евтин 

китайски ток, евтини ле-
карства и ако може – ев-

тини китайски билетчета за 
градския транспорт.
А може и в първите минути на 

2019-а да се поздравим със “Сан 
юе и жъ хао!”, което в много сво-
боден превод от китайски озна-
чава нещо средно между “Чести-
та Нова година!” и “Честита нова 
надежда!”. 

Димитър БЕЖаНски
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в саксии!

скъпи дядо Коледа,
вече три години ти искам 
едно пожарникарско ка-
мионче. Моля те, тази го-
дина донеси ми едно по-
жарникарско камионче.

Скъпо дете,
Упоритостта ти ме драз-

ни, тази Нова година, до-
като спиш, ще запаля къ-

щата така, че ще получиш 
не един, а всички пожар-
никарски камиони от твоя 
и близките градове.

създал бог Адам. Ми-
нало време и господ ре-
шил да го дари с другар-
ка в живота. Създал Ева 
и я показал на Адам. По-
следният много се зарад-
вал.

- Е, Адаме, харесваш ли 
я? – попитал го създателят.

- Господи, колко е кра-
сива! – възкликнал Адам.

- Така е, за да можеш да 
я обичаш – отвърнал Бог.

Но… само след първи-
те няколко думи, изрече-
ни от устата на Ева, Адам 
прехапал устни….

- А бе, Господи, че тя е 
много глупава бе…

Усмихнал се господ и 
рекъл:

- Е, Адаме, няма как, та-
ка е, за да може и тя да те 
обича…

- ало! Шефе! Никой не 
купува стоката ни! Какво 
да правим?

- Качете цената с още 
десет процента и сложе-
те огромен плакат “Супер 
коледно намаление – 40 
процента!!!”. Народът обо-
жава тези думи.

Момиче пита гадже-
то си:

- Скъпи, ние имаме 
вече тримесечна връзка. 

Не е ли време вече да ме 
представиш на семей-
ството си? Например те-
зи дни след Нова година?

- Няма начин – отгова-
ря момчето –  Жена ми е 
на санаториум, а двете ми 
деца са във ваканция и са 
на село при баба и дядо.

Татко Карло и Пино-
кио:

- Сине, ти искаше за 
Нова година подарък жи-
вотинче, не се ли радваш?

- Но аз исках котенце 
или кученце.

- Е, не всички деца по-
лучават това, което са ис-
кали.

- Да, но този бобър ме 
гледа много странно...

Двама пияници си го-
ворят и единият пита дру-
гия:

- Как мина Нова годи-
на?

- Как така мина...

 - Този Дядо Коледа 
всичко обърка - оплаква 
се донаборник, току-що 
получил повиквателна. 

- Защо? - пита го негов 
приятел. 

- Преди 15 години си 
поисках военна унифор-
ма. А той чак сега ми я 
дава! 

Жена казва на мъжа 
си:

- Сега е Коледа и зато-
ва искам да се разберем 
веднъж завинаги -  ако 
продължаваш да ухаж-
ваш и притесняваш наша-
та прислужница, аз ще се 
разведа с теб! 

- За такава дребо-
лия? 

- Виж какво! Такъв 
мъж като теб аз мо-
га да си намеря ви-
наги, но такава до-
бра прислужница - 
едва ли! 

- стоянчо, знаеш 
ли какво представля-
ва Снежанка? 

- Знам! Тя е дъще-
ря на Дядо Коледа и 
Баба Яга! 

- скъпи! - прови-
ква се жената от спал-
нята. - Купила съм ти 

разкошен подарък за Ко-
леда! 

- Покажи ми го. 
- Минутка! Сега го об-

личам! 

Вицове Вицове

иванчо пи-
та майка си: 

- Мамо, кой 
е моят татко? 

- Дядо Коледа. 
- Как така? 
-  А м и 

как? Дой-
де една 
н о щ , 
д а -

де подарък и повече 
никога не го видях...

