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Средните цени на дребно на млечните продукти в България през 2018 г.
са с около 2-4% по-високи, отколкото
На стр. 3
през 2017 г.

Повече
песни, мир
и любов!

Поскъпване
на млечните
продукти

Така не може!

Гостува ни
Мими ивАНовА
- Мими, добре
дошли! Заедно с
вашия съпруг и
сценичен партньор развигор
Попов сте творили и по времето на социализма, и днес,

в
демокрацията.
равносметката каква е?
- Благодаря ви за
поканата да съм гост
на вестник „Пенсионери”! Добре знам, че
нищо не е само черно
или бяло.

На стр. 30

Благородно намерение
и чиновническо бездушие
Бизнесмен желае да дари криптопари
на всеки пенсионер

Въпреки напъните на управниците да внушат стабилност и благополучие неумолимите цифри показват
унизителното положение на родното пенсионерство.
Сравнението е убийствено. България се класира далече след Албания, Габон, Перу, Еквадор, Боливия с точно 83 евро минимална пенсия за 2017 г.
На стр. 4
поЗиЦиЯ

Защитник
на народа

държавният глава произнесе нетрадиционно критично слово минути преди настъпването на новата
2019 г. по своя директен и смел начин посочи неизпълнените задачи през отминалата 2018-а. остротата
на изказа вбеси изпълнителната власт, опитваща се
да внушава небивали успехи. Не обичат управниците
да им се казва истината в очите. А тя е, че не по фалНа стр. 4 по
шиви хвалби определяме бита си, а по недоимъка,
непосилните цени на стоки и услуги от първа необходимост, по административния хаос и корупцията, по
ниската раждаемост и високата смъртност, по минималната пенсия, равна приблизително на дневната
надница на разбунтувалия се французин…
Разни „политолози”, бивши десни министри с пяна
на устата възроптаха против призива на Радев всички заедно да се захванем с подреждането на общия
дом. Звучало им комунистически. Не желаят да разберат, че да вади безобразията на властниците на
показ е пряко функционално задължение на президента. Той казва онова, което преобладаващата част от
хората мислим и чувстваме. да ни е жив и здрав, да
бъде винаги такъв, какъвто е – защитник на народа!
„П“

Абонирайте се
до 15 януари във
всички пощенски
станции

1 месец
3 лв.
2 месеца 5,40 лв.
5 месеца 13,20 лв.
11 месеца 28,80 лв.
каТалОЖЕН №552

Изразявам чрез нашия вестник мнението си за престъпното отношение на управляващите към пенсионерите и инвалидите.
Първият социален удар вър-

ху пенсиите бе през 1992 г. с
приетия Закон за изменение и
допълнение на Закона за пенсиите, където те се сринаха с
1/3, а при някои намаляха два
пъти.
На стр. 2

Всенароден
любимец
През декември м. г. се навършиха 6 години, откакто Георги Калоянчев не е сред
нас. Големият български актьор си отиде
на 18 декември 2012 г., 26 дни преди да навърши 88.
С този текст искаме да изразим дълбокото си
предклонение пред вечния талант.

На стр. 31

„Ще дойдеш ли на моето
погребение, Саня?”

Осъдително е отношението на нобеловия лауреат и всепризнат съветски дисидент Александър Солженицин към
първата му съпруга. Дори по повод неговата
100-годишнина – 11 декември 2018 г., в спе-

Õрам на áългарсêата
êниæнина

На стр. 7

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” на 140 г.

циалната изложба, посветена
на живота му, няма фотоси на
Наталия Решетовска, което е
крайно несправедливо.
На стр. 9
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Ôондове уведомяват
Документ за собственост за бъдеùа втора ïенсия

оТГовАРЯ АдвоКАТ КРъСТАН влАдиМиРов – СоФиЙСКА АдвоКАТСКА КолеГиЯ

Нашата читателка
К. иванова от плевен
се обръща към нас: „Имам
имот от родителите си,
майка ми беше при мен и
ми приписа нейния дял...”
Имала брат, който починал преди 10 години,
не бил плащал данък и тя плащала данъка на целия имот. Негова дъщеря живеела в чужбина и
не се интересувала от имота. Г-жа
Иванова поддържала
имота и го ползвала. Пита: ”Какво да направя – данъка плащам на името на
покойния ми брат и не мога да изкарам нотариален
акт, защото е на името
на племенницата ми.”
След като вие поддържате и ползвате наследствения имот, бихте могли
да се снабдите с документ
за собственост – нотариален акт за придобиване
на имота по наследство и
давност. За тази цел след-

ва да извадите скица на
имота, данъчна оценка на
имота, удостоверение за

наследници и да ангажирате трима свидетели, по
възможност съседи на
имота. С тези документи
ще отидете при нотариус, който ще ви попълни
една молба-декларация.
Тази молба-декларация
следва да заведете в общинската служба, където трябва да получите заверка, че имотът не е общинска собственост. После трябва да отидете в

областната управа и там
да направите заверка, че
имотът не е държавна
собственост. Нотариусът
подробно, конкретно ще
ви насочи точно какво още трябва да
направите, за да
ви издаде нотариален акт. След
това той ще разпита свидетелите, ще оформи съответния протокол и
ще ви издаде нотариален акт за собственост на
имота. Вие ще заплатите
нотариалните такси и данък в размер на 5% от данъчната стойност на имота. Веднага ще кажа, че тази процедура не може да
се осъществи бързо. Тези
действия по институциите
понякога се бавят, особено когато се правят от възрастен човек и от човек,
който няма опит и знания
да го извърши. Затова е
добре да се потърси прав-

на помощ от адвокат, който компетентно да събере документите, да ги обработи и представи пред
нотариуса. Друга възможност е да възложите тази
работа на някого от вашите деца, който е заинтересован пряко да ползва и
придобие имота след вас.
Накрая ще ви предупредя, че така полученият
нотариален акт ще е валиден само ако вашата племенница в определен момент не си потърси имота. Тогава тя може да заведе дело, с което да оспори нотариалния акт, и
съдът, ако прецени, може
да го отмени. Затова, преди да предприемете каквото и да е било, следва
да се консултирате с адвокат, за да не харчите нахалост пари и усилия и накрая положението да си
остане същото и да си развалите роднинските отношения.

таéната на дълголетието

Едни от най-възрастните близначки
във Великобритания отбелязаха 102ия си рожден ден. Филис Джоунс и айрин кръмп живеят заедно в западното английско графство уорчестър. Филис е по-голяма от сестра си с цели 25
минути. сестрите са родени през 1916
година. Преживели са управлението
на четирима монарси, 20 министърпредседатели и две световни войни.
когато навършили 100 години, самата
Елизабет II им изпратила поздравителна картичка. а синът й - 59-годишният
карл, заявява, че двете жени са пълни
с енергия и изглеждат най-много на
по 60 години. Въпреки че имат леки
здравословни неразположения, Филис
и айрин имат нормално кръвно налягане и не страдат от артрит.
сестрите обясняват своето дълголетие с факта, че ядат много риба и пият
силен алкохол, но с мярка – позволяват
си не повече от две чашки.
От стр. 1
Вторият удар беше
през 2000 г. с въвеждането на точковата
система. С приравняването на първа и втора категория труд към
трета също са ощетени много пенсионери.
Правителството на Симеон Сакскобургготски продължи геноцида. То замени начина на осъвременяване
на пенсиите с така наречената индексация,
с което се получава
разлика между старите и новите пенсионери, въпреки че те са с
еднакъв индивидуален
трудов стаж.
В продължение на
много години профсъюзните ръководства
и БСП правеха предложения да се преизчислят пенсиите, за да
се премахне голямата
разлика между старите
и сегашните – новите,

пенсии. Това не се случи, защото депутатите
от управляващата партия гласуваха против.
Преди време правителството реши от 1
юли 2019 г. да повиши
всички пенсии с 5,7%.
Значи увеличението е
за втората половина на
годината,
или то не
е с 5,7, а с
по-малко от 3 процента. Но как да ги обвиниш управляващите, те
в случая правят икономии на средства.
Аз имам 41 години
трудов стаж, от които 11 са в Българската армия, където служих като офицер. Общо за годините средното месечно заплащане бе 317 лв. Съпругата ми имаше 23 години трудов стаж и заплата 189 лв. Тя се пенсионира по-късно и не
е засегната от унищо-

жителните пенсионни
промени. За октомври
2018 г. тя получи 366
лв., а аз – 362 лв., т. е.
с 4 лв. по-малко. Примери в това отношение може да се посочат много. Необходимо
е спешно преизчисляване на пенсиите!

