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В

СРЯД А

Безплатен минимум
за водата?

Всеки има право да протестира. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков по повод намеренията за протест на

ПРиЧиНАТА Вслушвайте се в шепота
на сърцето

- не сме читава
нация! – тюхка се
спиро Прогресов и
обяснява: сега, когато погледите на
цяла европа са насочени към нас, излагаме се! какви са
тези протести на
природозащитници и измишльотини
за отделяне на врачанско от България?
ами вота за недоверие с предизвестен
неуспех?
- и ти ли като
Бойко предлагаш
да мълчим, докато
мине председателството на европарламента? – прекъсвам го аз. – ако управниците не бяха
коварни и не приеха несъобразено
с поне три закона
решение за втори
лифт в Банско, мнозинството не гласува безумен антикорупционен закон и в
бюджета бяха предвидени повече средства за тънещия в
мизерия северозападнал край, нямаше да има и съответните реакции.
те просто са следствие.
- Значи ти оправдаваш антипатриотизма? – повишава
тон съседът. – Заради такива като теб
никога не ще се оправим...
- мисля, че причината не е в онези, които изразяваме открито мнението си,
а в спотайващите
се и мрънкащи под
носа. и най-вече – в
некадърното управление на страната! – категоричен
съм аз. и се отправям към клуба да обмисляме декларацията, която ще връчим на евродепутатите след митинга,
привличащ вниманието им към пенсионерските неволи.
Белчо ЧерНеВ

- госпожо Павлова, за
много години! каква равносметка си направихте
за отминалата и с какви
надежди посрещнахте
новата 2018 година?
- За много години! Аз не
съм човек на равносметките, определено. Смятам,
че те са поглед назад, а това за мен си е чиста загуба
на време. Неслучайно очите ни са на лицето, а не на
тила - интересното е пред,
а не зад нас.

на стр. 22

Ïðîêóðîðñêî
îòêðîâåíèå
- г-н Филчев, за хората, живели през 90-те,
има нужда от разяснения за това какво се случи тогава, за да продължим напред. какво е важното между разграбването на предприятията,
фалирането на банките и приватизацията?
- Източването на банките стана през периода
1993 и 1996 г., източиха се 7 милиарда, тогава немски марки.

на стр. 4

БСП срещу вдигането на цената на водата. По думите му, за да има качествена услуга, трябват пари.
Регионалният министър обърна внимание
на социалната компонента при водоснабдяването.
на стр. 3

Парите ви са
малко, защото
живеете дълго!
Пенсиите са ниски, защото се получават все подълго време. Това е червената нишка в доклад,
посветен на парите за старини, на Националния
осигурителен институт.
на стр. 2

Създателят на химна
155 години
от
рождението
на Цветан
радОславОв

1885 година.
Виена, пристанището на Дунава.

на стр. 13

Андрей Баташов тъжният рицар

Ëþáîâ,
ïðåîäîëÿëà
Ñòàëèíîâ
óêàç

съпругата на Шолохов мария с дъщерите и снахите си,
сред които и виолета (втората от ляво на дясно)
Големият ни актьор е роден на 10
септември 1965 г.
във Волгоград, Русия. Наследник е на
известен руски род,
произвеждал и доставял стомана на царския
двор от времето на Петър
Първи до края на династията Романови.

на стр. 19

Години след смъртта на Сталин в СССР все още важал указът, че съветски гражданин не
може да се жени за чужденец/
чужденка.
на стр. 6

„пенсионери”
е компас в този
объркан свят

Аз съм Стойна Георгиева от Пазарджик,
на 79 г. Семейна съм, с две деца и три внучета. Редовен абонат съм на в. „Пенсионери” от осем години, а негов читател от първите му броеве.
на стр. 5

абонирайте се!
до 15
януари
във всички
пощенски
станции
1 месец

2 лв.

5 месеца 10,50 лв.
11 месеца

24 лв.

кат. №552
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Пенсиите
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Улеснения при
Издръжка на родител пенсиониране

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Венелин Панайотов, Пловдив, в писмо
до редакцията на вестника ни пита:
„Имам две деца, които живеят със семействата си в други градове. На 87 г. съм, болен,
с малка пенсия, нестигаща нито за храна, нито за лекарства. Децата ми не се интересуват от мен и не ми помагат, макар че имат
финансови
възможности. Длъжни ли са
да се грижат за родителите си? Има ли закон, който ги задължава? Може ли да съдя пълнолетните си деца за
финансова помощ?”
Както родителите
дължат издръжка на
децата си, така и вече пълнолетните деца
са длъжни при нужда
да подпомагат старите си и немощни родители, останали без необходимите средства
за нормален живот. В
Семейния кодекс (СК)
тези отношения са подробно регламентирани.
Също така нашият морал осъжда децата, които при нужда не подпомагат своите родители. В този смисъл е чл.
124, ал. 5 от СК, където
е посочено: „Пълнолетните деца са длъжни да
се грижат за своите възрастни или болни родители.” СК в чл. 139 е посочил, че „право на издръжка има лице, което

е неработоспособно и
не може да се издържа
от имуществото си”. Това ще рече, че ако един
родител примерно има

имоти, спестявания, добра пенсия и каквито и
да е други доходи, с които може да води приличен начин на живот,
то съдът няма да уважи претенцията му към
децата.
Ако приемем в случая, че авторът на писмото Венелин Панайотов действително е
„болен, с малка пенсия,
нестигаща нито за храна, нито за лекарства”,
то той може да се обърне към районния съд по
местоживеене с искова
претенция спрямо своите деца, които, както
казва той, „имат финансови възможности”, и
съдът ще присъди издръжка. Размерът й е

определен в Семейния
кодекс така: „Размерът
на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има
право
на издръжка,
и
в ъ з м о ж ностите на
лицето,
което
я дълж и . ”
Има законово
правило, че
минималният размер
на издръжката е ¼ от
минималната работна
заплата. Но при определянето на издръжката съдът се ръководи и съобразява найвече с нуждите на искащия издръжката и
финансовите възможности на лицето, което я дължи. Примерно
един болен на легло
възрастен ще има поголяма нужда и стига
децата му да имат финансови възможности,
ще бъдат осъдени да
плащат значително повече от една четвърт от
минималната работна заплата. Разбира се,
завеждането на такова
дело не е по силите на

обикновен човек. Найдобре е това да направи адвокат, за да оформи правно исковата
молба и същевременно
да подпомогне ищеца
да подкрепи твърденията си със съответните
писмени и устни доказателства.
Ако г-н Венелин Панайотов не може да наеме такъв, той може с
молба свободен текст
да се обърне към НАЦИОНАЛНОто
БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ - София, ул.
„Развигор” №1, п.к.
1421, тел. 08193200,
fax: 08654812, email:
nbpp@nbpp.
government.bg www.
nbpp.government. От
там ще му определят
служебен защитник, адвокат, който конкретно
в случая ще му помогне да се заведе делото и
да приключи с решение
в негова полза. Правна
помощ държавата осигурява на лица в затруднено материално положение, също така на пенсионери с малки пенсии
и без други доходи. Съдът след представяне на
доказателства за семейното и имущественото
състояние на лицето може да го освободи и от
съдебна такси, които се
плащат по гражданските дела.

Парите ви са малко, защото живеете дълго!
От стр. 1
“Средната продължителност за получаване на
една лична пенсия през
последните 17 години се
увеличава от 18,2 години
през 2000 г. до 21,5 години през 2016 г., т.е. с 3,3
години“, пише в анализа
на НОИ. Така че дълголетието разваля сметките на
държавния осигурител и в
известна степен той е безпомощен.
Същината на държавния осигурител е в това,
че всеки негов клиент ще
научи размера на държавната си пенсия едва след
като дойде моментът на
пенсионирането му. И
то… от политиците, които управляват към този
момент. Работиш години
наред, за да станеш пенсионер, и после почваш да
се надяваш, че осигуровките и данъците, които се
събират в бюджета, ще са
достатъчни, за да получиш
някаква пенсия, която да
покрива елементарните
човешки нужди. Само че
засега не се получава. Защото всяка следваща година все по-малко работещи плащат чрез осигуровките си пенсията на един
пенсионер.
А работещите сега

внуци успяват да съберат под 50% от необходимите средства за пенсиите на бабите и дядовците
си днес. Практиката през
последните години е над
50% от пенсиите да се плащат от бюджета. Това означава, че след като се усвоят осигуровките на младите, се прибира и голяма част от данъците им,
за да продължи плащането на пенсии. На практика
това означава, че ако искаме да спре тази порочна практика с финансирането на пенсии от хазната,
приходите от осигуровки
в НОИ трябва да се увеличат повече от два пъти. А
това пък значи, че ако искаме в НОИ да няма дефицит, заплатите на работещите в момента трябва да
скочат двойно или при непроменени заплати да се
вдигне двойно размерът
на осигурителната вноска
за пенсия. И двете решения дори не граничат със
здравия разум.
В доклада си експертите от НОИ се задоволяват само с тъжни констатации. Чрез втория пенсионен стълб, създаден с цел
да допълва системата, сегашните работещи – вече
като пенсионери, ще раз-

читат в по-малка степен на
тогавашното младо поколение, което ще е по-малобройно и по-ниско продуктивно.
От друга страна, финансовото министерство и
НОИ измислиха едно решение, което вместо да

Свободният избор стимулира преместването
към НОИ предимно на
хора, които нямат реални
вноски, но имат осигурителни права. А това означава, че НОИ поема ангажимента да плаща по-високи пенсии на хора с ни-

помогне – пречи. Късият
хоризонт на мислене на
изпълнителната власт доведе до това, че в лицето на финансовия министър Владислав Горанов беше узаконена схема за източване на парите от личните партиди на осигурените във втория пенсионен стълб към бездната на
НОИ. Формулирано благовидно като “свобода на избора”, на осигуряващите
се в частни фондове бе
предложено да прехвърлят парите си в държавния Сребърен фонд.

сък осигурителен принос,
т.е. да увеличава, вместо
да намалява дефицита си.
Третият проблем на
НОИ, който се крие от обществото, се състои в това,
че много големи групи от
хора имат достъп до ранно пенсиониране, без да
си плащали за него. Става
дума за военни, полиция и
други ценни държавни кадри, които не знаят какво
е да ти удържат от заплатата за пенсия.
В този контекст смисълът на “свободния избор”,
който лансира Горанов, не

От 2019 г. процесът по пенсиониране ще
се улесни много.
Очаква се тогава подаването на почти
всички документи да става по електронен
път. Това заяви министърът по социалната политика Бисер Петков.
Той добави, че заявлението за получаване на пенсия вече става онлайн. От догодина пък на работодателите няма да им се
налага да изпращат към Националния осигурителен институт (НОИ) редица други документи. Петков каза още, че от началото
на 2019 г. пенсията ще се изчислява върху
дохода след 1997 г. и за който има събрани данни в НОИ.
Социалният министър добави, че държавата започва активни действия за включване в пазара на труда на около 300 хил. души. По думите му повечето от тях са мла-

дежи, които след завършването на образованието си не са работили.
За целта ще бъдат назначени младежки
и ромски медиатори, които да помогнат с
този процес.
Петков допълни, че министерството е разширило кръга на хората, които ще получават семейни добавки. Там вече попадат и
членовете на семейството, които получават
между 400 и 500 лв.
може да бъде оценен позитивно. Защото изборът
на неинформирания човек не е избор. Защото на
хората трябва да се обяснява, че в универсалните фондове, каквото и да
има, си е лично тяхно, докато в НОИ какво има, не
се знае и не ги интересува до момента, в който се
пенсионират. Ако си получават пенсиите, и тогава няма да ги интересува. И това не е тяхна работа, а на съответната институция.
Пробвайте да прехвърлите личните си пари
от универсалния пенсионен фонд, в който задължително сте осигурени, в
НОИ. За да разберете има
ли смисъл това упражнение, вие ще трябва да разберете каква държавна
пенсия ви чака. НОИ обаче такава информация не
дава.
Въпреки това такъв
процес протече (слава Богу в ограничени размери)
през миналата година за
военните и полицаите. На
тях им беше казано първо
да си прехвърлят парите,
след това да им се преизчисли отредената им държавна пенсия и накрая да
им се каже с колко им се е
увеличила пенсията в ре-

зултат на досипаните по
тяхна воля пари в пробитата държавна каца. В
много от случаите обаче
се оказа, че пенсията им
се е увеличила незначително в сравнение с това,
което щяха да вземат като
две пенсии – една от НОИ
и една от частния фонд,
какъвто е замисълът на
системата у нас.
Не по-щастливи са тези
обикновени граждани от
масовата трета категория
труд, които бяха подлъгани да прехвърлят средствата си от личните партиди в Сребърния фонд
на държавата. Тези от тях,
които пожелаха да се върнат отново в универсалните си пенсионни фондове, усетиха на гърба си
ефекта от подобно безразсъдство. От една страна, за година “отсъствие”
на тях не им е начислявана доходност върху прехвърлените пари, от друга страна пък, те не получават и вноски по индивидуалните партиди, защото пълният размер на
вноската им отива в кюпа на НОИ. Така заблудените от държавната пропаганда ще трябва да започнат осигуряването си
отначало.
Чавдар ЦОЛОВ
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Гарантираният
"Достъпна България"
за хората с увреждания минимален доход
става 75 лева

Комисията за защита
от дискриминация (КЗД)
обяви кампания за достъпна за хората с увреждания архитектурна среда. Кампанията под наслов "Достъпна България" започна в Международния ден на хората
с проблеми, но ще остане отворена до достигане на поставените цели.
"Докато Берлинската
стена падна през 89-а година на миналия век, за
хората с увреждания все
още не е", обяви Петър
Кичашки, член на КЗД.
Актьорът Владимир
Карамфилов, по-познат
като Влади Въргала, който заедно с журналиста
Ники Кънчев е лице на
кампанията, от своя стра-

на подчерта, че "докато
един плаче за обувки,
друг плаче за крака".
Карамфилов се включва в кампанията, за да се
стигне до деня, в който
във всеки жилищен блок
ще има съоръжения за
достъп на хора с увреждания. Председателят
на КЗД Анна Джумалиева смята, че не само отделните ведомства тряб-

ва да работят по проблема за изграждане на достъпна среда, а трябва да
се създаде национален
консенсус, така че всеки
човек да алармира за наличието на проблем.
У нас има 500 000 души с увреждания, 10 000
от които са деца. В световен мащаб 15 процента от населението е с увреждания.

Гарантираният минимален доход да се повиши на 75 лв. от 1 януари 2018 г., реши правителството. Новият размер е с 10 лв. повече
отколкото бе досега. Целта е да се подобри
системата за социална закрила на най-уязвимите групи.
Гарантираният минимален доход се използва като база за определяне на границите за
достъп до подпомагане и на размера на социалните помощи с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на лицата съобразно тяхната
възраст, семейно положение, здравословно,
доходно и имуществено състояние.
Увеличението му ще повиши с 15% размера
на месечните добавки за социална интеграция,
изплащани по Закона за интеграция на хората
с увреждания. Ръст ще има и при месечните и
еднократните помощи по Закона за социалното подпомагане и на помощите, регламентирани в Закона за закрила на детето.

Водата поскъпва Тримесечни винетки за леките коли
в 15 града
От 1 януари в 15 града има нови, по-високи цени на ВиК услугите, след като те бяха повишени. 2018 е втората
година от 5-годишния
бизнес план на всяко
от водните дружества.
Предложенията за решение за
новите цени
бяха публикувани на 30
ноември. В
София водата поскъпва
с нови 9,39%
след увеличението с 18% през
март тази година. Така
кубик вода ще струва
2,363 лв. с ДДС при 2,16
лв. преди.
Най-голямо - с 20%, е
увеличението на ВиК услугите в Ямбол, там цената става 2,786 лв. за
кубик при 2,32 лв. досега. Следва Враца, в която водата поскъпва от
2,73 на 2,779 лв., или с
13,3 на сто.
С 8,76 на сто, или от

2,555 на 2,779 лв., е увеличението в Бургас. С
6,36 на сто е поскъпването в Монтана, с 5,76%
- в Перник, с 6,37 на сто
- в Русе.
Навсякъде увеличението на цената на ВиК
услугите е поголямо
от записаното
за годината в
бизнес
плановете на
дружествата. От Комисията
за енергийно и водно
регулиране обясниха,
че увеличението се изчислява на база на инфлацията за годината и
на коригиращ коефициент. Той е сбор от коефициенти за подобряване на ефективността, за разликата между прогнозни и действителни разходи, прогнозни и действителни
инвестиции и др.

Безплатен минимум...
От стр. 1
А именно: най-бедните да получават безплатен минимум водни количества по подобие на
енергийните помощи.
Нанков обърна внимание на факта, че в някои населени места голяма част от разходваната вода отива за поливане.
Нуждите на ВиК отрасъла за инвестиции и подобра инфраструктура струват пари и ресурс и
затова ВиК дружествата искат цената на водата да се повиши.
Повечето шокови поскъпвания се дължат на
нормативни промени още през 2015 г., с които
се изисква единна цена на територията на един
ВиК оператор и тези поскъпвания са поради тази причина, уточни Нанков.
В тези 14 града поскъпването е на база инвестиционните програми. Цената ще се вдигне
между 7-20%, обясни министърът.

Тримесечни винетки за
леките автомобили се въвеждат от 1 януари 2018
година. Това предвиждат
промени в Закона за пътищата, внесени от Mинистерството на регионалното развитие и благоустройството.
Те ще струват 54 лева, или 28 евро. Цената е определена на база на
пропорционалността за намаляваща
стойност с увеличаване на срока на
валидност.
Еднодневната винетка за пътните превозни средства над 3,5 тона се
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проблеми

вдига на 23 лева. Измененията се налагат заради европейско изискване дневната винетка да
е еднаква за всички категории.
Очаква се новите цени да доведат до повишаване на приходите от такси, събирани от АПИ, с близо 2,8 милиона лева, а това да доведе и до подобряване на пътната инфраструктура.
Годишните винетки ще имат срок
на действие от датата на купуването
им, а не както досега - за календарна година.

кРАТКИ
ВЕСТИ
Мая Манолова
влиза в битка

Омбудсманът Мая Манолова влиза в поредната
битка за правата на гражданите и погна КЕВР за цената на водата.
Забраниха паркиране
пред ”Ал. Невски”

Кметът на София Йорданка Фандъкова подписа заповед, с която забранява паркирането на автобуси пред храм-паметника "Свети Александър
Невски".
50 млн. лв.
инвестиции в Бургас

Инвестициите в индустриална зона Бургас надхвърлят 50 млн. лв., като
терените в нея вече са на
80% заети.
Заличиха още
един завод

За заплатите при фалит
12-месечният срок,
който може да се окаже
пречка пред 5000 работници да получат изработените си, но неизплатени заплати от фалирали компании, ще
бъде премахнат от поправките в Кодекса на
труда, съобщи председателят на социалната
комисия на Народното
събрание Хасан Адемов. "Има два варианта - да се свика ново заседание на социалната
комисия или на второ
четене в пленарната зала срокът да се промени", обясни той.
Социалната комисия
изненадващо прие на
второ четене текстове, с които, вместо да
реши проблема със забавените възнаграждения, постави нови пречки пред служителите.
Седем месеца депутатите искаха становища от институциите кой
държавен орган да иска от съда процедура за
обявяване на несъстоятелност на работодателите, ако са забавили заплатите на поне
30% от служителите си
за повече от 2 месеца.
Те избираха между НОИ

и Главна инспекция по
труда (ГИТ), а омбудсманът Мая Манолова
предложи да ги подготвя. Финално бе избрана ГИТ.
В момента държавата няма как да задължи
работодателите и кредиторите да поискат
процедура по несъстоятелност. Оказа се обаче, че трудовите инспектори нямат ресурс
да прилагат новите правила от 1 януари. Така
управляващите и социалният министър Бисер Петков решиха, че
те трябва да влязат в сила от 1 юни, за да бъдели назначени нови служители в инспекцията.
Наред с това обаче
се запази 12-месечният срок, в който работниците с неизплатени
заплати имат право да
предявят претенции за
обезщетения от Фонда
за гарантиране на вземанията. В момента този срок е три месеца.
Заради отлагането на
новите дейности на ГИТ
и заради този 12-месечен срок омбудсманът Мая Манолова се
разгневи, че мерките ще останат без по-

следствия, защото работниците от фалиралите търговска верига
"Пикадили", "Макс Телеком" и други фирми
няма да могат да си получат невзетите заплати в размер на 30 млн.
лв. Тя дори се разплака
в парламента. Манолова изпрати и писма до
всички шефове на парламентарни групи да
я подкрепят в борбата
й срещу некоректните
работодатели.
"Всички тези проблеми могат да бъдат
решени, защото във
фонда има 270 млн.
лв., а работниците имат
да получават около 30
млн. лв.", обясни Хасан
Адемов. Той е категоричен, че депутатите не са искали да затруднят работниците
да получат заработеното. "Идеята е да направим текстовете работещи, не да ги има на
хартия, а хората да не
могат да си получат парите. Достатъчно драматизъм има в ситуацията, защото хората не
могат да чакат повече,
но не може и да се нарушават законите", допълни Адемов.

Една от икономическите емблеми на Пловдив от соцерата - „Флавиа" АД (бивш "Петър
Ченгелов"), официално е
в историята. Въпреки че
заводът спря работа преди няколко години, едва
наскоро е обявен в несъстоятелност.
По-скъпа синя зона

Билетът за градски
транспорт да струва 1
лев и да важи за цял ден,
синята зона да е двойно
по-скъпа при мръсен въздух, а движението на автомобили в центъра на
София да бъде ограничено, предлага Столичната
община.

б и с е ри

Управляващите са
на път да изгубят човешкия си облик, те
посегнаха на надеждата на хората.
Румен Радев,
президент
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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От стр. 1
С тези пари бяха закупени след това материалните активи на
държавата – приватизацията се случи с тях.
Източването на банките е приватизация на
финансовия капитал, а
след това материалните активи - заводи, фабрики и други, се купиха с тези откраднати
пари. Тоест това не бяха случайни процеси,
а свързани и трябваше да доведат до разграбването на държавната собственост.
- кой тогава замисли целия този сценарий или според вас
авторът не е само
един? В такива случаи сме склонни да се
ориентираме към една или друга партия.
- Трудно е да се каже, че всички политически сили у нас са изпълнявали единен сценарий, но за мен това е
в интерес на соросоидите. Тези, които идваха да ни дават акъл. Те
го направиха. Техни са
съветите. Казаха: „Така
трябва да се приватизира”, и това е резултатът. Няма по-беден,
по-болен и по-необразован народ в Европа
от българския. Последиците на всичко това и на този преход
е опустошаване. Това
никога не е било, от
създаването на българската държава тя
никога не е била такава опустошена и в икономиката, и в духовната сфера.
- Но ние искахме
пазарна икономика.
собствеността да се
смени - от държавна да стане частна.
Обясниха ни, че това
е единственият вариант. Защо намесвате
т.нар. соросоиди? те
какво? Участвали ли
са в този процес, замислили ли са го по
някакъв начин? какво?
- На народа му казваха – демокрация,
свобода, плурализъм,
многопартийна система, ще може да пътува
свободно. Това е хубаво, даже много хубаво и е политическата
страна. Но преходът
има и икономическа
основа и тя се изразява в това, че държавното имущество стана
частно. То беше разпределено несправедливо, по престъпен начин между стотина души. Така се създаде този олигархичен
кръг. Днес те придобиха държавното имущество и са не само
собственици, но успяват да влияят и върху държавата, и върху
политическите решения. Ето това е олигар-

Политика
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Български

Общество

хията, срастването на централи, пристани- Върховният съд по тоикономическата власт ща, летища, туристиче- ва време се ръководес политическата. С ме- ски комплекси. Всичко, ше от Иван Григоров.
дии и пари, чрез кои- приватизирано по вре- Като председател тото се манипулира об- ме на управлението на гава той каза: „Аз съм
щественото мнение и Иван Костов в периода костовист.” Можете да
се влияе на обществе- 1997-2001 г. Държавата си представите по псиното мнение.
продаде имущество на хологията на тези хора
- кой по това вре- стойност над 30 мили- как той ще съди, как
ме вземаше решени- арда на цена от... 3 ми- един костовистки съд
ята, така че парите на лиарда!
ще съди?! Ако става дудържавата да отидат
- Обяснението е, че ма за премиера Иван
в ръцете на тези 100 това са били губещи Костов, защото все ме
души, за които гово- предприятия с много питат защо не съм го
рите?
дългове. Нали така?
дал на съд. Първо, пре- Решението е на
- Обяснението е, миер лесно не се дава
външни сили, а ние че приятелите на уп- на съд – той нищо не
изпълнявахме. Малка равляващите тогава - подписва. Решенията
страна сме и това ни кръгът около Иван Кос- се вземат колективно
е съдбата - да изпъл- тов, трябваше да забо- от Министерския съняваме.
гатеят и да се награбят. вет. Най-важните реше- кои са тези външ- Това е обяснението.
ния се вземат от парлани сили?
- казано така, из- мента. Ако става дума
- Западна Европа и глежда опростено, за дадени приватизаСАЩ. Това са външни- защото г-н костов в ционни сделки, винаги
те сили. Там от компю- интервютата си обяс- има решение на цялотрите решават. България какво има? Има
хубави жени – значи ще ги превърнат
в обслужващ персонал, мъжете също и
това е. Така и стана. Вие всеки ден се
сблъсквате с тази аг- нява друго. искахме то правителство. Слересия, несправедли- частна собственост, дователно не може да
вост, заплатите са ни- пазарна икономика.
се търси лична отгоски, пенсиите също,
- Той няма какво ворност на премиера.
здравеопазването е в друго да обясни. Лъ- Много от сделките са
тежко положение, об- же! Всичко е просто. извършени от няколразованието също. На Няма да каже: "Окра- ко министерства заедпрактика в
Проф. никола филчев е главен
България
прокурор на България от 1999 до
1/3 я няма
2006 г. Преди това е последовавече. Бяхме
9 милиона,
телно съдия във върховния съд
сега сме 6.
и заместник-министър на праКъде са тевосъдието в кабинета на иван
зи 3 миликостов (1997-1999). в момента
она? Найпреподава „наказателноправни
хубавото –
науки“ в Юридическия факултет
цвета, млана Унсс.
дите, хубавите, силните, умните дохме държавата, лик- но, които си подават
– бъдещето на този на- видирахме държавата." топката, за да не мород го няма!
- добре, как мо- же да се разбере чия е
- и всичко това же да се окраде дър- отговорността. Наприспоред вас е станало жавата, ако наистина мер продажбата на БГА
заради намесата на говорим за едни фа- „Балкан”. Компанията
външни сили, които лирали предприятия? имаше 60-70 самолеса имали желание да
- Ами ето, то се виж- та, между 70 и 100 мипридобият собстве- да. Къде са парите? лиона долара е цената
ност у нас?
Сега сме най-бедната на БГА „Балкан”. А бе- Искаха просто да държава, а имаше па- ше продаден на ценабъде смачкана Бълга- ри за образование, за та на един апартамент
рия. Никой няма ин- медицина, за пенсии. – за $150 000. Когато
терес страната ни да Къде са парите? Пари- поискахме документие силна заради зна- те са у 10 души свръх- те, Министерството на
чимото й геостратеги- богаташи.
транспорта каза: „Пическо значение. Да не
- Защо обаче не тайте Министерствоговорим, че България направихте нищо? По то на финансите”, те
традиционно се смя- това време бяхте гла- пък казаха - Агенцията естествено за русо- вен прокурор. Вярно та по приватизацията,
филска страна, защо- е, направихте опит за тя пак ни върна обрато 80% от хората са проверка върху при- тно. Подават си топкарусофили. Това само ватизационните сдел- та и документите не
е достатъчно страната ки. това ще го при- могат да се намерят.
да бъде ударена, за да знае някой ден исто- "Кремиковци" – продасе ограничи влиянието рията. Но защо само ден за 1 лев, но няколна Русия.
това?
ко години след това ку- колко приватиз- Не съм стигнал до- пувачът продаде 60%
ационни сделки бя- там - да общувам с ис- от комбината за 600
ха извършени в на- торията.
милиона. Следователчалото на прехода,
- Защо не успяхте но 100% колко са – 1
г-н Филчев?
да потърсите нака- милиард. Това е. Цена- На практика цялата зателна отговорност та на "Кремиковци" е 1
икономика беше лик- за тези, които според милиард. Абе от шлакавидирана. Около 1110 вас стоят в основата та, от това, което се съобекта – металургич- на приватизацията?
бира най-отгоре, мръсни, машиностроител- Само през 2002 г. ната пяна, сгурията, сани, химически, оръ- са образувани за прес- мо от това някои момжейни заводи, нефто- тъпления по служба, чета станаха мултимипреработвателни ком- свързани с приватиза- лионери.
бинати, електрически цията, 1577 дела, но
- Защо не ги спрях-

Ïðîêóðîðñêî
îòêðîâåíèå

те, г-н Филчев? говорите за над 1000 производства, които по
това време сте започнали. какво се случи?
Защо не ги спряхте?
- Вижте, ние с шлаката не сме се борили. А г-н Костов - той
затова е голям организатор на грабежа,
защото не е джебчия
от улицата, дето гледа
да ти бръкне в джоба.
Всичко е направено по
един толкова рафиниран, перфиден, коварен, обмислен начин,
така че да не можем
да ги хванем. Кой го е
обмислил обаче това?
Той! Сам го замисля и
сам си пише законите!
Когато встъпва в длъжност, първата му работа е да измени законите за приватизация.
Точно както го каза
Румен Гечев. Да ги
направи така, че да
може да контролира процеса. Всичките му съветници бяха криминално проявени, до един.
- кои? дайте пример.
- Маринов - дадохме го на съд и го
отстранихме. Беше заместник-министър или
негов съветник.
Главният прокурор не
е слънце
да огрее
навсякъде. Той
разнасяше подкупите,
но това са малки пари. Големите пари отиваха в Италия.
- При кого там?
- При дъщерята, при
дъщерята на Иван Костов. „Марчигалия” –
фирмата, и т.н.
- как става?
- Ами как? Ако аз
ви давам нещо евтино
за 10 лева, а то струва
1000, вие публично ми
давате 10, а под масата ми дават половината и така. Пито - платено! Това беше направено. Това беше направено и остана абсолютно
ненаказано. Но това е
премиер – ти не можеш да го съдиш. Той
е премиер и нищо не
подписва.
- Не може ли за
„цялостно творчество” например да бъде подведен под отговорност?
- Вижте, цялата пирамида от държавни
органи работи за премиера. По негови указания, но той нищичко
не подписва. Подписва само поздравителни адреси, даже и на
ведомост не се разписва, защото по банков
път му превеждат жалките пари. А що се от-
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нася до вашето питане
за „цялостно творчество” – наказателна отговорност не може да се
търси за това. По Наказателния кодекс се
отговаря за конкретно
деяние, извършено от
конкретно лице, на дадено място и в установено време, това - една
страна. Има обективни
причини да не може да
се търси отговорност.
Кой министър-председател е бил обвинен и
съден за това, че е министър-председател?
Има обвинени премиери, но за действия,
извършени, преди да
са премиери. Както е
в Румъния и на други
места. Втората причина е, че държава така
не се управлява. Костов мен ме подслушваше, проследяваше чрез МВР, НСО, чрез
клевети. Плащал е за
компромати срещу мен
в чужбина. А посланикът на една голяма западноевропейска държава ме покани и ми
ги показа.
- а какво искаше
от вас по това време
г-н костов?
- Да обслужвам него
и групичката му. Коя е
тази групичка обаче?
Приятелчетата му там.
На всичките, на които
раздаде имотите. Това са му приятелите. И
като отказах да го обслужвам – като един
нормален човек смятам, че милиони българи биха постъпили като мен, когато реших
да приложа закона, организира една мръсна
клеветническа кампания срещу мен.
- За иво Прокопиев какво ще кажете?
- Да, даде му "Каолин" и ето го резултата.
Като вземеш дефиницията на „олигарх” и го
сравниш, поставиш го в
този модел, ще се окаже, че той точно съвпада с определението на
олигарх. Кои са приятелите му? Президенти и премиери. Какво
прави? Назначава министри, уволнява министри, влияе на политическите и на държавните решения. Добре,
пита се кой е той? Да
не би да е някой много
умен човек, някой академик, някое откритие
да е направил? Е, след
като на 20 години приватизира предприятие,
очевидно... или е много трудолюбив, или има
някакви заслуги за развитието на българската икономика, на българската духовна култура? С какво е толкова чаровен, с какво ги
очарова големците този Прокопов?
Следва
Въпросите зададе
Мая кОстадиНОВа
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ÇÀ ËÅÂÑÊÈ – Ñ ÎÁÈ× È ÏÐÅÊËÎÍÅÍÈÅ
Преди края на изминалата година младите
хора от клуб „Слънчице”
в село Попица, Белослатинско, посветиха среща-разговор и поетична вечер „Левски и ние”
на достойния живот и
личността на Апостола на българската свобода. Под ръководството на председателя Детелин Хитков и със съдействието на читалище
„Напредък – 1897” в лицето на библиотекарите
Даринка Миловска и Венета Нинова те обединиха малки и големи в хода на поетичната вечер.
В проявата се включиха
и вокална група „Щас-

тие”, част от едноимен- са студенти по предучиния пенсионерски клуб в лищна и начална педагоселото, председателят на
гика във
читалищното настояВетелство Атанаска
Гатева, ученици от белослатинските
училища, съселяни и съмишленици
на организаторите. Гост
на срещата бе
Лариса Антонова, представител на белос- документалният филм за левски
бе проследен с интерес
латинската организация на Центъра ликотърновския универза развитие на общност- ситет „Свети свети Кирил
та „Амалипе”. Детелин и Методий”, но намират
Хитков и Ана Сергеева време да събират млади-

те хора в селото и да съдействат животът им да е
осмислен и забавен. В началото всички проследиха документалния филм
за Апостола на свободата
„В памет на Левски” със
снимки и илюстрации, с
негови мисли и важни
моменти от живота му
на фона на съвременен
вариант на песента по
Вазовата ода „Левски”.
Прозвучаха възрожденски песни в изпълнение
на вокалната група „Щастие” с ръководител Цветанка Христова и стихотворенията „И все Левски”, „Кажи ми, горо” и
„Бесилката”, поднесени
от Мичка Христова, Ев-

Æåëàÿ âè çäðàâå Ïîçäðàâèõà íè
è âäúõíîâåíèå

„Желая на вас, екипа и на читателите на вестника здраве, вдъхновение и,
моля ви, грижете се за това да се чувствате добре. Нека аудиторията на изданието продължава да се радва на хубавото в живота, да слуша хубава и качествена музика и, „Пенсионери”, дано имате
още дълги години пред вас, през които
неуморно да се радвате на живота, да
имате възможността да го правите с
лекота, наслаждавайки му се на красотите с всичките си сетива!”
Маргарита храНОВа
От стр. 1
Съпругът ми всяка
сряда бързаше да вземе запазения пореден
брой. Но се случи така,
че закриха павилиона
и същия ден не можах
да си купя вестника, а в
този брой беше отпечатано мое стихотворение. Моя братовчедка,
която беше абонат на
вестника, ме упрекна,
че не се абонирам. И
правилно!
Та защо се абонирам
ли? Ами защото ми е
нужен! Защото не мога
без него! Сега съм сама
и той е моят събеседник, моят другар! Разбираме се отлично!