На първи януари жена 
оставя бележка: 

„Честита Нова година!” 
p.s.1 - Зелевият сок е в 

хладилника. 
p.s.2 - Хладилникът е в 

кухнята... 
Боян видял бележката 

и се чуди: 
- Добре де, а кухнята къ-

де е...

спират един за преви-
шена скорост: 

- Защо карате с преви-
шена скорост? 

- Ами... заседях се с при-
ятели, отпразнувахме Но-
ва година, а жената сигур-
но вкъщи се е притеснила! 

- Каква Нова година? 
Десети януари е! 

- Ами затова и бързам!

Нова година е като при 
секса - в началото дълго се 
готвиш, харчиш пари, тол-
кова се стараеш и всичко 
това за някоя секунда удо-
волствие!

Двама приятели си го-
ворят. Единият пита:

- Какво е Нова година?
Другият се почесва по 

врата и му отговаря: 
- Вечеря, която плавно 

преминава в закуска.

- как изкара на Нова го-
дина? 

- Не знам, още не са ми 
разказали.

в Централния софий-
ски затвор през нового-
дишните празници  е заб-
ранено пожеланието "За 
много години".

Преди Нова година.
Оптимистът: Новата го-

дина ще е по-добра от ста-
рата! 

Песимистът: Новата го-
дина ще бъде по-лоша от 
старата!

Реалистът: Пак ще се 
напия!

Двама колеги си спо-
делят за последствията от 
новогодишните празници 
и единият казва:

- Миналата Нова го-
дина се отказах от руска-
та салата. Тази ще пробвам 
да се откажа от мандари-
ните - трябва да изясня от 
какво ми е толкова лошо 
на 1 януари…

Надпис в ресторант:
Акцията "Не го яж, за 

Нова година е!" приклю-
чи. Сега започна другата 
- "Яж, че ще се развали!"

Д е -
т е н -
це се 
о п л а к в а 
в детската 
градина, че Дядо 
Коледа бил голяма 
скръндза. Децата 
го питат защо. 

- Как защо?! 
Този дъртак, 
вместо да донесе 
подарък, е оставил 
кутия бонбони, ко-
ито родителите ми 
криеха в гардероба...

отива Дядо Коледа 
при психиатъра и казва: 

- Докторе, помог-
нете! Не вярвам в 
себе си.

син на ма-
фиотски бос пи-
ше писмо до Дядо Коледа: 

„Мили Дядо Коледа, ако 
ти е мил животът на скъпа-
та ти майчица...”

Двама пияни си гово-
рят: 

- Защо дръпна брадата 
на Дядо Коледа? 

- Исках да проверя ис-
тинска ли е... 

- И? 
- Истинска се оказа, се-

га идея си нямам какво да 
правя с нея?!

Малкият Иванчо казва 
на баща си: 

- Искам да махна от пис-
мото до Дядо Коледа влак-
чето и да напиша колело! 

- Вече не искаш ли влак-
че? 

- Искам, но намерих ед-
но в шкафа ти.

Детството приключва 
тогава, когато искаш да ти 

изпълни желание не Дядо 
Коледа, а Снежанка.

Дядо Коледа в дет-
ската градина пита: 

- Деца, знаете ли 
какво ви нося? 

Децата отговарят в 
хор: 

- Кредити!

иванчо пише 
писмо: 

"Скъпи Дядо 
Коледа, един-

ственото, ко-
ето искам, е 
твоят списък 
на всички мо-

мичета, които са се 
държали лошо."

Две блондинки си 
говорят:

- Знаеш ли, Снежан-
ка още ходи с Дядо Мраз.

- А Дядо Коледа с кого 
ли ходи?

- Как с кого бе, с Ме-
ри.

- Коя Мери?
- Абе Мери Крист-

Н а 

сграда с червени букви се 
мъдри надпис: "Дядо Коле-
да е нещастник."

Подпис: Дядо Мраз.

Две дечица си говорят, 
едното пита:

- Как се нарича човек, 
който мрази старци?

- Дядо Мраз – отвръща 
другото.