за замразяване заплатите на депутатите.
Против гласуваха управляващата партия и
някои други и предложението не се прие. Т.е.
пари се вземат от бедните и болните, но от
богатите – не! И какво
от това, нали е казано,

Вижте какво още
е родил умът на управляващите! Неотдавна в пресата бе съобщено, че
след разни промени в порядките на
родното здравеопазване около 200
хил. инвалиди щели да загубят инвалидните си пари.
Значи ще икономисат солидни средства от пенсионерите и болните. Позор!
Преди време постъпиха две предложения

че бедният умира всеки ден, а богатият – само веднъж. И занапред

Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване ще са длъжни да ни информират за бъдещите плащания по втората ни пенсия. Това става ясно от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), публикувани на сайта на финансовото министерство за обществено обсъждане.
Освен това фондът ще е длъжен да изпраща
безплатно на осигурените лица до 31 май всяка
година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година, както и
да осигури възможност на всяко осигурено в него лице при поискване да получава информация
за своята индивидуална партида. Осигурените лица ще имат право да искат, а дружествата ще са
длъжни да им предоставят информация относно
постигнатата реална доходност по техните индивидуални партиди.
Пенсионноосигурителното дружество ще е
длъжно при поискване да издаде на всяко осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп
до данните в неговата индивидуална партида и
да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история, а също така да предостави на него или негов наследник в
7-дневен срок копие от електронен документ в
електронното му досие на хартиен или на електронен носител.
Промените предвиждат още пенсионните дружества да могат да инвестират до 5% средства на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми в корпоративни облигации, приети за търговия на многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ) в държава
- членка на ЕС.
Средства от фонда ще могат да бъдат инвестирани и в акции, различни от акциите на предприятие за колективно инвестиране, както и в права
или варианти по тях, търгувани на МСТ или ОСТ
в държава членка.
Премахват се и изискванията към инвестиционната дейност на чуждестранните институции
за професионално пенсионно осигуряване, управляващи професионални схеми на български
предприятия.
Въведени са принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените
лица и пенсионерите, справедливо разпределение на рисковете и ползите между поколенията
и отчитане на екологични, социални и управленски фактори при инвестирането.
До 17 май 2019 г. трябва да влязат в сила новите разпоредби, а преди това до 13 януари 2019 г.
Комисията за финансов надзор трябва да приеме наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване.
ще е така.
Знае се, че заплатите в министерствата и
27-те агенции са високи. Но освен това в някои от тях безогледно
се сипят бонуси.
По време на прехода се създадоха изгодни условия за печелене на
п а ри по
всякакви начини.
Умен
човек
е казал, че
всяко забогатяване започва
наймалко с едно престъ-

Така не може!

пление. Да, но нито
един от премногото
български милионери
не е съден за престъпление. Каква нечувана и невиждана разлика – до 1990 г. в България няма нито един
милионер, а за 28 години преход те са толкова много за такава
малка страна – 700!
България е с наймного отрицателни показатели, най-бедната
в Европейския съюз, но
с голяма корупция. Бедният народ тъне в мизерия. Ясно е, че така
повече не може да продължава.
Да се надяваме, че
народът ще намери сили да се пребори с тези, които продължават
да съсипват държавата
и самия него.
Никола НЕНОВски,
Шумен

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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В

исоката цена на еленергията на Българската независима
енергийна борса стана
причина да бъдат спрени промишлени предприятия в Стара Загора и страната. Ако в началото на
миналата година токът за
индустриалните потребители е бил 120 лв. за MWh
с всички включени такси,
на 3 декември цената е
скочила на 300 лв./MWh.
„Това означава за потребители като нас само
едно – невъзможност за
работа и незабавно спиране на производствата
ни“, коментираха от „Холдинг Загора“, в който са

2

Български

проблеми

Заводи спират работа
заради скок на тока
обединени 14 предприятия с 2100 работници и
служители, а три от фирмите са металообработващи с голямо електропотребление – „Прогрес“
АД, „Пресков“ АД и „Хранинвест – ХМК“ АД.
На 3 декември част от
мощностите на „Холдинг
Загора“ бяха спрени и 250
души преустановиха работа. Вероятно ще прекратят
работа още 1000 човека.

Подобна е ситуацията и с „Холдинг Металик“
– Стара Загора. Тяхната
леярна пещ в „Чугуноле-

ене“ – Първомай, е спряна от 1 декември. С ограничено потребление на
ток са и други две големи

предприятия от холдинга - „Енергоремонт – Гълъбово“ и „Металик“ АД.
В „Енергоремонт – Гълъбово” термообработващите пещи работят само
на нощен режим. И в трите предприятия действа
вътрешна наредба, според която при борсова
цена на тока за мегаватчас над 90 лв. се спират
всички енергоемки машини и производства. В социалните мрежи се предлага отново да се обединят
работодатели и работници и да протестират срещу
високата цена на тока, както това стана през 2015 г.

Поскъпване на млечните продукти Вода и газ с нови цени

От стр. 1
Това сочи анализът за ноември
на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство
(CAPA) към Института по аграрна
икономика.
По информация на САПИ цените на дребно на основните млечни
продукти от началото
на миналата година са се увеличили с около
2%. Това се
дължи основно на
ръста на
другите
разходи,
калкулирани в стойността на млечните продукти, докато цените на суровото мляко остават около и малко под
нивата от 2017 г.
Най-значително според САРА се
очаква да бъде увеличението при
цените на дребно на киселото мля-

ко и изварата, като те ще стигнат съответно 2,2 лв./кг и 4,4 лв./кг.
Наблюдаваното увеличение
при цените се дължи основно на
по-голямо нарастване при ниския
ценови сегмент от млечните продукти, където увеличението е с
около 8-10%. Предвижданията са
цените на суровото
мляко през зимните месеци да нарастват
заради
по-слабото
предлагане и повисоките разходи.
Очаква се този
тренд да смени посоката си след пролетта, като
основните рискове са климатични
проблеми, засягащи фуражите, и
застой в потреблението, което да
смъкне цените.

От 1 януари влязоха в
сила новите цени на водата и природния газ. Решението беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 28 декеври. Цената на природния
газ поскъпва с 3,5 процента, а 26 ВиК дружества ще
продават водата на по-високи цени.
Водата на повечето места поскъпва с до 10%. Найскъпа е в Шумен - 3 лева и
40 стотинки за кубик. Увеличението на водата в Бургас и София е с 10%. Над 3
лева за кубик ще плащат
още във Варна, Враца, Силистра и Добрич.
За Видин поскъпването
може да е до 22%, но само ако бъде въведена новата услуга „пречистване
на вода“. Ако новата услуга не бъде въведена, увеличението ще е с 6%.

Поевтиняване на водата от 1 януари има само в
Кърджали.
Синьото гориво поскъпва след подаденото
от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на
цена за I тримесечие на
2019 г., по която общественият доставчик продава
природен газ на крайните
снабдители на природен
газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.
От КЕВР обаче заявяват,
че независимо от повишението на цената реалното
увеличение за битовите и
за стопанските клиенти,
ползващи природен газ,
ще бъде под 2%, тъй като
цените за достъп, пренос,
разпределение и снабдяване не се променят, уточняват от енергийния регулатор.

Населението на София колко дълго се трудим

Според официалната статистика само за една
година хората, които са се преместили в София,
са 23 000 души. Това обаче включва само тези, които са се регистрирали по съответния ред, а със
сигурност има и много, които не са го направили.
Всеобщото мнение, че в столицата живеят 2
милиона души, е погрешно. Реално населението
е 1,4 милиона, но десетки хиляди хора осъществяват дневна миграция, за да работят тук и след
това се прибират.

Това е най-големият проблем, че много малко се знае за демографската статистика и информация. Идват от различни места в България, идват също и от Македония. София привлича млади хора, които искат да работят и да получават
по-високи заплати.
Трафикът остава проблем в столицата, защото метрото само разпределя хората, които ползват градски транспорт, но пътуващите с автобус
или друг обществен превоз са колкото тези, които излизат с коли. София може да поеме още
хора както в съществуващата си форма, така и в
предвидените места за разширение на града, но
ако всеки реши да се качи на колата си, няма как
да стане, просто няма място за това.

Средната продължителност на трудовия живот на
българите през 2017 г. е
била 33 години, показват
данни от анализ на Евростат. Средният показател
за продължителността на
професионален живот в ЕС
е бил 36 години.
Данни на НСИ показват,
че по трудово или служебно правоотношение и на
пълно работно време през
въпросния период у нас са
били ангажирани над 3,4
млн. българи, от които над
650 хиляди в обществения
сектор и около 2,4 млн. - в частния сектор.
В централната администрация са били
наети около 100 хиляди души, а в териториалната администрация - близо 42 хиляди, сочат данните на НСИ. Тук не са включени наетите лица в МВР и МО.
Актуална справка в НОИ пък сочи, че
към октомври т.г. броят на отпуснатите
пенсии у нас е бил 2 161 434, което показва, че около 30 процента от българското
население вече е извървяло професионалния си жизнен път. През 2018 г. мъжете у нас са се пенсионирали на възраст 64
г. и 1 м., а жените - на 61 г. и 2 м. От 1 януари възрастта за пенсиониране се вдига
съответно на 64 г. и 2 м. за мъжете и 61 г.
и 4 м. за жените.
Според данни на експерти масова практика в света е да се работи 8 часа дневно
и 40 часа седмично (както е и у нас).