В редакцията на в. „Пенсионери” се получиха много картички от наши читатели, които поздравяват екипа на вестника с коледните и новогодишните празници.
„Уважаема редакция, обръща се към нас пенсионираният учител ПеНЧО ПеНЧеВ от трявна. Желая ви
през 2018 г. много здраве,
весели и щастливи дни
и нови творчески успехи! Продължавайте да ни
радвате
с любимия ни
вестник,
издаван
от вас!”
Ц В е т а
МаркОВа от
Оряхово поздравява екипа ни, като ни пожелава Ви- тлеемската звезда да ни озари и да ни подкрепя нас, сеячите, неуморните творци
на просвета, правда, мир и
обич към онеправданите.
сеМейстВО МедарОВи
от Пловдив освен благопожеланията ни пишат, че харесват информацията, която поднасяме във вестника,
кратко, ясно, без излишно
многословие. Получихме
писмо и от кристиНа дОНЧеВа, която от 10 години
живее в сарасота, Флори-

да. тя иска да поздрави баба си и дядо си във в. „Пенсионери”, защото той е любимият им вестник.
„Нека новата година да
донесе на вашия прекрасен
екип крепко здраве, много
поводи за прекрасно настроение и нови творчески
успехи, за радост на нас, читателите”, ни пише ВиОлета БОЖилОВа и допълва,
че поздравява екипа за отразените през 2017 г.
на страниците
на вестника
важни събития от
рускотурската война.
Подобни са пожеланията и на ЦВетаНка диМОВа
от Бургас, ЖеЧка гаНЧеВа, НикОлиНа
сердарОВа от с. Церово,
геОрги деМиреВ от карлово, БлагОВеска йОрдаНОВа, геОрги драМБОЗОВ
от софия, Вяра аНдОНОВа, председател на Областния съвет на „сП-2004- Бургас”, сНеЖаНа тОдОрОВа,
председател на сБЖ, катя
и кръстаН ВладиМирОВи
и много други. Благодарим
на всички читатели за хубавите пожелания! Бъдете здрави и щастливи през
новата 2018 г.

„пенсионери” е компас
в този объркан свят
Вестник „Пенсионери” е насъщна необходимост, ориентир, компас в този объркан свят
и най-вече за нашата
скъпа България, вкарана от властимащите в
една безизходна спирала, защото така им се
иска и защото тези, които трябва да бъдат коректив на държавната
власт, не са на мястото
си. Затова този вестник
ни е нужен. Той изпълнява задълженията си на
народен защитник. Глав-

ният редактор със своите дълбоко аналитични, критични и насочващи статии разкрива
истинската същност на
най-актуалните събития
и факти както от национален характер, така и
от външния свят. Много
ценни са и статиите на
специалистите историци, икономисти, политици и др. То какво е в
ред в милата ни държава - здравеопазване ли,
образование ли, търговия ли…. Еле пък изма-

мите, корупцията…! Боже, опази! Затова ни е
нужен „Пенсионери”, този всеобхващащ живота
ни вестник. Той ни дава
право на мнение, разговаря с нас, показва ни
истината и ни дава насока чрез статиите, човешките проблеми, четивата с продължение, прозата и поезията, „Весел
бастун”, чрез карикатурите, дори чрез страница „Внуче”.
стойна геОргиеВа,
Пазарджик

докия Кочева и Цветанка
Христова от групата. Йоана Владимирова, ученичка в средното училище „Васил Левски” в Бяла
Слатина, сподели своите размисли за личността и делото на Апостола
на свободата в есето си
„Васил Левски”, написано специално за вечерта. А нейната приятелка Симона Илиева рецитира Ботевата творба „Обесването на Васил
Левски”. На заветите на
Левски и как днес се разминаваме с тях се спря в
словото си Атанаска Гатева, докато препрочита
стихотворение, посветено на Апостола, от белос-

йоана владимирова
сподели своите
размисли за живота и
делото на апостола

латинската поетеса Росица Стойкова.
Присъстващите се
включиха в проявата,
за да разкажат с какво
свързват и помнят личността на Левски.
Цвета стеФаНОВа
сн. даринка МилОВска
и Венета НиНОВа

ПОËÈÖÀÉ ÑÅ ОТÄÀÄÅ
ÍÀ ×ÈТÀËÈÙÍÈß ÆÈВОТ
Често ще го видите на площада в село Брестник
около белокаменната чешма на раздумка с приятели или да спори разгорещено по наболели ежедневни теми, но очите му все към селското читалище поглеждат. Така е, защото сърцето все натам го тегли,
а преживяното не се забравя.
Той е Васил спасов Пиперов от пловдивското село Брестник, който миналото лято навърши юбилейните 80 години. Талантлив участник във всички видове самодейност към читалището, спортист, участник
и организатор на футболния и волейболния отбор в
селото. Заклет ловец, за когото се носи славата, че е
отглеждал най-добрите ловджийски кучета в района.
И още нещо има към богатата му биография - бил е
квартален полицай в няколко селища около Брестник, Куклен, Руен, Яврово, Брани поле, Белащица и
Гълъбово. Така че всички в този край го познават и
го спират за раздумка.
Васил Пиперов е пенсионер от 1997 г., но и до днес
не се дава на по-младите. През всички тези години
той работи в читалището като изпълнител и режисьор в театралната самодейност. Поставял е пиесите „Татул“, „Всички хора си приличат“, „Сватба“, „Балканджи Йово“ и др. С играта си винаги е спечелвал
симпатията на публиката.
През тези години в с. Брестник бяха подготвени и
много обичаи, в които са участвали няколко поколения брестничани - „Пеперуда“, „Жътва“, „Годеж“, с които самодейните състави са печелили десетки златни медали, грамоти и дипломи от националните събори на
народното творчество в
Копривщица,
Рожен,
Велико
Търново. За това свидетелстват
и многото снимБившият полицай и дългогодишен ки, които
са разпочиталищен деец васил Пиперов
ложени в
салона на читалищната сграда. Създател е и на състава „Баби и внуци“, с който също обикаля страната
и прочува селото си. Празник без него в Брестник
не минава, казват приятелите му. Включва се дейно
в пресъздаваните обичаи „Бабинден“, „Трифон Зарезан“, „Станчинари“ и други.
Веселяк и добряк по душа, така всички познават
бай Васил от Брестник, който днес в дома си е създал
едно миничиталище с богата фотографска и етнографска сбирка. Подредил е няколко народни носии
и музикални инструменти. Съхранил е дебели и пожълтели тетрадки с народни песни от този край, които е събирал с години. С часове и дни може да разказва на младите за преживелиците си, а и да бъде
пример за тях. Хвала на такива родолюбиви българи!
Николай ЧаПаНски, радио Пловдив
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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лиляна (вляво) с виолета Югова и майка й
От стр. 1
Ще разкажем за проблема на едно българско красиво момиче,
влюбено в съветски
гражданин, при това
нито младежът, нито
девойката са случайни
деца.
Момичето е Виолета
Антонова Югова, дъщеря на министъра на вътрешните работи след
9.9.1944 г. Той изпраща
щерка си на обучение в
селскостопанска акаде-

мия в Москва.
Тъй като тя е първа
дружка още от осемгодишна с момиче на име
Лиляна (бъдещата поетеса и общественичка
Лиляна Стефанова), бащата кани приятелките
в кабинета си. Лиляна
отива да учи театрална
режисура пак в необятната съветска страна.
Кабинетът му е светъл, с кон да влезеш, огромно бюро, което бащата министър с еле-

гантна лекота обхожда. Лиляна си е глътнала езика – Антон Югов
е привлекателен мъж
(такъв остана до дълбока старост), изглежда
като манекен от западен журнал, но не крещящо елегантен, а по
човешки. В романа си
„Моят луд век“ в наши
дни Стефанова ще си
признае, че тогава не
могла да сведе поглед
от него.
Антон Югов прегръща първо Лиляна, после дъщеря си, влиза
сътрудник, носи табла с
две лимонади. Момичетата сядат на удобните
фотьойли. Две лимонади – вероятно днешните силиконови фльорци
ще се скъсат от смях!
Министърът започва
безконечна мълчалива
разходка по просторния персийски килим.
Югов е театрал. Разбира ги тия работи. В младостта си пловдивските тютюноработнички
го наричали Тони Китариста. Само при вида му
момите се изчервявали,
защото вицовете му нямали край.
Но сега е тежък човек, от висшия ешелон.
Започва словото си
сладко: „Пейте хубавите руски песни, ходете

на кино и театър, обикаляйте Москва, найкрасивия град в света!...
Единственото нещо, което забранявам категорично, е да се омъжвате!“
„Защо бе, тате?“, идва първа на себе си Виолетка. Вместо отговор
получава стоманеносив поглед: „Обещайте!“ И момичетата обещават. После засядат в
близката сладкарница
на чаша боза: „Баща ми
е ужасен!“ – казва Виолета. Лиляна отвръща:
„То пък ние с тебе като
сме се заженили...“
Но само след три години и двете се омъжват. С Лиляна проблем
няма. Свързва се с момче нашенче, студент като нея. Даже ги венчава лично посланичката
Стела Благоева.
Но с Виолетка нещата не са розови. Харесала си е момче артистично, натурален донски
казак, красавец, винаги с гимнастьорка... Но
руснак. При това син не
на кого да е, а на живия класик Михаил Шолохов! Сватба по българско-казашки - а дано, ама надали. Забраната от Сталин не е шега
работа! Александър (така се казва момчето) е

съкрушен, но пощурял
и непреклонен.
Душата на Югов пее
– любов необяснима си
е това, но суровият министър в него е съкрушен. Как ще се противопостави на Сталин? Пък
и Шолохов е против женитбата. Но когато Саша
завежда красивото българско момиче във Вeшенское, писателят импулсивно го прегръща и
плаче...
За да издейства сватбата между Саша и Виолетка, Шолохов се среща лично със Сталин.
„Какво са си говорили
двамата – пише Лиляна
Стефанова, – никой няма да узнае. Но всемогъщият генералисимус
отстъпва пред автора
на „Тихият Дон“.
Това е единственият
брак между съветски
гражданин и чужденка
до падането на забраната след много години.
Виолета и Саша завършват Тимирязевската академия и не се наместват на някоя синекурна длъжност в Москва, а работят години в
Кримската академия по
овощарство.
Във Велико Търново
живее вече възрастната
рускиня Дария Филипова, комшийка на Шоло-

хов – двор срещу двор.
Нейният брат Николай
редовно сяда зад волана на джипа и разхожда двамата сватове със
седмици из тайгата на
лов.
Години по-късно Тодор Живков ще съзре в
тия воаяжи заговор и
ще подшушне на Хрушчов, така неуважаван от
Шолохов. Именно те са
основната причина Тато да скрои номер на
Югов, а не някакви измислени истории с голи снимки.
При един лов Шолохов се хваща на бас с
Югов, че ако българинът се окаже по-голям
ловец от него, ще му даде току-що готовия ръкопис на втората книга
на „Разораната целина“
да бъде прочетена първо от българския читател. Нашият човек печели баса и българите
четат класическия роман в подлистници в
тогавашния „различен“
вестник „Кооперативно
село“ месеци преди съветския читател.
Иначе двамата сватове са се срещали
и на българска земя
през 1955 г. и авторът
на „Тихият Дон“ съвсем
не бил тих в приказките
си. Както и Антон Югов.

ЗА ВАШАтА трАпеЗА Грижи за любимия
ÊÈÑÅËÎ ÇÅËÅ
Ñ ÏÈËÅØÊÎ

Продукти: 2 по–големи бутчета (около 1,2
кг) или 3 малки, 1,5 кг кисело зеле, зехтин/олио,
сол, червен пипер, черен
пипер, черен пипер и на
зърна, кимион, индийско
орехче, дафинов лист
Приготвяне: Пилешките бутчета се сваряват
и се оставят да изстинат,
след което се отстранява кожата, обезкостяват
се и месото се накъсва
на парчета. Бульонът от
варенето се прецежда и
се оставя настрана. Киселото зеле, нарязано на
много ситно или на много тънки ивици, се задушава в тенджера със зехтин/олио, като се бърка
често и се долива от бульона, за да не загаря,
а ако е необходимо - и
малко вода. Когато омекне, се слагат подправките и вече свареното пилешко месо. Всичко се
разбърква добре и се
изсипва в тава.
Пече се в загрята фурна - долу на 180о около 25
минути, отгоре трябва да
хване лека коричка, без
да прегори.

×ÅÑÍÎÂÈ
ÏÈËÅØÊÈ ÊÐÈËÖÀ

Продукти: 1 кг пилешки крилца, 1 глава чесън,
4-5 с. л. зехтин/олио, бял
или черен пипер, магданоз, сол, 1/3 ч. ч. бира, 2-3
с. л. доматено пюре или
гладка лютеница, лют пипер по желание
С пасатор се смилат
обелените скилидки чесън, магданозът, солта,
бирата, пиперът, пюрето
и постепенно се долива
олиото. С получената паста равномерно се намазват парчетата месо. Желателно е маринатата да е
по-гъста, за да се задържи върху месото, а не да
се стече в тавата. Ако остане от нея, се сипва върху крилцата. Те се редят в
намазнената тава за печене, която се покрива с алуминиево фолио и се слага
за 1 час в хладилника.
Ястието се пече до готовност в загрята на 200о
фурна заедно с фолиото.
След около 40 минути (зависи от фурната) внимателно с вилица се проверява месото - ако се къса
лесно, значи е готово. Фолиото се маха (може да се
добави 1 ч. ч. вода, но не
директно върху крилата,
за да не се отмие маринатата), и крилцата се допи-

чат до желания загар само на горен реотан. Сервират се с гарнитура по
избор.

ÊÀÐÒÎÔÅÍÀ ÑÓÏÀ
Ñ ÌÎÐÊÎÂÈ, ÏÐÀÇ
È ÖÅËÈÍÀ

Продукти: 500 г картофи, 2-3 моркова, 3-4 стръка праз, 1 скилидка чесън,
2-3 стръка целина, 3 с. л.
ориз, 100-150 мл прясно
мляко, 1 яйце, щипка червен пипер, щипка чубрица, черен пипер, сол, 1
кубче пилешки бульон,
олио
Приготвяне: Морковите, празът и скилидката чесън се нарязват на
колелца и се задушават в
олиото с малко вода. Когато морковите поомекнат, се натрошава бульонът и се добавят картофите, нарязани на по-едри кубчета. Прибавя се
около 1 л вода. След като картофите се сварят,
се слагат оризът, чубрицата, червеният пипер и
солта. Свари ли се оризът,
супата се маха от котлона. Приготвя се застройка
от яйцето, прясното мляко, нарязаните на ситно
стръкчета целина и черния пипер. След 10 минути се застройва и се сервира.

вълнен пуловер

Кой не обича вълната?! Тя запазва и топлината, и прохладата,
а през студените зимни дни няма нищо похубаво от вълнен пуловер, в който да се
сгушим. Обикновено вълната трябва
да се пере на ръка или да се даде на химическо
чистене.
Дръжте влажните дрехи далеч от топлинни
източници, за да
не се свият, и се
опитайте да подлагате вълнените
си палта на химическо чистене само веднъж на сезон. Винаги изпъвайте дрехата преди сушене!
Не перете вълната твърде често. Вместо това изчеткайте замърсяванията на повърхността и отстранете петната. В идеалния случай трябва
да оставяте вълнената дреха около 24 часа между две обличания, като в този период окачването на до-

нови формата си. Когато я перете, използвайте хладка вода с течен
прах за вълна
или обикновен шампоан, а после
изсушете
в хоризонтално положение.

брок а чествена
закачалка отстранява всички гънки и й
позволява да възста-

Ако пуловерът се
е свил,
го накиснете
в хладка вода с
4-5 супени лъжици балсам
за коса и изчакайте около 1 час. После
го изплакнете и
го оставете върху хавлиена кърпа,
като леко разтегнете
свилите се части. Няма да стане като нов,
но определено ще изглежда по-добре.

Страницата подготви Наталия ГеНАДИеВА

5:05 Бразди
5:35 Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 14 декември
7:00 Неделно евангелие
7:10 Зелената линейка
8:00 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:55 България от край до
край 5
13:25 Новогодишен концерт на Софийската опера и балет
/2 част/
14:25 Ахилесовата пета
15:20 Полицаят в Ню Йорк
17:00 Непозната земя
17:30 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО
19:05 Дейвид Бекъм: В непознатото
19:55 Лека нощ, деца!
- 2 - неделя /14.01./
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Стар Трек
22:55 По света и у нас
23:10 Нощни птици
0:10 Полицаят в Ню Йорк
1:50 Дейвид Бекъм: В непознатото
2:40 Червената кралица
3:50 Отблизо с Мира Добрева
4:50 Вяра и общество
5:50 Бързо, лесно, вкусно
Bnt
ПОНЕДЕЛНИК, 15 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 Шоуто на Канала
14:00 Дом за нашите деца
15:00 Телепазарен прозорец

15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Едно голямо семейство
3:15 Туристически маршрути
3:45 Череп и кости
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно
ВТОРНИК, 16 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
13:00 История.bg
14:00 Дом за нашите деца
15:00 Телепазарен прозорец
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня

19:00
19:50
20:00
20:45
21:00

Семейство Даръл
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Референдум с Добрина
Чешмеджиева
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Едно голямо семейство
3:15 Туристически маршрути
3:45 Череп и кости
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно
СРЯДА, 17 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Референдум
13:55 Дом за нашите деца
15:00 Телепазарен прозорец
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Посещението на един
инспектор
22:30 Българското пътуване в
Европа: Миграцията

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Едно голямо семейство
3:15 Туристически маршрути
3:45 Череп и кости
4:25 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:50 Бързо, лесно, вкусно
ЧЕТВЪРТЪК, 18 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Софийската филхармония: Радостта от музиката
13:55 Дом за нашите деца
15:00 Телепазарен прозорец
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец
16:35 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 2012: Денят на страшния
съд
22:30 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Едно голямо семейство

ПЕТЪК, 12 януари
06:55 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Избрано от “Добро утро с
БНТ 2”
10:00 Сийбърт
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Кратки новини
14:15 Красотата на природата
14:30 Ян Хус
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Планински хроники
18:25 Световните градове на България
18:50 №1 Туризмът - Време за шоу
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Шифт
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Туристически маршрути
22:15 Ян Хус
23:40 Тибет - рай на земята
23:55 Потребителската кошница
00:00 България новини
00:30 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:15 Регионални новини
02:00 Избрано от “Добро утро с
БНТ 2”
03:00 Местно време: Без бариери
03:30 Музика от френския кралски
двор
04:25 Песни от Рая
04:55 Местно време
05:25 България днес
СЪБОТА, 13 януари
06:55 Потребителската кошница
07:00 Земята е само една
07:20 Местно време: Без бариери
07:50 Световно наследство
08:15 Тими каучука
08:30 Пътешествия
09:00 Децата.com

09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
14:00
15:25
16:25
16:40
17:05

вал “Откритие” Варна 2016
16:20 През коридорите на времето: “Сами ли сме?”
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Рецепта за култура
18:35 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Загадки при разпродажби
21:25 Завръщане у дома
23:30 Добър ден с БНТ 2
00:30 България новини
01:00 Загадки при разпродажби
02:25 Завръщане у дома
04:30 Пътувай с БНТ 2
05:00 Абсурдите с БНТ 2
05:30 Местно време: Без бариери
ПОНЕДЕЛНИК, 15 януари
6:00 Специалитетите на Бабет
6:30 Време за губене
7:00 Добро утро с БНТ2
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Планински хроники
10:30 През коридорите на времето: “Сами ли сме?”
11:15 Земята е само една
11:35 Световно наследство
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по
градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Потребителската кошница
15:10 Цезар
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 Днес и утре
19:00 София в един снимачен век
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Япония на фокус
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини

21:45 Съвременници: “Зетьово
вино”
22:15 Една нощ във Венеция - оперета от Йохан Щраус
0:10 България новини
0:40 Момчетата от „Медисън
Авеню”
1:25 Регионални новини
2:10 Добро утро с БНТ 2
3:10 Рецепта за култура
4:10 Туризмът в Южен Теркей
4:20 Потребителската кошница
4:50 Местно време
5:20 България днес
ВТОРНИК, 16 януари
6:50 Потребителската кошница
7:00 Добро утро с БНТ2
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Догстар”
2
11:25 Сийбърт
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по
градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Днес и утре
15:05 Часът на зрителите
15:35 Благуните
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 Как се прави
18:55 Планински хроники
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Пътешествия
22:15 Гласове от Холоцена
23:40 Европа днес

23:50 Потребителската кошница
0:00 България новини
0:30 Момчетата от „Медисън
Авеню”
1:15 Регионални новини
2:00 Добро утро с БНТ 2
3:00 Изкуството на барока: Клавириада
3:55 Специалитетите на Бабет
4:20 Пътешествия
4:50 Местно време
5:20 България днес
СРЯДА, 17 януари
6:50 Потребителската кошница
7:00 Добро утро с БНТ2
10:00 Децата.com
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Догстар”
2
11:25 Сийбърт
11:40 Красотата на природата
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по
градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 София в един снимачен век
15:00 Америка днес
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
18:55 Пътувай с БНТ 2
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Очарователни погледи към
Китай
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 През коридорите на времето: “Сами ли сме?”
23:00 Коледна магия
23:50 Потребителската кошница

0:00
0:30

11:00
11:40
11:50
12:00
12:30
13:35
14:10
15:55
16:00
17:30
18:00
18:40
18:45
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
00:00
00:30
01:40
02:10
03:40
04:40
04:50
04:55
05:05
05:45

12:30 Часът на зрителите
13:00 “Криворазбраната цивилизация”
14:35 Около света за 202 дни
15:30 Време за губене
16:00 Плюс това
17:00 Бразди
17:30 Абсурдите с БНТ 2
18:00 Добър ден с БНТ 2
19:00 Баскетбол /мъже/: Рилски
спортист – Берое Стара
Загора
21:00 Дело № 205/1913 П.К.Яворов
/140 г. от рождението на
П.К.Яворов/
23:20 Унес
23:50 По света и у нас
00:05 Шоуто на Канала
01:05 Рецепта за култура
02:05 Часът на зрителите
02:35 Абсурдите с БНТ 2
03:05 Носталгия
04:00 Плюс това
05:00 Светът е 7
05:30 Непозната земя
НЕДЕЛЯ, 14 януари
06:00 Потребителската кошница
06:30 Бърколино
06:45 Патица “А ла Луси”
07:00 Малки истории
08:00 По света и у нас
09:00 Децата.com
09:30 Хороскоп
09:50 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:55 Извън играта
13:30 Библиотеката
14:30 Гласовете на рока
15:10 Афиш

15:25
16:25
17:25
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45

21:00
22:05
22:35
23:00
23:25
23:30
0:25
0:55
1:40
2:10
3:40

23:00
23:25
23:30
0:00
0:30
1:15
1:45
3:15
3:45
3:55
4:05
5:05
5:45

23:30
0:30
1:15
1:45
3:15
3:45
3:55
4:05
5:05
5:45

11.I. - 18.I.2018 г.

БНТ 2
ЧЕТВЪРТЪК, 11 януари
06:50 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Сид - дете на науката
10:50 Сийбърт
11:05 Земята е само една
11:25 Песни от Рая
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето - по
градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Време за губене
15:05 Как се прави
15:30 Съвременници: “Очите на
пчелата”
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 Пътешествия
18:30 Абсурдите с БНТ 2
19:00 Днес и утре
19:15 Спорт ТОТО
19:50 България новини
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Ян Хус
23:35 Гласовете на рока
00:10 Потребителската кошница
00:15 България новини
00:40 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:25 Регионални новини
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Америка днес
04:05 Европейски маршрути
04:25 Ай да идем
04:55 Местно време: Без бариери
05:25 България днес
БНТ свят
ЧЕТВЪРТЪК, 11 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:35 Ай да идем
14:05 Денят започва с Култура
15:50 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:30 Откриване на българското
председателство на СЕС
20:30 По света и у нас
21:15 Спортни новини
21:25 Пътят към София
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
00:00 Непозната земя
00:30 Следи
01:40 Местно време: Без бариери
02:10 България днес
03:40 Бързо, лесно, вкусно
03:50 Потребителската кошница
04:00 Здравето отблизо
04:45 Библиотеката
05:45 Малки истории
ПЕТЪК, 12 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
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тв програми

Български

16:40 Как се прави?
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:40 Още от деня
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Мънго Джери блус бенд
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Червената кралица
3:15 Туристически маршрути
3:45 Здравето отблизо
4:25 Още от деня
5:35 Панорама
СЪБОТА, 13 януари
6:45 Телепазарен прозорец
7:00 Милион и две усмивки
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:10 Малки истории
15:10 Книга за джунглата
17:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
18:00 Животът е вкусен
19:00 Дейвид Бекъм: В непознатото
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Цигулар на дявола
23:50 По света и у нас
0:05 КПП “Борнхолмер щрасе”
1:35 Дейвид Бекъм: В непознатото
2:20 Червената кралица
3:20 Как се прави?
4:05 Отблизо с Мира Добрева

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

ЧЕТВЪРТЪК, 11 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Концерт на “Арсенале
соноро трио”
13:55 В кадър
14:25 Туристически маршрути
14:50 Телепазарен прозорец
15:05 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:55 Градчето Сидер Коув
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:30 Откриване на българското председателство на
СЕС
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Най-гледаните

10.I. - 16.I.2018 г.