в живота на мъжа има 
три периода:

- Той вярва в Дядо Мраз;
- Той не вярва в Дядо 

Мраз.
- Той е Дядо Мраз.

"На коледа стават чуде-
са!" – казал Дядо Коледа, 
надявайки се на тринаде-
сета заплата…

обява на фирма във 
вестник:

„Приемаме поръчки за 
Нова година.

Ценоразпис:
Снежанка и Дядо Коле-

да - 50 лв.
Снежанка без Дядо Ко-

леда - 200 лв.”

На вратата се звъни. На 
прага - Дядо Коледа. Мал-
ко момченце се втурва ра-
достно към него:

- Здравей, Дя-
до Коледа! Доне-
се ли ми...

- Споко, дреб-
ният! Имаш ли 
тирбушон?

в детската 
градина бащата 
се обръща към 
синчето си: 

– Ти вече си 
голям, трябва да 
знаеш, че ника-
къв Дядо Коле-
да не съществу-
ва, това бях аз… 

– Знам, знам. 
Ти си и щъркелът…

в навечерието на Ко-
леда мъж се клатушка по 
улицата, носейки елхич-
ка. Възрастна дама го виж-
да и с изумление казва:

- Как не ви е срам по 
Коледа да се напивате, а 
да не стоите при семей-
ството си?

- И на мен ми се иска да 
се прибера, но не знам 
как да се измъкна от та-
зи гора!

Пристига Дядо Ко-
леда в детската гради-

на, както си е редно – с 
огромен чувал с пода-

ръци. Събрал децата в 
кръг около себе си и 
им казва:

- Деца, ако отгат-
нете отговора на ед-
на задачка – всички 
подаръци са ваши, 

ако не успеете, те ос-
тават за мен.
Децата се съгласили.

- Такааа. За едно по-
сещение взимам 5 

лева. Имам 10 по-
сещения – колко 

па- ри ще получа?
- 50 лева – отговорили в 

хор децата.
- Не познахте! Ами да-

нъците?

обя-
ва  на 
пазара 
за ел-
хи:

У в а -
ж а е м и 
клиенти 
– помне-
те, който 
в к ъ щ и 
има из-
к у с т в е -
на елха, 
то при 
него ще 
д о й д е 
н е и с -
т и н с к и 
Дядо Коледа с фалшиви по-
даръци! Който е с отрязана 
елха, ще получи малотрай-
ни подаръци! Заповядай-
те на нашия щанд – елхи 

дина се отказах от руска-
та салата. Тази ще пробвам 
да се откажа от мандари-
ните - трябва да изясня от 
какво ми е толкова лошо 
на 1 януари…

Надпис в ресторант:
Акцията "Не го яж, за 

Нова година е!" приклю-
чи. Сега започна другата 
- "Яж, че ще се развали!"

Д е -
т е н -

 се 
о п л а к в а 
в детската 
градина, че Дядо 
Коледа бил голяма 
скръндза. Децата 
го питат защо. 

- Как защо?! 
Този дъртак, 
вместо да донесе 
подарък, е оставил 
кутия бонбони, ко-
ито родителите ми 
криеха в гардероба...

отива Дядо Коледа 
при психиатъра и казва: 

- Докторе, помог-
нете! Не вярвам в 
себе си.

син на ма-
фиотски бос пи-
ше писмо до Дядо Коледа: 

„Мили Дядо Коледа, ако 

ли ходи?
- Как с кого бе, с Ме-

ри.
- Коя Мери?
- Абе Мери Крист-

Н а 

да не съществу-
ва, това бях аз… 

– Знам, знам. 
Ти си и щъркелът…

в навечерието
леда мъж се клатушка по 
улицата, носейки елхич-
ка. Възрастна дама го виж-
да и с изумление казва:

- Как не ви е срам по 
Коледа да се напивате, а 
да не стоите при семей-
ството си?

- И на мен ми се иска да 
се прибера, но не знам 
как да се измъкна от та-
зи гора!