Найкратко
време се
трудят в
Италия –
32 години, найдълго - в
Швеция
– 42 години.
К а то цяло
мъжете
в ЕС се
трудят с
цели 5
години повече от жените: 38 години при
мъжете и 33 години при жените.
Според европейската статистика страната в ЕС с най-висок праг на пенсиониране е била Холандия - 65,7 години, с което страната на лалетата се приближава
до това да стане държавата с най-висока
пенсионна възраст в Европа. В диапазона с възраст за получаване право на пенсия между 65-66 години също така спадат
държави като Финландия (65,2), Франция
(65,3), Германия и Испания (65,4).
Най-ниски са били пенсионните прагове в Словакия, Малта и Литва - съответно
по 62 години. Прогнозите на експертите
са през 2020 г. средната възраст за пенсиониране в ЕС постепенно да се изравни, като достигне 65-66 години и за мъжете, и за жените, с малки разлики на
национални нива.
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Интерес
към АЕЦ „Белене”

Три компании са заявили предварителен интерес да участват в изграждането на втората
ядрена централа у нас
край Белене - Китайската ядрена корпорация,
корейската "Хидроатомна корпорация" и френската "Арева".
Последни сме
България неотлъчно
заема последно място в
класацията, която подрежда страните в Европейския съюз по жизнен
стандарт. За 7 години - от
2010 г. до 2017 г., оценките за България спрямо ЕС-28 са 4-6 пъти пониски.
Корупцията у нас
Корупцията ерозира
гражданския морал и е
главната причина за недоверието към институциите. Това сочат данните от декемврийското национално представително изследване на Агенция "АФИС".
Пострадали
от Баневи
Най-накрая трябва да
възтържествува някаква справедливост. Николай Банев наистина е
нарицателно за българската приватизация. Над
10 хил. души са директно
пострадали от неговите
действия в "Полимери" Девня".
Протест
на пчеларите

Пчелари от цялата
страна протестират. Основните им искания са
да бъде изплатена държавна помощ заради ниските добиви и загубите
през миналата година и
да се уреди трайно субсидиране в сектора. Настояват за 40 лв. обезщетение на пчелно семейство, а не отпуснатите от
министерството 5 лв.

Á È Ñ Å ÐÈ
Ние като нация се водим от две основи – лакомията и глупостта. Докато
се ръководим от тези неща, това ще е нашата национална съдба.
Татяна ДОНЧЕВа
Страницата подготви
Маргарита лоЗаНоВа
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Благородно намерение
и чиновническо бездушие

От стр. 1
Дори при братята македонци парите са 206
евро, почти 2,5 пъти
повече при значително
по-ниски цени на продуктите от първа необходимост…
Политици и икономисти доказват, че е невъзможно положението да бъде променено,
поне през близкото десетилетие, заради ниска производителност
на труда, демографска
криза, недостиг на работна ръка и прочее
„закономерности“. Не
така мисли обаче успешният бизнесмен и
собственик на остров
в Тихия океан Владимир Баланов. Това личи
от обнародваното Уведомление на фондация
„Нова Атлантида“ за решение да дари по 5 хил.
атланта на всеки български пенсионер. Поместваме го без редакторска намеса:
„Уважаеми приятели, на свое заседание
Управителният съвет
на фондация „Нова Атлантида“ взе решение
да направи дарение от
по 5 хил. криптоатланта на всеки български
пенсионер. Във връзка
с това ръководството
на княжеството възложи на Централната
банка да започне процеса по технологичното
криптиране на атланта. Уведомяваме ви, че
съгласно Конституцията на Княжество Нова
Атлантида всеки един
атлант е обезпечен с
природните ресурси на
държавата и е приблизително равен на 1 евро. Нашата криптовалута на практика е
единствената криптовалута в света, която
е легитимна съгласно
международното право, тъй като се издава от Централна банка на суверенна държава и е на 100% обезпечена с конституционно
решение. Подобен аналог е издадената вече
от венецуелското правителство криптовалута „Петро“ и нещо
подобно възнамеряват
да направят Маршаловите острови през та-

пейския съд от 2015 г.,
то с криптоатлантите нашите пенсионери
ще може да заплащат
български стоки и услуги, което неминуемо ще
доведе до скок на родното производство и потребление.
Още веднъж се обръщам с молба към всеки,
който може по някакъв
начин да помогне, да се
свърже с нас и да даде идея как по-скоро да
реализираме на практика нашето решение.“ email: newatlantis.
government@gmail.com"
Кой е Владимир Баланов? Роден е на 22
август 1957 г. в Свищов. По образование е
икономист и юрист. С
частен бизнес се занимава от 1991 г. Той е
един от първите, започнал работа в застрахователния холдинг „България“, в чийто състав
влизат банка, застрахователно и животозастрахователно дружество. Стреми се да обедини „Светлите Умове“
на планетата, които са
в основата на всичко
прогресивно.
КАК СЕ СТАВА СОБСТВЕНИК НА ОСТРОВ
Най-голямото изригване на вулкана Моновай в Тихия океан за
последните 1000 годи-

зи година.
Обръщам се с молба
към всички IT специалисти и към всички ръководители на финансови институции в Република България, които обслужват НОИ и
дават техническа възможност на парите
от НОИ, да стигнат
до банковата сметка
на всеки пенсионер, да
се свържат с нас, за да
може заедно да потърсим решение как дарението да достигне до
всеки един пенсионер.
Ако успеем да направим това с ваша помощ, ние имаме готовност в следващите 10
години ежемесечно да
даряваме по 200 атланта на всеки пенсионер и
всяко дете до 18 години,
което редовно посещава детска градина или
училище.
Във ваша информация от 27 февруари
2018 г. с решение на Министерството на финансите Германия прие
биткойна и
криптовалутата за законно платежно средство, което означава, че в Германия освен
да се купуват стоки, Снимка на острова от космоса
ще може да
се плащат задължения ни на около 1000 км от
и данъци с криптова- Нова Зеландия образулута.
ва голям плаващ осНа практика с крип- тров от пемза. Засичат
товалутата, която го от НАСА, снимат го.
ние ще дарим на бъл- Ходят на него геологарските пенсионери, зи, копаят, вземат протехните внуци ще мо- би. Разузнават го воже по интернет да им енни от Австралия и
помогнат да си напа- не само. Журналисти
заруват стоки от Гер- оповестяват новината.
мания. Немските тър- Еуфория завладява наговци ще приемат на- учните среди. Пропуска
шата криптовалута, се обаче „незначителтъй като съгласно го- ният“ факт, че новата
рецитираното поста- „земя“ не е придобита
новление те ще имат от никого. Тя е ничия.
право да погасяват с Параметрите са впечатнея и свои данъчни за- ляващи – около 27 хил.
дължения.
кв. км суша, дължина
Ако
българското 480 км, средна ширина
правителство приеме 57 км, 12 мили теритоподобно постановле- риални води около нение, което е базира- го и 200 мили икономино на решение на Евро- ческа зона.

Владимир Баланов
не губи време. Изпраща
експедиция. Тя открива
и посещава острова. Завладява го, поставяйки
пилон и метален вимпел на обекта с инициалите на фирмата на
бизнесмена. С този акт
е обявено встъпването
във владение на плаващия предмет. Дадено му е наименование
„Flоаting Island – YJNI”.
Предприети са необходимите правни действия. Съставен е Акт №
1, вътрешнофирмен установителен акт – нотариално удостоверение от 28.6.2013 г., като обектът е обявен за
собственост на фирмата под инвентарен №
1. Съставен е и Акт №
2 от 29.1.2014 г., описващ обстоятелствата на
откритието и името.
Владимир Баланов е
безспорен родолюбец.
Обръща се към членкореспондент проф. д-р
Александър Янков и
към проф. Иван Владимиров с молба да изготвят становище до министър-председателя
на републиката, с което да предложат прехвърлителна сделка на
символична цена между собственика и дружество на територията на България, за да

се разпространи юрисдикцията на българското и европейското право върху новозавладяната територия.
Спазени са всички
правила на международното морско право.
Съставена е и е заверена конституция. Формирана е Централна банка. Всички регистрации
приключват на 22 май
2015 г. Устройството
на суверенната държава „Нова Атлантида“ е
обявено за Княжество
с княз Владимир Баланов.
- Честно казано, не
съм и предполагал, че
някога ще бъда княз!
– смее се новопроизведеният аристократ.
– Напразно предлагах

първо на България, после на Европейския съюз островът да стане
тяхна отвъдморска колония. Никой не го ще.
Оценката на геолозите
е, че той само като суровина и материали е
на стойност 5 трилиона
долара. Толкова ли са
богати, че да не се интересуват от подобен
подарък? Чиновниците
на високо ниво не понечиха да прочетат една страница. А такива от
служебния
кабинет
на проф.
Близнашки ми изпратиха
преди време представители с преписката от
Министерския съвет и предложения за сключване на комисионен договор. Аз
ги изгоних.
На 1 юни 2014 г. той
пише до външно министерство. Мълчание! На
29 септември след статия в пресата получава от Външно отговор,
който гласи приблизително следното: „… островът си е Ваш. Той
е частна собственост.
Грижете се за него както прецените…“ Обръща се и към Европейския съюз. Тишина! Новата идея на бизнесмена благородник е разработен амбициозен
план, осигуряващ 4 трилиона евро – чрез апорт
на част от острова, с които да се рестартира
буксуващата икономика на Европейския съюз. Потенциалът на острова е около 100 трилиона долара. Грехота
е да не бъдат ползвани
тези средства, родени
от природата.
Още по-актуално е
решението за създаване на собствена криптовалута, която на практика в момента е единствената в света държавна валута, 100%
обезпечена с природните ресурси на Княжеството. Във Венецуела пускат виртуални
пари, обезпечени с ре-