20:30 По света и у нас
21:15 Спортни новини
21:25 КПП “Борнхолмер щрасе”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Череп и кости
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Градчето Сидер Коув
2:55 Дойче Веле: Шифт
3:10 Череп и кости
3:50 Целувката
5:20 Здравето отблизо
ПЕТЪК, 12 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Мадагаскар 3
14:15 Светът на Япония: Моменти от Ишикава
14:30 Туристически маршрути
15:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано предаване за хора с увреден
слух

06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
11:15
12:00

Здравето отблизо
Потребителската кошница
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Референдум
Валя Балканска - днес и сега
Денят започва с Култура
Зелена светлина
България днес
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Малки истории
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
More Than You Know
По света и у нас
Зелена светлина
Светът е 7
Ай да идем
Още от деня
Местно време
България днес
Панорама с Бойко Василев
Бързо, лесно, вкусно
Потребителската кошница
Знаете ли, че…
Здравето отблизо
Малки истории
СЪБОТА, 13 януари
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Избрано от “Добро утро с
БНТ 2”
По света и у нас
Животът е вкусен
Рецепта за култура
Европейски маршрути
В кадър
По света и у нас

17:40
18:10
18:35
19:00
19:30
20:00
21:25
23:10
00:30
01:30
02:00
03:25
03:55
04:05
04:35
05:35
06:05
06:30
07:05
07:25
09:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
14:00
15:20
15:50

Абсурдите с БНТ 2
Рецепта за култура
Туристически маршрути
Време за губене
Потребителската кошница
България 12.30
Шифт
Добър ден с БНТ 2
Ян Хус
Приказка за саксофона
Светът на Япония
Как се прави
Битките за Европа: “Плевен:
Краят на войната. Началото
на Европа”
Изкуството на 21 век
Съвременници: “Очите на
пчелата”
София в един снимачен век
Часът на зрителите
България новини
Загадки при разпродажби
Коледно матине
Ян Хус
Добър ден с БНТ 2
България новини
Загадки при разпродажби
Пътувай с БНТ 2
Белгия и Полша
Време за губене
Избрано от „Добро утро с
БНТ 2”
Часът на зрителите
НЕДЕЛЯ, 14 януари
Специалитетите на Бабет
Планински хроники
Благуните
Пътешествие около света за
80 дни
Неделна литургия
Часът на зрителите
Изкуството на 21 век
Часът на студентите: Ателие
ГМО дебатът
България 12.30
Афиш
Добър ден с БНТ 2
Ян Хус
Пътешествия
Международен попфести-

Отблизо с Мира Добрева
Животът е вкусен
История.bg
Добър ден с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2
По света и у нас
Спортни новини
Бариерата /юбилей на Ваня
Цветкова/
22:30 Коледен концерт на Хора на
софийските момчета
23:35 По света и у нас
23:50 Часът на студентите: Ателие
00:20 Спортна треска
01:20 Отблизо с Мира Добрева
02:20 Иде нашенската музика
03:30 Избрано от „Добро утро с
БНТ 2”
04:30 Извън играта
05:10 Зелената линейка
ПОНЕДЕЛНИК, 15 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Потребителската кошница
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на студентите: Ателие
13:00 Рецепта за култура
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 Ана и нейните братя
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

4:05
5:05
5:45
6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
11:50
12:00
12:30
13:30
14:00
15:45
16:00
17:30
18:00
18:15
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00
22:00

Пътят към София
Светът е 7
Гео Милев - пламенният
По света и у нас
Зелена светлина
Извън играта
Часът на зрителите
Още от деня
Местно време
България днес
Приключения в дивия свят:
Тайните на Централен Балкан
Вяра и общество с Горан
Благоев
Здравето отблизо
Афиш
ВТОРНИК, 16 януари
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Потребителската кошница
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Отблизо с Мира Добрева
Непозната земя
Денят започва с Култура
Малки истории
България днес
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Извън играта
Малки истории
Оливър и планината
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
260 години от рождението
на В.А.Моцарт

6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
11:50
12:00
12:30
13:30
14:00
15:45
16:00
17:30
18:00
18:15
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00
22:10
22:30
23:00
23:25

По света и у нас
Зелена светлина
Пътувай с БНТ 2
Време за губене
Още от деня
Местно време
България днес
Мъже от площад Македония
Бързо, лесно, вкусно
Потребителската кошница
Шоуто на Канала
Здравето отблизо
Малки истории
СРЯДА, 17 януари
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Потребителската кошница
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Малки истории
Време за губене
Денят започва с Култура
Малки истории
България днес
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Съвременници 2: “Завръщане в образа”
Малки истории
Нагоре с краката
По света и у нас
Спортни новини
Пътят към София
Хляб от Бога, богове от глина
Бразди
По света и у нас
Зелена светлина

България новини
Момчетата от „Медисън
Авеню”
1:15 Регионални новини
2:00 Добро утро с БНТ 2
3:00 През коридорите на времето: “Сами ли сме?”
3:45 Специалитетите на Бабет
4:10 Европа днес
4:20 Пътувай с БНТ 2
4:50 Местно време
5:20 България днес
ЧЕТВЪРТЪК, 18 януари
6:50 Потребителската кошница
7:00 Добро утро с БНТ2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Сид - дете на науката
10:55 Сийбърт
11:10 Очарователни погледи към
Китай
11:20 Битките за Европа: “Плевен:
Краят на войната. Началото
на Европа”
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошница
12:50 Информация за времето - по
градове
12:55 Добро утро с БНТ2
14:30 Време за губене
15:00 Как се прави
15:25 Съвременници: “Зетьово
вино”
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Земята е само една
18:20 Пътешествия
18:50 Абсурдите с БНТ 2
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Евроновини: Поколението
на новото хилядолетие
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2
История.bg
Още от деня
Местно време
България днес
Време за губене
Бързо, лесно, вкусно
Потребителската кошница
Нощни птици
Здравето отблизо
Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 18 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Бразди
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Българското пътуване в
Европа: Миграцията
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Остатъци
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Аз и ти
0:05 Непозната земя
0:35 Още от деня
1:35 Животни в обектива
1:50 Местно време
2:20 България днес
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8
ЧЕТВЪРТЪК, 11 ЯНУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за
Анк”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп.
38
15:00 „Изкушение” с.1, еп.20
16:00 „Клиника край езерото”
с.3, еп. 6
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града” с.1,
еп. 26
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп.
30
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.8
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините
00:00 „Извън играта” с.6, еп. 3
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града”
05:30 „Аватар - легендата за
Анк”
ПЕТЪК, 12 ЯНУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за
Анк”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов под наем” с. 1, еп.
39
bTV синема
ЧЕТВЪРТЪК, 11 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира”
с.6, еп.7,8
08:00 „Вътрешна сигурност” с.3,
еп.1
09:15 „Крилати същества“ - драма
11:30 „Дневниците на вампира”
с.6, еп.9,10
13:30 „Вътрешна сигурност” с.3,
еп.2
14:30 „Турбо” - анимация
16:30 „Моето приключение в дивото” - драма
19:00 „Експресно фото” - драма
21:00 „Гран Торино” - драма
23:15 „Сигурна печалба” - комедия
01:15 „Черни платна“ с.3, еп.4
02:15 „Дневниците на вампира”
с.6, еп.9,10
ПЕТЪК, 12 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира”
с.6, еп.9,10
08:00 „Вътрешна сигурност” с.3,
еп.2
09:15 „Среща в интернет“ - криминален
11:15 „Дневниците на вампира“
с.6, еп.11,12
13:15 „Вътрешна сигурност” с.3,
еп.3
14:30 „Аз: Началото” - драма
16:45 „Нощ във Вегас“ - комедия
18:45 „Гран Торино” - драма
21:00 „Дивергенти 2: Бунтовници”
- научно - фантастичен
23:30 „Плажът” - драма, приключенски
02:00 „Чийч и Чонг: Анимационният филм” - анимация
03:45 „Дневниците на вампира”
с.6, еп.11
СЪБОТА, 13 ЯНУАРИ
06:00 „Тройка дебили” - комедия
08:00 „Моето приключение в дивото” - драма
10:15 „Артър” - комедия
12:30 „Като на кино”
бтв комеди
ЧЕТВЪРТЪК, 11 ЯНУАРИ
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Вечеря за идиоти“ - комедия (САЩ, 2010), режисьор
- Джей Роуч, актьори - Стив
Карел, Пол Руд, Зак Галифанакис, Брус Гринууд, Луси
Пънч, Рон Ливингстън и др.
12:00 „Кухня“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.5
18:00 „По средата“ - сериал, с.4
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.8
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен
сериал
00:00 „Вечеря за идиоти“ - комедия (САЩ, 2010), режисьор
- Джей Роуч, актьори - Стив
Карел, Пол Руд, Зак Галифанакис, Брус Гринууд, Луси
Пънч, Рон Ливингстън и др.
02:00 „Клуб „Веселие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Без пукната пара“ /п./ сериал
ПЕТЪК, 12 ЯНУАРИ
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
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Най-гледаните
15:00 „Изкушение” с.1, еп.21
16:00 „Клиника край езерото”
с.3, еп. 7
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:55 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града” с.1,
еп. 27
19:00 bTV Новините
20:00 „Сега и завинаги” с. 2, еп.
31
21:30 „Екатерина“ с.2, еп.9
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините
00:00 „Извън играта” с.6, еп. 4
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Сърцето на града” /п./ сериал
05:30 „Аватар - легендата за
Анк”
СЪБОТА, 13 ЯНУАРИ
06:00 „Костенурките Нинджа”
07:00 „Теория на глупостта”
еп. 2
07:30 „Кое е това момиче” с.3,
еп.16
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Домашен арест” с.4, еп.9
13:00 „Елхички 3” - комедия
15:00 „Приятели“ с.3, еп.5,6
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Хрониките на Шанара”
с.2, еп. 3,4
22:00 „Х - мен 2” - трилър
00:00 „Дневниците на вампи-

ра“ с.5, еп.15
01:00 „Месопотамия - следи в
пясъка“
02:00 „Мармалад” /п./ - токшоу
04:00 „Елхички 3” - комедия
05:30 „Костенурките Нинджа”
НЕДЕЛЯ, 14 ЯНУАРИ
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Като на кино“ - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“
13:00 „Елхи 1914” - комедия
15:00 „Приятели“ с.3, еп.7,8
16:00 „Двама мъже и половина“ с.12, еп.3,4
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Гневът на титаните” - екшън
22:00 „Папараци” - телевизионен таблоид
23:00 „Айрънклад“ - екшън,
приключенски (Великобритания, САЩ,
Германия, 2011), режисьор - Джонатан Инглиш,
актьори - Джеймс Пюърфой, Брайън Кокс, Кейт
Мара, Пол Джиамати,
Джейсън Флеминг и др.
01:00 „Дневниците на вампира“ с.5, еп.16
02:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
03:00 „Елхи 1914” - комедия

13:45 „Вината в нашите звезди“ драма
16:30 „Дивергенти 2: Бунтовници”
- научно - фантастичен, трилър
19:00 „Романс за камъка” - екшън,
комедия
21:00 „Изход: Богове и царе” - драма, екшън
00:00 Cinema X: „Погрешен завой
5” - ужаси
01:45 „Като на кино”
02:45 „Среща в интернет“ - криминален
НЕДЕЛЯ, 14 ЯНУАРИ
06:00 „Убийствено влечение“ трилър
07:45 „Експресно фото” - драма
09:45 „Турбо” - анимация (САЩ,
2013)
11:45 „Пазители“ - екшън, фантастика (Русия, 2017), режисьор
- Сарик Андреасян, актьори
- Антон Пампушний, Санжар
Мадиев, Себастиян Сисак,
Алина Ланина, Вячеслав
Разбегаев, Валерия Шкирандо, Станислав Ширин и др.
13:30 „Гран Торино” - драма, криминален (САЩ, Австралия,
2008), режисьор - Клинт
Истууд, актьори - Клинт
Истууд, Кристофър Карли,
Бий Ванг, Брайън Хейли,
Скот Истууд, Джералдин
Хюз, Дрийма Уокър, Ахни
Хър и др.
16:00 „Изход: Богове и царе” - драма, екшън, приключенски
(Великобритания, САЩ,
Испания 2014), режисьор
- Ридли Скот, актьори - Крисчън Бейл, Джоел Едгертън,
Джон Туртуро, Арън Пол,
Хайъм Аббас, Мария Валверде, Индира Варма, Сигорни
Уивър, Бен Кингсли и др.
19:00 „Перлата на Нил” - екшън,
комедия, приключенски,
романтичен (САЩ, 1985),

режисьор - Люис Тийг, актьори - Майкъл Дъглас, Катлийн
Търнър, Дани де Вито, Холанд Тейлър, Питър Депалма
и др.
21:00 „Предчувствие” - драма,
психо, трилър (САЩ, 2007),
режисьор - Менън Япо,
актьори - Амбър Валета,
Джулиан МакМеан, Сандра
Бълок и др.
23:00 „В земя на кръв и мед” драма, романтичен (САЩ,
2011), режисьор - Анджелина
Джоли, актьори - Зана
Марианович, Горан Костич,
Раде Шербеджия, Бранко
Джурич, Никола Джуричко,
Горан Йевтич и др.
01:30 „Крилати същества“ - драма
(САЩ, 2008), режисьор - Роан Уудс, актьори - Гай Пиърс,
Дакота Фанинг, Маршал
Алман, Джеймс Бадсон, Кейт
Бекинсейл, Форест Уитакър,
Дженифър Хъдзън, Джаки
Ърл Хейли и др.
03:30 „Вътрешна сигурност” с.3,
еп.2
Понеделник, 15 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.11,12
08:00 „Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.3
09:15 „Романс за камъка” - екшън,
комедия, приключенски,
романтичен (САЩ, 1984),
режисьор - Робърт Земекис,
актьори - Дани Де Вито,
Майкъл Дъглас, Катлийн
Търнър, Холанд Тейлър,
Мануел Охеда и др.
11:30 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.13,14
13:30 „Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.4
14:30 „Предчувствие” - драма,
психо, трилър (САЩ, 2007),
режисьор - Менън Япо,
актьори - Амбър Валета,

07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „По средата“ - сериал, с.7
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Ритни камбаната с финес”
- драма, комедия (САЩ,
2008), режисьор - Роб
Райнър, актьори - Джак
Никълсън, Шон Хейс, Роб
Мороу, Бевърли Тод, Морган Фрийман и др.
12:00 „Кухня“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.5
18:00 „По средата“ - сериал, с.4
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.8
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.7
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен
сериал
00:00 „Ритни камбаната с финес”
- драма, комедия (САЩ,
2008), режисьор - Роб
Райнър, актьори - Джак
Никълсън, Шон Хейс, Роб
Мороу, Бевърли Тод, Морган Фрийман и др.
02:00 „Клуб „Веселие“ /п./ - сериал
03:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Без пукната пара“ /п./ сериал
СЪБОТА, 13 ЯНУАРИ
06:00 „Партньори“ - сериал
07:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.1
08:00 „Стажанти” - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2

10:00 „Шрек Трети“ - комедия,
анимация (САЩ ,2007),
режисьори - Крис Милър,
Раман Хаи
12:00 „Новите съседи “ /п./ - комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ - комедиен сериал, с. 5
18:30 „Двама мъже и половина” комедиен сериал
19:30 „Кухня” - комедиен сериал
20:30 „Снежната кралица 2” анимация (Русия, 2014),
режисьор - Алексей Цицилин
22:30 „Шегаджии“ - сериал, с.4
23:30 „Столичани в повече“ - комедиен сериал
02:30 „Шегаджии“ - сериал, с.4
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина”
/п./ - сериал
НЕДЕЛЯ, 14 ЯНУАРИ
06:00 „Партньори“ - сериал
07:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.1
08:00 „Стажанти” - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2
10:00 „Снежната кралица 2” анимация (Русия, 2014),
режисьор - Алексей Цицилин
12:00 „Новите съседи “ /п./ - комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ - комедиен сериал, с. 5
18:30 „Двама мъже и половина” комедиен сериал
19:30 „Кухня” - комедиен сериал
20:30 „Шрек Трети“ - комедия,
анимация (САЩ ,2007),
режисьори - Крис Милър,
Раман Хаи

Български

05:00 „Костенурките Нинджа”
ПОНЕДЕЛНИК, 15 ЯНУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 40
15:00 „Изкушение” - сериал,
с.1, еп.22
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” - сериал,
с.3, еп. 8
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 1
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 32
21:30 „Екатерина“ - сериал, с.2,
еп.10
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Извън играта” - сериал,
с.6, еп. 5
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика” сериал, с.2, еп.30

тв програми
05:30 „Лице в лице”
ВТОРНИК, 16 ЯНУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 41
15:00 „Изкушение” - сериал,
с.1, еп.23
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” - сериал,
с.3, еп. 9
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 2
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 33
21:30 „Екатерина“ - сериал, с.2,
еп.11
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта” еп. 6
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика” сериал, с.2, еп.31
05:30 „Лице в лице”
СРЯДА, 17 ЯНУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация

06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 42
15:00 „Изкушение” - сериал,
с.1, еп.24
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” - сериал,
с.3, еп. 10
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 3
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 34
21:30 „Екатерина“ - сериал, с.2,
еп.12
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта” - сериал,
с.6, еп.7
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика” сериал, с.2, еп.32
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

10.I. - 16.I.2018 г.
ЧЕТВЪРТЪК, 18 ЯНУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 43
15:00 „Изкушение” - сериал,
с.1, еп.25
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” с.3, еп. 11
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 4
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 35
21:30 „Мата Хари“ - сериал, с.1,
еп.1
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта” - сериал,
с.6, еп.8
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./
04:30 „Седем часа разлика” сериал, с.2, еп.33

Джулиан МакМеан, Сандра
Бълок и др.
„Ритъмът на греха” - драма,
романтичен, музикален
(САЩ, 2014), режисьор Триш Си, актьори - Райън
Газман, Бриана Евиган, Адам
Дж. Севани, Миша Габриел
Хамилтан, Стивън Бос, Стивън Стиво Джоунс, Дейвид
Шрайбман, Мартин Ломбард, Мари Кода, Факундо
Ломбард, Луис Росадо и др.
„Сигурна печалба” - комедия, драма (САЩ, 2011),
режисьор - Томас Макарти,
актьори - Пол Джиамати,
Мелани Лински, Ейми Райън,
Джефри Тамбор, Бърт Йънг и
др.
Премиера: „Елиминатори“
- екшън (Великобритания,
САЩ, 2016),режисьор Джеймс Нун, актьори - Скот
Аткинс, Стю Бенет, Даниел
Калтаджироне, Джеймс
Космо и др.
„Вината в нашите звезди“
- драма (САЩ, 2014), режисьор - Джош Бун, актьори
- Шайлийн Уудли, Нат Улф,
Лора Дърн, Ансел Елгорт,
Лоте Вербек, Сам Трамел и
др.
„Черни платна“ - сериал, с.3,
еп.5
„Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.13,14
Вторник, 16 ЯНУАРИ
„Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.13,14
„Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.4
„Перлата на Нил” - екшън,
комедия, приключенски,
романтичен (САЩ, 1985),
режисьор - Люис Тийг, актьори - Майкъл Дъглас, Катлийн
Търнър, Дани де Вито, Холанд Тейлър, Питър Депалма

и др.
11:45 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.15,16
13:45 „Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.5
14:45 „Изклуството да се скатаваш” - драма, САЩ,
2011 г., режисьор: Гавин
Уисен, актьори - Алисия
Силвърстоун,Елизабет
Рийсър, Фреди Хаймор, Рита
Уилсън, Блеър Ъндърууд,
Ема Робъртс,Майкъл Ангарано, Сам Робардс и др.
16:30 „Вината в нашите звезди“
- драма (САЩ, 2014), режисьор - Джош Бун, актьори
- Шайлийн Уудли, Нат Улф,
Лора Дърн, Ансел Елгорт,
Лоте Вербек, Сам Трамел и
др.
19:15 „Нощ във Вегас“ - комедия,
драма (САЩ, 2011), актьори
- Дженифър Финиган, Бен
Лоусън и др.
21:00 „Призрачен ездач 2: Духът
на отмъщението“ - екшън,
фентъзи, трилър (САЩ, Обединени арабски емирства,
2012), режисьори - Марк
Невълдайн, Брайън Тейлър,
актьори - Никълъс Кейдж,
Виоланте Плачидо, Кристоф
Ламбер, Киъран Хайндс,
Джони Уитуорт, Идрис Елба
и др.
23:00 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси (Dark
Shadows, САЩ, Австралия,
2012), режисьор - Тим Бъртън, актьори - Джони Деп,
Мишел Пфайфър, Хелена
Бонъм Картър, Ева Грийн,
Бела Хийткоут, Джаки Ърл
Хейли и др.
01:15 „Черни платна“ - сериал, с.3,
еп.6
02:15 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.15,16

Сряда, 17 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.15,16
08:00 „Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.5
09:30 „Предчувствие” - драма,
психо, трилър (САЩ, 2007),
режисьор - Менън Япо,
актьори - Амбър Валета,
Джулиан МакМеан, Сандра
Бълок и др.
11:45 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.17,18
13:45 „Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.6
14:45 „Убийство в колежа“ - трилър (САЩ, 2015), режисьор
- Джеси Джеймс Милър,
актьори - Скарлет Бърн, Никол Муньос, Сара Дъгдейл,
Мелиса Роксбърг и др.
16:30 „Волният Уили: Бягство от
„Пиратския залив” - семеен
18:45 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси (Dark
Shadows, САЩ, Австралия,
2012), режисьор - Тим Бъртън, актьори - Джони Деп,
Мишел Пфайфър, Хелена
Бонъм Картър, Ева Грийн,
Бела Хийткоут, Джаки Ърл
Хейли и др.
21:00 „Кибритлии” (САЩ, 2003)
- драма, криминален, комедия; режисьор - Ридли Скот;
актьори - Алисън Ломан,
Брус Макгил, Сам Рокуел,
Никълъс Кейдж, Алисън
Лохман, Стийв Ийстин, Бет
Грант, Шийла Кели и др.
23:15 „Живот на парчета“ - драма
(САЩ, 2009), режисьор - Ребека Милър, актьори - Алън
Аркин, Киану Рийвс, Робин
Райт Пен, Блейк Лайвли, Моника Белучи, Уинона Райдър,
Джулиан Мур, Мария Бело и
др.
01:15 „Черни платна“ - сериал, с.3,
еп.7
02:15 „Дневниците на вампира” -

сериал, с.6, еп.17,18
Четвъртък, 18 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.17,18
08:00 „Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.6
09:30 „Кибритлии” (САЩ, 2003) драма, криминален
12:00 „Дневниците на вампира” сериал, с.6, еп.19,20
14:00 „Вътрешна сигурност” - сериал, с.3, еп.7
15:00 „Романс за камъка” - екшън,
комедия, приключенски,
романтичен (САЩ, 1984),
режисьор - Робърт Земекис,
актьори - Дани Де Вито,
Майкъл Дъглас, Катлийн
Търнър, Холанд Тейлър,
Мануел Охеда и др.
17:00 „Сигурна печалба” - комедия, драма (САЩ, 2011),
режисьор - Томас Макарти,
актьори - Пол Джиамати,
Мелани Лински, Ейми Райън,
Джефри Тамбор, Бърт Йънг и
др.
19:15 „Убийство в колежа“ - трилър (САЩ, 2015), режисьор
- Джеси Джеймс Милър,
актьори - Скарлет Бърн, Никол Муньос, Сара Дъгдейл,
Мелиса Роксбърг и др.
21:00 „С мръсна газ” - трилър,
екшън (САЩ, 2011), режисьор - Патрик Лусиер, актьори - Том Аткинс, Тод Фармър,
Амбър Хърд, Никълъс
Кейдж, Джак Макгий, Уилям
Фичнер, Дейвид Морз,Били
Бърк, Прюит Тейлър Винс,
Криста Кембъл и др.
23:00 „Вода за слонове” - драма,
романтичен (САЩ, 2011),
режисьор - Франсис Лорънс,
актьори - Рийз Уидърспун,
Кристоф Валц, Робърт Патинсън, Стивън Тайлър
01:30 „Черни платна“ - сериал, с.3,
еп.8

22:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ - комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ /п./
- сериал
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина”
/п./ - сериал
Понеделник, 15 ЯНУАРИ
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Лора от сутрин до вечер“
- приключенски (България,
2011), режисьор - Димитър
Коцев - Шошо, актьори
- Милена Николова - Миленита, Христо Петков, Димо
Алексиев, Ива Гочева,
Георги Петров, Антонина
Ковечева, Мартен Роберто,
Юлиан Ковалевски и др.
12:00 „Кухня“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.4
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.8
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.7
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен
сериал, с.1
00:00 “Така е на 40“ - комедия
(САЩ, 2012), режисьор

- Джъд Апатоу, актьори Ани Мумоло, Лена Данем,
Крис О’Дауд, Джон Литгоу,
Мелиса Маккарти, Пол
Ръд, Лесли Ман, Мегън
Фокс, Албърт Брукс и др.
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Предградие“ /п./ - сериал
Вторник, 16 ЯНУАРИ
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Господин Удкок“ - комедия, спортен (САЩ, 2007),
режисьор - Крейг Джилеспие, актьори - Били Боб
Торнтън, Шон Уилям Скот,
Сюзан Сарандън и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.4
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.8
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.7
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен
сериал, с.1
00:00 „Господин Удкок“ - комедия, спортен (САЩ, 2007),
режисьор - Крейг Джилеспие, актьори - Били Боб
Торнтън, Шон Уилям Скот,
Сюзан Сарандън и др.

02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Предградие“ /п./ - сериал
Сряда, 17 ЯНУАРИ
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Гарфийлд” - комедия,
семеен (САЩ, 2004),
режисьор - Петър Хеуит,
актьори - Брекин Мейър,
Дженифър Лав Хюит, Стивън Тоболовски, Бил Мъри
и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.4
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.8
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.7
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен
сериал, с.1
00:00 „Гарфийлд” - комедия,
семеен (САЩ, 2004),
режисьор - Петър Хеуит,
актьори - Брекин Мейър,
Дженифър Лав Хюит, Стивън Тоболовски, Бил Мъри
и др.
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал

05:00 „Предградие“ /п./ - сериал
Четвъртък, 18 ЯНУАРИ
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Ловци на шаферки” - романтичен, комедия (САЩ,
2005), режисьор - Дейвид
Добкин, актьори - Оуен
Уилсън, Винс Вон, Кристофър Оукън, Рейчъл
Макадамс, Джейн Сиймур,
Брадли Купър и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.4
19:00 „Предградие“ - сериал, с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.8
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.7
23:00 Премиера: „Хотел „Елеон” комедиен сериал, с.2
00:00 „Ловци на шаферки” - романтичен, комедия (САЩ,
2005), режисьор - Дейвид
Добкин, актьори - Оуен
Уилсън, Винс Вон, Кристофър Оукън, Рейчъл
Макадамс, Джейн Сиймур,
Брадли Купър и др.
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал
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Ìîçàéêè îò Ôèëèïîïîë Eмигранти пазят
â öåíòðàëàòà íà ÞÍÅÑÊÎ българското

Изложбата "България
представя: Епископската
базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол" бе експонирана в централата на ЮНЕСКО в Париж. Тя постави началото на кандидатурата на страната ни за
вписване на късноантичните мозайки на Филипопол в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Изложбата включваше 25 фотографии и информационни табла, които показват
великолепието на късноантичните мозайки в три
от най-представителните

паметници на римското
мозаечно изкуство във
Филипопол - Епископската базилика, Малката базилика и вила "Ейрене".
След успеха на
Малката базилика,
която отвори врати през есента на
2013 г. благодарение на инвестираните 1,3 млн. лв. от
"Америка за България", фондацията подкрепя и пълното археологическо проучване,
реставрация и социализация на Епископската
базилика с 8,2 млн. лв. и

кандидатурата на България към ЮНЕСКО. Епископската базилика е най-

голямата раннохристиянска култова сграда, открита в земите на римската провинция Тракия. Малко от впечатляващата архитектура на трикорабната базиликата - с абсида, преддверие и
открит двор с колонади - е оцеляло във времето, но
в два пласта са съхранени около 2000 кв.
м многоцветни мозайки, които превръщат базиликата в първокласен
паметник на културното
наследство.

В Русенския исторически музей бе представена изложба "Културното наследство на българите в миграция". Материалите за експозицията са събирани през последните три години от
екип изследователи от Института за етнология
и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ).
Екипът от учени е обиколил 80 града в 16 страни в Европа и в няколко щата в САЩ. Срещнали
са се с представители на над 300 неделни училища, танцови формации, посолства и консулства,
културни институти и центрове, дружества и асоциации, хорове, български магазини и ресторанти, медии, както и с отделни артисти.

Ñèìâîë íà Âàðíà íàâúðøè 40 ãîäèíè
М а к е тът на прочутия слънчев часовник на входа на Морската градина във Варна
навърши 40
години.
Един от
символите
на Варна е
създаден от скулптора
Иван Ковачев през 1974
г., а изградената вече
монументална пластика е поставена на вхо-

да на Морската градина
през 1977 г. на мястото
на статуя на Сталин.
Творбата символизира излитащ лебед - пти-

цата, почитана от
древността
като
символ на
слънцето,
чистотата,
мъдростта и щедростта.
Освен
на слънчевия часовник Иван Ковачев е
автор и на други художествени творби, разположени в градската
среда на Варна.

Това са композициите плуващи фигури,
изработени от бронз
и разположени в близост до Слънчевия часовник, Каменни пейки
- изобразяващи стилизирани морски вълни,
Момиченце със счупена стомна, поставена в
близост до варненския
Аквариум, и други.
В почти всеки град и
село в Североизточна
България са разположени паметници и монументални пластики,
дело на Иван Ковачев.

Чрез снимки и предмети е представена дейността на основаните и поддържани от българските емигранти в Европа и САЩ организации,
свързани с опазването, предаването и популяризирането на културното наследство.
Това е най-голямото проучване на българските общности зад граница, правено досега в българската наука. Изложбата илюстрира моделите
на съхранение, предаване на следващите поколения, обогатяване, трансформиране, промотиране и популяризиране на различни елементи
на културното наследство, сред които ключови
са българският език, православието, официалният и традиционният календар, обичаите, народната музика и танци, българската литература и книжнина, храната, паметниците на именити българи.

Ñеôарадската синагога Къщичка библиотека насърчава
става културен дом
четенето в училище
сградата на полуразрушената сефарадска
синагога в центъра на Варна ще бъде възстановена и превърната в Център за културни и
образователни дейности.
Вече е намерен инвеститор, съобщи Олег
калдерон, председател на районната организация на евреите "шалом". сградата е част от
архитектурното и историческото наследство на
Варна и е в списъка на Националния институт
за паметниците на културата. калдерон уточни, че поради тази причина тя ще бъде възста-

Къщичка библиотека ще насърчава четенето в гимназия "Йордан Йовков" в Русе, съобщиха от общинската
управа. Идеята е на
русенския клуб "Мечтание". Тя се осъществява по проект, финансиран от общинската фондация "Русе - град на свободния дух".
Предвижда се изработването и монтирането на общо 15 къщички библиотеки до

края на 2018 г. Те ще
бъдат част от естетиката на училищните
дворове. Досега са поставени осем в различни учебни заведения в крайдунавския
град.
Целта на проекта е
насърчаване на четенето сред младите хора. Има и условие след като си вземеш
безвъзмездно книга
от малката библиотека, трябва да оставиш
друга на нейно място.

Èзложба на Êристо и Æан-Êлод в
Ãаброво
новена в автентичния й вид. сефарадската синагога е първият еврейски молитвен дом във
Варна. Построена е през 1890 г. в мавритански
стил с отделни готически елементи и богато орнаментирана фасада. след 1947 г. първо синагогата се е ползвала за склад за зърно, после е
станала боксова зала. когато в началото на 90те години на миналия век са върнати имотите
на еврейската общност, става ясно, че от синагогата всъщност са останали само четири стени.

Две
изложби,
представящи творчеството на Кристо
и Жан-Клод, както и
ранните години на
родения в Габрово световноизвестен творец, може
да бъдат разгледани в Дома на хумора и сатирата.
Първата, наречена "Кристо и ЖанКлод. Проекти", показва подписани

постери и видеоматериали от проекти на двамата арти-

сти. Втората, под наслов "Роден в Габро-

во", е документална изложба за живота на семейство Явашеви в Габрово и първите стъпки на малкия Христо
в изкуството. Експозициите може да бъдат
видени до 17 юни
2018 г.
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Шест трупа в Нови искър Халосан с чиния ÊÐÈÌÈ
умря от инфаркт ÕÐÎÍÈÊÀ

Столичната полиция бе мобилизирана в разследването на шесторно убийство в Нови Искър. В
къща в софийския квартал бяха
открити 5 трупа. Според разследващите всички били застреляни
с оръжие, което не бе открито.
Жертвите са Неделчо Юнаков,
неговият син Георги, доведената му дъщеря Нанси (16 г.), приятелят на тийнейджърката (18 г.)
и нейната баба по майчина линия

(72 г.). МВР намери и
обявената за издирване 44-годишна Кети Кюхова. Тя е майка на 16-годишната
Нанси и втора жена
на Неделчо Юнаков.
Част от разкритията
показват, че Неделчо се е занимавал с
незаконна дейност –
източване на ДДС от кухи фирми.
По-късно за жестокото престъпление бе заподозрян Росен Ангелов, издирван от полицията за
други престъпления от 2009 г.
При широкомащабна операция в района на Луково полицията откри тялото на мъж, за когото се предполагаше, че е той. Експертите допускат, че Росен Ангелов сам е сложил край на живота си. Не е ясно дали намерено-

то оръжие до тялото е същото, с
което е извършено шесторното
убийство в Нови Искър. Човек на
име Драгомир, който е познавал
Ангелов, го описва като много
сприхав и потаен. Ангелов тренирал всеки ден, поддържал изключителна форма и бил много
издръжлив. Бил е участник в Чуждестранния легион.
„Обяснявал ми е в легиона
какви тренировки са правили.
Беше набит, трениран, много издръжлив. На ден изминавал до 20
километра пеша.” Винаги ходел с
раница, в която си носел дрехи.
Не се разделял и с пистолета си,
бил отличен стрелец. Росен Ангелов споделил и за връзката си
с Кети Кюхова. Драгомир е човекът, който съдействал на полицията. Бил е работодател на
Ангелов.