Пристига
леда в детската гради-

на, както си е редно – с 
огромен чувал с пода-

ръци. Събрал децата в 
кръг около себе си и 
им казва:

- Деца, ако отгат-
нете отговора на ед-
на задачка – всички 
подаръци са ваши, 

ако не успеете, те ос-
тават за мен.
Децата се съгласили.

- Такааа. За едно по-
сещение взимам 5 

лева. Имам 10 по-
сещения – колко 

па- ри ще получа?
- 50 лева – отговорили в 

хор децата.
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Продължава в бр. 1

1 в † Нова година. Обрезание Господне. Св. Василий Велики. 
   Св. Емилия (Василовден)
2 с Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим Саровски
              (Предпразненство на св. Богоявление) 
3 ч Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий 
4 п Събор на 70 апли. Прпмчк Онуфрий  Габровски. Преп. Теоктист 
5 с Св. прор. Михей. Св. мчци Теопемт и Теона.  
   Преп. Синклитикия и Аполинария (Велик водосвет) (Строг пост)
6  н † Св. Богоявление (Велик водосвет) (Йордановден) 
7 п † Св. Йоан Кръстител (Ивановден) 
8 в Св. Григорий, еп. Български. Преп. Георги Хозевит. Св. Емилиан
9  с Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски
10 ч Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан,  еп. Мелитински. 
11 п * Преп. Теодосий Велики, Преп. Теодосий Антиохийски
12 с Св. мчца Татяна. Св. Сава Сръбски
13 н † Неделя след Богоявление. Св. мчци Ермил и Стратоник
14 п Преп. отци, избити в Синай и Раита. Св. Нина 
   (Отдание на Богоявление)
15 в Преп. Гавриил Лесновски, Прохор Пшински, Павел Тивейски 
   и Йоан Колибар 
16 с * Честни вериги на св. ап. Петър. Преп. Ромил Видински. 

1 п * Св. мчк Трифон (Предпразненство на Сретение Господне)    
   (Трифоновден)  
2 с † Сретение Господне 
3 н † Неделя 15 след Неделя подир Въздвижение – на Закхея.
   Св. Симеон Богоприимец и Анна пророчица. 
   Св. пророк Азарий. Мчк Диодор
4 п Преп. Исидор Пелусиотски
5  в Св. мчца Агатия (Добра) 
6 с Преп. Вукол, епископ Смирненски. Преп. Варсануфий. 
   Св. Йоан пророк. Св. Фотий, патр. Константинополски. 
   Св. мчци Доротея и Калиста
7 ч Преп. Партений, еп. Лампсакийски
8 п Св. вмчк Теодор Стратилат. Св. прор. Захария Сърповидец
9 с Св. мчк Никифор Антиохийски (Отдание на Сретение Господне)
10 н † Неделя 17 след Петдесетница – на Хананейката.
   Св. свщмчк Харалампий Чудотворец. Св. мчца Валентина
11 п * Св. свщмчк Власий, еп. Севастийски. 
   Св. мчк Георги Софийски Нови
12 в Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски 
13 с Преп. Мартиниан. Св. Евлогий, архиеп. Александрийски. 

1 п Св. прпмчца Евдокия Илиополска
2 с Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски (Задушница)
3  н † Неделя Месопустна (Месни заговезни) Св. мчци Евтропий,
   Клеоник и Василиск.  Ден на Освобождението на България
    от османско робство
4 п Преп. Герасим Йордански 
5 в  Св. мчци Конон и Йоан Българин 
6 с Св. 42 мчци в Амория 
7 ч Св. свщмчци Василий, Ефрем, Капитон и др. епископи
8 п Преп. Теофилакт, еп. Никомидийски
9 с * Св. 40 мчци Севастийски  
10 н † Неделя Сиропустна (Сирни заговезни). 
   Св. мчци Кодрат и Галина 
11 п * Св. Софроний, патр. Йерусалимски. Св. Софроний, еп. Врачански 
   (Начало на Великия пост)
12 в Преп. Теофан. Св. Григорий Двоеслов. 
13 с Св. Никифор, патриарх Цариградски 
14 ч Преп. Бенедикт 
15 п Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него