ални активи. От първия
ден на продажбата се
получават 735 млн. долара. Криптопроектът
набира скорост, защото е стъпка към денационализирането на
парите. В няколко американски щата, като
Аризона, Филаделфия
и Охайо, е разрешено
плащането на данъци
с криптосредства.
Желанието да помогнем на бедстващите пенсионери – твърди княз Баланов - е
отразено
в нашето
„уведомление“,
което вие
публикувате. Призовавам
читателите на вестник "Пенсионери" да запознаят с нашата идея
за дарение всички свои
близки и роднини и тези от тях, които знаят,
могат и имат властова
позиция, да се отнесат
сериозно и да помогнат заедно да отработим техническите въпроси, за да може дарението да стане факт
в следващите 3-4 месеца. Нека тези от Вас,
които имат конкретни
идеи и виждания по темата, да изпратят своите препоръки и идеи
на email: newatlantis.
government@gmail.com.
Надявам се и държавата да преодолее своята
незаинтересованост, защото без нейната подкрепа е невъзможно нещата да се случат. Това, че островът е на 16
хил. км от България, че
е „плаващ обект“, не бива да ги плаши. Той неминуемо ще се закотви
при срещата с подводни скали, които в района са на метър от повърхността на водата.
Процесът с въпросното дарение не е елементарен и ще се извърви
дълъг прагматичен път.
На неверниците ще припомня мисълта на Айнщайн: „Ако една идея
не изглежда достатъчно
шантава, то аз нямам никаква надежда за нея.“

Нямаме претенции да познаваме добре
криптовалутата като платежно средство.
Но според световни финансисти като Ротшилд, Сорос и Рокфелер това са парите на
бъдещето и те активно инвестират в тях.
Ако нашите управници се отнесат сериозно
към предложението, нищо чудно поколението ни да престане да бъде най-бедното на
Стария континент. За потомците ни със сигурност ще настъпи подобна промяна. Тя ще
дойде толкова по-бързо, колкото повече са
неуморните, търсещи, инициативни хора с
големи сърца като княз Баланов.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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Български

АБоНиРАЙТе Се!

неповторими сте!

Здравейте, набори! Аз съм на
80 години, които минаха в работа, но и в хубави и не чак дотам
моменти.
Имам приблизително 40 години трудов стаж. Работих в плевенския стъкларски завод, бях
кранистка. През кабината зимно време все навяваше сняг и
коленете ми често бяха посипани с него. Хич не беше леко... Не
мина много и реших да отида
на служба в близката кравеферма, уж за по голяма пенсия. Когато се постъпваше на работа там,
те награждаваха за избора с цели 2800 лева. Тогава с тези пари
купих колата на сина ми, който
за жалост и голяма нестихваща
моя мъка си отиде от този свят
преди 25 години.
Сега в нелеките ми старини,
въпреки че все някак си се справям и сама, ми помага другият ми
син – Емил, и, разбира се, снахата Веселка. С тяхна помощ у до-

ма всичко блести. Имам и двама
внуци, с които много се гордея Боряна и брат й Мариян, който
вече 4-та година учи психология в Холандия. Боли ме, защото имам чувството, че там и ще

остане, вместо да се
завърне тук, в милата татковина. Но и
да реши да се установи там, няма да му
се сърдя, защото ще
зная и ще бъда спокойна, че е добре.
В „Пенсионери”
харесвам
много
материали. Чета с
удоволствие статиите на главния редактор, интервютата с известни личности, кулинарната
страница. Впечатлена съм, разбира се,
и от всичко останало – от - до! Чета и
препрочитам всяка статия, материал или коментар. Категорична съм - нищо не ви липсва, неповторими сте, „Пенсионери”!
с обич: Цонка НикОВа

до ГлАвНиЯ РедАКТоР
Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да
споделя някои мои
виждания за живота
на възрастните хора у
нас. Със съпругата ми
сме пенсионери, ама
от края на 80-те г. на
миналия век, то такива вече не се срещат,
но ние напук на всички
превратности - демокрация, колонизация,
приватизация, смело
вървим към светлото „неолиберално бъдеще”. Ако бяхме си заминали, нямаше да научим, че „демокрация”
значи „капитализъм”.
По времето на „развития социализъм” полу-

чихме прилични пенсии,
почти двойни на тогавашната минимална
заплата. При Иван Костов станаха наполовина по-ниски. Намалени,
ама Бог да пази правителството, че ни ги повишава по 1-2% годишно, че даже и пестим за
черни дни. Едва от последната пенсия отделихме малко за второто погребение. Успокоихме се, че то ще бъде
около 1000 лв. и ще можем да се вмъкнем в тази рамка, макар и след
време. Нали по цял ден
сме си в къщи, та научихме, че най-евтино е
отоплението с клима-

тик. Решихме да рискуваме и с парите за погребение на единия от
нас си купихме климатик. Сега седим на топло и си мислим: колко
хубаво нещо било погребението, дава топлина, комфорт, уют,
радост и спокойствие!
Не поражда само черни мисли за това как да
бъдем пренесени в отвъдното. Сега съставихме нов план. Никой от
нас не трябва да умира,
докато не съберем отново парите за погребение. И второ - минаваме на строги икономии. То и без туй си ги

спазваме и досега. Храним се с фалшиви храни, пием си лекарствата, но не целите, а в
двойно намалени дози.
Е, нали все още сме живи! Пишем всичко това, защото поне 50%
от пенсионерите живеят по същия начин
и ако искат, могат да
си намерят „малко радост” като нас!
Ваши редовни
читатели:
семейство карОВи,
Варна

поздравиха ни

Пенчо Пенчев, пенсиониран учител от Трявна:
Весела Коледа, щастлива и здравословна
2019 г.!
Уважаеми редактори, желая ви крепко
здраве,радост, много щастливи дни и творчески успехи в списването на любимия ни в.
„Пенсионери”.
Николинка Сердарова, с. Церово:
Драга редакция, честити коледни и новогодишни празници! Пожелавам ви здраве и успехи в работата. Чета в. „Пенсионери” всяка сряда. Бъдете все така интересни и през 2019 г.
Донка Шевъртова, библиотека „Средец”:
Уважаема редакция, от името на читателите ни и от наше име приемете благодарността ни за това, че можем да четем прекрасния
вестник "Пенсионери”. Пожелаваме ви през
новата 2019 г. много читатели и успехи във
всички начинания! Весела Коледа! Щастлива,
здрава и мирна 2019 г.!
Велин Яворски, журналист:

Пожелавам на целия екип на вестника и на
близките ви весели празници и много здраве.
Работливите пчелички като вас като че ли нямат почивни дни, но пенсионерите и кандидатпенсионерите не се предават. Така е, нали? С
най-добри чувства оставам към вас!

Ìúäðà è óñìèõíàòà

Б

аба Ценка Маринова-лазарова от с. Гложене, Врачанско, отвори дома си и хубаво
ме нагости с домашно

приготвени гозби и
щедро отрупани подноси с пръхкави сладки. Усетих уюта на
печката, в която горят дърва от балкана,

хармонията на дома.
Всички у тях също ме
приветстваха с „Добре
дошъл!” - и отрудената й и грижовна внучка Цецка, и съвестният
шегобиец зетят й Цецко и, разбира се, правнукът й - чаровният
умник Ивалин.
Разговорливата, но
и смирена, любопитна, ведра и мъдра баба е родена в семейството на Тодорка и
Марин Александрови.
От майка си е запомнила най-важното - уважение и послушание
както у дома, така и на
работното място. Нейният баща я научил на
труд и на много работа.
Тя не познава мързела. Завършва основното си образование в ОУ
„Христо Ботев” в село
Гложене. След училище започва работа като шивачка под надзора на добрата си шефка
Зора, която била про-
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на читателя

фесионалист в шивашката професия. През
1945 година сключва
брак със своята любов
Петър. След това оставя иглите и конците и отива да се труди на полето към бившето ТКЗС. Работила
е в лозята, обработвала е десетки килограми с грозде. Брала е и е
низала и тютюн. Между
другото в ТКЗС-то баба Ценка се научила на
нещо, което не всеки
умее, а именно пипкавата грижа за лозето,
рязането на главините
и асмите, тяхното загрибване. През 1947-а
ражда първото си дете Иван. Отгледан в
много трудности и лишения, но и с радости,
те успяват да го научат
на най-важните неща честност, почтеност и
трудолюбие. Нейният
съпруг развивал и добър занаят - изработване на каруци. Заедно