54-годишен мъж е починал в новогодишната нощ в дома си в село Черноземен, Пловдивско, при неясни обстоятелства. Тогава след употреба на алкохол Стоян Ненчев се прибрал пиян и се
скарал със съпругата си Димитринка.
По време на скандала тя го ударила
по главата с чиния. Той получил рана
на слепоочието, но линейка не била извикана, тъй като раната не била тежка.
На другата сутрин жена му го намерила мъртъв.
Тялото е откарано в катедра по съдебна медицина. По първоначални
данни обаче няма причинно-следствена връзка между удара и настъпилата
смърт. Съпругата е била задържана в
РПУ-Хисаря за изясняване на обстоятелствата.

Задържаха син, пребивал Циганин се правел на
системно майка си чуждестранен доктор

Съдът в Поморие задържа под стража 53-годишния Живко К., който
не изпълнил за пореден
път заповед за защита от
домашно насилие.
Той е обвинен за това, че е нарушил съдебната заповед, с която бил
отстранен от съвместно
обитаваното с майка му
жилище. Съгласно документа на Живко е забранено да доближава жената и дома й за срок от 18 месеца. Той нарушил заповедта на два пъти. При втория случай нанесъл удар с юмрук в областта на устата, с бастуна й по главата и три удара по бедрото
на възрастната жена.
Мъжът е осъждан многократно и е търпял ефективни наказания лишаване от свобода. Има и присъда за упражнено насилие срещу своята майка.
Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под
стража Живко К.
Решението може да бъде обжалвано.

Съдът във В. Търново осъди 32-годишен
ром, представящ се за
ливански лекар, за извършен опит за измама.
Румен Симеонов се е
признал за виновен за
това, че излъгал жена
от Велико Търново, че е
доктор Рушен Мохамед
- ливанец по народност,
специалист по коремна
хирургия, практикуващ
в Германия.
Той заблудил потърпевшата, че е уредил
преглед на онкологично болната й дъщеря в
клиника в Турция при
лекар, който ще дойде от Германия, за което следва да заплати

в брой 500 щатски долара.
Майката на детето се
усъмнила в Румен при
едно от посещенията в
софийска болница.
Румен Симеонов е
ром от Нови Искър.
Във фейсбук той обаче
се представял като Рушен Мохамед, ливанец.
Цялата схема той е реализирал сам, няма съучастници.
Румен има и други
предишни подобни измами, за които вече е
осъждан. Той обичал да
се представя за длъжностно лице и влизал в
ролите много професионално. Бил е полицай и

филмов продуцент. Разследвал измами и искал
от хората пари, защото
МВР било бедно. Организирал фалшиви кастинги за филми и събирал от кандидатите по
20 – 30 лева за участие
в препитването. Подобна зловеща схема и гавра със съдбата на болно момиче обаче правел за пръв път.

По 108 автомобила месечно задигат в софия Застреляха бизнесмен

През 2017 година средно на месец в столицата
са били задигани по около 108 автомобила. Това
показват неокончателните данни на КАТ и МВР.
Общият брой на от500 души са потърсили помощ в първите
часове на новата година от медиците на болница “Пирогов“. Трима
са с ампутация на пръсти след използване на
пиратки.
Повечето пациенти
са с различни наранявания.
След 12 часа коридорите на “Пирогов“
изведнъж се напълват
с много хора, които са
злоупотребили с алкохол, наркотици или са

краднатите коли
към 1 декември
е 1177.
Според полицаи най-много
се задигат коли
среден клас, които се разфасоват за части и така се продават по
автоморги и магазини.
Най-голям брой регистрирани посегателства
върху коли има на територията на 6-то районно
полицейско управление.
Като цяло кражбите

през миналата година са
с тенденция към намаляване. Причините са няколко - разбитите престъпни групи през годината, занимаващи се с кражбите на автомобили, увеличеното застрахователно покритие на този риск
и действията на застрахователите.
Според неофициални данни около 30% от
откраднатите по-скъпи коли се връщат след
плащане на определена сума.

49-годишният бизнесмен Петър Христов бе
прострелян в столичния кв. "Манастирски ливади". Простреляният е откаран в лечебно заведение в тежко състояние от личния си шофьор. Мъжът е бил прострелян в гърдите и въпреки 30-минутната реанимация е починал. Разстреляният
е собственик на една от големите компании за
производство на млечни продукти у нас - "Лактима". Стрелбата е станала пред софийския офис
на фирмата. Нападателят е избягал и се издирва.
Той е стрелял няколко пъти по жертвата си, но само един куршум е попаднал в тялото на Христов.
По данни на свидетели килърът е бил скрит в съседен строеж. Според други информации по Петър Христов е стреляно от кола. Христов е един
от най-крупните предприемачи във Велико Търново и региона.

Над 500 души в „пирогов“ след празника

използвали неправилно пиратки, уточни директорът на болницата.
Проф.Балтов
посочи, че тази година само две деца са
постъпили след
злоупотреба с
алкохол в новогодишната нощ и
няма деца, пострадали от пиратки.

В

токсикологията
са приети по-малко пациенти в
сравнение с
предишни
години –
двама са
докарани
в болницата след
употреба
на наркотични вещества, а
трима – на алкохол.

В неврохирургията
е имало доста пациенти под въздействието
на алкохол, получили
рани в областта на лицето и главата. Повечето са освободени за домашно лечение
От 23 декември 2017
г. досега през "Пирогов" са преминали около 4500 пациенти, съобщи още директорът на
болницата.

кОла ПадНа В иЗкОП
лек автомобил падна в
10-метров изкоп за метрото
на булевард "Монтевидео"
в столичния квартал „Овча
купел 2”. двете жени, които са били в колата, оцеляха при тежкото пътнотранспортно произшествие.
крадЦи ОБраха
ПеНсиОНерски клУБ
крадци обраха пенсионерски клуб в русенското
село сандрово. Неизвестни
са разбили две врати, за да
влязат в помещението. Оттам са откраднали телевизор, две кафемашини, микровълнова фурна и 10 пакетчета горещ шоколад на
прах. Нанесената щета е на
стойност около 800 лв.
МъЖ НаПадНал
с НОЖ ЖеНа си
софийският районен съд
задържа мъж, заканил се
с убийство на съпругата
си в новогодишната нощ.
той е обвинен за това, че
на 31.12.2017 г в дома им в
село кривина след възникнал спор, опрял нож в гърлото на съпругата си, при
което й причинил порезна
рана и извършил движения, наподобяващи убийство. От дома на георгиев
са иззети боеприпаси.
сПряха ВНОс На
ЗаБраНеНи ПестиЦиди
При проверки на 2 автомобила митнически служители на гкПП "лесово" са задържали общо 450 литра и
170 кг недекларирани пестициди, забранени за внос
в ес. контрабандните препарати за растителна защита са произведени в турция.
В багажника на единия автомобил с българска регистрация са открити 200
литра препарати в 40 фабрични опаковки. срещу
шофьорите са съставени
актове за нарушение на Закона за митниците.
ОБВиНеН За
дВОйНО УБийстВО,
ПОдслУшВаН В ареста
Пловдивският полицай
Венцеслав караджов, обвинен в убийството на родителите си, е бил подслушван със срс.
В дома му с "бръмбари"
са записвани разговорите между жена му и тъщата. В края на януари, когато е насрочено заседание
по делото срещу караджов,
ще бъдат изслушани специалните разузнавателни
средства, заяви адвокатката на полицая Зоя тошкова. 46-годишният Венцеслав караджов отговаря
пред магистратите за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост и с користна цел.
Страницата подготви
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Богатствата на Лазурния
бряг и Испания
Ежегодно предприемам далечно пътуване
и бързам, докато не са
ми натежали годините.
През лятото на 2017
година се отправих към слънчева
Испания – една
от най-красивите страни в света. Един
голям
му-

ни демонстрират производство на прочутото муранско стъкло.
Някога
стък-

з е й
на отиз
крито
с
гл
ед
толкова мноот
го шедьоври на
ве
архитектурата, лине
ци
тературата, изкуствата,
я
музиката… Територия с
богато минало, витално
настояще и широко от- лопроизворена към света.
С автобус се отпра- водството
вям през Сърбия, Босна било съсреи Херцеговина и Слове- доточено във
Венеция, обаче венения към Венеция.
От Пунта Сабиони, цианските дожи забракойто се намира в плит- нили производството,
ката лагуна на Адриати- защото стъкларскика, пътувам с корабче те пещи често
към остров Бурано. Той предизсе намира на 7 км от Венеция. Известен е с изработката на дантели. Буран о

риатика. Тя заема крайбрежието между устията на реките По и Пиаве.
Венеция възниква
като посредник в търговията между Западна
Европа и Изтока. През
средните векове е република. Тук е Дворецът на дожите –
една прекрасна по своята архитектур а

впечатл я ва и с
цветните си къщи. Ако
някой реши да смени цвета на
къщата си,
това не може
да стане ей тъй,
както му е хрумнало. Напротив –
трябва да отправи
молба към правителството, а то от своя страна казва какъв цвят може да бъде използван.
Според преданията самият Леонардо да
Винчи посетил Бурано
в 1481 година и купил
дантела за катедралата
в Милано. Оттогава островът се прочул и започнал да изнася дантели
за цяла Европа.
С корабчето пристигам на остров Мурано,
който представлява поскоро архипелаг от острови, свързани с мостове. Намира се на 1.5 км
от Венеция. Той е известен със стъкларството и
с изработката на лампи.
Корабчето спира точно
до мостчето пред стъкларска фабрика, където

сграда. Близо до него
е Мостът на
въздишките.
Стигам до
величествената базилика „Сан
Марко“, която се намира на едноименния
площад. За нея казват,
че е откритата книга за
историята на Венеция.
Наполеон казвал, че тази базилика „е
най-красивата приемна в
света“.
Базиликата „Сан
Марко“
е петкорабна, а
на ба-

но

ура

ца

Ули

вм
в о-

виквали
пожари, които
били опасни за дървените венециански къщи. Това била и причината стъклопроизводството да бъде изнесено на остров Мурано и
стъкларските произведения да получат името на острова, а пък той
самият станал известен
като „острова на пламъците” заради светлината на безбройните пещи, които огряват небето всяка нощ.
От остров Мурано
се отправям към Венеция. 90 канала със сладка вода се пресичат тук.
Градът се намира в Североизточна Италия и
е пристанище на Адриатическо море. Населението е около 270
хиляди души. Разположен е на 118 острова, в
плитката лагуна на Ад-

люстрадата има знаменита антична квадрига
и под нея – крилатият
лъв, символът на града.
Венеция е град паметник, град музей, потъващ град, възраждащ
се и блестящ, захвърлен
и обречен на смърт,
град на венецианци и
град на масовия туризъм, град мечта! Всичко
тук се смесва – паметници, църкви, дворци, жилища, работилници. Туk
всичко живее в хармонично съгласие. В този
град можеш да се движиш или пешком, или
по вода и затова Венеция е избавена от рева
на моторите, от свистенето на клаксоните, от
тракането на релсите.
Бързането тук е забранено и туристите могат
да се разхождат и да се
наслаждават на красотата й.
Следва
йорданка хаджи
кОлиМеЧкОВа
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ракийското светилище Беглик- камъка ограждат ложето. В тях има
таш в община Приморско е ту- издълбани дълбоки вани, свързани
ристическа атракция № 1 в Бъл- с улеи за преливане на ритуалните
гария за 2017 година.
течности: вино, мляко, зехтин, дъжТова стана ясно след края на он- довна вода. Следва каменен трон, от
лайн гласуването за годишните награ- който тръгват изсечени дълбоки улеи
ди в туризма.
и кръстосващи се линии, събиращи
Светилисе в голяма
щето изпречетириъгълвари убедина „шарапателно такина”. Източва места каната част на
то Античния
кръга се затеатър в Пловдив, вила „Армира“ в ема от три менхири (големи заоблеИвайловград, крепостта на нос Све- ни камъни).
ти Атанас в община Бяла и резервата
На върха на най-високия от тях е
„Абритус“ край Разград.
изсечена „божествена стъпка” . СъСветилището Бегликташ се намира щата има и в срещуположната южна
на 5 км северно от Приморточка, в подножието на скалско. Датира от средана тераса.
та на ІІ хил. пре„Божествениди Христа и е
те стъпки” марразрушено
кират найв началовътрешното на ІV
то свещев. след
но просХриста.
т р а н Каство, опмъниределете
в
но само
светиза посвелищетените да
то са заучастват в
пазили есмистериите.
тествения си
Могат да се
характер, но са
видят астрономипреместени и дочески часовник, наоформени от човешка
правен от 16 плоски кръгръка с характерни са- сн. Юрий стОянОв ли камъни и огромен долкрални символи и знаци.
мен, представящ свещената пещера,
Входът на светилището е от югоза- където Богинята майка ражда сина
пад. По скална пътека се стига до ка- си Бога слънце, и лабиринтът – пътя
менно „брачно ложе”. Два жертвени на изпитанието.

Òóðèñòè÷åñêà
àòðàêöèÿ

Åíèíñêèòå ïèñìåíè ïàìåòíèöè

Казанлъшката долина отдавна и заслужено
си е извоювала две подобаващи имена – Долината на розите и Долината на тракийските
царе. Но тя крие и други
безценни светини. Една
от тях е църквата в село Енина.
През 2002 г. е възстановена строената преди повече от 700 г. черква „Св. Петка”. Храмът е
от времето, когато тук
пренощуват мощите
на светицата на път за

рия. По предание строежът на старата черква
е бил през 1237/38 по
времето на цар ИванАсен II. Опожарена е
от кърджалиите през
1804 г. Възстановена
е през1814 без стенописи.
През 1960 г. в енинската черква е намерен прочутият Енински апостол – старобългарски кирилски
писмен паметник – ръкопис от 11 век. Той съдържа 39 пергаментни

Търново. Сегашната постройка е от края на 17
в., без кръст и камбана-

листа с литургични песни. Съхранява се в Народната библиотека в

София. Той е единственият запазен старобългарски паметник, намерен в България, с изключение на Рилските глаголически листове. За съжаление в него
няма запазен нито един
цял лист. Важна особеност са запазените глаголически букви на някои места в текста.
Енинският стихирар
е другият кирилски
писмен паметник от
11 век, намерен в енинската черква през 1842
г. Той съдържа 224 пергаментни листа. Съхранява се в Археологическия музей в София.
Езикът на Енинския
стихирар е характерен
за среднобългарските
паметници. Народният
език е проникнал и в
лексиката на паметника. Той е единственият
достигнал до нас пълен
български средновековен паметник, който съдържа стихири –
вид черковни песни.
В Енинския стихирар
не са включени произведения от български
автори, но е поместена службата за света
Петка Търновска, преведена в Търново вероятно през 1234 г. В
черквата „Свети Георги”, също опожарена
през 1804 г., са намерени две четвероевангелия от 11 в.
ст. н. с., д-р георги
Ф. геОргиеВ
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има е. Събрахме
се за пореден път
на „седянка”. Така
наричаме ние, поменските жители, нашите
сбирки.
Преди три години
създадохме ФПГ „Теменуга” при НЧ „Зора –
1930 г.” в с. Помен с ръководител Назифе Бекирова. Повечето жени
пожелаха да се срещаме
по-често. Така си подредихме една от училищ-

Съюзен живот

2
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Çèìíè äíè â ÞÁÈËÅÉ
ðîäíîòî ñåëî
ните стаи и я пригодихме за клуб на пенсионера.
Всеки следващ път
посетителите се увеличаваха и всеки път персоналът към кметството
ни обслужваше. А това е
толкова приятно. Печката бумти, уютно е в стаята, а украсата се мени
според предстоящите
празници. Вече три години свикнахме в петъчния ден да прекарваме

там приятни мигове.
Обменяме мнения за
живота в селото. А масата винаги е пълна. Всеки носи лакомства. Отбелязваме рождените
дни на присъстващи, на
децата и внуците. Всеки
носи тиха топлина в душата и си тръгва доволен, че живее.
Пред коледните и
новогодишните празници си украсихме клуба с
нови прекрасни пердета, стените окичихме с
елхови клончета. Елхата ни е красива, с топки
от ламе. Няколко жени
нанизаха пуканки, люти
чушлета, обвиха орехи в
станиол. Всеки по свое-

му взе участие и заедно
се радвахме.
Стана ни топло на душата. Какво му трябва на
човек – топъл чай, сърдечно „добре дошли” с
усмивка и как да не запееш?...
Така жителите на село Помен разнообразяваме монотонното си
ежедневие.
Има много добри хора сред нас. Така на
следващата „седянка”
ще съберем помощи
за хората в неравностойно положение в община Две могили. Дано добротата ни стигне
до тях.
Назире БекирОВа

нЧ „развитие - 1907”, с. крушовица,
обл. Плевен, отбеляза 110-ата годишнина

Пенсионерите имат Искри от огнището
право на достоен живот
Областният съвет на СП-2004 – Перник, прие решение за организиране на подписка под наслов:
работихме честно и създавахме блага, сега искаме:
- Преизчисление на пенсиите за 2018 година
със средния осигурителен доход за 2017 г.
- Вдовишка добавка - 40% .
- Безплатни зъбни протези за пенсионерите с
доход под прага на бедността.
Подписката се посреща с интерес и одобрение
от възрастните хора в цялата Пернишка област. Тя
се извършва с участието на пенсионерските структури и активното съдействие на доброволци, които са съпричастни към инициативата "Пенсионери за достоен живот".
Координацията по провеждането е възложена на инж. Стефан Стефанов - зам.-председател
на Областната пенсионерска организация, доказан общественик, уважаван от пенсионерите в организацията.
Началото беше поставено в клуб "Надежда" Перник, за първите три дни са събрани над 400
подписа.
След приключването подписката ще бъде внесена в Народното събрание. С нашите искания ще
бъде запозната и Европейската социална комисия.
катя христОВа,
председател на Обл. съвет на сП-2004 - Перник

Îáìÿíà íà îïèò
Членове
на ПК
„Вкусът на
ж и вота”
- Шум е н ,
върнаха визитата на
ПК „Самарско
знаме”
- район
Младост,
Варна.
Председателите на
клубовете Тодор Трендафилов – Шyмен, и Румяна Павлова – Варна,
обмениха опит в дейността си по привличане на повече пенсионе-

И тази година читалището ни бе избрано
от областната администрация - Благоевград,
да отбележи 10-годишнината от членството на България в ЕС и
предстоящото българско председателство на
Съвета на ЕС. Събитието бе обединено с отбелязването на националния празник на българските будители.
На този свят и почитан от всички ден представихме пред населението и пред бивши и
настоящи читалищни
дейци книгата „Искри
от огнището” – история на читалище „Искра
- 1924” в с. Гърмен. Книгата е дело на авторите Илия Милев и Бойка
Пашкулева с подкрепата на дарители, истински съвременни буди-

тели, на които благодарим от сърце!
В продължение на
почти три години авторите събраха и проучиха много документални
материали, което гарантира достоверността на изнесеното. Книгата започва със създаването на читалището и
първите организирани
културни прояви.
На 1 януари 1924 г. в
селото, в Голямата махала се събират на събрание на читалището
80 човека, като 53-ма
от тях веднага се записват за членове и избират ръководство в състав: Стоян Гулев – председател, Андон Тъпанков, Георги Чонев, Андон Донков, Стоян Пашкулев, Божик Софтов.
На първото събрание е
избрано име на читали-

щето – „Искра”.
Началото е трудно, липсва помещение.
Благодарение на упоритостта и ентусиазма
на хората закипял културен живот. Читалището събирало пари от
кръщенки, сватби, забави, от кметството и купува грамофон, радиоапарат, поставя първи-

те пиеси. На 12 януари
1930 г. то се отделя от
кооперацията.
През 1947 г. с помощта на цялото население се построява нова сграда на читалище-

то в двора на училището. По-късно се започва строеж на собствена
сграда и на 4 ноември
тя вече е факт.
Тук се провеждат окръжни прегледи на театралната самодейност,
в библиотеката се представят книги, създават
се самодейни състави.
Този подем и творческо вдъхновение
на създателите на читалището продължава да гори и до днес.
Сградата се поддържа
и е една от най- модерните в региона. Библиотеката ни има книжен
фонд около 12 500 тома литература.
Реализираха се много проекти, които допринесоха за културния
разцвет на читалището ни и които привличат както децата, така
и възрастните. Читалище „Искра - 1924” е
привлекателно и желано място за отдих, самообразование, информация, социални контакти. То е институция, която обединява знание,
култура, духовност.
илия МилеВ

Поклон пред ветераните от войните

ри към организирания
клубен живот. С песни
и танци премина неусетно времето. До нови
срещи приятели!
тодор треНдаФилОВ

В навечерието на големия
християнски празник Коледа и
на новата 2018 година столичното ръководство на ветераните от
войните под председателството
на Кирка Магейна проведе мило празнично тържество, посветено на ветераните от София.
Тържеството бе открито с химна
на Република България. По данни на НОИ техният брой е 620.
По здравословни причини на
тържеството присъстваха една
част от тях, придружени от своите близки. Между тях беше и
103-годишният ветеран Белчо
Белчев.
С прочувствено слово към тях
се обърна г-жа Магейна: „Скъпи
ветерани, вие сте живата история на нашия героичен народ
от времето на войните. Вие сте

участвали в бойни действия под
огъня на смъртоносни куршуми,
защитавайки своята родина. Вие
олицетворявате висок патриотизъм. Дълбок поклон на признателност и уважение към вас.“
Гости на тържеството бяха
председателят на ЦС на ветераните Иван Сечанов, ген. Златан Стойчев, представители от
Министерството на отбраната,
на военноинвалидите, на офицерите от запаса и резерва, на антифашисткия съюз и от Съюза
на пенсионерите-2004. Всички
те поздравиха ветераните и
им пожелаха много здраве и
дълъг живот.
Присъстващите ветерани бяха наградени с плакети и трикольорни шалчета с изписана върху тях емблемата на ветераните

от София-град.
Освен богатия обяд беше осигурена и поздравителна литературно- музикална програма. Изпълнителите бяха малките танцьори от с. Житен, район Нови
Искър, мъжка фолклорна група от Велинград и дамски хор
от Лютиброд, Врачанско. Гордо
звучаха думите „Моята страна е
България, единствена е тя на
двете полушария“. Българската
памет през вековете е свещена,
тя е вечна, тя трябва да се пази
и никога да не угасва.
От името на ветераните беше
поднесен венец на Паметника на
незнайния воин.
Зора геОргиеВа, софия
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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История

коментираме

Какво бъдеще
очаква Каталуния

След като Каталуния официално обяви
независимост от Испания през октомври
м. г., Мадрид реагира
светкавично, налагайки директно управление над региона и насрочвайки нови избори на 21 декември. 82%
от 5-те милиона и 500
хиляди избиратели упражниха правото си на
глас и отново дадоха
на трите сепаратистки партии крехко мнозинство от 70 депутати
в 135-мандатния регионален парламент. Едва
ли това обаче може да
се нарече категорична
победа, тъй като сепаратистите загубиха две
места в сравнение с
предходното гласуване
през 2015 г. А центристката партия „Граждани”
на 36-годишната Инес
Аримадас (на снимката), която настоява Каталуния да остане част
от Испания, спечели 37
места в местното Народно събрание и се
превърна в първа политическа сила.

Уволненият каталунски премиер Карлес Пучдемон от Брюксел заяви, че изборният резултат е победа за
Каталунската република. Неговата
партия
„Заедно за
Каталуния”
спечели 34
места,
което
е повече от очакваното. Останалите 36 депутати дойдоха от втората по големина сепаратистка партия Републиканска левица за Каталуния, оглавявана от
бившия вицепремиер
Ориол Жункерас, който в момента е в испанския затвор, изправен пред обвинения за
бунт и предизвикване
на размирици заради
участието му в организирането на референдума за независимост,
и антикапиталистическата формация „Кан-

дидатура за народно
единство”. Но независимо че не спечелиха
мнозинство от гласовете, тъй като получиха 48
процента, каталунският изборен закон гарантира по-голяма изборна тежест на гласовете
в по-малките населени
места, където сепаратистите имат силна подкрепа. По тази причина трите сепаратистки
партии са
с помалък
процент
от гласовете, но
получават
абсолютно мнозинство
в регионалния парламент като брой места.
Иначе „Гражданите”
и другите формации,
противници на отцепването на Каталуния –
Испанската социалистическа работническа
партия, „Каталуния заедно” и Народната партия, събират общо 52
процента от гласовете.
Като се имат предвид резултатите от изборите, засега не е ясно
кой ще успее да състави правителство. Партия „Граждани” ще се

Създателят
на химна

От стр. 1
Двадесетина български младежи, сред които е и роденият през
1863 г. в Свищов Цветан
Радославов, са прекъснали внезапно следва- е обработена от композитора Добри Христов, а
нето си.
Обявена е Сръбско- през 1964 г. се превръбългарската война. Все- ща в химн на България.
Мила Родино,
ки бърза да се запише
доброволец. Кайзер
ти си земен рай,
Франц Йосиф – импетвойта хубост,
ратор на Австрия, подтвойта прелест,
крепя открито Сърбия.
ах, те нямат край!
Прекъснал учението,
Поради късогледЦветан Радославов съ- ството му на Цветан Ращо бърза да се зачисли дославов е отказано да
доброволец. До скром- бъде зачислен към бойния му куфар е и ци- ните части. По негова
гулката.
В първа
класа на
корабчето се чуват чужди песни, обидни
за
България. Нашенците
са смуте- Паметник на Цветан Радославов
ни. Цве- в родния му град
тан се затваря в каютата. Мъчи молба е изпратен във
се да не чува. Нахвър- военния сектор на Черля стихове. Хрумва му, вения кръст, където каче може да потърси ме- то обикновен санитар
лодия за тях. Хваща ци- се грижи за ранените.
гулката.
През 1888 г. РадослаТака, още с листче в вов става учител в Апръка, той се връща при риловската гимназия в
приятелите си. Запяват, Габрово и неин библиотначало плахо, „Ми- отекар. Воден от стрела Родино”, цигулка- межа си към наука и
та приглася. В онзи миг знание, през 1893 г. той
се ражда песента „Гор- отива да учи отново, тода Стара планина“, коя- зи път в Лайпциг, където по-късно през 1905 г. то изучава философия,

2

Български

санскрит, стара история, класическа филология. Негов състудент
там е Пенчо Славейков,
като и двамата са удостоени с приемането им
за членове на две от
немските академични
дружества – философското и литературното.
През 1897 г. Цветан
Радославов се завръща
в България и става учител в Мъжката гимназия
в Русе.
Преподавателската си дейност
продължава
в
Първа софийска
мъжка гимназия,
където е учител
на бъдещия цар
Борис III, а през
1903 г. е преместен във Втора
мъжка гимназия.
След откриването на Трета
мъжка гимназия
по свое желание е включен в нейния състав, за
да остане до пенсионирането си при децата на
народа.
Изявява се също като
талантлив художник, етнограф и нумизмат. Рисува пейзажи и исторически картини.
В последните три години от живота си той се
завръща в родния Свищов. Дълги години за
българската културна об-

Трибуна

затрудни да сформира
управляваща коалиция
с другите юнионистки
партии, тъй като всички
те имат различно виждане как да се продължи напред и кой трябва да бъде следващият
премиер.
С мнозинството от
местата в парламента сепаратистите имат
по-голям шанс да съставят коалиционно
правителство, но от референдума насам тези
партии станаха още поразделени. При това не
всеки подкрепя Пучдемон отново да стане
премиер. А освен това
той може да бъде арестуван, когато се върне
в Испания, заради ролята си в референдума за независимост на
Каталуния. При това
испанската конституция забранява на региона да се отцепи. А
и международната реакция спрямо обявяването на независимост
от страна на Каталуния показа, че другите
страни не биха признали региона като независима държава.
Така че нито Мадрид, нито Барселона са
в състояние да отговорят сега на въпроса накъде тръгва Каталуния.
Цветан ИЛИЕВ

Портрет на Цветан
Радославов. Худ. Николай Павлович, 1872
щественост остават неизвестни времето и обстоятелствата, при които е
родена любимата на всяко българско сърце песен „Мила Родино”. Дори
сестрите на Цветан дълго
време не знаят, че песента е сътворена от техния
„батьо”, а те с удоволствие я пеят на семейните
сбирки. Не знаят и колегите и учениците му. Години наред песента се
обнародва в сборници
и учебници като народна, а причина за това е
пословичната скромност
на твореца й. През годините Цветан Радославов
потвърждава своето авторство единствено когато е разкрит случайно
от един от посветените в
тайната.
А песента лети и до
днес като пойна птица,
носейки се из цялата
страна.
Ася СОКРАТОВА
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Престъпната
приватизация
Продължение от бр. 1
Възникват обаче въпроси, на които никой не дава
отговор. Един от тях е „Защо сега?”.
ГЕРБ е на власт вече близо 10 години, с малки прекъсвания, но не подложи на независима обективна проверка приватизационни и концесионни сделки, нито
предложи отмяна на давността, когато щеше да е полесно и по-важно да го направи. Защото щяха да бъдат обхванати и все още незащитени тогава с давност
по-големи престъпни сделки. Очевидно някои среди
в ГЕРБ или близки до тях са били заинтересовани това да не се прави.
Отмяната на давността, дори и да беше възможна,
не гарантира незабавни успешни действия за разкриване на престъпленията. През дългите години, когато
престъпните сделки не бяха защитени с давност, не беше предприето нищо за тяхното разкриване.
В много случаи престъпно продадените предприятия вече не съществуват. Продадени са като скрап от
новите им собственици, които ги изкупиха на безценица, за да ги продадат веднага като скрап и да спечелят от това. Тъй като не можеха и не желаеха да ги

Завод „Ком“ в Берковица след приватизацията
стопанисват и да ги използват за производствени цели.
Те можеха само да рушат. Така както ликвидираха земеделските кооперации с помощта на специално създадените ликвидационни съвети, които бяха позорно
изобретение на българската реставрация. ГОЛЕМИЯТ
ВЪПРОС е къде е вината за бездействието през изминалите години: в изпълнителната власт или в прокуратурата или и на двете заедно?
Защо правителствата, специалната Агенция за следприватизационен контрол и прокуратурата си дават
вид, че не знаят? Или че не е имало престъпни деяния!
И с това оправдават своето бездействие. Или това пасивно поведение им е поръчано! Тези институции са
длъжни да дадат недвусмислен отговор в близко бъдеще. Народът не трябва да им позволи да се изплъзнат с мълчание! Бездействието в случая е равностойно
на съучастие в гигантското национално престъпление,
наречено приватизация.
Ако трябва да сме точни, вина има и равнодушното
поведение на милиони българи спрямо тези очевидни престъпни безобразия, на които всички сме били
свидетели. Това дългогодишно равнодушие на милиони хора навежда на тревожни размисли по дискутираната напоследък тема за дебилите. Логично е да се
запитаме, след като са били преки свидетели на престъпната приватизация в техните селища и лично са пострадали от тях, защо българите позволяват и досега
на изпълнителната власт, на прокуратурата и на Агенцията за следприватизационен контрол да мълчат по
тези престъпления? Все едно, че нищо не се е случило! Защо не настояват императивно за отговори на изпълнителната власт и на прокуратурата с дела? Защо с
равнодушието и робското си мълчание милиони българи позволяват да ги мачкат и да ограбват от тях богатство за милиарди? И в най-добрия случай да се задоволяват с кротко мърморене!
Не си ли дават сметка, че тези масови престъпления и
свързаната с тях корупция са една от главните причини
да сме последни в Европа по качеството на живота си!
И абсолютната разлика по БВП на човек от населението между нас и най-развитите страни в ЕС да расте. Не
разбират ли, че ненаказаното престъпление е покана за
нови още по-големи престъпления? Не доказват ли, че
проф. Иво Христов е бил прав с тревожното биене на
камбаната! А тези, които искат от него извинение или
напускане на парламента, са демагози, които се преструват, че в България всичко е наред. Ако гражданите
упражнят силен натиск, управниците ще бъдат принудени да действат. От това ще проличи кой желае ред,
законност и справедливост в нашата държава. И дали
нашият народ е нетърпим към масовата престъпност
или е обхванат от масово равнодушие. Това ще е критерий да разберем има ли у нас дебили и колко са те.
Проф. д-р Иван Ангелов
Страницата подготви Цветан Илиев
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Домашен

Сън за здраве

Безсънието е един
от най-големите врагове на здравето и красотата. Докато спим, се освобождават хормони, регенерират се мускулите и
тъканите. Нощта е времето, в което природата затваря своя 24-часов цикъл. Британски учени установили, че недостигът
на сън е сред главните
причини за бързото стареене на организма. Ако
не си доспиваме в продължение на месец, под
очите се появяват сенки,
цветът на кожата на лицето посивява и целият
ни вид е хронично уморен. Истината е, че като
не си доспиваме... остаряваме бързо.
При пълноценен сън
организмът се зарежда с
енергия, доказателство
за което е фактът, че при
естествено събуждане в
организма преобладава
енергията Ин (Ян е бо-

дърстването, Ин – сънят).
За да бъде сънят максимално ефективен, трябва да се спазват следните
правила:
 Да се ляга задължително с празен стомах да се вечеря около 3 часа
преди сън. В краен случай
за избягване на неприятното чувство на глад може да се консумира лека
храна, без житни култури
и концентрирани белтъчини, например мляко с
плодов сок и мед или шоколад с ябълки. По време
на сън дишането автоматично става диафрагмално и ако стомахът е пълен
с храна, той и намиращата се непосредствено под
него диафрагма взаимно
си пречат - диафрагмата
пречи на стомаха да изпълнява храносмилателната си функция, а стомахът пречи на диафрагмата да извършва дихателната си функция.
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 За да заспите побързо и да повишите
ефективността на съня,
трябва да почувствате
отпускане на мускулите.
Отпуснатият мускул е топъл, изпълнен с кръв, тежък, изключен от мозъка и не изпълнява заповедите му.
 За да не се възбуждат съответните нервни
центрове при светлинни дразнения, поставете
върху очите си лека тъмна превръзка, най-добре
памучна.
При нормално състояние на организма е найдобре да се спи по гръб,
защото така температурата на подкоровите мозъчни структури и на цялото тяло при дишане се
регулира от самия организъм. Категорично не се
препоръчва да се спи по
корем, защото това силно затруднява дишането
вследствие на увеличеното натоварване на диафрагмата.
Оптималната продължителност на съня безусловно е строго индивидуална и зависи от състоянието на организма
в момента на заспиване, както и от комплекс
външни условия. Ориентировъчно за умерения
климат тя може да се определи на 7,5 часа за лятото и на 8 часа за останалите сезони.