1 с * Светла сряда. Св. прор. Йеремия. Прпмчк Акакий Серски. 
   Св. Тамара Грузинска (Блажи се)
2 ч * Светли четвъртък. Св. цар Борис-Михаил. Св. Атанасий Велики 
3 п * Светли петък. Живоприемни източник. Св. мчци Тимотей и Мавра
4 с * Светла събота. Св. прпмчца Пелагия 
5 н † 2 Неделя след Пасха – Томина. Св. вмчца Ирина. 
6  п † Св. вмчк Георги Победоносец. Св. прав. Иов (Гергьовден) 
   Света София - Премъдрост Божия
7 в Св. мчк Акакий, Св. Авив, еп. Некрески 
8 с * Св. ап. и ев. Йоан Богослов. Преп. Арсений Велики 
9  ч * Св. прор. Исаия. Св. мчк Христофор. 
    Пренасяне мощите на св. Николай Мирликийски чудотворец. 
10 п * Св. ап. Симон Зилот. Възстановяване на Българската 
   патриаршия 
11 с † Св. равноапостолни Методий и Кирил. Св. свщмчк Мокий 
12 н † 3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици. Св. Епифаний, 
   еп. Кипърски, и св. Герман, патриарх Константинополски
 13 п Св. мчца Гликерия девица. Св. мчк Лаодикий. 
14 в Св. Исидор. Св. мчк Йоан Български
15 с Преп. Пахомий Велики. Преп. Ахилий, еп. Лариски
16 ч Преп. Теодор Освещени. Св. преп. отци, избити в манастира 
   „Св. Сава” 
17 п  * Св. ап. Андроник. Св. мчк Николай Софийски.
   Събор на св. Баташки мъченици
18 с Св. мчци Теодот Анкирски, Петър и др. 
   (Отдание на Неделя на Мироносиците)
19 н † 4 Неделя след Пасха – на Разслабления
20 п Св. мчк Талалей. Св. Лидия 
21 в * Св. велики царе равноапостолни Константин и Елена  
22 с * Преполовение. Св. мчк Василиск. Св. вмчк Йоан-Владимир, 
   княз Български чудотворец 
23 ч Св. Михаил Синадски. Св. Мария Клеопова - мироносица
24 п Преп. Симеон Дивногорски. Ден на Българската просвета и 
              култура и на славянската писменост 
25 с * 3-то намиране честната глава на св. Йоан Кръстител 
26 н † 5 Неделя след Пасха – на Самарянката. Св. ап. Карп. 
   Св. мчк Георги Софийски, Най-нови 
27 п Св. свщмчк Терапонтий. Св. мчк Терапонтий Софийски
28 в Преп. Никита, еп. Халкидонски. Преп. Софроний Български 
29 с Св. Александър, патр. Александрийски. Мчца Теодосия девица 
30 ч Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия  
31 п Св. ап. Ермий. Св. мчк Ермей