работили дълги години
и на полето, до смъртта му през 1992 г. 18
години по-късно тя губи и по-малкия си брат
и въпреки тежките удари на живота и съдбата
успява да съхрани себе
си като отговорен и добър човек.
В днешни дни баба Ценка мина 90 години, живее в радост,
сговор, мир и спокойствие, доколкото може. Както на младини,
така и сега духът на
тази упорита за годините си жена е много
силен. Помага с каквото и както може на
своето семейство, но
най-важното, което им
предава, е да бъдат добри и да имат добро и
смирено сърце и чиста съвест. Баба Ценка
е и прекрасна домакиня и готвачка. Всичко, което е направила

и е оставила на семейството си, блести от чистота. Самата
тя казва, че не е важно да имаш много
приятели: „Може и
на пръстите на едната ръка да се броят,
но да са верни и истински!” Щастлива
е, че е отдала живота си на Бог и на семейството си. Вярва
и много често се моли, но не за себе си,
а за младите. Да бъдат здрави и добри
и по-лесно да успяват в живота. От баба
Ценка научих, че ако
човек обръща внимание на проблемите, ще се поболее.
Тя казва, че помалко е обръщала
внимание на трудностите и „дреболиите” в живота, ето защо за годините си е
удивително здрава
и, разбира се, благодарна за всичко,
което има!
иво аНгЕлОВ
снимка авторът
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Човещина
Стефко Иванов от
силистренския град
Алфатар повече от година работи като готвач по варненските
заведения. Но при последното му пребиваване в морската ни столица го сполетял неочакван късмет. Навярно ще се учудите, ако
ви споделя любопитната случка, свързана с
този „негов късмет“…
Той си купувал редовно билети от Националната лотария – по
2, 3, 5, а понякога и от
10 лв. Но се престрашил и посегнал към
скъпите, защото за не-

го „Варна – лъчезарна
му била територията
за късмет“, както споделя с усмивка самият
той. И допълва: „Дадох
30 лв. за три суперби-
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Писмата

лета и търпеливо започнах да ги трия с жълта
стотинка – внимателно
и с необяснима тръпка,
с вродената ми жажда
най-после да спечеля!
Но... за съжаление и този път късметът ми изневери! Отчаян се запътих към отсрещната
гостилница поне да похапна нещо.
Но още преди да
стигна там, докато вървях по улица „Иларион Макариополски“ в
центъра на града, пред
очите ми блесна луксозна дамска чантичка с документи на непознатата ми все още

варненка Деница Трифонова. По снимката
на момичето разбрах,
че е бивша средношколка от Националната гимназия по хума-

Хазартът
ме унищожи

Здравейте, искам да споделя и моята история,
за да предпазя други хора от това, което ме сполетя. Имам доста сериозен проблем с хазарта. Всичко започна, когато бях млад, като студент в София.
Живеех на квартира, а родителите ми бяха в друг

град. В началото се събирахме приятели и ходехме
да си пробваме късмета с по 5 лв. на рулетка. Толкова много ми хареса, че започнах да ходя почти
всеки ден. Постепенно се зарибих, станах зависим
от хазарта. Започнах да давам всичките си пари за
това. И така дойде първият бърз кредит и докато
се усетя, бях задлъжнял на 5 различни фирми за
кредити и на повечето ми приятели. Вече не виждах друг изход, освен да споделя на родителите ми
за проблема. Наистина се изненадах от реакцията
им, те ми помогнаха и ме накараха да посещавам
психолог. Зависимостта ми изпадна в ремисия, бях
много мотивиран. Напуснах университета, в който
учех, и заминах да работя в чужбина. Обаче там планът се обърка тотално, започнах пак да играя и да
залагам още по-големи суми. Прибрах се в България, но нещата не се оправиха. Продължавам и до
днес да залагам, но вече с по-малки суми. Не знам
как да се справя. Заради този мой порок вече нямам и семейство. Жена ми ме напусна доста отдавна заедно с децата. Сега съм сам като куче.
Христо Иванов, София

Български

Радости и болки
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Споделете с нас!

Изпълних
дълга си!
Уважаема редакция,
Чета различни мнения във в. "Пенсионери" по
въпроса задължени ли сме към родителите си.
Не мога да дам съвет на другите, но ще разкажа моята история.
Родена съм в с. Бело поле, Видинско. Съдбата
ме доведе край морето, където живея и до днес,
във Варна.
Стараех се да помагам с каквото мога на майка и татко, макар и да бях далеч. Ходехме при тях
3-4 пъти в годината. Брат ми живее във Видин и
по-често ходеше на село, защото бе по-близо.

нитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. Завършила я с много добър успех през 2015 г.
Най-ценна от изгубените вещи беше дипломата й. Имаше и други, не
по-маловажни документи. А вътре се намираха и над стотина
лева, които, без да ги
броя, впоследствие й ги
върнах. Другите дамски
ценности и документни разписки провокираха гражданската ми
съвест и отговорност.
Желанието непременно да я открия и да й
ги върна надделя над
всичко. Срещата ни се

осъществи и аз предадох на Деница намереното…“
Тя с насълзени очи го
прегърнала по братски
и предложила на бате
Стефко благодарствена
сума „за почерпка“. Но
той категорично отказал. Целунал й ръка, покъсно Христовия кръст,
след което заявил:
„Това е нещо обикновено за мен. Бъдете
здрава и щастлива!“
Хвала на такива честни и доблестни граждани! За съжаление у нас
те са все по-малко…
Стефан НИКОЛАЕВ
Снимки Валентин
ИВАНОВ

Бях им обещала, че когато изляза в пенсия, ще
отида при тях. Благодаря на Бог, че ги запази до
пенсионирането ми и успях 4 години да се грижа
за тях. Съпругът ми идваше да помага. Брат ми и
снахата - също.
Майка и татко живяха 60 години заедно и си отидоха в една и съща година и двамата. Помагаха в
отглеждането на нашите деца - общо три внучки
и един внук. Щастливи бяха да видят и правнучките си - три мои и две на брат ми.
Днес съм спокойна, че успях да бъда до тях в
последните им години, за да не се чувстват изоставени. Изпълних човешкия си дълг.
Дано почиват в мир!
Ценка Илиева, Варна

Съвети

Житейски истини

Продължение от бр. 51-52
Спрете да се тревожите какво мислят другите за вас. От най-ранна възраст момичетата са учени да търсят
одобрението на другите. Ако и вие се нуждаете от одобрението на
останалите и от това
да ви харесват, спрете
този процес. Да отделяте време и енергия за
такава тривиална дейност не само изтощава, но и пречи да извадите най-доброто от
себе си. Да се опитваш
да се харесаш на останалите е ужасно безплодно занимание – хората са
различни. Единственият
човек, когото трябва да впечатлите
и да ви хареса, сте
вие самата.
Научете се да
слушате. Винаги научавате повече от слушане, отколкото от говорене. Дали
от приятел, непознат,

роднина или колега – научете се да слушате и
да задавате само добре
обмислени въпроси. Ако
се превърнете в добър
слушател, ще умеете
да създавате по-смислени и дълбоки връзки
с останалите. Ще имате и по-интересни разговори и умът ви ще се
обогатява, защото винаги ще е зает да обработва нова информация.
Поддържайте ума
си млад. Живеем във
време, когато основният фокус и важност се
възлагат на експертността и ефектив-

ността. Ако искате
да живеете обогатяващ, творчески и забавен живот, трябва да

се излагате на нови преживявания, в
които е нормално
да сте новак. Дори сфера, в която
сте експерт, може да ви предложи
нови неща. Оставете перфекционизма и стремежа
да сте специалист
по всичко и се научете как да поддържате ума си млад.
Ще откриете много нови възможности.
Прощавайте.
Много от нас таят
в себе си наслоена болка
и обида – дори и след като са ни
се извинили. Неспособността
да простим на
друг човек обикновено е
знак, че
не можем
да простим на
себе си.
Когато
правите
критичен мисловен коментар към другиго или

Фран Сорин

наум се ядосвате на някого, трябва да осъзнаете, че всъщност това
е отражение на начина,
по който мислите за себе си. С простото осъзнаване на този факт и
волевото решение да го
приемете и преживеете ще сте изненадани
колко бързо ядът, гневът и критиката към
самата вас и останалите ще останат в миналото.
Вече няма да изпитвате болка, разочарование, обида, изолация, а вместо това –
позитивна енергия, съчувствие и облекчение.
Следва в бр. 4
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Храм на българската
книжнина

Създаването на националната ни библиотека е емблематичен
момент от нашето минало. Жаждата за култура и просвета е генератор не просто за създаването на библиотеката, но и за нейното
оцеляване и развитие
през трудните години
след Освобождението, а после и по време на световните
войни.
Главна мисия
на Националната библиотека
е събирането,
разкриването
и предоставянето на целокупната национална книжнина. Нейно
задължение е
опазването за
поколенията
на неприкосновения архив
от националните ръкописни
съкровища, възрожденската книжнина и модерната печатна продукция на държавата.
Първото предложение за създаване на
публична библиотека в
София е направено на
4.4.1878 г. На тази дата
по време на празненството по случай избавлението на царя Освободител Александър II
от покушението срещу
него в Париж учителят и
общественик от София
Михаил К. Буботинов
изнася реч, в която изтъква, че за да се развива градът в културно и
образователно отношение, е необходимо изграждането на богата
библиотека. Губернаторът Пьотър Алабин и
вицегубернаторът Марин Дринов посрещат
предложението с одобрение.
Идеята на Буботинов
е да се използва като
основа библиотеката
на възрожденския деец и благодетел на българското образование
Иван Денкоглу, върху
която постепенно да се
изгражда наличността.
На 28 ноември (10 декември по нов стил) е
съставена библиотечна
комисия и тази дата се
счита за рождената дата
на Народната библиотека. Година по-късно по
предложение на Марин
Дринов е превърната в
държавно учреждение.
Първата сграда, в която се е помествала библиотеката, е къща, която най-вероятно се е намирала на мястото на
днешната Българска народна банка. Назначен

за библиотекар е Иван
Шумков. Той има за задача да намери подходяща сграда с предоставените му от Алабин
средства. Това, което
намира Шумков, е една
от големите турски къщи.