Опасности, които ни дебнат в банята
Учените смятат, че задръстените канали в банята и кухнята създават биофилми в
канализацията. Тези развъдници на микроорганизми са източник на патогени, които
може да се разпространят в цялото жилище. В канализацията на банята, където се
натрупват биологични нечистотии, се оформя благоприятна среда за развитието на
микроорганизми, които влизат в особено
опасен контакт със стопаните на дома при връщането на водата в каналите след запушването им. Ако това стане в кухнята, може да бъде заразена
и консумираната от нас храна. В банята микробите може да се вдишат или
директно да попаднат върху кожата. Затова специалистите препоръчват
да използваме в домакинствата отпушващи препарати с антибактериални
свойства, разрушаващи образуващите се биологични филми.

съветник

10.I. - 16.I.2018 г.

Изпитани рецепти
При хронична обструктивна
болест на белия дроб (ХОББ)
Анасоново семе.
Сипете в термоса една
чаена лъжичка анасоново семе и залейте с чаша гореща вода. Оставете сместа да престои 15
минути. След това прелейте в буркан и изчакайте да изстине напълно. Пие се по 50 г 4 пъти
на ден половин час преди ядене.
Лечебна ружа. Използва се не само в народната медици-

на,
но
и на неговата основа има създаден
муколитичен препарат.
Лекарството, което може да приготвите у дома, се прави по същата
рецепта, както и това с
анасоновото семе, но се
пие след ядене - по 100 г.
Смес от билки медуница (меча пита),
живовляк, градински
чай и пелин. Изсушете и смелете суровината. Смесете по една част
от всички растения, с изключение на пелина - от
него добавете само половин част. След това сипете 2 с. л. от сместа в

Заповядайте в нашите слухопротезни центрове:
София, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
Пловдив, ул. “Св. Климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
Видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

половинлитров буркан и
залейте догоре с гореща
вода. Оставете сместа да
престои 2 часа, прецедете и добавете 4 ч. л. мед.
Пие се по 50 мл 3 пъти на
ден преди ядене. От всяко от тези растения, без
да ги смесвате, може да
приготвите настойка по
същата рецепта. Те облекчават отхрачването.
Мащерка. Някога
хората на село са я наричали божествена

билка. Използва се при много болести, а воден екстракт
от мащерка лекува ефективно почти всички заболявания на белите
дробове - пневмония,
бронхит, ХОББ и др.
Изсушете и смелете билковото растение.
Сипете 4 с. л. в еднолитров буркан и залейте с
гореща, но не вряла вода. Оставете за един час
и прецедете. Пие се по
1 с. л. 3 пъти на ден преди ядене. Лекарството се
пази в хладилника, а лечебният курс е един месец. След 2-седмична почивка се разрешава да
повторите.
Лук и чесън. Отлично средство за разреждане, разводняване
на храчките е млечна отвара с лук и чесън. Изчистете 6 средно големи глави лук и една средно голяма глава чесън,
след което ги залейте с
един литър мляко. Сложете сместа да заври и
да ври 10 минути, после
я махнете от котлона, изстудете я и я прецедете.
Пие се по половин чаша
3 пъти на ден след ядене. Държи се в хладилника, а преди употреба
леко се нагрява.
Мляко с мазнина.
Лечителите предлагат да
се използва свинска мас
или мас от язовец. Сложете млякото да заври,
после го изстудете до 7080 градуса. Преди сън
яжте по 1 ч. л. мас заедно

с 1 чаша мляко. Ще забележите, че само след една-две седмици храчките ще станат по-светли и
прозрачни, а проблемите с отхрачването постепенно ще изчезнат. Между другото, ако съумеете
да се снабдите с мас от
язовец, може да вземате
по 1 ч. л. 30 минути преди
ядене. Ако е за дете, доза-

т а
да е по-малка.
Имайте предвид, че по този начин се лекуват тежко болните. Има
и противопоказания,
по-скоро ограничения
в използването на мас
от язовец при лечение
на ХОББ: непоносимост
към тази мазнина, деца
под 6 г., наличие на алергични дерматити, възпаление в черния дроб и
жлъчните пътища, бременност или кърмене.
Брезов сок. За дългосрочно ползване може да го приготвите в
буркани. Смесете брезов сок с прясно мляко
в съотношение 3:1. Добавете щипка брашно и
1 чаша вода. Пие се наведнъж - 1 чаша на ден
в продължение на един
месец.
Коприва. Измийте
добре пресни корени,
смелете ги и ги поръсете със захар (2:3). Разбърквайте до получаване на еднородна маса, след което оставете
на топло място за 6 часа. Вземайте по 2 с. л. 3
пъти на ден в продължение на 2 месеца.
Исландски мъх.
Това средство е посочвано от много билколечители и дори фармацевти, тъй като оказва муколитично и противовъзпалително действие.
Има го и в България, полесно е, ако си го поръчате по интернет. Пригответе си настойка от 20
г суха суровина и половин литър гореща вода.
След половин час пийте по 1/3 чаша 3 пъти на
ден, може да добавите
мед.
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Çà âàøåòî
Фармацевти препоръчват

„ЛУТЕиН КОМПЛЕКс“
за добро зрение

п р е п о р ъ ч в а н и т е 8,25 mg, екстракт от
три месеца. Висо- черна боровинка - 30,0
кото съдържание mg, витамин C - 66,0
на лутеин в ком- mg, витамин Е - 16,5
бинация със зеак- mg, цинк - 15,0 mg.
сантин, витамини
 Допринася за норС и Е, цинк пра- мална зрителна функви лутеин ком- ция.
плекс Плюс пред Съдейства за напочитан сред кон- маляване на риска от
курентните на па- макулна дегенерация.
зара. При работа с
 Допринася за закомпютър, усеща- щитата на клетките от
не за сухота и дис- оксидативен стрес.
се
комфорт в окото,
 Препоръчва
татяна миткова,
дразнене от свет- при синдрома „умомаг.- фармацевт,
лината изборът на рени очи“.
аптека „митков фарма“, нашите пациенти е
 Допринася за посимеоновград
лутеин комплекс добряване на зрителната острота.
Плюс.
Магистър-фарма Съдържа лутеин  Дневен прием от 1
цевт съм в аптека
33,0
mg,
и
зеаксантин
капсула.
„Митков фарма“, Симеоновград, и много често при нас идват пациенти с различни зрителни проблеми и нарушения.
Катарактата е една от основните приЗа подкрепа на зричини
за нарушения в зрението и слепотелната функция им
тата
при
по-възрастните хора. Заболявапрепоръчваме принето
причинява
увеличаване плътността
ем на лутеин комплекс Плюс в пери- на лещата на окото, а оттам - намаляваод от поне три месе- не на нейната прозрачност. Ако сте над
ца. Наблюденията ни 55 г., пушите или страдате от диабет и
са, че пациентите ни ако сте жена, рискът от развитие на каусещат чувствителна таракта значително се увеличава. Редипромяна след упо- ца проучвания установяват зависимостта
требата му и продълмежду съдържанието на лутеин в очната
жават с приема дори
за по-дълго време от леща и появата на катаракта.

кАТАРАкТАТА
ВОДИ ДО СЛЕПОТА
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Професор
Здравков,
ендокринолог:

„Жълтите сайтове често провокират
със заглавия, в които твърдят, че „диабетът е лесно лечима болест”, така започва своя коментар
професор Здравков,
ендокринолог с многогодишен опит.
- кои са модерните схващания за диабета?
- Не подценявайте
и употребата на хранителни добавки като диабексин, която
аз силно препоръчвам и дори самият аз
употребявам предвид напредналата
възраст (65 години).
- Препаратът диабексин заема сериозно място в
практиката Ви. какъв е Вашият опит и
как ще представите
това билково чудо?
- Малцина знаят,
че академик Хлебаров бе развил диабет
тип 2 с напредването на годините. диабексин бе разработен за негова лична
употреба, а
едва след това го пусна
и в обращение за широк
кръг от пациенти. диабексин е съставен от фармацевтични
по качеството си екстракти от глухарче, коприва и
от бобови шушулки. Ефектът е наистина поразителен. Аз бях
една от първите вълни
лекари, които напуснаха България
още в средата на 80-те,
трябваше да
довърша обучението си
по диететика

15

„Èма истина в това,
което твърдят
жълтите саéтове –
диабетът може
да бъде ле÷им!“
във Виена. Имах възможността да тествам
тинктурата още в първите и варианти, лично и на мои пациенти
от Австрия и Германия, които тогава търсеха ефективни билкови решения за своя
диабет. Опитът ми с
нея е наистина много
добър, без странични въздействия въху
здравето.
- На какво се дължи
силното действие със
синергичен ефект на
трите природни съставки в диабексин?
- Естествените фитонутриенти, които са
извлечени в препарата, работят за директното управление на
процесите на метаболизма, като регулират
и нормализират нивата на кръвната захар
по естествен начин. Те
спомагат и за коректното пречистване на
организма със силен
антиоксидантен ефект,
като засилват изхвърлянето на токсичните
вещества през урина-

та, потта и изпражненията. Обърнете
внимание на редовния прием, за да имате успех!
- какви са вашите
съвети към пациентите, които страдат
от диабет, без значение в коя форма?
- Ако желаете да
живеете, без да допускате компромиси с качеството си
на живот, вие сериозно трябва да резизирате живота си. На
първо място трябва
стриктно да спазвате терапията, предписана ви от лекуващия лекар. Като съпътстваща подкрепа предлагам винаги диабексин .
Препоръчителен
е приемът в продължение на 3 месеца 2
пъти в годината. „диабексин“ има дълготрайно действие,
като запазва своята
ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без
лекарско предписание.

Продукта „Диабексин“ можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40, както и на
интернет страницата: http://tonik.info/diabexin/
или в повечето аптеки в страната.

Търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Ôранöия, ексклузивно за Вита Херб
Çа контакти: Вита Херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Öена:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка (Обùо: 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка (Обùо: 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка (Обùо: 117 лв.)
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Какво трябва
да знаем за
антибиотиците

Антибиотиците, колкото и да не ни се иска, са
чест спътник в живота на съвременния човек. Редица заболявания изискват включването им в лечебната схема. Често се налага комбинация от няколко антибиотика или по-продължително лечение с различни дози на медикамента. Има обаче
някои правила, които трябва да бъдат спазени, за
да се достигне максимална ефективност и негативните ефекти да се сведат до минимум.
Скоро след въвеждането на мощните широкоспектърни антибиотици развитието на резистентни щамове се превърна в един от основните
проблеми на интензивното лечение. Разработването на нови медикаменти не води до решаването му, тъй като природата е осигурила на микроорганизмите високоефективни механизми за противодействие.
Съществуват много препоръки за антибиотиците и химиотерапевтиците. От една страна е спазването на интервалите, дозите и продължителността на лечение. Храненето има значение, и то не
само спрямо препоръките тази група лекарства
да не се взимат на празен стомах.
Важно е да се знае, че ефектът им се повлиява
от състава на храната по разнообразен механизъм.
Млякото и млечните продукти (сирене, кашкавал, извара, кефир, кисело мляко) съдържат в изобилие калциеви йони, поради което са предпочитана храна на нашата трапеза, особено при деца и подрастващи. Факт е обаче, че тези калциеви йони могат да се свържат с някои от антибиотиците на ниво стомашно-чревен тракт и да намалят ефекта им и дори да ги неутрализират. До-

бре е да се спазва разстояние от около три-четири часа между двете.
Пример за антибиотици, влияещи се от млякото, са групата на хинолоните и широко използваният ципрофлоксацин. Тетрациклиновите антибиотици също се свързват с белтъците на млякото в патологични комплекси. Това важи и за храни, богати на желязо, поради което трябва да се
внимава с тях.
Грейпфрутът е един от цитрусовите плодове с
неоспоримо много полезни свойства. Освен витамините и антиоксидантите, които ни доставя,
не бива да се забравя, че е една „коварна“ храна
поради сериозните и опасни ефекти, които може
да предизвика. Това важи с особена сила за прясно изцедения сок от грейпфрут. Един от ефектите
е намесването му в чернодробната обмяна на веществата, включително на антибиотиците. Намалява се активността на разграждащите ги ензими
и може да настъпи „натравяне“ от свръхдоза на
антибиотиците. Добре е този плод да се ибягва
при антибиотично лечение.
При антибиотично лечение е желателно едновременно да се взема витамин В комплекс (и поспециално витамините В2, В3, В6 и В12). Ролята им
за организма е огромна, но една от важните функции е подпомагане на лечението и спомагане възстановяването на организма след инфекция. Комплексът подпомага чревната абсорбция на лекарствата и естествената микрофлора.
Добре известно е, че при лечение, особено с
мощни и широкоспектърни антибиотици, настъпва унищожаване не само на болестотворните, но и
на някои от полезните бактерии в организма. Основните места, където функцията на дадения орган зависи от бактериалното поселяване, са стомашно-чревният тракт и женската полова система. Фактически именно там се усещат и вредните въздействия на прекомерната антибиотична
терапия, водеща до т.нар. дисбактериоза (дисбаланс между добрата и лошата микрофлора). Болните се оплакват от чревен дискомфорт, вагинална кандидоза и т.н.
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ÀËÒÎÐÈß è çàáîëÿâàíèÿòà Болестта на
íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà сьогрен напада
Острите
белодробни заболявания водят до краткотрайна загуба на работоспособността, а
напредналите хронични увреждания
на дихателната система са важна причина за трайно инвалидизиране. В около
10% от възрастното
население се установява изразена в
различна степен дихателна недостатъчност. При хроничната дихателна недостатъчност се наблюдава нарушение
в алвеоларно-капилярната дифузия.
Затруднен е газовият обмен и поради
задушаване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в организма и съответно по-ниското
му съдържание в тъканите),
но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис), тъй като въглеродният двуокис преминава през алвеоларно-капилярната мембрана 25 пъти
по-лесно от кислорода.
За да не се стига до хро-

нифициране на заболяванията, не трябва да се допуска продължително въздействие на различни видове агенти, дразнещи бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах, дим и др. Важно е и това острите инфекции да се лекуват навреме и
правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната система. Лечебни растения се
прилагат в профилактиката
и в помощ на терапията как-

то при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични
бронхити.
Лечебната ружа (Althaea
officinalis L) е едно от найпроучваните растения по
отношение на заболяванията на дихателната система.
Корените са богати на слузести вещества, които способстват за омекотяване на
бронхиалните секрети и за
по-лесното им отделяне от
бронхиалното дърво. Екстрактите от лечебната ружа имат изразен противовъзпалителен ефект. Препоръчва се прилагането
им при упорити кашлици,
магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това
се установява благотворно
влияние на ружата по отношение на язвена болест на
стомаха и червата, хиперацидитетни гастрити, при остри и хронични колити, дори и при диарични страдания и дизентерия.
Планинският очиболец
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни
ефекти върху горните дихателни пътища. В народната
медицина се прилага чай от
очиболец многократно в денонощието при тежки синуити, при тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински очиболец имат потенцииран
ефект, което е използвано в създаването на продукта Altoria. Приемането
на 1 капсула в денонощие в
подкрепа на профилактиката през студените и влажни
месеци се отразява добре
на функцията на дихателната система. При настъпило
възпаление на горните дихателни пътища и бронхиалното дърво препоръчваните дози са 3 по 1 капсула
на ден. При упорита кашлица и тежки бронхити може
да се приемат 3 пъти по 2
капсули на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли да
се предпазим от заболяванията.
Altoria е натурален продукт, 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
дихателната система. Трябва да мислим как да съхраним здравето си. То е безценно.

предимно жени

Болестта на Сьогрен съвсем
не е толкова рядка, както се мислеше доскоро. Заболяването
се развива обикновено у жени,
но може да се появи и при мъже
и деца. Характерно е намаляването на сълзите и слюнката. На
това се дължи съхненето на очите и развитието на конюнктивит,
както и съхненето на устата. Може да се увредят зъбите и да има
смущения при преглъщането на
храната. Възможно е да се появи
дразнеща суха кашлица, загуба
на гласа и чести кръвоизливи от
носа. Поради неприятностите с
храненето пациентите обикновено отслабват.
Причината за заболяването
не е ясна. Предполага се, че болестта е автоимунна. В организма се образуват антитела срещу собствените тъкани на слюнчените и слъзните жлези.
Лечението се състои в успокояване на болезнените прояви. Използват се различни капки за очи, „изкуствени сълзи” и
други подобни препарати. Срещу сухота в устата се препоръчва да се пият по малко, но често
течности, които не дразнят лигавиците. Трябва да се избягват
и дразнещи храни. При по-тежки случаи се препоръчват кортикостероиди. Но въобще лечението трябва да е под наблюдението на специалист, който познава заболяването.
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ÃÎÄÈÍÀ ÍÀ ÊÓ×ÅÒÎ
През 2018-а идва земното куче, чийто
цвят е жълт, а стихията – земя. кучето е 11-ият знак от 12-годишния цикъл
на източния календар. то се асоциира с
енергията „ян“ и елемента „метал“. съответстващият му знак от западния
зодиак е водолей.
кучето символизира: положителни
черти – честност, отзивчивост, самоотверженост, отговорност, целеустременост, праволинейност, надеждност, упорство, но и негативни черти –
безпокойство, циничност, неувереност
в себе си, самокритичност.

ПЛЪХ

2018-а ще е ползотворна за Плъха, ако той се откаже от навика си
да ползва своето обаяние за користни цели.
Жълтото Куче обича всичко да
е честно и няма да толерира интриги и тайни планове. Ако Плъхът играе по правилата, може да
забрави за проблемите. Той има
достатъчно таланти да постигне целите си и по другия начин
– да очарова началници и партньори с професионализъм, а не
с мили очи.
През 2018-а на Плъховете се
предоставя възможността да разширят кръгозора си. Но добре е
техните желания да съвпаднат и
с възможностите им. По принцип
на Плъха не са му нужни пари, за
да изглежда добре.
Парите в джоба му доставят достатъчно сила. Финансово ще бъдат
стабилни и изобилни.

БИК
Годината на Кучето носи много
положителни тенденции за Бика.
Трудности ще има, но Бикът ще ги
преодолява с чест и за пореден път
ще доказва своята самостоятелност.
Нищо няма да го откаже от намеренията му. Плодовете от усилията му ще дойдат, макар и по-бавно.
Не само в работата, но и в семейството начинанията малко ще
буксуват.
Но Биковете, които не се откажат, ще постигнат целите си. Липсата на бърз резултат няма да се
отрази на качеството.
Няколко важни съвета за Бика:
в професионалните дела не разчитайте на помощ отстрани. Оглеждайте се за нови познанства, които
в бъдещ момент ще бъдат от полза.
Бъдете готови за пътувания – през
2018-а те ще бъдат много.

нравът на кучето не е прост. кучето е честно, благородно, дружелюбно
и упорства в поставените цели. но в
същото време то е лениво и реакциите му не са предсказуеми.
като цяло невисокосната 2018 трябва да ни донесе хармония, стабилност,
умиротворение и спокойствие. време
за прекратяване на войни, противопоставяне, конфликти – на световно и на
лично ниво.
Пренесено в личен план, 2018-а е година на съединяването и обединението
на силите.

В годината на Кучето Биковете
ще проявят талантите си и ще бъдат подпомогнати да решават проблемите си.
Жълтото Куче ще помага за преодоляване на препятствията.
На любовния небосклон има ярки и незабравими срещи. Те ще се
задълбочат, щом Бикът се откаже
от своята властност.

ТИГЪР

2018-а е благосклонна към Тигрите и ще намали до възможност
техните проблеми и грижи. Кучето
се грижи за спокойствието и мира. То ще внесе този елемент и
в бурния живот на големите котки. Жълтото Куче пази от неприятности, а Тигърът много се нуждае от подобен закрилник. Тигърът ще бъде симпатичен на Кучето
със своята искреност и откритост.
Така той ще получава максимум
облаги от енергиите на годината,
без особено да променя характера си. Тигрите също да слушат и
вярват на интуицията си и да внимават да не бъдат подведени. В
любовните дела 2018-а носи успехи на Тигрите. Ловци по природа,
големите котки ще ловят поклонници като мухи, ще манипулират
успешно и ще пораждат въздишки. Но за създаване на истински
отношения по-добре
Тигрите да се откажат от манипулациите. Кучето ще следи за
честността и в тази сфера и няма
да подпомага измамите. За семейните Тигри годината е богата на
пътешествия. Няма да са много
дните, в които да стои у дома и
да бездействате. Финансовата ситуация на Тигъра по времето на
Жълтото Куче не е лоша.
Златното ключе отдавна лежи в
джоба му, остава да намери вратата към съкровището.
Ще му помогнат късметът и
упорството, чрез които парите ще
се проявят в реалния живот.

ЗАЕК

Амбициозен, но не агресивен,
доброжелателен и тактичен, Заекът се цели в хармонията. Затова
2018-а ще го зарадва с една приятна за него атмосфера.

Кучето цени мира и спокойствието и в тази част то плува в един
и същ поток със Заека.
Кучето цени и други качества на
Заека като обмислянето на риска
и неговата премереност. Заекът
обожава комфорта и уюта, а през
2018-а той ще ги получи и ще им
се наслаждава.
Но нека Зайците не се отпускат
в меките кресла и нека не потъват в любимото спокойствие, годината на Кучето е време за успешни дела и нека не я проспиват. Финансовата сфера е пълна
с изненади. 2018-а им дава шанса да заработят много пари, и то
по предпочитан от Заека начин.
Енергията на годината е такава,
че Зайците със затворени очи ще
достигат целите си.
Заекът ще успява и в любовта.
Очарователно създание, той ще
бъде поставян на пиедестал и ще
бъде активно ухажван.
Наистина има риск да му стане
скучно и да потърси нещо ново,
но пък други представители вече ще са се наиграли и ще търсят идилията.
За семейния Заек годината е
хармонична и спокойна.

ДРАКОН

Годината на Кучето умножава
способностите на Дракона.
Той може да се прицели към нова длъжност или ново поприще,
да изкара доход от най-невероятното начинание. 2018-а му носи
слава и признание, ако подхожда творчески и ползва талантите
си. В годината на Кучето Драко-

нът ще съумее да постигне успех
и в любовната сфера.
Той ще привлича с чара си нови
поклонници и дори ще има шанса
да създаде семейство. За семейните Дракони също идват щастливи времена.
Те ще бъдат подкрепяни и ще
получават помощ безрезервно.
Драконите са създания независими и естествено ще им се понрави, ако банковите им карти постоянно се пълнят с нови и нови
постъпления.
Очакват ги приятни изненади,
хубави срещи и полезни запознанства.

ЗМИЯ

В годината на Кучето с жълт цвят
Змията може да бъде и кобра – зависи от обкръжението. Конкурентите й да внимават, както и деловите й партньори.
Змията във всяка ситуация ще
бъде десет крачки напред и винаги ще прави правилния избор.
Особени успехи се очакват в творческите дейности, където тя ще
разгърне талантите си. На любовния фронт се очакват прекрасни
новини.
Ако до момента Змията не е
срещнала половинката си, Жълтото куче ще й помогне.
За семейните Змии се отваря
възможност да разширят гнездото
си, да направят отдавна належащ
ремонт, да привлекат повече уют.
Змиите са приятели с парите, а
в годината на Кучето финансовото им състояние ще се укрепи и
подобри в пъти.
Всичко ще върви по вода, ако
остане вярна на характера си и
държи финансовите си дела в
тайна.
Все пак Кучето ще донесе нещо
необичайно за Змията – безпокойство и неувереност в решенията.
Влюбените Змии ще губят увереност в партньорите си, кариеристите – в своите стратегии.
Съветът към знака е да намери начин да бъде верен на даденостите си.
Следва в бр. 3

10.I. - 16.I.2018 г.
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Андрей Баташов - тъжният рицар

От стр. 1
След завършване на
гимназия Духовната семинария била мечтата на
Андрей, след това се насочва към "Международни икономически отношения", защото повечето му приятели от училище се записали там. Едва
след това идва театърът.
Завършва ВИТИЗ в
София, където по-късно става доцент по ак-

В края на септември
2010 г. на сцената на Театър 199 е премиерата
на 4-ия му моноспектакъл "Влез в час!" по текст
на Ерик Богосян.
Рицар е на Ордена на
тамплиерите, в който е
главен церемониалмайстор. Беше депутат от
парламентарната група
на НДСВ.
Единственият брак на
Андрей Баташов е с бан-

ника си от папарашки
снимки, на които той се
целува с новата си любов пред НДК. Кристина, танцьорка в народния ансамбъл "Филип Кутев", била шокирана. С това се обяснява най-вече
и тайната сватба на Андрей впоследствие - той
всячески се опитвал да
предпази бившата си годеница от повече неприятни емоции.
След няма и две годи-

Отива си на 29 ноември 2010 г. в 9,45 часа от
полиорганна недостатъчност - "част от жизненоважните му органи не
функционираха", обявява доц. Николай Петров,
началник на клиниката
по реанимация във ВМА.
Часове преди да си
отиде от този свят, Андрей предупредил майка си Теодора: "Да знаеш,
аз ще умра."
Тя започнала да му го-

С Аня Пенчева

С Йорданка Христова
тьорско майсторство и ковата служителка Борярежисура. Стефан Дана- на. Връзката им издържа
илов, който вижда в Ан- две години без няколко
дрей наследник на Апос- месеца. Двамата се затол Карамитев, казва на познават съвсем слутогавашния директор на чайно през юни 2008 г.
Народния театър Дико в пиано бар, където АнФучеджиев: "Това мом- дрей празнува с приятече е само
ли, а Боряна
за нас."
е излязла с
И м а
колежка.
над 40 роВлюбели в театъните после
ра и киноразказват
то и мнокак, ако нягобройкой преди
ни участова и на
тия в бълдвамата им
гарски и
е бил казал,
чужди киче на друганопродукта нощ ще
ции. Играе
срещнат бъв Народдещите си
ния теаполовинки,
тър "Иван
сигурно са
Вазов", в
щели много
"Сълза и
да се смеят.
смях" и
През юли
в Театър
се сгодяват.
199.
Андрей й
От 2004
дава пръсг. е актьор
тен в чаша
на свободот шампанна прак- С Искра Радева
ско, а в потика. Каследния ден
то режисьор е поставял на октомври решават да
спектаклите "Ритъм", се оженят.
"360 градуса", "SEXXX"
Венчавката е в теи "Разбираш ли ме пра- сен семеен и приятелвилно".
ски кръг в параклиса в
През 2007 г. поставя Царска Бистрица, лично
500-ия юбилеен спекта- благословена от Симеон
къл на "Секс, наркотици Сакскобургготски.
и рокендрол", която е на
Предишната половинсцената повече от 15 го- ка на Баташов разбрала
дини.
за новата жена до годе-

ни идва новината за раздялата им и в артистичните среди дълго се коментира причината за
охладняването на отношения им и загърбването на брачната клетва "завинаги".
Но вричането "докато смъртта ни раздели"
всъщност остава валидно за тях, защото трагичният край на Баташов ги
заварва женени.
От официалното изявление на Баташов става ясно, че раздялата е
пожелана от половинката му Боряна. Той започва още по-сериозно да се
саморазрушава.
На 6 ноември 2010 г.
Андрей е приет в кома в
болница "Токуда", където
за кратко здравословното му състояние се подобрява, но след това отново се влошава.