1 с Св. мчк Юстин Философ, Св. мчци Юстин и дружината му
2 н † 6 Неделя след Пасха – на Слепия. Св. Никифор изповедник, 
   патр. Цариградски. Прпмчк Еразъм Охридски 
3 п Св. мчк Лукилиан. Св. Маркелин 
4 в Св. Митрофан, патр. Цариградски 
5 с Св.  свщмчк Доротей, еп. Тирски. 
   Преп. Петър Корицки 
6 ч † Възнесение Господне (Спасовден)  
7 п Св. свщмчк Теодот, еп. Анкирски. Св. мчца Валерия 
8 с Св. Ефрем, патр. Антиохийски. Св. вмчк Теодор Стратилат  
9 н † 7 Неделя след Пасха – на св. Отци от Първия вселенски събор. 
   Св. Кирил, архиеп. Александрийски  
10 п Св. свщмчк Тимотей, еп. Брусенски 
11 в * Св. апли Вартоломей и Варнава. Св. Богородица – 
   „Достойно есть”. Св. Лука Изповедник, архиеп. Симферополски
12 с Преп. Онуфрий Велики. Преп. Петър Атонски
13 ч  Св. мчца Акилина. Св. Трифилий, еп. Никозийски 
14 п  Св. прор. Елисей. Св. Методий, патр. Цариградски 
15 с Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски (Задушница)
16 н † 8 Неделя след Пасха – Петдесетница 
   (Всичко на празника) 
17 п † Свети Дух. Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил
18 в  Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул 
19 с * Св. ап. Иуда брат Господен. Преп. Паисий Велики.
   Преп. Паисий Хилендарски. (Блажи се)
20 ч * Преп. Наум Охридски. Св. свщмчк Методий, епископ Патарски 
21 п Св. мчк Юлиан Тарсийски (Блажи се)
22 с Св. свщмчк Евсевий, еп. Самосатски 
23 н † 1 Неделя след Петдесетница – на Всички светии. 
   Св. мчца Агрипина Римска. Св. преп. Антоний и Йоаникий 
   (Петрови Заговезни)
24 п * Рождество на св. Йоан Кръстител. Св. Никита, 
   епископ Ремесиански (Еньовден) (Начало на Петровия пост)
25 в Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий Атонски. 
   Св. прпмчк Прокопий Варненски 
26 с Преп. Давид Солунски. Преп. Давид Български
27 ч Преп. Сампсон Странноприимец 
28 п Пренасяне мощите на св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан 
29 с † Св. първовърховни апли Петър и Павел (Петровден) 
30 н † 2 Неделя след Петдесетница. Събор на св. славни и 
   всехвални 12 апостоли. Неделя на Всички български светии

              Св. свщмчк Дамаскин Габровски
17 ч * Преп. Антоний Велики (Антоновден)
18 п  * Св. Атанасий и Кирил Александрийски (Атанасовден)
19 с Преп. Макарий Египетски. Св. Марк, еп. Ефески
20 н † Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение – 
   на 10-те прокажени. Преп. Евтимий Велики. 
   Св. Евтимий, патриарх Търновски
21 п * Преп. Максим   Изповедник. Св. мчк Неофит.
22 в Св. ап. Тимотей. Прпмчк Анастасий 
   Перски. Св. свщмчк Петър, еп. Български
23 с Св. свщмчк Климент, еп. Анкирски. Св. мчк Агатангел
24 ч Преп. Ксения Римлянка 
25 п * Св. Григорий Богослов, архиеп. Константинополски
26 с Преп. Ксенофонт и дружината му. Св. Амон
27 н † Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение – 
   на Йерихонския слепец.
   Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст 
28 п Преп. Ефрем Сириец. 
29 в  * Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец
30 с  * Св. Три светители велики архиереи: Василий Велики, 
   Григорий Богослов и Йоан Златоуст
31 ч Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан

   Преп. Зоя (Живка) и Фотина (Светла)
14 ч * Успение на св. Кирил Славянобългарски. Преп. Авксентий.  
15 п Св. ап. Онисим. Преп. Евсевий, пустинник Сирийски
   Преп. Пафнутий
16 с Св. мчци Памфил и Порфирий.  Св. Флавиан
17 н † Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение – на Митаря
    и Фарисея. Св. вмчк Теодор Тирон. Преп. Роман Търновски  
18 п Св. Лъв, папа Римски. Св. Агапит изповедник, еп. Синадски
19 в Св. ап. Архип, Филимон и мчца и равноап. Апфия. Преп. Доситей
20 с Св. Лъв, еп. Катански. Св. Агатон, папа Римски. Св. свщмчк Садок, 
   еп. Персийски и 128 мъченици с него (Блажи се) 
21 ч Преп. Тимотей. Св. Евстатий, архиеп. Антиохийски 
22 п Намиране честните мощи на св. мчци в Евгения (Блажи се)
23 с Св. свщмчк Поликарп, еп. Смирненски  
24 н † Неделя 17 след Неделя подир Въздвижение – 
   на Блудния син. 1-во и 2-ро намиране честната глава на 
   св. Йоан Кръстител. 
25 п Св. Тарасий, архиеп. Константинополски
26 в * Св. Порфирий, еп. Газки
27 с Преп. Прокопий Декаполит, изповедник 
28 ч Преп. Василий, изповедник. Св. мчца Кирана Солунска