Пьотър Алабин

та „Св. Никола”, оттам в
конака, а през 1879 г. в
Голямата джамия, където остава шест години.
Дълъг е списъкът на
дарителите през годините, който показва големия принос на нашите сънародници за събирането и съхраняването на това ценно книжовно наследство. Така
например българският търговец във Виена Никола Ковачев
дарява на библиотеката пълни течения от вестник „Народност“, „Дунавска зора“, „Право“, „Век“, Каравеловите вестници „Свобода“ и
„Независимост“,
„Знаме“ на Христо Ботев и др.
През 1884 г.
Константин
Иречек става директор на Народната библиотека. Иречек настоява библиотеката да
бъде преместена от
джамията, като изтъква неблагоприятните условия на сградата.
Взето е решение книжният фонд да се премести в новопостроената
класическа гимназия.
След оглед на помещенията обаче Иречек
констатира, че сградата е недостатъчна да побере фонда. Една година по-късно Министер-

Библиотеката вътре
тавя на НБ. Пренасянето се извършва в началото на 1885 г.
Девет години по-късно, през 1894 г., министерството наема сграда на ул. „6 септември“
и ул. „Вълкович“ и библиотеката се премества там за шест години.
През 1900 г. е закупена сграда на „Раковски“ и „Славянска“ и се
предоставя на
НБ. Книжният
фонд отново е
преместен.
През 1933
г. е назначена комисия,
която трябва
да определи
мястото за постройка и да
изработи проект за образуване на фонд
за нея. Комисията предлага този път
за място градинката между Народното
събрание и Софийския
университет. На 12 декември 1937 г. е обявен конкурс за построяване на сграда за Националната библиоте-

Още с основаването
си Народната библиотека започва да оформя
своята архивна сбирка.
Това е едно от първите български архивохранилища,
по-късно наименуван Български
исторически архив.
Поставено е
и началото на
фонд от славянски и чуждоезични ръкописи, отделен още
със създаването
си в специален
шкаф в директорския кабинет.
Едни от първите
постъпления в
този фонд са подарената сбирка
от ръкописи на
софийския митрополит Мелетий Зографски,
библиотеките
на проф. Марин
Дринов, Петко Р.
Славейков, Найден Геров, ръкописи от библиотеката на Българското книжовно
дружество в Браила и др.
Сградата на "Раковски",
През следва- където е била НБ от 1900 до 1944 г.
щите десетилетия се е наложило биб- ството на просвещени- ка, представени са 24
лиотеката да се мести ето освобождава сгра- проекта. Архитектите
няколко пъти. Премес- дата в парка на конака, Иван Васильов и Дитена е от ремонтирана- сегашния природонау- митър Цолов печелят
та турска къща в черква- чен музей, и я предос- проекта. Окончателно-

то решение за терена е
бившият царски манеж.
Грубият строеж и покривът са приключени
през 1943 г. Започва
Втората световна война
и строежът е замразен.
Тогава директор на библиотеката е Райчо Райчев, който прави и невъзможното, за да запази книжния фонд. Взето
е решение фондът да се

Иван Денкоглу
нареди плътно в първите два етажа на книгохранилището в двора на
НБ, като се зазидат прозорците и вратите. Водопроводът, който води до книгохранилището, е прекъснат.
На 10 януари 1944
г. книгохранилището
на библиотеката на ул.
“Раковски“ е ударено
от бомба, но книгите
остават под бетонните
плочи. Директорът както по време на самата
бомбардировка, така и
след нея остава сам в
библиотеката. Сградата е разрушена, а фондът е затрупан. Райчо
Райчев заедно с помощта на библиотекарите търси начин за спасяване на книжнината.
Той работи по евакуирането на част от фонда в Съдебната палата.
Благодарение на тези
действия голяма част е
спасена.
Независимо от тежките последици на войната фондът на библиотеката непрестанно се увеличава. Така
през 1948 г. се обособява картографската
сбирка, която наброява едва 1500 библиотечни единици. Днес това
е най-добре комплектуваната сбирка в страната – 10 648 атласи, карти и глобуси. По-късно
през 1951 г. от основния

фонд на библиотеката
се изваждат музикалните издания и се обособяват в самостоятелна колекция. Библиотеката притежава уникални екземпляри на редки и ценни музикални
български издания. Музикалният отдел съдържа най-богатата и добре
запазена сбирка от края
на ХІХ век и следващите
десетилетия.
След войната се подновява работата по новата сграда. През 1953
г. строежът е завършен.
Библиотеката официално е открита за читателите на 16 декември 1953 г.
Периодът след Освобождението, както и
следвоенните години
са тежки за всички. Въпреки трудностите библиотекарите продължават да работят за запазването на българската
книжнина. След бомбардировките те правят
и невъзможното, за да
спасят каквото е останало с ясното съзнание,
че това е културното наследство на българския
народ.
Днес Национална
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е институция с изключително голяма роля за
културното и научно
развитие на страната
ни. Нейните колекции
я правят хранилище с
европейска и световна значимост. Фондът
обхваща над 8 милиона регистрирани единици. Двата най-големи османски научни
архиви в света са в Истанбул и Кайро, а третият именно в нашата
библиотека. В това отношение изпреварваме дори Виена. Найстарият запазен ръкопис е от ХI век, това е фрагмент от пергамент с гръцко минускулно писмо, който постъпва във библиотеката през 1967
г. Тук се съхраняват и
личните архивни фондове на видните български писатели и поети Иван Вазов, Захари Стоянов, Пенчо П.
Славейков, Мара Белчева, Елисавета Багряна, Гео Милев, Стоян Михайловски, Пейо
Яворов, Йордан Йовков и др.
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Борис Машалов гласът легенда

П

евецът Борис
Машалов е емблемата на северняшката
фолклорна област. През
2019 г. се навършват
105 години от рождението му.
Машалов е роден
през януари 1914 г. в
град Севлиево в бедно но трудолюбиво
и честно семейство.
Дядо му Димитър се
славел като сладкопоен певец и собственик на охранени коне,
с които пътувал из цяла България и се занимавал с търговия. Хората се възхищавали и
от гласовития певец, и
на конете му. И винаги когато го срещали,
турците възкликвали:
“Машала, машала на
гласа и конете ти!” Оттук произлязъл и неговият прякор – Димитър Машалата. Най-голям песнопоец обаче
бил бащата на Борис
Машалов – Никола. Така по-бащина линия се
предавала певческата
дарба в рода му. Род
на певци и борци.
Борис бил много
скромен, работлив,
послушен, учел се отлично. На едно тържество, посветено на
славянската писменост, той изпял песните “Сладкопойна чучулига”, “Морен
орачът из нивата сееше”, “Прощавай, славей” и други. Успехът
бил неописуем. Класната му ръководителка била най-развълнувана. Подарила му
чифт чорапи и това се
оказва първата награда, която получава Борис Машалов за изкуството си. През 1929 г.
цялото му многолюдно семейство се премества в София. Беднотията ги отвежда в
столицата, за да търсят препитание. През
1932 г. на 18-годишна
възраст Борис е приет за член на клуба на
българските борци.