вори: "Как така ще умреш?! Нали сега излезе
от комата, винаги точно
ти си казвал, че сме силни
и ще се оправим с всич-

парламента спираха
работата
му... Всички
тези неща
започнаха
да го дърпат надолу.
Той беше
човек, който не понасяше несправедливостта, особено когато
е срещу него и самият той нищо не
може да направи."
Когато той влезе в
болница, Орденът на рицарите тамплиери беше
инициатор на събирането на средства за лечението му. Събрани бяха 72
000 лева. Това беше цената, която би трябвало
да му помогне, но за съжаление той не можа да
оздравее.
Андрей избрал Кристина и Михаил Белчеви
за свои кумове, защото направил асоциация
между тяхното семейство и неговото с Боряна. Белчеви определят

Рицар на Ордена на тамплиерите
ко", изповяда тогава съ- Андрей и Боряна като
"най-влюбените хора",
крушена жената.
Боряна разказва след които са виждали.
"Мишо много харесвасмъртта на съпруга си:
"Още преди раздялата ше Андрей, защото той
ни Анди се беше побо- е роден аристократ. В
лял от тъга. Изживя мно- него имаше нещо много тежко, че сваляха спек- го рицарско, нещо мнотаклите му в театъра, че в го различно от другите.

Андрей казваше за поезията на Мишо: "Все едно че са се излели от мен
тези стихове!" На едно
представяне на негова
книга четохме двамата с
Андрей. Той не можа да
изчете нищо, още от самото начало се разплака.
Толкова силно му
действаха стиховете на
Мишо! После ни покани
да му кумуваме. Запозна
ни с Боряна. Много я харесахме. Голяма любов
излъчваха двамата един
към друг. И той наистина
беше щастлив, когато се
ожениха.
Но в един момент Андрей просто изгасна за
живот. Много преди да
почине... Никой не можа
да си обясни защо. Имах
чувството, че той съзнателно иска да се оттегли
от живота. Нищо не правеше, за да се извади от
тази депресия.
Срещали сме се, говорили сме си - личеше,
че няма мотивация за нищо! Нещо не му достигаше, нещо не го удовлетворяваше, чувстваше се
наранен, незнайно от
какво и от кого...
Андрей е с нас, звездичка, светлина, която
ще ни закриля, помага и
обича!", разказва съпругата на Михаил Белчев.
Валерия КАЛЧЕВА

Диригентът проф. Емил Янев на 85 г.
Емил Янев е явление в националната ни култура. Оригинална творческа личност с универсална
интелигентност и хармоничност и изключителна
музикална ерудираност, той отдава 80 години от
живота си на любимото изкуство. Роден е на 18
декември 1932 г. в Пловдив. През 1960 г. е диригент на Плевенския симфоничен оркестър и на
градския хор „Трудова песен“. По негова инициатива е създадено Плевенското музикално училище, оказва активна помощ на самодейните състави в града, но популярността му най-вече се дължи на концерти и на специфичния му заразяващ
смях. Най-лаконично казано, неговата същност е
музика, музика и пак музика. Изявите на диригента Емил Янев са вълнуващи и запомнящи се. Те се
открояват с висок професионализъм, всеотдайност и методична подготовка.
Публикациите на проф. Емил Янев имат обществено-културен характер - интересни, полезни, с
аргументирана позиция на автора, написани професионално с перото на литературен творец. Доказателство за това е цялата му музикална, литературна и обществена дейност, които заслужават
адмирации. За състоянието на емоционално-естетическото възпитание в българското училище,
проф. Емил Янев има напълно изградена профе-

сионална позиция,
която непрекъснато аргументирано
защитава.
Освен у нас
проф. Янев концертира и в Белгия,
Германия,
Латвия, Холандия,
Швейцария, реализира много записи в Българското национално радио и Българската национална телевизия. Похвално е увлечението
на диригента Емил
Янев към аматьорското хорово изкуство, защото музиката във всички свои форми е универсален език на човечеството, която вълнува и облагородява хората.
Нека отправим своите пожелания към юбиляря, твореца проф. Емил Янев и му пожелаем здраве, късмет и творческо вдъхновение и занапред!
Проф. Константин МИРОНОВ
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Проза

П

о нищо не личеше, че
Джуда е циганка. Седеше в студения хол
на къщата си и мислите й
летяха, брулени от есенния
вятър като листата на големия орех в двора. Съпругът
й почина млад. Три дъщери
и син остави. Лесно ли се изхранват толкова гърла? Нищетата я обгърна отвсякъде.
Щураше се из София и търсеше хляб за децата си. Просеше. Един ден малко преди
залез слънце до нея спря добре облечена възрастна циганка и й рече:
- Мари хубавице, от това
пара се не изкарва. Тръгни с мен и
ще има и за тебе.
Моето момиче умря, та търся такава млада и убава да може да
пипа, да усеща къде се крие
парата...
Тръгна със старата
циганка, която я изучи и й даде хляба
в ръцете. Немотията и гладът караха Джуда да се старае и да усвои занаята. На няколко
пъти ченгетата от
полицията ха да я
хванат, но все успяваше да хвърли портфейла в навалицата и да
не стигне до съд. Ръцете й бяха ловки, а пръстите - тънки
и дълги. Като фокусник бъркаше в джобовете на мъжете,
които се захласваха в ангелското й лице и едри гърди. С
нежност се притискаше към
човека и когато усетеше как
сърцето му затуптява и дишането се учестява, действаше.
Пръстите й опипваха дрехите
и стигаха неусетно до най-интимните места. И парите идваха. След две-три години
стаж заработи сама и започна
да предава занаята на децата
си. Така построи тая голяма
къща. Сега е сама в нея, щото след промените челядта й
излетя към Европа. Там - казваха те - „са големите пари“.
Оставиха я да я пази. В нача-
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лото пращаха по някое евро,
но с времето все по-рядко се
обаждаха. Лентата на спомените я връщаше в оная предколедна шумотевица, когато
хората с пълни джобове обикаляха магазините и за нея и
децата й настъпваше жътвата. С трите дъщери тарашеха опашките по магазините, а
синът ги пазеше от полицаите. Очите му се въртяха като
охранителни камери и сканираха всеки пътник или клиент
в магазина, дето действаха.
При опасност започваше неистово да киха и така даваше
сигнал на жените. Сега Джуда

ти нежното, приятно за всеки мъж докосване. А тя го
наблюдаваше и невинно се
притискаше в него. Пръстите
й опипаха вътрешния джоб
на сакото. Измъкна портфейла, подаде го назад на дъщеря си. Едва след това се отпусна и го разгледа. В женското й сърце, зажадняло за
ласка, нещо трепна. Мъжът
чувстваше приятния допир
и продължаваше да я гледа
захласнат – очите, красивото лице. Наведе се към нея,
доближи лицето си до ухото й и въпреки бутаницата
прошепна:
- Искаш ли да се
видим? На коя спирка слизаш?
Тя пламна, сякаш
беше на 16. Топла вълна премина по тялото й. Жената в нея проговори и отвърна:
- На следващата...
Като слезе, осъзна каква каша е забъркала. Запознаха се. Покани я на
кафе. Тогава Джуда му
каза:
- Ще дойда, но само
ако аз платя сметката.
Марко я изгледа
учудено. Седнаха в
кафенето, разговаряха
и тя разбра, че е разведен, живее сам. На раздяла
й даде листче с телефона си.
Разделиха се. Дъщеря й я чакаше в началото на Женския
пазар. Като я видя, се затича
разтревожена.
- Знаеш ли кой е този?
- Не, не знам, но е много хубав и така ми хареса, че от два
часа съм луда по него. Мой
ще е...
- Леле, ти си луда! Виж какво има при парите.
Джуда взе документа. Взря
се в него. От снимката я гледаше капитан Марко Марков, началник на ченгетата от
джебчийското отделение при
столичната полиция.
- Мале! Бързо иди и предай
документите и парите в загубени вещи... – едва промълви Джуда.
кръстан ВладиМирОВ

Майсторката

с
умиление си спомняше за закъснялата любов, която започна сутринта и трая само ден.
В такава предновогодишна навалица с една от дъщерите си се качиха на трамвая от Халите към Женския
пазар. Нямаха намерение
да тарашат. Пред нея обаче
се случи едър, красив мъж с
леко прошарена коса, добре
облечен, с разкопчано палто. Тя вдигна очи и за миг погледите им се срещнаха. Поколеба се секунда-две. Професионалното в нея надделя и лекичко подпря гърдите
си в него, сякаш му казваше:
„Няма как, ще трябва да се
сместим някак си.” Той усе-

Поезия

така веднъж във
снежната алея

Така веднъж във снежната алея
видях следи: "той" бе минал с "нея".
Аз тръгнах по следите и узнах
какво се бе развило между тях:
как тук над нея той бе тръснал клона,
как там си бе изула тя шушона,
за да изтърси влезлия й сняг,
и как я бе придържал той и как,
използвайки таз полуизмама,
стояли бяха дълго време двама,
трептящи от любов, един до друг,
в гората без движение и звук
освен почукването на кълвача.
И продължавайки след тях да крача,
представих си аз нежната игра
на двамата във снежната гора
и видях как на дългата й клепка
звездата на една снежинка трепка
и как разтапя топлият й дъх
скрежеца върху мекичкия мъх
на шала му. А той не е кротувал,
а той, разбира се, я е целувал,
мошеникът с мошеник, виж го ти!
Вървях и се ядосвах аз почти
и още с тая ревност във гърдите
в миг гледам: отделиха се следите
и без да спрат, на първия завой
тя тръгна вляво, а във дясно той.
Какво бе станало? Нима раздяла?
Озадачен, сред тишината бяла
с ръце в джобовете си аз стоях.
И изведнъж засмях се с тъжен смях:
наистина те бяха тук вървели
на таз алея в белите тунели,
но не в прегръдка, както мислех аз,
а поотделно, с разлика от час,
и не любовна двойка бяха, значи,
а двойка най-случайни минувачи,
един за друг незнаещи дори
как тъжни са тез букови гори!
И аз стоях, обзет от болка тиха
по всички тез неща, които биха
могли да бъдат, но - уви! - не са
подобно тази среща във леса...
Валери ПетрОВ

ВÀÒÅÍÊÀÒÀ

Игнат
Железаров
(Желязото) държеше
ватенката си на отделна закачалка в голямата стая. Там се събираха всички – деца, снахи, внуци, в нея посрещаше и гости. Като нова ватенката му беше
зелена, но с времето
избеля и сякаш наредените в три реда ордени, медали и значки
заблестяха по-силно с
жълтия си цвят. Държеше я на показ, да
се знае как се е замогнал, а и трудовите отличия като че ли наймного отиват на избеляла, протрита от работа ватенка.
Баба Митра, жената
на Желязото, напълни
години и някак тихо,
незабелязано си отиде
от белия свят. А той -

като дръглив кон, кожа и кокал, дрехите му
се въртят като на кол,
а и колко циментов
прах бе изгълтал, гърдите му се бяха бетонирали… Силикозен… И
Господ не го прибира.
Децата се устроиха в
големите градове, накупи им апартаменти.
И дядо Игнат остана на
село сам в старата къща, с ватенката, отличията и спомените. Не
можеше да остави Митра, искаше да бъде поблизо до нея, имаше и
запазено място.
Внуците попораснаха и взеха да заобикалят дядо си.
Желязото се радваше, че проявяват интерес към ватенката и отличията, все поглеждат
към тях. Той им обяс-

няваше кога и за какво
са му връчвани различните ордени, медали и значки
като
бетонджия
по националните
строителни обекти.
- А ватенки сега, дядовото,
не
се носят.
Навремето някои
им казваха
памуклийки, други
– освободителки…
Имаше и
неблагодарници, на топлите
памучни ватенки ви-
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каха въшкарници.
- Бедни години… И

се строеше. Наливаха
се основите. В мразо-

витата утрин вятърът
виеше в скелето, устните – напукани до
кръв. И да имаш ватенка, се смяташе за придобивка.
Знатният строител
облече ватенката –
искаше да се издокара пред внуците, и се
изгуби в нея, замяза
на кърско плашило, а
преди я изпълваше –
пукаше по шевовете.
Носеше я разкопчана.
Един ден дойде и
най-големият внук. Подобре да не беше идвал!
- Продай ги – казва, дядо, тези налчета! Защо ти са? Продай и ватенката, все ще вземеш
някой лев да ми купиш
колело „Шампион”, със
скорости!
Желязото се зачерви, после посиня на
петна, за малко да умре от мъка.

Да продаде трудовите си символи, получени за налетия бетон
в кофражите на язовирите, централите и
заводите с комините,
да продаде и топлата
памучна ватенка?! Това той, бетонджията,
неукият, с миризма на
пот, чесън и сланина,
не можеше да направи.
Железарови не са някаква изпаднала царска фамилия, за да си
позволят такава бизнес сделка.
Игнат Железаров
искаше ватенката и
отличията да останат
на рода като скъпи
реликви или да идат
в музей. Такава заръка имаше към синовете, а на внука прощава – още е дете, с кумовата си капа.
Церковски ПетрОВ
илюстрация
антон ПеткОВ
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Писмата
сПОделете с нас

Çàùî âíó÷êàòà ìè
îñòàâè äåöàòà ñè?

Не съм очаквала, че ще ми се случи на стари години да ставам майка
отново и тепърва да ходя на родителски срещи, да уча уроци с децата… Вече съм на 70 години, а трябва
да полагам тези грижи. Причината е,
че родната ми внучка, която скоро се
разведе за трети път, просто изчезна
като вдън земя и остави децата си на
мен. Моята дъщеря, нейната майка,
почина отдавна.
Мислех, че сме я възпитали добре и че е интелигентно и отговорно момиче, но вече не знам. В началото бях полудяла от притеснение, защото мислех, че й се е случило нещо и сигурно не е жива. Но

разбрахме от нейна приятелка, че е
заминала за Лондон и там живее с
някакъв българин. На нас не ни се е
обаждала вече пет години. Нито се
интересува от децата си. Аз си обичам правнуците и няма да ги оставя, но съм вече възрастна и всичко
това, което ми се случва, ми идва в
повече. Да не говорим, че сме само
на две пенсии – слава богу, че мъжът ми е здрав и неговата е горедолу добра, но пак е много трудно.
Пиша ви за съвет какво да правя. Все
още не мога да намеря отговор защо внучката ми постъпи така
безотговорно.
П. и., смолян

Ìàéêà ìè å àëêîõîëè÷êà
Здравейте, пише
ви мъж на 38 години.
Майка ми е вече пенсионерка, но нещо става с нея. Откакто почина нейната майка, тя
започна да прекалява
с алкохола. Преди това също пиеше често,
но не се е напивала.
В нашия дом и майка
ми, и баща ми пият и

обичат всяка вечер да
сядат на ракия и салата. Но от известно време тя започна да прекалява и често се напива. Случвало ми се
е да я виждам как си

пийва сама. Започнах
да намирам бутилки с
алкохол на всевъзможни места у дома, които
криеше от останалите.
Скоро ходихме на гости на роднини, където
тя толкова много се напи, че започна да фъфли и да не й се разбира
какво говори. Аз самият все още не съм женен

и изпитвам ужас да поканя гости у нас - било
някое момиче или приятели. Говоря й много
по този въпрос, но тя,
когато е трезва, обещава, че повече няма да

Уважаеми с. с.,
Злоупотребата с алкохол найчесто се дължи на заболяване.
Можете да потърсите съвет
в Центъра по наркомании в со-

пие, но това е до следващия път. Не съм споделял на никого за проблема с майка ми, защото се срамувам. Пиша до вестник „Пенсионери” защото тя го чете,
и се надявам да извлече поука от това писмо. Въпреки че се срамувам и ще го подпиша
само с инициали. Не ис-

кам семейството ни да
се разпадне заради пиенето на майка. Обичам
я, направила е много за
мен и искам да й помогна, но не знам как.
с. с., софия

фия, за да й окажат нужната
помощ, стига, разбира се,
тя да желае да се лекува.
„П”

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Мая Манолова с емоционална
изповед
Мая Манолова направи изключително
емоционална изповед
в ефир. Омбудсманът
не се сдържа и се разплака, когато заговори
за най-тежките мигове
в живота си.
Бившата депутатка
проговори за битката си с рака. Тя заяви,
че това е бил изключително труден момент
за нея. Но е успяла да
се справи с тежкото
изпитание благодарение на най-близките
си хора и на тяхната
подкрепа.
Блондинката е убедена, че дължи изцелението си на тяхната любов и грижи. Мая
Манолова не пропусна
възможността да благодари на дъщеря си
за подкрепата. Тя спо-

дели, че в този момент
наследницата й зарязала всичко, за да бъде
неотлъчно до нея.
Социалистката не
пропусна да благодари и на любимия си. В
ефира на предаването
„Търси се“ сподели, че
вярва в клишетата за
любовта. Тя заяви, че
за любовта няма възраст, и допълни, че това с пълна сила важи за
личния й живот.
Мая Манолова припомни, че е сключила

втори граждански брак
на 50 години и е много
щастлива. Бившата депутатка сподели, че за
миг не съжалява за това свое решение.
Преди година тя узакони връзката си с бившия военен министър
Ангел Найденов. Двамата отлагаха сватбата си с години. Последния път я отложиха заради тежкото заболяване, което блондинката
лекува няколко месеца
в Германия.

Ä-р Ñтилянова ÷ака рожба

Актрисата Ралица
Паскалева, изиграла д-р
Стилянова в „Откраднат живот”, май скоро
ще има бебе от волейболната звезда Теодор
Салпаров. Тя изглеждала необичайно закръглена в последните епизоди на сериала, което

дава повод
за слухове, че
вероятно е
бременна.
За разлика от снимките й от миналото лято, когато стройната брюнетка
смело демонстрира релеф
и плочки на
плажа, сега коремчето
й е доста изпъкнало и
заоблено. Самата актриса също е видимо наедряла и много от феновете й си обясняват това с
желанието час по-скоро
да има бебе. В интервю с
любимия си наскоро тя
директно каза, че е го-

това да стане майка. Със
Салпаров имат сериозни планове да се женят
и искат много деца.
В случай че наистина й предстои да стане
майка, най-вероятно и
героинята на Ралица в
„Откраднат живот” ще
трябва да забременее,
защото актрисата няма
намерение да напуска
снимачната площадка,
а вече е почти сигурно,
че поредицата ще има и
нов пети сезон. Тя смята
да работи до 9-ия месец
и да отглежда бъдещото
си бебе паралелно с граденето на кариера. Мъжът й я подкрепя в това
начинание.

Ðазделени ли са Íики и Ñаня Èлиеви
Ники илиев и саня Борисова са
разделени от няколко месеца.
това бил разкрил близък до родната звездна двойка. двамата не се
разбирали и скандалите помежду
им се превърнали в ежедневие. актьорите вдигнаха скромна сватба с
около 70 души през август 2012 в
село лещен. те бяха смятани за една от най-стабилните двойки у нас.
имат доста общи професионални
проекти („Чужденецът“, „Живи легенди“).
През последните месеци звездите имали сериозни проблеми и
се карали често, което е станало и
причина за раздялата им. клюката твърдеше, че актьорите не живеят под един покрив от миналата
есен, но още не е ясно дали ще се
разведат или ще се опитат да спасят брака си.
Последният им общ филм – „Нокаут, или всичко, което тя написа“,
излезе на екран в началото на януари 2018 г. Звездната двойка се запознали на кастинга на „Забранена
любов”, където играят брат и сестра. скоро след старта на снимките
заживяват заедно. Ники тогава бе

категоричен, че връзката им е още
по-хармонична и улегнала. „това, естествено, не значи, че се чувстваме
като 100-годишна семейна двойка.
Все още умеем да се изненадваме и
горим един за друг”, споделяше тогава Ники илиев.

скоро той отново разясни ситуацията около съвместния си живот
със саня. Ники илиев опроверга слуховете за тяхната раздяла и заяви,
че все още са заедно и живеят в хармония помежду си.
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Вслушвайте се в шепота на сърцето

От стр. 1
Оценявам събитията и
хората в момента, в който
те са актуални, правя си
изводите, извличам поуките и давам напред. Истински ценното е това,
което ще се случи, потенциалът е там. Другото е
носталгия. Господ Бог ме
е лишил от недостатъка
да съжалявам и да се упреквам за отминали неща. Но пък ми е дал благословията да съм любопитна какво ми предстои, да очаквам с благодарност и радост. Както
казват източните - това,
към което вървим, също
върви към нас. Аз вървя! Много са вълнуващи
новогодишните празници за
мен. Един от найзапомнящите се
беше посрещането на Нова година на 1380 м
надморска височина - в хижа
„Плевен”. Там
бяхме буквално
на небето - звездите пиха вино с нас, толкова бяха ниско...
Радостта, танците и смехът нямаха край - явно на тази надморска височина всичко е леко, въздушно и
вълнуващо! Студът беше минус 20 градуса, въздухът можеше да
бъде докоснат, снегът беше син от чистота, слънцето беше бяло от светлина, а хижарят разказваше
за мечето, което през деня излиза на 200 метра от
хижата, за да се забавлява в преспите. Красота...
- Как точно изглеждате минути преди президентът да произнесе
словото си по телевизията?
- На хорото съм! В прегръдката на Емил и децата си, е, когато все още
празнуваха с нас... Опиянена от пожеланията на
приятелите си за щастие
и благоденствие! Много
често и без обхват на мобилния, за да мога да се
свържа с майка си, което
може би си е и по-добре,
защото в повечето случаи я будя...
- Станахте изключително популярна с ро-

лята в „Столичани в повече”, но кога усетихте,
че славата е вече част от
живота ви?
- Славата е толкова
част от живота ми, колкото й позволя. Аз много
ценя свободата да бъда
естествена и спонтанна
и не се фокусирам върху
това дали и колко съм популярна. Ще излъжа, ако
ви кажа, че не е приятно да видиш усмивката на
хората, когато те срещат.
Радва ме, че харесват моята работа, и съм им благодарна от сърце. Имам
късмета да работя именно това, за което мечтая
от дете, да. То не ме направи богата, но ме нака-

ра да се почувствам обичана и оценена, а това наистина е голяма награда!
- Облечете в думи семейната радост...
- Нашата семейна радост е всекидневието ни на щастливо семейство, благословено с любов, подкрепа и разбирателство.
Звучи като сюжет от
скучен филм - да, в
щастието няма интрига. При нас всичко се е случило както
трябва и когато трябва. Вярвам в теорията за половинките,
затова възприемам
Емил като част от себе
си. А Здравко и Мина са
физическото измерение
на любовта ни. Напълно
осъзнавам късмета си
да срещна своята сродна душа и отговорността
да отстоявам кредото си,
че е напълно възможно и,
разбира се, прекрасно да

Чаровната актриса от хитовата комедийна поредица „Столичани в повече”, която спечели симпатиите на зрителите с ролята
на Гълъбина, дели живота си с колегата си от ВИТИЗ и настояща
звезда в хитсериала „Откраднат живот” Емил Марков. Семейството има две деца - Здравко и Мина. Емо е човекът, на когото Албена разчита за всичко. После стават още по-близки и четири години
живеят заедно, преди да станат семейство и пред закона. Албена
поема инициативата - тя предлага брак на половинката си. През
1988-а завършва ВИТИЗ със специалност актьорско майсторство в
класа на професорите Сашо и Цветана Стоянови. Още по време на
следването се снима във филмите „По здрач”, „Време разделно” и
„Сляпа събота”. През 2007 г. получава наградата „Икар” за поддържаща женска роля в постановката „Отделената глава”. Животът
обаче я тласка повече към комедията. Лъчезарната актриса рядко
дава интервюта, но сега прави изключение и разгръща душата си
специално за вас...
лютно нищичко. Не
бих казала, че правя
нещо специално, за
съжаление не съм от
най-грижовните към
себе си жени. Работя, усмихвам се, ходя
на народни танци, уча
английски, слушам
дъщеря си, смея се
със съпруга си, стремя се към вниманието на сина си, разхождам кученцето си
и много обичам приятелите си! Добрият
Господ Бог е много
щедър с мен, опитЗа Албена Павлова семейството
вам се да го заслужа
е най-голямата ценност
всеки ден!
обичаш един и същ чо- ме ограбва професиявек цял живот. Мисля, та ми, ограбва ме отноче свършихме и друга шението към нея на нихубава работа - дадо- во държавна политика,
хме на децата си при- ограбва ме неуважениемер за партньорство. то към този толкова краДалеч не всичко обаче сив и нелек труд, ограбе било сюжет от скучен ва ме девалвацията на дуфилм - нерядко сме се ховните ценности. Иначе
„разнообразявали” с аз съм си най-сериозният
артистични разправии, критик в работата. Склони то за пълни глупости. на съм дори към прекоИначе обичаме да пъту- мерна критичност, може
ваме, да ходим на кино, би заради вроден или пода обикаляме из плани- скоро вреден перфекцината, да излизаме с при- онизъм. Но това пък ме
- Кое е определениятелите си...
пази от главозамайване
- Почти няма човек, и не ми позволява да се ето за красота - духовкойто пред камера да взема насериозно, което ното или физическото?
- Физическата красоне е правил гафове. пък е напълно равносилВашият най-хуморис- но на достигане до края та е била дефинирана
тичен кой е?
на възможностите за раз- различно през години- О, за толкова сезо- витие. В живота мисля, че те. Нейната променлини и години наистина не Емил и децата ни са мо- вост подсказва, че исмога да си спомня кой ят коректив. Те ме позна- тинската красота явно е
е моят най-нелеп гаф... ват най-добре и веднага някъде другаде, а не на
Много се забавляваме реагират, когато нещо в физическо ниво. Аз мина снимки с целия екип мен „не е вярно с ориги- сля, че красив е щастливият човек. А всеки сам
и точно смехът е задъл- нала”...
за себе си знае найдобре кое, кой и как
е извор на щастие за
него. Влюбената, обичаната, подкрепяната,
уважаваната, добрата, търпеливата, мъдрата, смелата, реализираната жена, разбира се, е красива.
- Има ли изкушение в кухнята, пред
което няма как да устоите?
жителна част от нашата
- Покрай професи- О, да, обичам да готработа! Моята професия оналните си задълже- вя. Винаги съм готвила за
ми дава удовлетворение, ния успявате да запази- семейството си и смятам,
дава ми възможност да те своята женственост, че да приготвяш сам храсе чувствам дете, да бъ- чар и харизма. Кое е ната за любимите си хода любопитна, да срещам разковничето?
ра е много важно проявразлични хора всяка ве- Когато една жена е ление на здравата семейчер, да получавам мо- обичана, нейната жен- на връзка! Не смятам, че
ментално обратна връз- ственост не може да бъка, да се забавлявам... Не де накърнена от абсо- Страницата подготви

това някога ще излезе
от мода. Дом, ухаещ на
нещо вкусно, винаги ще
ме кара да се чувствам в
защитена територия. Аз
съм отгледана от майка,
за която семейството е
най-голяма ценност, няма как да съм различна.
Самата аз се храня поскоро аскетично - не ям
месо, не приемам храна
по един ден в седмицата, практикувам житния
режим на учителя Петър
Дънов. Приготвям това,
за което имам продукти
вкъщи. Напоследък нямам много време за творчество в кухнята.
- Случва ли се да се
сърдите за нещо на себе си?
- Да. За липсата на организация, за поемането на повече ангажименти от възможното, за закъсненията, за поддаването на умората, за гневливостта, за отлагането
на срещи със скъпи на
сърцето ми приятели, за
малкото време, прекарано с майка ми, за кратките
разговори със сина ми, за
нетърпеливостта в общуването с дъщеря ми, за сутрините, в които съм про-

В пиесата
"Случайни срещи"

пуснала да целуна мъжа
си с пожелание за хубав
ден, за трудността да кажа „не”.
- Нарушихте ли някоя
от десетте Божи заповеди?
- Аз съм вярваща жена, Бог е в сърцето ми.
Думата „заповеди” не
асоциирам обаче с вярата си. Ще го перифразирам така: Той е вложил
Божествения Си промисъл в мен, аз просто
трябва да следвам сърцето си и така няма как
да сгреша.
- В първите дни на
новата година хващате
златната рибка и...
- Ще си пожелая три
неща - здраве, любов и
благополучие. Дай, Боже!
Амин! Към читателите ви:
грижете се за себе си, бъдете здрави, вслушвайте
се в шепота на сърцето
си, усещайте топлината
на хората и им давайте
най-доброто от себе си.
Помнете, че колкото повече даваме, толкова повече получаваме!
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
Невена Николова
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Български

Заслужени отличия за футболисти и
треньори
ден път, изпреварвайки
Мартин Камбуров и Тодор Неделев. Попов стана шампион на Русия с
клуба си Спартак (Москва), а освен това бе неизменна част от нацио-

ция в световните квалификации. За най-добър треньор бе избран
За 57-а поредна годинаставникът на Астана
на у нас се проведе доСтанимир Стоилов, койпитване за определяне
то изпревари Николай
на най-добрите футболиКиров и Стамен Белчев.
сти и треньори. В анкетаКирил Десподов от
та взеха учасЦСКА прибра призоветие 104-има
те за най-перспективен
спортни журмлад играч и наградата
налисти от
на феновете. Колегата
48 електронму в атаката на "червени и печатни
ните" Фернандо Каранмедии. Връчга също взе две отличия
ването на на- най-добър чужденец в
градите стана
Първа професионална
на 7 януари в
лига и най-добър напаЦентралния
дател в родното първенвоенен клуб
ство. Божидар Митрев и
в София. НаДавид Яблонски пък бяпадателят на
ха отличени от Левски.
Спартак (МосКапитанът бе опредеква) и националния ни от- Борислав Михайлво връчва награ- лен за най-добър вратар в България, докато
бор - Ивелин
дата на Ивелин Попов
чехът взе награда за найПопов, стана
футболист №1 на 2017 налния отбор на Бълга- добър защитник.
Нападателят на Берое
година. Това отличие рия, който записа побезаслужи за трети поре- ди над Холандия и Шве- Мартин Камбуров по-

Станимир Стоилов
лучи специалния приз
"Лъвско сърце – Трифон
Иванов", а Етър (Велико
Търново) взе специалната награда „Футболно
възраждане“.
Фондация "Димитър
Бербатов" бе отличена
със специалната награда "Развитие", а отличието "Надежда за бъдещето" отиде при юношеските национали и треньора им Ангел Стойков.
Евдокия Попадийнова бе определена за номер 1 при жените.

Рали „Дакар”
В подготовка за
пролетния полусезон в Южна Америка
Отборите от "А" РФГ

Коледните и новогодишните празници минаха на
един дъх и вече всички отбори от Първа професионална лига гледат към предстоящия пролетен дял на
шампионата. Преди да се поднови първенството, a заедно с него и битката за титлата, евроквоти и оцеляване, тимовете от елита на България ще имат около
40-45 дни, за да се подготвят максимално добре за
тежките мачове. Повечето от представителите в майсторската ни група отново предпочетоха зимен лагер
в Турция. Изключение правят единици, като най-интересно безспорно е решението на 26-кратния шампион Левски, който изненадващо избра да се готви
в Малта. Прекият преследвач на лидера Лудогорец ЦСКА-София, отново реши да заложи на слънцето в
Испания. Единственият отбор, който няма да се готви зад граница, е абсолютният дебютант в Първа лига
Витоша (Бистрица). Футболистите на Костадин Ангелов ще тренират първоначално в домашни условия,
а след това ще заминат за морето, където ще участват за втора поредна година в турнира "Балчик Къп".