16 с * Тодорова събота. Св. мчци Савин и Папа 
17 н † 1 Неделя на Великия пост – Православна.
   Преп. Алексий, човек Божий 
18 п Св. Кирил, патриарх Йерусалимски
19 в Св. мчци Хрисант и Дария 
20 с Преп. отци, избити в манастира „Св. Сава”
21 ч Преп. Яков Изповедник, епископ 
22 п Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски 
23 с Св. прпмчци Никон и Лука Одрински 
24 н † 2 Неделя на Великия пост – Св. Григорий Палама. 
   Преп. Захария. Св. Артемий
25 п † Благовещение (Всичко за празника) (Разрешава се риба)
26 в  Събор на св. архангел Гавриил.  Св. мчк Георги Софийски, Стари 
27 с Св. мчца Матрона Солунска
28 ч Преп. Иларион и Стефан. Свщмчци Георги, еп. Загорски и Петър, 

презв. Мъгленски
 29 п Преп. Марк, еп. Аретусийски и св. Кирил, дякон
30 с Преп. Йоан Лествичник
31 н † 3 Неделя на Великия пост – Кръстопоклонна. 
   Преп. Ипатий, еп. Гангърски

1 п Преп. Мария Египетска. Св. свщмчк Аврамий Български
2 в Преп. Тит Чудотворец 
3 с Преп. Никита Изповедник, игумен Мидикийски 
4 ч Преп. Йосиф Песнописец и Георги в Малея 
5 п Св. мчци Теодул и Агатопод 
6 с * Успение на св. Методий Славянобългарски.  
   Св. Евтихий, патр. Константинополски
   Св. мчци Тимотей и Диоген
7 н † 4 Неделя на Великия пост – Преп. Йоан Лествичник. 
   Преп. Георги, еп. Митилински 
8 п Св. апли Иродион, Агав, Руф и др. 
9 в  Св. мчк Евпсихий               
10  с Св. мчк Терентий и Помпий 
11 ч Св. свщмчк Антипа, еп. Пергамски
12 п Преп. Василий Изповедник, еп. Парийски
13 с * Акатистова събота – Чудотворна икона „Златна ябълка”
    Св. свщмчк Артемон, презв. Лаодикийски   
14 н † 5 Неделя на Великия пост – Преп. Мария Египетска.
    Св. Мартин, папа Римски 
15 п Св. апли от 70-те Аристарх, Пуд и Трофим
16 в Св. мчци Агапия, Ирина и Хиония  
17 с Преп. Симеон Персидски. Преп. Акакий, еп. Мелитински  
18 ч Преп. Йоан. Св. мчк Виктор
19 п Преп. Йоан Ветхопещерник 
20 с * Лазарова събота. Преп. Теодор Трихина. 
   Св. Григорий и Анастасий
21 н † 6 Неделя на Великия пост – Връбница – Цветница. 
   Св. свщмчци Януарий, епископ. Мчк Теодор Пергийски
   (Всичко за празника) (Разрешава се риба)
22 п * Велики понеделник. Преп. Теодор Сикеот 
23 в * Велики вторник. Св. мчца Александра. Св. мчк Лазар Български 
24 с * Велика сряда. Мчк Сава Стратилат.   
25 ч * Велики четвъртък  
26 п * Велики петък. Св. свщмчк Василий, еп. Амасийски
27 с * Велика събота. Св. свщмчк Симеон, брат Господен по плът 
28 н † Възкресение Христово - Пасха 
29 п † Възкресение Христово. Св. ап. и ев. Марк  
   Св. 9 мчци в Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец  
30 в † Възкресение Христово. Св. ап. Яков Зеведеев. 
   Св. Донат, еп. Еврийски.
   Св. Игнатий, еп. Кавказки