Той е участвал много
пъти на тепиха в страната и чужбина. През
1934 г. става шампион
по борба и заедно с
бореца Петър Найденов е изпратен в Истанбул, където участва успешно в балканския шампионат.
Военната си служба отбива във флота.
Преди да влезе в казармата, започва да
работи като бояджия
с братята си. Или с три
думи, бил бояджия, борец и певец. Не след
дълго свързва живота си с едно скромно
момиче – Бонка, с която създават семейство
(на снимката). Раждат
им се три деца - Добринка, Рени и Милен.
Щастието му се усмихва през 1937г., ко-

гато Стефка Божилова – съпругата на бай
Божил, който работел
във фирмата за грамофони плочи “Симонавия”, го чула как пее
и веднага го завела
на прослушване. Борис е одобрен и изпратен в Прага да записва първите си песни за грамофонни плочи – “Два са орла бият”, “Видях два бука”
и др. Там го чува пър-

вият директор на Радио
София – Сирак Скитник,
който го кани за певец в
радиото. Така през ноември 1937 г. Борис Машалов запял пред микрофона на Радио София. Първата песен, която изпълнил на живо, е
“Денчо буля си думаше”,

ват името на Борис Машалов с някои от истинските бисери в народната музика. “Провикнал
се е Никола”, “Зън, зан,
Ганке ле”, “Атмаджа дума Страхилу” – като слушаме тези песни и красивия глас на Машалов,
трудно можем да повяр-

после “Заблеяло ми агънце”, “Зън, зън, Ганке
ле” и др. Дебютът му бил
блестящ.
През 1949г. е назначен за солист в Ансамбъла за песни и танци на
народната армия. Преломна за Машалов е
1954 г. Той е изпратен
на четиримесечно турне в Китай. Там концертите му били
по стадиони
и огромни
зали. Любопитен факт
е, че научава на китайски песента “Заблеяло ми агънце” и с огромен успех я
пее на всички концерти. След като се завръща от Китай, напуска ансамбъла и започва активна концертна дейност
из страната с акордеониста Борис Карлов и големите
певици за онова време
Мита Стойчева и Гюрга
Пинджурова. Малко покъсно през 1956 г. в групата вземат и Костадин
Гугов. Няма село в България, в което да не е
пял големият северняшки певец. Славата му се
разнася бързо от ежедневните излъчвания
по радиото. Няколко
десетилетия специалисти и почитатели свърз-

ваме, че е живял преди
половин век. Защото и

до днес неговите изпълнения са част от музикалните предпочитания на българите. Не
е за вярване
също така, че
народни певци от генерациите след
него много
предпазливо включват
в репертоара
си песните на
Машалов въпреки дистанцията на
времето и огромната разлика във възможностите на звукозаписната техника.
Последните му два
концерта са в родопските градове Мадан и Рудозем. След тях Машалов се разболява и го
изпращат във Военната
болница, където престоява 25 дни и умира.
Напуска тази свят на 16
юли 1962 г. в разцвета
на творческите си сили
- на 48-годишна възраст.
Но песните му остават да живеят и да се
пеят!

През 1989 г. в родното му Севлиево се организира първият конкурс-надпяване „С песните на
Борис
Машалов“,
който
продължава
и до
днес.
Сред
носителите
на големите награди от това надпяване са певците Георги Лушнарев от Ивайловградския край и Георги
Фершелов от Горски извор, Хасковско.
Днес изпълненията
за Борис Машалов са запазени в Златния фонд
на радиото и са едни от
най-желаните от слушателите на фолклорните
ни предавания в националния ефир.
Николай ЧАПАНСКИ
Радио Пловдив-БНР

Първите народни изпълнители
в програмите на БНР
Преди 84 години, когато се създава
Българското радио като културна институция, едно от решенията на директора му Сирак Скитник е за мястото на
народната музика в програмата. Богатството на фолклора и грижата да се запази за поколенията стават главна задача и на основателя на музикалния отдел Димитър Ненов, постъпил в радиото през есента на 1935 г. Той заявява: "Щастлив съм, че на мен се слага тази отговорна, но благородна задача да
бъда едно малко камъче в основите на
бъдещата голяма сграда на българската
култура." Композитор и виртуозен пианист, Ненов прави така, че слушателите
да се запознаят не само със световните
музикални достижения, но да опознаят и българската
народна музика, която битува затворена в малките селски
общности. Народът
ни през 30-те години на миналия век
има бегла представа за своето собствено песенно и
инструментално
творчество. За кратък период до 1937
г. радиото издирва
народни певци и
инструменталисти
(кавалджии, гъдулари, гайдари) за
участие на живо пред микрофона. В тези първи години звучи и продукцията
на редица грамофонни фирми – „Лондон рекърд”, „Арфа”, „Симонавия”, „Микрофон”, фабриката за грамофонни плочи „Балкан”, записали известните навремето народни изпълнители. Благодаре-

ние на старите плочи, съхранени в Златния фонд на БНР имаме звукова памет за
редица светила на народната ни музика. Популярни по онова време са кларнетистите Рамадан Лолов, Георги Лолов,
Ради Ангелов, допринесли с майсторството си за утвърждаване на кларинета като солов инструмент в народната
ни музика.
В първите години след създаване на
радиото фолклористът Васил Стоин от
БАН участва в комисия за подбор на песните. Лично той по поръчка на радиото, събира 1200 песни от Източна България. Ангажирани са композитори, които правят хармонизация на мелодиите
– Иван Кавалджиев, Парашкев Хаджиев,
Марин Големинов
и др. Тази авторска
намеса, сполучлива
или не, поставя началото на фолклорен жанр, определян като „лично”
творчество.
В първите години пеят Анастасия
Павлова, Бистришката четворка, Атанаска Тодорова,
Гюрга Пинджурова, Вълкана Стоянова (на снимката) - бъдещата примадона на народната песен, Жечо Долчинков, събрал над
3500 песни от Котленско и Добруджа,
Маша Белмустакова, Виктория Крайселска… Борис Машалов е в студиото от
1937 г. Мита Стойчева запява през 1942 г.
Всички те и още много други, които няма
как да изброим, стават любимци на българите, които слушат радиото заради тях.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Женски

9.I. - 15.I.2019 г.
От стр. 1
Не само защото 25
години тя е верен
спътник на писателя,
но и заради неговото
признание, че не би
оцелял по време на
заточението без помощта й…
Двамата са състуденти в Ростовския
университет. Той –
във физико-математическия факултет, тя
– в химическия. Рошавият, странен и доста висок Саня имал
прякора „морж”. Поканен на вечеринка
в квартирата на Наташа от нейна приятелка, младият поет
веднага й посвещава
акростих. Признанието му в любов предизвиква сълзи в очите на крехката красавица с прекрасно семейно възпитание. Тя
не отговаря веднага.
Изчаква седмица и му
изпраща писмено съгласието си. На 27 април 1940 г. сключват
брак. Заедно решават
да не бързат с децата,
защото неговите планове са творчески и
те може да попречат
на реализацията им.
Всичко е прекрасно
до началото на войната…
Солженицин е при-
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Български

„Ще дойдеш ли на моето погребение, Саня?”
зован в армията през
октомври 1941 г. Завършва артилерийско
училище и през април 1942 г. е назначен
за командир на батарея за звуково разузнаване. Награждаван
е за отлична служба.
През февруари 1945
г. неговите писма от
фронта престават да
идват. След доста усилия Наташа разбира,
че е арестуван заради политическа неблагонадеждност и обидни квалификации към
Сталин. Осъден е на 10
години лагерна изолация. Започва да го подкрепя с колети и посещения. Солженицин е
признателен за нейната смелост и всеотдайност. Това е причината да й предложи нееднократно развод, за
да не е пречка в кариерата й на университетски преподавател.
След негови настойчиви молби през 1948
г. Наталия се съгласява да оформят официално раздялата си.
Причината е и в заболяване, което й пречи да бъде майка след
първия аборт. В катедрата към нея изпитва
симпатии проф. Сомов,

вдовец, с двама прекрасни непълнолетни
синове. Тя се заема с
отговорната задача на
майчинството.
През 1956 г. след
реабилитация Солженицин е помилван, с
възстановени бойни
отличия и граждански
права. Прибира се в
Ростов и предлага на
Наташа отново да опитат да бъдат семейство. Тя се съгласява
с радост и на 2 февруари 1957 г. те отново сключват брак. След

Тайната на Шарън Стоун

След като навърши 60, съблазнителната Шарън Стоун сега изглежда
толкова красива, колкото и преди 25
години, когато стана известна на целия свят благодарение на ролята си
във филма “Първичен инстинкт”. В 60те си години актрисата е убедена, че
възрастта в личната карта не означава нищо. Фигурата й е просто великолепна, а очите й блестят, въпреки че
Шарън отглежда три деца и в резултат на бурната си младост е придобила диабет, астма и дори е била в клинична смърт.
Проверявайки времето и популярността, тя е била по-успешна от много
хора в Холивуд, а след 60 години актрисата стига до извода, че животът
за нея едва започва.

Тя е от онези жени, които не
стоят на едно място - предпочита дейности на открито и не
може да си представи деня си
без спорт. Обича да кара сърф,
да плува и да прекарва времето
с приятеля си, италианеца Анджело Бъго, който е 19 години
по-млад.
"Всеки път, когато влизам в кафене, 20-годишни момчета се заглеждат в мен", казва Стоун. Не е изненадващо, защото и на 60 години
има момичешка фигура. Актрисата не пие алкохол и приема около
10 чаши билков чай на ден."Всеки
ден работя усилено, съжалявам,
че съм директна, но трябва да се
полагат усилия." Шарън се опитва
да премахне глутена и алкохола от
диетата си. Нейните слабости са
шоколадът и месото. Актрисата не
крие, че не е привърженик на ботокса и че годините все пак й личат: "Нека да се вижда жената, която е имала години на интересен живот зад себе си. Освен това ботоксът
изобщо не е изкушаващ!" Шарън вярва в магията на овлажняващия крем:
„Мама ме учеше да почиствам лицето
си всеки ден от 12 години със сапун и
да нанасям слой крем. Кремът трябва
да се прилага, така че лицето да блести, това ще помогне за поддържане на
кожата млада”.
Няма да видите нито една снимка на Стоун с прекалено силен грим,
освен в кадрите от филмите. Това е
така, защото тя счита грима само за
средство, което има за цел да подчертае естествената красота, а не
да рисува ново лице. Актрисата има
същото отношение към тялото - то
трябва да е стегнато, а не оковано
от корсети.