523-ма ентусиасти стартираха на 6 януари в
столицата на Перу – Лима – в най-трудното състезание за човек и машина – рали „Дакар”. Разделени в пет категории, всички, които успеят
да финишират (защото на рали Дакар понякога
е по-важно само да финишираш), ще преминат
близо 10 000 километра, половината от които –
състезателни. Изданието е с двоен юбилей – 40
години от първия опит на Тиери Сабине да намери последователи за преживяването Париж –
Дакар, както и десетото издание, което се провежда на територията на Южна Америка. Състезанието ще продължи до 20 януари и ще премине през територията на още две страни в Южна
Америка - Боливия и Аржентина. Пет дни колоната ще се движи на височина над 3000 м над
морското равнище. Още в първите етапи пилотите се сблъскаха с величествените и капризни
дюни на перуанската пустиня, които се оказаха
първото голямо предизвикателство за всички,
но най-вече за мотоциклетистите.

Младежите на Канада - световни шампиони
Националният отбор
по хокей на лед на Канада победи с 3:1 Швеция във финалния мач
на световното първенство за младежи, което
се проведе в американския град Бъфало, щата
Ню Йорк.
За победителите точни бяха Дилън Дюб,
Тейлър Стийнбергер и
Алекс Форментън, а Тим

България ще участва с четирима състезатели на европейското първенство по фигурно
пързаляне, което ще се проведе
в Москва от 17 до 20 януари. При
жените ще участва Пресияна Димитрова, при мъжете - Ники-Лео
Обрейков, и при танцовите двойки Теодора Маркова и Симон Дазе. От 5 до 11 март
София ще бъде домакин на световното първенство по фигурно пързаляне за юноши и девойки. Шампионатът ще се проведе в "Арена Армеец".
Владимир Зографски не успя

да преодолее квалификациите на
последното състезание от веригата по ски-скок "Четирите шанци" в австрийския зимен център
Бишофсхофен. Зографски завърши на 54-о място в пресевките
с 93.6 точки след скок от 114.5

ният олимпийски шампион Камил Стох (Полша), който спечели първите три състезания от
веригата, остана пети в квалификацията след скок от 130.0 метра и 132.3 точки.
Носителят на Кристалния
глобус Мартен Фуркад
(Франция) спечели спринта на 10 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Оберхоф. Той
повали всичките 10 мишени и измина трасето за 25:03.3 минути.
Това бе трета победа за сезона
и общо 66-а за Световната купа.

В няколко изречения
метра. Така българинът не успя да попадне сред първите 50
за участие във финалното състезание.Победител в квалификациите стана полякът Давид
Кубацки със 139.9 точки след опит от 136.0 метра. Двукрат-

Сьодерлунд се разписа
за шведите. Така канадците спечелиха за 17-и
път световната титла по
хокей на лед за младежи, като за последно те
станаха шампиони през
2015-а година след победа с 5:4 срещу Русия
на финала. Шведите пък
останаха със сребърните медали за 11-и път.
САЩ спечелиха бронзовите медали, след като победиха с 9:3 Чехия
в малкия финал.
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На турнира в Бризбън

Кирьос препъна
Гришата на полуфинала
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров отстъпи с 6:3, 1:6,
4:6 за 1 час и 32 минути
игра срещу Ник Кирьос
на полуфиналите в тенис турнира от сериите
АТР250 в Бризбън. Невероятният сервис със
средна скорост от над
200 км/ч и
изключителната успеваемост от
69% на фона
на тази бързина наклониха везните
в полза на австралиеца.
С отпадането на полуфиналите Димитров
губи 160 точки за световната ранглиста, но
остава на трета позиция с актив от 4990
пункта - 380 пред четвъртия Александър
Зверев. Българинът
изигра
най-добрия
си двубой в Бризбън
именно срещу Кирьос,
когото бе надигравал в предишните им
два сблъсъка, включително на финала на
"Мастърс"-а в Синси-

нати миналата година.
Страхотните начални
удари на австралиеца
обаче му донесоха заслужено победата, докато Димитров на моменти направи грешки
от форхенд и те осигуриха пробивите на съ-

перника - два във втория сет и един в третия.
В другия полуфинал
Райън Харисън победи
Алекс де Минор с 4:6,
7:6 (5), 6:4. Американецът и българинът стигнаха полуфиналите на
турнира по двойки, но
след успеха си над Минор Харисън се отказа
от участие при тандемите, за да съхрани сили за
финала на сингъл, като
така Джон Пиърс и Хенри Континен се класираха за битката за трофея без игра.

Интерактив тенис
връчи награди

Най-голямата верига
за любители в България
Интерактив тенис връчи годишните си награди на бляскава церемония в София. На празника присъстваха десетки
приятели на спорта, фенове и много от миналогодишните шампиони
на лигата. №1 в годишната ранглиста на ИТЛ и

носител на титлата „Най-добър играч за 2017-а“ стана Адриан Стоименов. Той има в
актива си 23 победи и 11 загуби
и събра 3245 точки от 13 турнира.
След него се нареди най-добрият
за 2015-а и 2016-а
Едиз Батран, който участва само в
три от турнирите
на Интерактив тенис за
годината – два мастърса и финалите на лигата.
Победите му донесоха
3100 точки и заслужено
второ място в годишното класиране. Трети остана Камен Новиков с
2870 точки и заявка за
още по-добър ранкинг
през 2018-а.
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"Костюмари" се сбогуват Áðàä Ïèò îñúçíàë ãðåøêàòà
с Меган Маркъл

От първия епизод на сериала „костюмари“
Меган Маркъл влиза в ролята на рейчъл Зейн,
но след официално потвърждение стана ясно,
че звездата се отказва от своята роля. „Всички ние искаме да отправим най-искрени поздравления към
Меган Маркъл
и принц хари за
техния годеж.
Меган е част от
нашето семейство вече седем
години и бе истинско щастие
да се работи с
нея. искаме да
й благодарим за
неповторимата
страст и отдаване към „костюмари“ и й желаем само най-доброто“, гласи официалното съобщение. Меган Маркъл трябваше да напусне
своята работа, за да може да се премести за постоянно в англия и да поеме кралските задължения редом до 33-годишния си бъдещ съпруг.

Брад Пит осъзнал
колко много обича бившата си съпруга Дженифър Анистън след
края на брака си с Анджелина Джоли. Близък до холивудския
актьор коментирал, че
Пит е признал за найголямата грешка, която е направил в живота си - че се е разделил със звездата от
"Приятели". След като
и бракът му с Джоли
претърпял пълен крах,
Брад Пит осъзнал колко силно обича бившата си, която между другото много тежко преживя изневярата на актьора. След раздялата
с Анджелина Брад се
срещнал с Дженифър
и й се извинил за причинената болка и страдание. На свой ред тя
най-сетне преглътнала

всички обиди и се разплакала.
Брад Пит и Дженифър Анистън се ожениха през 2000 г. По
всичко изглеждаше,
че бракът им е непоклатим. Докато не започнаха снимките на
филма „Мистър и мисис Смит”, в който Пит

Защо на рождения си ден ядем торта
Тортата е един от любимите десерти на малки и големи, който
придава още по-празничен
дух на трапезата. Историята разказва, че в древна Елада хората приготвяли обредни хлябове
като дар за боговете.
Най-често те били подсладени с мед и украсени със сушени плодове
и ядки. Върху подсладения хляб поставяли запалени свещи, тъй като огънят
се смятал за средство за общуване с небесата. В Рим е бил задължителна част от сватбените тържества

и други лични празници като рожден
ден. Поверието разказва, че когато духнеш пламъчето на запалената свещичка, ще ти се изпълни едно желание.
Смята се, че съвременните торти са се възродили в района на Германия и Австрия. Именно оттам тръгва и традицията да се поставят свещички според годините на
празнуващия.
Независимо от традициите
и вековете днес тортата е неизменна част от нашия празник и един
от най-предпочитаните десерти.

и Джоли бяха главни
действащи лица. Анджелина набързо завъртя главата на женения си колега. Дълго време двамата криеха връзката си. През
октомври 2005 г. обаче всичко между Брад
и Дженифър приключи и актрисата подаде молба за развод.
Седем месеца по-късно новата половинка
на бившия й съпруг го
дари с първородна дъщеря.

Æèâà áîãèíÿ â Íåïàë
3-годишната Тришна
Шакия стана
новата жива
богиня на Непал и ще бъде
почитана както от индуистите, така и от
будистите. Тя
била отнесена с религиозна церемония до храмадворец в сърцето на непалската столица, където
ще живее до
пубертета.
Стотици хора се струпали, за да видят момичето, облечено в червена рокля и нагиздено с гирлянди от цветя.
Тришна Шакия е едната
от четирите финалистки
от племето шакия, от ко-

Èзвор превръùа Ãлигани Êапсула на времето
всичко в камък станаха в статуя
гимназисти

Изворът край Кнарсбъроу, Англия, е необикновено място. То превръща всички предмети,
потопени в него, в камък. Ако пуснете нещо и
го оставите за няколко месеца или години, той
ще получи каменно покритие. Всъщност обаче
това си е чист природен феномен, причинен от
необичайно високата минерализация на водата. При него молекулите на оригиналния предмет се заместват с молекулите на камък или минерал. Местните жители живеели в постоянен
страх, че ако докоснат кладенеца или водата, те
също ще се превърнат в камък. Мит, подклаждан отчасти от факта, че едната страна на извора прилича на гигантски череп.

диви
зверове
нахлули в сграда
на училище и изплашили учениците. това се случило в предградие на
японския град киото - хигасияме. два
възрастни глигана
нахлули в училището рано сутринта и
довели до паниката.
те започнали да бягат по коридорите и
да чупят стъклените
врати, зад които се
криели учащите се
и учителите. до залавянето на зверовете единият дори
успял да поплува в
местното езеро.

страницата
подготви Невена
НикОлОВа

По време на реставрация в замъка Санта
Агеда в Испания учени
се натъкнали на уникална находка – в бедрото

на статуя на Исус Христос те открили капсула
с писание от свещеник,
датиращо от XVIII век.
Неговият автор – кате-

ито се избира
живата богиня, наричана
също Кумари. Натоварени със задачата индуистки монаси трябвало
да проверят
хороскопа й,
а също дали
няма някакви физически
недостатъци.
Родителите
на момичето
споделили,
че много се
вълнуват от
това, че дъщеря им се
отделя от дома, но и са
много горди. Малко преди Тришна да пристигне
в двореца, предшественичката й Матина Шакия си тръгна през задния вход.
дралният капелан Бурго
де Осме Хоакин Мингес,
разказва в посланието
си към поколенията за
създаването на статуята от скулптора Мануеле
Бале и живота от тогавашната епоха. „Съдът
се намира в Мадрид,
за новините има поща
и вестник, действа инквизиция, която не търпи прегрешенията към
светата църква” – се чете в ръкописа. В сведенията за това време се
споменават болести като малария и коремен
тиф, както и основните
развлечения на местните жители.

Ñèíòåçèðàõà õîðìîíà íà ëþáîâòà

Учени разработили т. нар. изкуствен окситоцин, безопасно и полезно
копие на хормона на любовта, който
се отделя при прегръдките, целувките и секса. Това откритие може да
помогне в борбата с аутизма и периферното разстройство на личността.
Окситоцинът се изработва в хипоталамуса и се складира в хипофизата, като впоследствие в определени
дози попада в кръвта. Той създава
чувството на удовлетворение, доверие и спокойствие, а това се случва,
когато човек е редом с любимия си
партньор.
Изследователите потвърждават,

че изкуствено създаденият хормон
се отличава от естествения по продължителността на действието си и
няма странични ефекти.

ЧЕТВЪРТЪК, 11 януари
06.20 „Здравей, България”
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) –
сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (премиера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра, избрано
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Играчът” (премиера) – сериен филм
21.00 „Дървото на живота” – сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ” (премиера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен
филм
02.00 „Непростимо”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен
филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA /п/

Канал 3
ЧЕТВЪРТЪК, 11 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо”
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо”
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси”
/п/
01:00 -07:00– Повторения
ПЕТЪК, 12 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо”
11:45 Топ Шоп

Тв Европа
ЧЕТВЪРТЪК, 11 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
10.40 Бъдете здрави
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Прогноза за времето
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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ПЕТЪК, 12 януари
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) –
сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Завинаги свързани” (премиера) – сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра, избрано
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Играчът” (премиера) – сериен филм
21.00 „Дървото на живота” – сериен филм
22.00 „Подли камериерки” (нов
сезон) – сериен филм, 4
сезон
23.00 „Господари на ефира”- забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен
филм
02.00 „Непростимо”– сериен филм
04.00 „Ритъмът на мечтите” – сериен филм
06.00 „Войната на розите”– сериен
филм /п/
СЪБОТА, 13 януари
07.00 „Непорочната Джейн” – сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Духът на бала” – с уч. на
Каси Скербо, Линдзи Шоу,
Крис Зилка, Тим Гън и др.
14.45 „Алиса в страната на чудесата”
17.00 „Съдби на кръстопът” – предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Снежни кучета”– с уч. на
Куба Гудинг-мл., Джеймс
Кобърн, Джоана Бакалсо,
Сиско, Греъм Грийн и др.
22.00 „Мокри поръчки”
00.00 „Духът на бала” – с уч. на
Каси Скербо, Линдзи Шоу,
Крис Зилка, Тим Гън и др. /п/
01.20 „Съдби на кръстопът” – предаване на NOVA
02.10 „Ничия земя” – предаване
03.00 „Снежни кучета”– с уч. на
Куба Гудинг-мл., Джеймс
Кобърн, Джоана Бакалсо,
Сиско, Греъм Грийн и др./п/
04.40 „Алиса в страната на чудесата”
НЕДЕЛЯ, 14 януари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн” – сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване
на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войни, любов и пица”
14.15 „Отмъщението на шаферките”
16.00 „Аз обичам България” - забавно предаване на NOVA, 4
сезон
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”

18.00 „Кошмари в кухнята” – предаване на NOVA, 3 сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Сейф”
22.00 „Елизиум”
00.15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
00.45 „Отмъщението на шаферките”
02.10 „Мокри поръчки”
04.00 „Войни, любов и пица”
05.30 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 15 януари
06.20 „Здравей, България” – сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) –
сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) –
сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера)
– телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” – сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ” (премиера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- забавно предаване
23.30 Новините на NOVA

00.00 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA
01.00 „Такси: Бруклин” – сериен
филм
02.00 „Непростимо”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен
филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA /п/
ВТОРНИК, 16 януари
06.20 „Здравей, България” – сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) –
сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) –
сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера)
– телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” – сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ” (премиера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA
01.00 „Мотив” – сериен филм, 3

сезон
02.00 „Непростимо”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен
филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA /п/
СРЯДА, 17 януари
06.20 „Здравей, България” – сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) –
сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) –
сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера)
– телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” – сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ” (премиера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA
01.00 „Мотив” – сериен филм, 3
сезон
02.00 „Непростимо”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – се-

риен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен
филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 18 януари
06.20 „Здравей, България” – сутрешен блок
06.20 „Здравей, България” – сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) –
сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) –
сериен филм
17.30 „Господари на ефира”- забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера)
– телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” – сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ” (премиера) – риалити сериал
23.00 „Господари на ефира”- забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” –
предаване на NOVA
01.00 „Мотив” – сериен филм, 3
сезон
02.00 „Непростимо”– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – сериен филм

12:00
12:15
12:20
13:00
13:15
14:00
14:30
15:00
15:15
15:30
17:00
17:25
17:30
18:00

14:00
14:15
15:00
15:15
15:30
15:45

14:15
15:00
15:15
15:30
15:45

15:15
15:30
17:00
17:25
17:30
18:00

15:30
17:00
17:25
17:30
18:00

20:00
21:00
21:45
22:00
23:00
00:00
00:30

НОВИНИ
Телемаркет
„Парламентът на живо
НОВИНИ
„Парламентът на живо”
НОВИНИ
„Кухнята на Звездев”
НОВИНИ
Топ шоп
“Всеки следобед” с Криси“
НОВИНИ
Телемаркет
„Имате думата”
НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси”
/п/
01:00 -07:00– Повторения
СЪБОТА, 13 ЯНУАРИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Криси”,
избрано
10:00 Телемаркет
10:15 „Коктейл” /п/
10:45 „Холивуд”/п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
ПЕТЪК, 12 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10.00 Новини
10.40 „ Евромакс”
11.00 Новини
12.45 прогноза за времето и спорт
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.40 „Бъдете здрави”
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 прогноза за времето и спорт
22.30 новини
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок

НОВИНИ
„Без монтаж”/п/
НОВИНИ
Tоп шоп
„Патарински Live/п/
“Време, календар, хороскоп
16:00 „Четвърта инстанция”токшоу/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 Интервю с Наделина Анева
20:00 “Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Патарински Live/п/
22:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова
22:30 „Уикенд с Роси”/п/
23:30 “Спорт в обектива”
00:30 - 06:30
– Повторения
НЕДЕЛЯ, 14 ЯНУАРИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Офанзива” с Любомир
Огнянов/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Криси”,
избрано
10:00 Телемаркет
10:15 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева/п/
10:45 Интервю с Наделина
Анева/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед с Криси”,
избрано
14:00 НОВИНИ

СЪБОТА, 13 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин”
10:40 Авторевю - предаване за автомобили
11.00 Новини
11.25 Времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно”
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето и спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок

„Без монтаж”/п/
НОВИНИ
Tоп Шоп
„Патарински Live/п/
“Време, календар, хороскоп
15:55 Телемаркет
16:00 „Четвърта инстанция”- токшоу
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Патарински Live /п/
22:00 Холивуд с Ивелина Кунчева
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 -06:30 – Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 15 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Всяка сутрин“-сутрешен
блок
09:00 „Офанзива“/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ

НЕДЕЛЯ, 14 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
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
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.40 Бъдете здрави здравно предаване
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 Hовини
17.45 Спорт
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю- предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен информационен блок

Топ шоп
“Всеки следобед” с Криси“
НОВИНИ
Телемаркет
„Коктейл”/п/
НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”, обзор
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”, обзор
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси”
/п/
02:00 -07:00 – Повторения
ВТОРНИК, 16 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Беновска пита/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Време, халендар, хороскоп
13:30 Патарински Live
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп

ПОНЕДЕЛНИК, 15 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10.00 новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Топ шоп
10.30 новини
10.40 “Авторевю”
11.00 Новини
13.00 Централни обедни
Новини
13.35 Спорт
14.15 „В обектива”
14.30 новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Спорт
17.00 Новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 прогноза за времето и спорт
19.30 новини
19.50 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
00.00 - 05.00 Нощен информационен блок

18:45
19:45
20:00
21:00
21:45
22:00
23:00
00:00
00:30
02:00
06:00
06:30
09:00
11:45
12:00
12:15
12:20
13:00
13:15
13:45
14:00
14:30
15:00
15:15
15:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:45
19:45

ВТОРНИК, 16 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
16.00 Новини
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок

“Всеки следобед” с Криси“
НОВИНИ
Телемаркет
„Имате думата”
НОВИНИ Централна емисия
“Денят на живо”
Патарински Live
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
Патарински Live п/
“Денят на живо”/п/
„Спорт в обектива”/п/
НОВИНИ/п/
„Всеки следобед с Криси”
/п/
-07:00 – Повторения
СРЯДА, 17 ЯНУАРИ
„Кухнята на Звездев”/п/
„Всяка сутрин” – сутрешен блок
„Парламентът на живо“
Топ Шоп
НОВИНИ
Телемаркет
„Парламентът на живо“
НОВИНИ
„Парламентът на живо“
Телемаркет
НОВИНИ
„Кухнята на Звездев”
НОВИНИ
Топ шоп
“Всеки следобед” с Криси“
НОВИНИ
Телемаркет
„Имате думата”
НОВИНИ Централна емисия
“Денят на живо”
Патарински Live
СРЯДА, 17 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10.00 Новини
10.40 “Европространство”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
14.15 „В обектива”
14.30 новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок

„Спорт в обектива”
НОВИНИ
Патарински Live п/
“Денят на живо”/п/
„Спорт в обектива”/п/
НОВИНИ/п/
„Всеки следобед с Криси”
/п/
02:00 -07:00 – Повторения
ЧЕТВЪРТЪК, 18 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси”
02:00 -07:00– Повторения
ЧЕТВЪРТЪК, 18 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
10.40 Бъдете здрави
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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26
Диема
ЧЕТВЪРТЪК, 11 януари
06:00 „Кевин може да почака” –
сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11, /п/
08:45 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 14, /п/
10:00 „Драга фамилия” – сериал, сезон 3, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
12:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 2, /п/
13:00 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 10
14:00 „Комисар Рекс”
15:00 „Без убежище” – криминален екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Розана
Аркет, Кийран Кълкин, Тед
Ливайн, Тифани Таубман и
др.
17:00 „Теория за големия
взрив”- сериал, сезон 8
17:30 „Кевин може да почака”
(премиера) – сериал, сезон 1
18:00 „Драга фамилия” (премиера) – сериал, сезон 3
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4
22:00 „Двойници” – екшън
00:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4, /п/
01:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 12 януари
06:00 „Кевин може да почака” –
сериал, сезон 1
06:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11, /п/
08:45 „Комисар Рекс” – сериал,
ЕВРОКОМ
Четвъртък, 11 януари
10:00 Кардиограма - с проф. Д-р
Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко - Скрита
камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 156 еп. - Сериал
14:15 Баровки - 47 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай Колев
19:00 Шоколад и пипер - 155 еп. Сериал
20:00 Политика и спорт - с Иван
Търпоманов
21:00 Психологически портрет - с
Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники - 11
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с Иван
Търпоманов
03:00 Психологически портрет - с
Рени Анастасова
04:00 Криминални хроники - 11
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 156 еп. - Сериал
05:45 Баровки - 47 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай Колев
Петък, 12 януари
10:00 Светът и всичко в него - със
Симеон Идакиев
11:00 Криминални хроники - 11
еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:15
08:30
09:00
10:00
11:00
11:15
14:00
14:15
15:05
16:00
17:00
17:45
18:50
20:00
20:30

22:10
00:00

02:15

Петък, 12 януари
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Лев Лещенко, Григорий
Лепс, Леонид Агутин, Тамара
Гвердцители в юбилейном
концерте Сергея Жилина и
оркестра «Фонограф»
Юлия Рудина, Игорь Скляр
в многосерийном фильме
«Подземный переход» (16+)
Евгений Леонов, Станислав
Любшин, Юрий Яковлев в
фильме Георгия Данелии
«Кин-дза-дза!» (12+)
Людмила Гурченко, Олег
Борисов, Александр Абду-
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Най-гледаните
сезон 14, /п/
10:00 „Драга фамилия” – сериал, сезон 3, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7, /п/
12:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 2, /п/
13:00 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11
13:50 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 14
14:50 „Тежка кавалерия” – екшън с уч. на екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Вивика А. Фокс, Раз Адоти, Вив
Лийкок и др.
17:00 „Теория за големия
взрив”- сериал, сезон 8
17:30 „Кевин може да почака”
(премиера) – сериал, сезон 1
18:00 „Драга фамилия” (премиера) – сериал, сезон 3
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили
20:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4
22:00 „Анаконда: Потомство”
– приключенски екшън
с уч. Дейвид Хаселхоф,
Кристъл Алън, Райън
МакКлъски, Патрик
Риджъс, Антъни Грийн,
Джон Рис-Дейвис, Алън
О’Силва, Тома Данила и
др.
00:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4, /п/
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика, /п/
03:20 Еротичен телепазар

3 епизода
11:00 „Орденът” – екшън с уч.
на Жан-Клод Ван Дам,
Чарлтън Хестън, София
Милош, Брайън Томпсън,
Бен Крос, Алон Абутбул и
др., /п/
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Досиетата „Грим” сериал,сезон 1, 2 епизода
15:30 „Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа и
др.
17:30 „Ченгета Джен – Х” – екшън с уч. на Никълъс Це,
Стивън Фунг, Сам Лий,
Даниел Ву и др.
20:00 „Роки 2” – екшън с уч. на
Силвестър Сталоун, Талия
Шайър, Бърт Янг, Карл
Уедърс и др.
22:30 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 20
23:30 Професионална борба:
„Първична сила”
00:30 Еротичен телепазар

тин Ганев и др.ю
17:30 „Роки 2” – екшън с уч. на
Силвестър Сталоун, Талия
Шайър, Бърт Янг, Карл
Уедърс и др., /п/
20:00 „Кралят на скорпионите 3:
Изкуплението” – приключенски екшън с уч. на
Дейв Баутиста, Бостин
Кристофър, Джофри
Джулиано, Селина Ло, Рон
Пърлман и др.
22:10 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 20
23:10 Професионална борба:
„Челен сблъсък”
00:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:40 Еротичен телепазар

СЪБОТА, 13 януари
06:00 „Перфектната кола” – риалити, сезон 2, 2 епизода
07:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм, /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър ” – сериал, сезон 6,

НЕДЕЛЯ, 14 януари
06:00 „Перфектната кола” – риалити, сезон 2
06:30 „Досиетата „Грим” сериал,сезон 1, /п/
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър ” – сериал, сезон 6,
3 епизода
11:00 „Двойници” – екшънтрилър с уч. на на Брус
Уилис, Рада Мичъл, Розамунд Пайк, Джеймс Кромуел, Винг Реймс и др., /п/
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Досиетата „Грим” сериал,сезон 1
15:20 „Фаворитът 2” – екшън с
уч. на Майкъл Джей Уайт,
Скот Адкинс, Бен Крос,
Ели Данкер, Велизар
Бинев, Георги Златарев,
Ивайло Герасков, Вален-

ПОНЕДЕЛНИК, 15 януари
06:00 „Кевин може да почака” –
сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11, /п/
08:45 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 14 /п/
10:00 „Драга фамилия” – сериал, сезон 3, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, /п/
12:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3, /п/
13:00 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11
14:00 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 15
15:00 „Кралят на скорпионите
3: Изкуплението” – приключенски екшън с уч. на
Дейв Баутиста, Бостин
Кристофър, Джофри
Джулиано, Селина Ло, Рон
Пърлман и др., /п/
17:00 „Теория за големия
взрив”- сериал, сезон
8
17:30 „Кевин може да почака”
(премиера) – сериал, сезон 1

13:00 Новини
13:15 Наследницата - 157 еп. - Сериал
14:15 Баровки - 48 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай Колев
19:00 Шоколад и пипер - 156 еп. Сериал
20:00 Седмицата на #Иво - с Иво
Божков
21:00 Военна прокуратура - 19 еп.
- Сериал
22:00 Шпионката на Коко - Скрита
камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с Иво
Божков
03:00 Шпионката на Коко - Скрита
камера
03:30 Ключът към успеха
04:00 Военна прокуратура - 19 еп.
- Сериал
05:00 Наследницата - 157 еп. - Сериал
06:00 Преследвачът - 7 еп. - Сериал
Събота, 13 януари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с Иво
Божков
10:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с проф.
Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко - Скрита
камера
15:00 Кардиограма - с проф. Д-р
Надка Бояджиева

16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 31 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана
Аршева
18:00 Новини
18:20 Диви сърца - 20 еп. - Сериал
19:00 Диви сърца - 21 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Преследвачът - 8 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф. Д-р
Надка Бояджиева
05:00 Диви сърца - 20 еп. - Сериал
06:00 Диви сърца - 21 еп. - Сериал
Неделя, 14 януари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Кардиограма - с проф. Д-р
Надка Бояджиева
12:00 Политика и спорт - с Иван
Търпоманов
13:00 Делото на най-добрия ми
приятел - Приключенски
15:00 Refresh за здраве - със Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него - със
Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 32 еп.- Анима-

ция
17:30 Шпионката на Коко - Скрита
камера
18:00 Новини
18:30 Семеен лекар - 119 еп. - Сериал
20:00 Времена и нрави - с проф.
Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет - с
Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с проф.
Юлиан Вучков
05:30 Баровки - 48 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай Колев
Понеделник, 15 януари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 158 еп. Сериал
14:15 Баровки - 49 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Шоколад и пипер - 157
еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 19
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство

лов в фильме «Рецепт её
молодости» (12+)
05:00 Новости
05:10 Комедия «Операция „С Новым годом!“» (16+)
05:10
07:05
07:20
08:00
08:40
09:00
09:20
10:20
11:00
11:15
12:05

13:25

17:00
17:15

Събота, 13 януари
Комедия «Операция „С Новым годом!“» (16+)
«Смешарики. Спорт»
«Играй, гармонь любимая!»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
«Барбара Брыльска. «Мужчины не имеют шанса» (12+)»
«Смак» (12+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт»
Лев Лещенко, Григорий
Лепс, Леонид Агутин, Тамара
Гвердцители в юбилейном
концерте Сергея Жилина и
оркестра «Фонограф»
Премьера. Екатерина Климова, Иван Оганесян в фильме «Я люблю своего мужа»
(12+)
Вечерние новости (с субтитрами)
Ирина Муравьёва, Татьяна
Васильева в фильме «Самая
обаятельная и привлекательная» (12+)

18:45
20:00
20:20
21:50
01:25

03:40
05:00
05:10
05:35

тв програми

Български

«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Старый Новый год на Первом (16+)
Вячеслав Невинный,
Александр Калягин, Ирина
Мирошниченко, Анастасия Немоляева в фильме
«Старый Новый год» (12+)
«Поле чудес» (16+)
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
Ольга Аросева, Евгений Весник в комедии «Трембита»

Неделя, 14 януари
05:35 Ольга Аросева, Евгений Весник в комедии «Трембита»
07:20 «Смешарики. ПИН-код»
07:30 «Часовой» (12+)
08:00 «Здоровье» (16+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:25 Премьера. «Анна Самохина.
„Запомните меня молодой и
красивой“»
10:20 Премьера. «Дорогая переДача» (12+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:05 «Падал прошлогодний снег».
Мультфильм

18:00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериал, сезон 3
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили
20:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Пастирът” – екшън с
уч. на Жан Клод Ван Дам,
Скот Адкинс, Стивън
Лорд, Гари Макдоналд,
Натали Роб, Майлс Андерсън и др.
00:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4, /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/

20:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4
22:00 „Заместникът” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Джули Кокс, Алън Маккена, Уилям Таплей, Иън
Вирго и др.
00:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4, /п/
01:00 Еротичен телепазар

10.I. - 16.I.2018 г.
22:00 „Кървав спорт” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Форест Уитакър, Доналд
Гиб и др.
00:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4, /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”

17:30 „Кевин може да почака”
(премиера) – сериал, сезон 1
18:00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериал, сезон 3
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили

СРЯДА, 17 януари
06:00 „Кевин може да почака” –
сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11, /п/
08:45 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 15, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериал, сезон 3, /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7, /п/
12:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3, /п/
13:00 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11
14:00 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 15
15:00 „Фаворитът 2” – екшън с
уч. на Майкъл Джей Уайт,
Скот Адкинс, Бен Крос,
Ели Данкер, Велизар
Бинев, Георги Златарев,
Ивайло Герасков, Валентин Ганев и др., /п/
17:00 „Теория за големия
взрив”- сериал, сезон 8
17:30 „Кевин може да почака”
(премиера) – сериал, сезон 1
18:00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериал, сезон 3
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4

ЧЕТВЪРТЪК, 18 януари
06:00 „Кевин може да почака” –
сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11, /п/
08:45 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 15, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3, /п/
13:00 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 10
14:00 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 15
15:00 „Пастирът” – екшън с
уч. на Жан Клод Ван Дам,
Скот Адкинс, Стивън
Лорд, Гари Макдоналд,
Натали Роб, Майлс Андерсън и др., /п/
17:00 „Теория за големия
взрив”- сериал, сезон 8
17:30 „Кевин може да почака”
(премиера) – сериал, сезон 1
18:00 „Пожарникарите от Чикаго” – сериал, сезон 3
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3
21:00 „Хавай 5-0” - сериал, сезон 4
22:00 „Looper: Убиец във времето” – екшън-фантастикa
с уч. Брус Уилис, Джоузеф
Гордън-Левит, Емили
Блънт, Пол Дано, Пайпър
Перабо и др.

01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
04:00 Военна прокуратура - 19
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 158 еп. Сериал
05:45 Баровки - 49 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Вторник, 16 януари
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 159 еп. Сериал
14:15 Баровки - 50 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Шоколад и пипер - 158
еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Ченгета под прикритие 6 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Ченгета под прикритие 6 еп. - Сериал
04:00 Светът и всичко в него -

със Симеон Идакиев
05:00 Наследницата - 159 еп. Сериал
05:45 Баровки - 50 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Сряда, 17 януари
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Ченгета под прикритие 6 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 160 еп. Сериал
14:15 Баровки - 51 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Шоколад и пипер - 159
еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж

Ганчев
05:00 Наследницата - 160 еп. Сериал
05:45 Баровки - 51 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 18 януари
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 161 еп. Сериал
14:15 Баровки - 52 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Шоколад и пипер - 160
еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники 12 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
04:00 Криминални хроники 12 еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 161 еп. Сериал
05:45 Баровки - 52 еп. - Сериал

ВТОРНИК, 16 януари
06:00 „Кевин може да почака” –
сериал, сезон 1, /п/
06:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 8
07:30 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11, /п/
08:45 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 15, /п/
10:00 „Пожарникарите от Чикаго”
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, /п/
12:00 „Етажна собственост” сериал, сезон 3, /п/
13:00 „Военни престъпления” –
сериал, сезон 11
14:00 „Комисар Рекс” – сериал,
сезон 15
15:00 „Фаворитът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа и
др., /п/
17:00 „Теория за големия
взрив”- сериал, сезон 8

12:40 Алексей Нилов в комедии
«Моя мама — невеста» (12+)
14:00 Иван Ургант, Сергей Светлаков, Артур Смольянинов,
Сергей Гармаш в фильме
«Ёлки» (12+)
15:45 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+)
18:30 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск
20:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал
(16+)
23:50 Николай Бурляев, Наталья
Андрейченко, Инна Чурикова в фильме «Военно-полевой роман» (12+)
01:25 Андрей Миронов, Ия Нинидзе, Людмила Гурченко,
Сергей Захаров, Александр
Ширвиндт в фильме «Небесные ласточки» (12+)
03:35 Фаина Раневская, Алексей
Грибов, Зоя Федорова в фильме «Свадьба»
05:00 Телеканал «Доброе утро»

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 12 януари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное время
11:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное время
13:55 Пешком... Мышкин
затейливый
14:25 Семейный детектив
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное время
17:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Необыкновенный
Огонек-2018
21:45 Три секунды
22:35 На перекрестке радости и горя. Х/ф
01:35 Простая история.
Х/ф

03:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
04:05 Пешком... Мышкин
затейливый
Събота, 13 януари
05:00 В бегах. Х/ф
07:00 Вести. Местное время
07:20 В бегах. Х/ф. Продолжение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 “Измайловский
парк”. Большой
юмористический
концерт
12:45 Ближний круг Сергея Голомазова
13:40 Теория невероятности. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Аншлаг. Старый Новый год
23:15 Вечная сказка. Х/ф
00:55 Почти смешная история. Х/ф
03:30 Ближний круг Сергея Голомазова
04:30 Живые истории

Неделя, 14 януари
05:10 На перекрестке радости и горя. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разрешается в Новый год!
13:25 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
14:10 Пешком... Тутаев
пейзажный
14:40 Легенды кино.
Алексей Смирнов
15:10 Женатый холостяк.
Х/ф
16:45 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Валаам
21:50 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:40 Внимание! В связи с
профилактическими
работами перерыв в
вещании до 06.00

10.I. - 16.I.2018 г.

Забавни
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Български

минути

27

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА
ВОДОРАВНО: “Мистър Бийн”. Иванович. ТАНГ. Офорт. Аманита. Каролев. ОТВЕСНО: Китара. Енарета. Атанасов. Саратога. Окалина. Атила. Етнос. Камен.

2

28

Обяви

малки обяви
0878/345398,
0893/514839,
0887/732680 - купува
стари монети, часовници, картини, фотоапарати, метали, стари
бижута
02/8566830,
0887/585240 - продава уникалната книга
"Умеете ли да се държите в обществото" и
социологическа литература
0896/722938 - продава: мъжко кожено
яке, употребявано, но в
много добро състояние
- голям размер, спортно - 50 лв., халат нов,
неупотребяван - 10 лв.
0895/726638 - търся контакти с роднини и приятели на Игна Велинова, родена
около 1920 г., раждала
през февруари 1940 г.
в Плевен
02/8566830,
0887/585240 - продава видео и касети, грамофон и плочи; продава панелна дограма
0886/746780 - след
20 ч. - продава оригинална нова съветска
комплектована с клапани за МТЗ-80 "Болгар". Цена 650 лв.
0898/380387,
02/8242129 - продава микроскоп, китеник, спортен велосипед, приставки за бормашина - ренде, трион,
аптекарска везна, речници, романи, старинен часовник
0876/179992 – безработен, страдам от
катаракта и сърдечна
недостатъчност. Хора, помогнете с пари и
храна!
0899/892045 – проводник венелитов нов

6 мм/180 м – 200 лв.,
електрическо фабрично ново апартаментно
табло с 9 автоматични
предпазителя – 60 лв.
0888/606053 – купува български лентов
фотоапарат „Еделвайс”
0882/92121100,
след 18 ч. – продава
скулптурен портрет
на „Тайната вечеря на
Исус Христос”. Цена по
споразумение.
02/8727480 – продава нови родопски одеяла – 15 лв./бр., ръчна
шевна машина „Богиня”, антика – 30 лв., с
лека повреда
0877/882177 – продава бокс с много европейски инструменти за
механична и електромонтажна работа – 100
лв.; европейски ръчна
електрическа бормашина „Ровер плюс” с
два оборота за пробиване и един обратен
за пробиване на бетон
и желязо, с 28 бургии
за бетон и желязо, вибрираща – за бетон –
120 лв.
0899/892045 – „Необятният свят на билките” – обемисто произведение – 100 лв., „Човешкият организъм
здрав и болен”, немски превод, обемисто
произведение с цветни снимки и лечение на
човешкия организъм
0897/507266 – продава мерцедес ВИТО
7+1 и лада, коли на метан. Спешно!
0878/193005 – търси инвеститор за годжи
бери, орехи, леска, лавандула, 16 дка, еко район с. Антон, Сф; продава вибромасажорен
мотор – нов, NOBECK.
Цена по договаряне
0888/245413 - про-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Изминаха
18 ГОДИНИ
без скъпата ни майка и баба

ТОДОРКА ПАНАЙОТОВА
КОЛЧЕВА

на 90 години, от Варна
Да си спомним с много обич
и признателност! Поклон
пред светлата ти памет!
Почивай в мир!
От дъщеря Маргарита, син Симеон и внучки

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 11.1.2018 г. се навършват
5 години
откакто напусна този свет
о. з. полковник

Младен Христов Полеганов
Роден в с. Цървена ябълка,
живял и починал в София
Самотно и тъжно е у дома без тебе!
Страдаме! Болезнено и… мъчително!
Но пазим спомена за дните, когато
бяхме заедно, и ти благодарим за всичко,
което направи за нас!
Поклон!
От нас, твоето семейство
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Съобщения

Български

дава нова ръчна месомелачка - 60 лв., нов газов котлон - 68 лв., две
вълнени одеяла - по 28
лв., грамофонни плочи по 8 лв./бр., 1960 г., продава две запазени персийски пътеки за спалня - по 28 лв./бр., прахосмукачка - 28 лв., сокоизстисквачка - 38 лв.
0882/121100 - продава запазен нов немски слухов апарат на изгодна цена - 150 лв.
0877993100,
02/9818508, продава
пишещи машини „Марица” латиница и кирилица, факс апарат, телевизор Вeko - София
0885/083606,
02/9277167 – продава гуми „Корморан” с
джанти 175 х 13, на 500
км, за лада – по 10 лв.
за брой. Общо 4 бр. Микроскоп. Домашен майстор поправя мебели,
дограма и др. Продава
аптекарска везна, китеник, спортен велосипед, телевизор LG и
“”Funai”, приставки за
бормашина – ренде,
трион
0889/378252 – продава машина за плетене на оградна мрежа
– 130 лв.; чехли от агнешка кожа №38 и 42 –
20 лв.; печка за отопление конвектор 2000 w
– 42 лв.
0879/864103 – продава ГАЗ-53, бордови
дизел – Перкинс, ИЖ
„Планета” – 350 куб. мотоциклет, ГНП за Мадара
0876/924275 – купува пощенски марки,
и пътували пощенски
пликове и картички до
1945 г.
0895/139880 – нов
дарак за влачене на
вълна – малогабаритен, тегло 300 кг, производителност 5 кг/час.
Цена 2000 лв.
02/9738324 – давам
безвъзмездно за лежащо болен масажиращ
дюшек, комбинирана
количка за баня и тоалетна
07126/2426,
0889929724 - продава
банциг и циркуляр за
дърва, фургонче, удобно за пазач, горски работници и механизатори, придвижва се с лека кола

имоти

0899/297967 - продава вила в Момин проход - триетажна, може
и поотделно I етаж - 20
хил. евро, II и III обзаведени х 25 хил. евро,
с минерална вода
0896/785986 - продава лозе 2 дка с малка вила - 46 кв. м, близо до болницата в Балчик, с изглед към морето - 50 хил. лв.
0878/181538 – продава къща в Ставерци,
Плевенско, с 5 стаи,
декар двор, стопански
сгради
0894/220590 – продава 1 дка празно дворно място в село Засмяно, на 30 км от Варна в
посока Добрич, в регулация – 2000 лв.
0885/335852
и
0889/433582 – продава УПИ с бунгало 16 кв.
м, фургон, лози и овощни дървета – с. Бошуля, Пазарджишко – 12
хил. лв.
0895/307569 – продава партер в Бургас
близо до Краснодар,
става и за живеене, или
дава под наем
0897/050151 – продава двуетажна къща,
декар двор, стопански
сгради, кладенец – в с.
Огнен, Бургаско. Цена
8000 лв.
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж, в
центъра на гр. Рудозем,
обл. Смолян
0884/766588 – жена
с френски и руски език
търси работа без заплащане, срещу ползване
на празно помещение
при почтени хора
02/8665624 – дава
под наем таван за ремонт, мазета със санитарен възел и площ за
паркиране
0899/892045 – продава/заменя имот за
малък апартамент в
София. 880 кв. м, до
водите на язовир „Искър”. С нотариален акт
– двустайна дървена
къща 18 кв. м, масивен
строеж 68 кв. м, готов

за първа плоча. Много
строителен материал.
Облагороден. Електрификация, инфраструктура, отлична панорама. За лов на патици,
гъски, сърни, елени и
др. Риболов, туризъм,
ски – на 40 км от София
и на 25 км от Боровец
0988/722370 – дава
самостоятелна стая на
мъж, жена или семейство за символична сума – в София, „Х. Димитър”, срещу елементарна помощ
02/8665624 – дава
под наем таванско помещение за ремонт и
мазе със санитарен възел за работилница
0877/852693 - продава парцели 760 кв. м с
ПУП в кв. Виница, Варна
0305/29320 – продава етаж от къща в София, 4 стаи, 2-и етаж, с
голяма тераса, сменена
дограма, 120 кв. м
0977/852339 – продава обзаведена добруджанска къща с
кьошк, 3 стаи, антре, баня, двор 1,3 дка, стопански сгради, овошки – в
центъра на гр. Алфатар
0889/524801 – купува/заменя с тристаен лукс за вила лукс с
цел постоянно живеене, врачански лозя
0879/694192 – продава 800 кв. м двор с къща в с. Ясен, Плевенско
0988/783323 – дава
под наем гараж, оборудван с ток и вода. Изгодни условия!
02/4690408 – продава/заменя голяма
реконструирана, функционално обзаведена с
всички екстри, с гараж
– за по-малка боксониера. Купува боксониера или самостоятелна
стая
0884/741516,
0878/460617 - продава офис със статут за
живеене, напълно обзаведен - Варна, комплекс Свети Константин и Елена, 35 кв. м и
паркомясто; или заменя срещу гарсониера в
София
02/8743738 – продава ½ идеални части
от имот: двор 650 кв. м
и майсторска къща 80
кв. м на два етажа в с.
Телиш
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0885204295 – продава курортен имот:
двор 530 кв. м със законна масивна вила 50
кв. м във вилна зона Батулия
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж,
център – в Рудозем,
обл. Смолян
0878/959581 - продава имот 500 кв. м за
живеене, в Троянския
балкан близо до Троян, с асфалтов път, река. Цена 16 хил. евро
0882/550389 – заменя източен нов необзаведен апартамент - 65
кв. м, във втора зона –
Варна, за подобен или
къща в София и Пловдив
0886/119257 – дава
под наем помещение за
магазин/офис
0884/766588 - спешно наемам празно помещение до 30 кв. м,
добър гараж или друго
0889/027105 (след
19 ч.) – продава малка масивна къща 70 кв.
м, ремонтирана, с двор
1300 кв. м, ток, вода,
близо до Пловдив
0878/905168,
056/827704 – иглолистна гора 3,5 дка в с.
Гълъбовци, Софийско,
масив, Ковачевица
0886/277164 – продава обзаведена нова
вила в с. Искрец, Софийско, близо до санаториума. Излаз на асфалт. Цена след оглед
– изгодно!
0882/488551 – продава подземен гараж в
центъра на Пловдив
0898/798427 – продава вила целогодишно живеене, с баня, тоалет, свой водопровод от сонда, адресна
регистрация общ. Столична
0876/803190 – продава хубава обзаведена къща, доскоро обитавана, с 3 стаи и баня
– в Плевенско
0889/825673 – продава двуетажна къща
700 кв. м, с двор, в с.
Галиче, Врачанска област. Цена 5000 лева
0878/688414 – продава двуетажна къща,
лятна кухня, стопански
постройки, двор, недалеч от Русе, живописен
район!
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ЛУНеН
КАЛеНДАр

10 яНУари, 22 лУНеН деН, трета
ЧетВърт, лУНа ВъВ ВеЗНи
Да внесете промени в живота
си е мъдро решение, но ни бива
много до бързате. Внимавайте –
във водите на живота може да има
и акули и ако правите много резки
движения, може да ги привлечете.
11 яНУари, 23 лУНеН деН,
НаМаляВаЩа лУНа,
лУНа В скОрПиОН
Мрачните мисли за целта и
смисъла на живота оставете за
друг път. През този период е нужно да общувате с колкото се може повече хора. Повеселете се с
приятели.
12 яНУари, 24 лУНеН деН,
НаМаляВаЩа лУНа,
лУНа В скОрПиОН
Препоръчително е дори да се
свържете с роднини и близки, които отдавна сте почти забравили.
Контактът с тях ще ви донесе маса
приятни емоции. Здравето ви ще
бъде непоклатимо въпреки студеното време.
13 яНУари, 25 лУНеН деН,
НаМаляВаЩа лУНа,
лУНа В стрелеЦ
Може да поразредите контактите си – нима е нужно да сте винаги
на разположение на целия свят? За
сметка на това може да се обърнете към семейството и близките си –
те отдавна жадуват за вашето внимание. Ще се радвате също така на
добро здраве.
14 яНУари, 26 лУНеН деН,
НаМаляВаЩа лУНа,
лУНа В стрелеЦ
В последно време доста често
рискувате. Ако се обърнете назад,
ще видите и ефекта от тези свои
действия. Продължете да действате в същата посока, даже и по-смело – резултатът ще надхвърли вашите очаквания.
15 яНУари, 27 лУНеН деН,
НаМаляВаЩа лУНа,
лУНа В кОЗирОг
Възможно е да почувствате умора от общуването с хората около вас.
Това, разбира се, е бял кахър, но защо пък да не отстраните причините.
Време е да поставите приоритетите
си в отношенията.
16 яНУари, 28 лУНеН деН,
НаМаляВаЩа лУНа,
лУНа В кОЗирОг
Всичко зависи от вашето настроение. Затова се стремете да не губите присъствие на духа и да не се
ядосвате за дреболии. Звездите са
с вас и по отношение на финансите.

Обяви
ЧЕСТИТО!
ЧЕСТИТ РОЖДЕН И ИМЕН ДЕН!
ВЕСЕЛА НОВА 2018 ГОДИНА
И СВЕТЛИ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ
на сТЕФАН НиКОЛАЕВ
от с. Гагово, общ.
Попово, обл. Търговище
Кошница с цветя –
макове аленочервени,
за постъпки и дела
достойно проявени
на поета Стефан
Николаев Тодоров
поднасяме с много
почит, благодарност и
любов, с дълбок до земи
поклон почтен
по случай 64-ия му
рожден и имен ден!
На многая и благая лета!
С уважение и признателност!
От д-р севдалина
и медицинската сестра донка
Цаневи от гр. Попово, обл. търговище,
живеещи в стара Загора

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 6 януари на

гОсПОДиНКА иВАНОВА КАЛЪПОВА

от с Веселиново, Ямболско,
родена през 1933 г., пенсионерка
Пожелавам й спокойни старини,
здраве и да стигне юбилея 1 век!
Поздрави и за всички, родени на
тази дата, в област Ямбол!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. добрич

ЗаПОЗнайте се

40-годишен работещ
варненец 182/96, не пуша,
не пия, търся жена до 37
години от Североизточна България за създаване
на семейство и деца. тел.
0877430258 след 19 ч
0877/619012 – мъж на 72
г. от Великотърновския регион търси жена до 67 г. от
цялата страна – да не пуши,
да живее при мен на село
0877/402437 – добра,
симпатична 70 г. спешно
търси подслон и финансова подкрепа при възрастен самотен софиянец

0896/255929 – 60 г./172
кг, осигурен, самостоятелен търси сериозна жена,
копнееща за нежност, разбирателство за цял живот.
Чакам те!
0893/558487 – вдовец,
68/169/72, търси жена от
Разград, Русе, Шумен, 6870 г. Моли само сериозни
обаждания!
02/4445711 – г-н на 78
г., 180/80 кг, интелигентен,
осигурен, още здрав, с добър външен вид, с кола, желае запознанство с подобна г-жа
1750 софия, ина елисеева, до поискване! –
от грижи за другите пропускаш себе си. Търси
77-82-годишен от София,
Западна България – чрез
доверие и грижа - за съвместен живот
0988/990836 – софиян-

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (10.I.- 16.I.2018 г.)
ОВеН - В началото на периода мнозина от вас ще
се нуждаят от духовни
стимули, благодарение на които ще възстановите баланса в отношенията с близките. Търсете
и нови пътища за реализирането на идеите си.
телеЦ - До средата на
периода при мнозина
късметът ще е съсредоточен в семейството. Голяма
част от вас ще изберат момента за пълноценен отдих. Очаква ви добро здраве и нови инициативи.
БлиЗНаЦи - Ще се отвори възможност за повишаване на приходите
ви. Стремете се да не пропуснете радостните събития, на които
можете да се насладите. Ще осъществите пътувания с децата си.
рак - Добре е да укрепите надеждата си,
ако ви се иска да живеете в пълна хармония със себе си. Пред
вас ще се открият великолепни
перспективи.

лъВ - Не се колебайте да
поставяте своите изисквания към близките си,
защото само така ще подобрите климата в семейството. Погрижете се за здравето си, което
е леко разклатено на този етап.
деВа - В края на периода
ще ви се наложи да се занимавате с дейност, която ще ви отвори повече възможности за материални придобивки. Опитайте се да я съчетаете
с потребността ви от пълноценен отдих.
ВеЗНи - Обърнете внимание на близките си, които ще се нуждаят от съветите ви. През последните дни
от седмицата посветете времето
си на занимания, които доставят
радост на всички ви.
скОрПиОН - Опитайте се
да следвате стриктен режим на хранене, почивка и
натоварване. Добре е да заложите на физическите усилия, които
ще са ви от полза за разтоварване от натрупаното напрежение.

2

Български

стрелеЦ - Направете
необходимите усилия,
за да извлечете полза
от появилите се пред вас предизвикателства. Ще стабилизирате както здравето, така и материалното си положение.
кОЗирОг - Не поемайте ангажименти към родители или приятели, с които не
можете да се съобразите. Избягвайте инициативи, които биха
могли да ви поставят в зависимост от някого.
ВОдОлей - До средата
на периода внесете разнообразие в живота си.
Не се отдавайте на занимания,
които са ви омръзнали, впуснете
се в нови предизвикателства, които ще имат благоприятен ефект
и върху тонуса ви.
риБи - Избягвайте възникването на напрежение в отношенията ви с приятели
и близки, по-добре е да сте готови
да направите някои компромиси,
за да се радвате отново на спокойствие в дома си. ДЖеСИКА

Съобщения
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на полковника
от резерва

сТАНЧО БОТЕВ сТАНЧЕВ

от София, на 12.1.2018 г.!
Роден на 12 януари 1929 г.
в с. Голяма вода, Шуменско,
учил и работил в Шумен
Служи в защита на родината 12 години в Гранични и
вътрешни войски. След завършване школата
на МВР до пенсионирането си в продължение
на 43 години работи на отговорни длъжности
по сигурността в органите на МВР в страната и
София. Многократно награждаван с високи награди а службата си.
С благороден характер, интелигентен, с твърди социалистически възгледи, изявен общественик, приятен събеседник. Добър и грижовен
съпруг, отговорен баща, обичан дядо, уважаван приятел.
Честити 89 години от твоето рождение!
Пожелаваме ви здраве, спокойни старини
и дълголетие!
От семейството, другари и приятели
от Националната асоциация „сигурност”

покана

НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ КАНИ студентите с посребрени
коси на поредното занятие на тема: НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ДОХОДИТЕ НА ХОРАТА
Лектор: акад. Стефан Воденичаров.
Ще ви предложим кратка артистично-музикална програма.
12.І.2018 г. от 10 ч. съюз на архитектите,
софия, ул. „кракра“ №11. Вход свободен!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

на иВАНКА сиМЕОНОВА МиХАЙЛОВА
от с. Овчеполци
Ване, бъди ни жива и здрава!
От баща симеон и майка стоянка
ка, около 60 г., симпатична,
търси своята половинка –
почтен вдовец на подходяща възраст
0988/742930 – 59 г./173
см/65 кг, работи, обича разходките сред природата,
търси добра жена с приятна визия, да не пие и да
не пуши, с добър външен
вид и зд рава.
0877/787202 – търси си
другарче самотно от Брестовица, Пловдивско, на 70 г.
090/363906 – самотна вдовица от софийско

село, финансово независима, търси мъжко рамо
до себе си, топлина, уют,
близост
0877/402437 – добра,
симпатична 70 г. спешно
търси подслон и финансова подкрепа при възрастен самотен софиянец
0894/526888 – 67 г./168
см, мъж от София търси
жена от 50 до 65 г., домошар, самотна, симпатична,
от София и областта – за сериозна връзка. Без есемеси и кликване!

времетО

29
поздрав
По случай
50 гОдиНи
от уволнението
поздравявам
всички живи и
здрави мои бойни
другари, служили в
поделение 50-250 –
карлово, през 19651967 г. при майор
Биков.
георги
сукарев,
гр. Брезово,
обл. Пловдив,
0888470822

поздрав
Фондация "Листопад на спомените" и
лично госпожа Данка Стоянова поздравяват всички бивши
настоящи и бъдещи
участници в "Поетичния листопад" с
Новата 2018 г. с пожелания за
още по високи творчески успехи, здраве и лично щастие.
с поздрав
данка стоянова
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Камила и бодил
Тъй както кротко си пасяла
една камила там, край Нил,
тя най-внезапно налетяла
върху един голям бодил.
- Я махай се, ако обичаш! –
Ян НОВАКОВ

ой е Архилох?
Архилох е древногръцки поет,
живял някъде около
680–645 година преди
Христа. Смята се, че той
е най-ранният лирик в
европейската литература. Аз лично го смятам
и за един от най-ранните сатирици, но за това –
по-късно.
Архилох е бил поет
пройдоха. Препитавал
се е главно чрез скитничество, чрез разбойничество и чрез наемна военна служба, което
не се различава от разбойничеството кой знае
колко. За жалост от творчеството му са запазени
само фрагменти, но и те
категорично говорят, че
имаме работа с голям поет. Вижте само това:
С моето копие хлябът ми
ръжен замесен е,
с моето копие мачкат
осмарското вино за мене.
Пия – облегнат на моето копие.
Е, хубаво е, дявол да го
Жейно
ЖЕЙНОВ

Архилох и другите
вземе, нали?
Но Архилох е
бил пройдоха. По
тази причина някой си Ликамб – богат древен грък
и баща
на красива древна гъркиня на име
Необула
– се заинатява и
не му дава Необула за съпруга.
Това докарва Архилох до бяс и той започва да съчинява гневни, остри, язвителни
епиграми срещу Ликамб. По онова време
не е имало вестници,
списания, телевизия

Не давам, той е
за финансовата ни
стабилост.

й рекъл той с остър тон. Не знаеш ли, добро добиче,
че вчера боднах даже слон!
„Уплаших я!“ – решил бодилът
и поизпъчил си снагата
и на страхливата камила
се озовал след миг в устата...
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

ПРЕПИТАНИЕ
Вкъщи възрастни и внуци

„преяждаме” със зеленчуци,
А заклетите хайдуци
глад „залъгват” със суджуци.

ПРАКТИЧЕН
ИЗБОР

- Дядо, аз не искам куче! –
Двама съседи по
къща имали кладенци
в дворовете си. Един
ден единият подвикнал през оградата:
- Комшу, ще ми дадеш ли две кофи вода?
Другият:
- Ела и си налей де!
Налял си две кофи
вода и отишъл, та ги
сипал в своя кладенец. След малко пак
пита:
- Я да ми дадеш още
две кофи.
- Бе ти нали имаш
кладенец у вас? Вода
ли нямаш, що ли?
- Не бре, комшу,
имам вода, но тъщата падна в кладенеца
и таман й е до брадичката.

Един мъж се прибира по-рано вкъщи
и заварва жена си гола, на масата – шампанско, шоколадови
бонбони, свещи…
– Какво става тук?

казва малкото ни внуче.
Вметва хитрото хлапенце:
- Да осиновим прасенце!

а в туризма – Благой Рагин.

Или емигриращи,
или протестиращи.

Дойде му времето у нас
комай народната просвета
да въведе учебен час
по пафкане на наргилета.
Рачо ПОПОВ

ИНОВАТИВНО
Нашенски ЮНАЦИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТОЖЕРИ

В критицизма – Радой Ралин,

ВИЦОТЕКА
– Ами дойде кумът
на гости…
– И какво, да не ти
налетя?
– Ами малко ме целуна…
– Така ли? Къде?
– По устата…
– Още?
– После по врата…
– Другаде?
– По гърдите…
– След това?
– И по корема…
– И после?
– По колената…
– Не прескачаааййй!

- Колко вида любов
има?
- 3 вида - френска,
шведска и българо-съветска...

- Скъпа, занимавай
се с чистенето, пазаруването, готвенето,
прането, гладенето.
Докато си моя жена,
няма да работиш.


Полезен съвет:
Привързвайки се
към някого, задължително запомнете вида
на възела.

Прибирам се вкъщи и жената веднага
носи лаптопа на масата и казва:
- Има снимки на гола жена на лаптопа ти.
Какво съм ти казвала
за посещаването на
порно сайтове?
- Не съм посещавал
никакви порно сайтове, жено - сочейки към
екрана. - Виж, тя лежи
на нашия диван.

Алкохолът убива
мозъчните клетки, но
не всички, а само тези, които отказват да
пият!

Съпругата:
– Скъпи, тази наша

Хумор

прахосмукачка въобще не смуче вече...
Съпругът:
– Вбесяващо е, нали?

Джон, вярно ли е,
че българският премиер е нарекъл българите прости, а мнозинството от тях го избира вече трети път за
премиер?
- Да, сър, вярно е.
- Тогава защо вдигат врява, възмущават се и се обиждат,
когато някой си професор им бил казал,
че 80% са дебили,
Джон?
Нали той им е казал
същото, което вече им
е казвал и избираният
три пъти от самите тях
премиер?
- Ми дебили, сър.

Може да имате
маркови дрехи, но само Емо Чолаков определя кои от тях ще обличате.

и радио,
но това
не пречи епиграмите
да добият популярност.
Масовата
публика
ги знаела
наизуст,
те се разпространявали
от уста на
ухо и от
ухо на уста, вследствие на
което Ликамб бил дотолкова
опозорен, че в един
прекрасен ден си метнал примката на врата
и се обесил.
Дааа, други са били тогава времената,
други са били нравите! Един сатирик прой-
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доха довежда мишената на своите сатири до самоубийство!
Ей на това му се вика
ефективна критика!
А сега? Помислете си какво е сега! И сега има сатирици пройдохи. Аз
ги познавам лично.
Всичките. Или поне повечето от тях.
И съчиняват епиграми не по-зле от Архилох, уверявам ви!
Но осмиваните от тях
обекти днес не реагират на критиката
като оня старец Ликамб. Не, не реагират
като него… А жалко!
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: Авторът с ръка на сърцето се закле, че с този текст
не цели да предизвика масови самоубийства из горните
етажи на властта, а
просто си разсъждава за силата на сатирата – някога и сега.
Димитър БЕЖАНСКИ

ОТЧЕТ

Неотдавна чухме премиера,
че добре ни управлява:
„Вярвайте ми, хора,
от вас вземам, на вас давам!”
Разведри ми се лицето,
кръвното ми скочи двеста,
а сърцето ми болнаво, клето,
заигра като невеста.
Размечтах се чисто по човешки,
поразхлабих си каиша.
Пак ще има хляб, месце и дрешки
и по-леко ще се диша!
А на тия вечни критикари,
недоволни пенсионери,
скоро шипове и катинари
за уста ще се намерят.
Младен КОТИН
Стайко
КОЛЕВ

- Остави ги тези, за тях алкохолът
е по-важен от нас.

ЖИВОТЪТ

За някои хора бил поема.
За други бил направо ода.
За нас май никакъв го няма.
Кои сме ние ли? Народа!

МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

Колко самомнителни политици
по екраните вдигат врява.
А след тях – ни брашно, ни трици,
само политическа плява.

БЪЛГАРИЙО

Ти си сякаш кът от рая,
а пък толкоз много мъка
в теб се трупа, че накрая
май ще се превърнеш в пъкъл.
Петко СПАСОВ, Плевен
Страницата подготви Невена Николова
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