време и двамата признават, че това е било
грешка. Опитът им да
влязат втори път в една и съща река води до
разочарования и трагични събития. Наталия се посвещава изцяло на неговото творческо призвание. Той е
даскал в селско училище със заплата 60 рубли, а тя получава 300.
Цялата тежест на семейството пада на гърба й. Изпълнява всичките му желания и капризи. Но Саня все поКРАСИВИ
НА ВСЯКА
ВЪЗРАСТ

вече се отдалечава от
нея. Идва и мигновената му слава. Повестта „Един ден на Иван
Денисович” го прави
популярен и забелязан от правителството на Хрушчов. Получава наградата на
Ленинския комсомол.
Около него се появяват обожателки. След
поредното увлечение на известния вече писател с професорка по литература
Наталия отчаяно прави опит за самоубийство. Спасяват я, но
пропастта между нея
и любимия продължава да расте. Окончателния удар нанася
младата сътрудничка
на Солженицин Наталия Светлова. Тя е само на 29 години, забременява от него и
се превръща в „пътеводната му звезда”…
Три години се проточва вторият развод
на Решетовска с дисидента. Той я обвинява, че сътрудничи на
КГБ срещу него, което тя естествено отрича. Новата съпруга
ражда три деца на нобеловия лауреат. През
1974 г. СССР прогонва
злостния си критик и

автор на „Архипелаг
ГуЛаг” в чужбина. Семейството му го последва на Запад и 20 години живеят в емиграция. Прибират се в Русия след 1992 г. и Солженицин е посрещнат
като патриот и герой.
Наталия Решетовска е огорчена, че
когато е трябвало да
подкрепя и буквално
да изхранва своя възлюбен, е била необходима за него. След
идването на славата
е захвърлена като ненужна вещ. Тя написва
шест мемоарни книги
за живота си със своя
бивш световноизвестен мъж. Солженицин
е оскърбен от някои
интимни истини и отказва среща с нея. Но
й помага материално
с по 3000 долара годишно. Наташа губи
зрение, всяка сутрин
задава един и същи
въпрос: „Ще дойдеш
ли на моето погребение, Саня?”
Умира през май
2003 г. тихо в съня
си. Александър Солженицин не идва на
погребението й и не
посещава гроба й.

Маски против
пигментни петна
С лук

Ще ви трябва: 100 г лук и 3 супени
лъжици акациев мед.
Настържете лука и го смесете с меда. Нанесете маската върху цялото лицето и шията. Оставете за 15 минути
и премахнете с влажен памучен тампон. Ако кожата ви е мазна, можете да
добавите 1 супена лъжица оцет към
сместа.

С овесени ядки

Ще са ви необходими: 30 г овесени ядки, 1 супена лъжица мед, 4 супени лъжици мляко. Сварете овесените
ядки, докато омекнат, заедно с млякото за 5/10 минути. Добавете меда

към сместа и разбъркайте внимателно. Нанесете маската върху тъмни петна. Оставете я за 10 минути и изплакнете добре.

Лосион

Ще ви трябват: магданоз и пресен
лимонов сок. Нарежете на ситно магданоза и го залейте с вода. Сварете го
за около 15 минути, след това прецедете и добавете 5 супени лъжици пресен лимонов сок.
Използвайте памучен тампон и го
нанесете на лицето. Тази процедура
се прилага всеки ден. Лимоновият сок
е чудесен за отстраняване на тъмни
възрастови петна.

Да почистим пералнята
Как да запазите живота на пералнята възможно най-дълго с помощта
на едно наистина евтино
средство.
Цялата тайна е да се използва обикновена лимонена киселина. На малка
пералня с капацитет 3,5 кг
са достатъчни 4 пакетчета лимонена киселина от
15 грама. Ако капацитетът на машината е по-голям, тогава дозата се уве-

личава. Някои препоръчват да се използват дори 2 пакетчета
от 100
грама за
5-килограмова пералня.
Изсипете киселината
в отделението
за праха
за пране и включете машината на пълен цикъл при

максимална температура. Обикновено това е
програма "памучни дрехи" на 90 градуса с продължителност 137 минути. И това е всичко! Лимонената киселина ще почисти перфектно отлаганията отвътре и при първото изтичане на вода ще
видите колко мръсотия и
боклуци са били натрупани върху частите.
Ще останете супер доволни от този метод на
почистване - евтин и без
химия, следователно няма вредно въздействие
върху здравето.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Вкуснотии

в чинии

Български

9.I. - 15.I.2019 г.

Ëеùата - вкусна и ïолезна
Някога лещата е била важна
селскостопанска култура по нашите земи, но напоследък е доста трудно да се видят насаждения
с нея. въпреки това тя е неизменна
част от българската кухня, нищо че
повече я внасяме, отколкото произвеждаме. добре е да разнообразяваме традиционната леща чорба с вкусни рецепти, вдъхновени от кулинарния опит на останалата част от света.

Ñалата с маслини и сушени домати
Продукти: 50 г леща, няколко сушени домата, 10 зелени маслини, 10
черни маслини, 2 стръка зелен лук,
10 стръка копър, 1 зелена чушка, 2
с. л. оцет, 4 с. л. зехтин (олио), сол.
Приготвяне: Лещата се сварява в
подсолена вода до пълното й омекване. През това време маслините се
нарязват на колелца, зелената чуш-

ка се почиства и се нарязва на кубчета, маринованите сушени домати се отцеждат от маринатата и се
нарязват на дребни кубчета, измитите и отцедени зелен лук и копър
се нарязват на ситно. Зеленчуците
се смесват със сварената, отцедена и изстинала леща и салатата се
овкусява с оцет, зехтин и малко сол.

×орба с манатарки
Продукти: 400 г леща, 100
г манатарки, 2 моркова, 4
скилидки чесън, сол, босилек, 1 1/2 л. вода.
Приготвяне: Манатарките се нарязват на ивици. Слагат се в тенджера
под налягане заедно с лещата, нарязаните на кубчета моркови, чесънa и босилекa. Варят се около 40
минути.
Ако се използва обикновена тенджера, трябва да се вари около час и половина до омекване на лещата.

Продукти: 150 г леща, 200 г броколи, 70
настърган кашкавал,
50 печени белени слънчогледови семки,
кардамон,
дафинов
лист.
За дресинга: 50
г зехтин
(олио),
50 г мед, 1 чили чушка,
оцет, сол, черен пипер,
1 стрък зелен лук.
Приготвяне: Лещата се вари 20-30 минути
(до омекване) в голямо
количество вода заедно

Ñуïа
Продукти: 1 ч. ч. леща, 10 ч. ч.
вода, 2 моркова, 1 глава лук, 3 скилидки чесън, 1 с. л. брашно, 3
с. л. олио, 1 с. л. червен пипер,
1 с. л. чубрица, сол, 8 стръка
магданоз.
Приготвяне: Лещата се
измива и се залива с водата в дълбока тенджера. Поставя се да заври заедно със
ситно нарязаните чесън, лук
и моркови. Щом омекне, се
добавят солта и чубрицата. В
малка тенджерка се запържва за кратко брашното заедно с олиото и червения пипер. Получената запръжка се добавя към лещата и се разбърква.

Оставя се за няколко минути на
котлона, докато се сгъсти. Накрая,

когато супата е готова, се прибавя
ситно нарязаният магданоз.

с кардамона и дафиновия лист в тенджера без капак. Люто-

то чушле се разрязва
по дължина, семената му се отстраняват,
нарязва се на ситно и
се смесва със зехтина
(олиото), оцета, меда,
солта и пипера. Зеленият лук се нарязва и
прибавя към дресинга. Броколите се накъсват на малки съцветия. Няколко минути преди лещата да
стане готова, се прибавят към нея.
Тогава тенджерата
се захлупва. С решетъчна лъжица се изваждат лещата и броколите. Дафиновият лист се отстранява. Сместа се залива с
дресинга и се поръсва
с настъргания кашкавал. Салатата се поднася топла и поръсена със слънчогледови
семки.

Ñ босилекови
тоïчета

Ïостна мусака
Продукти: 1 ч. ч. леща, 2 глави лук,
4 скилидки чесън, 2 с. л. доматено пюре, 1 морков, 1 червена чушка, 2 с.
л. олио, сол, магданоз, копър, 4 яйца,
250 мл прясно мляко, 100 мл сметана, 2 картофа.
Приготвяне: Лукът и чесънът се нарязват на ситно и се задушават в горещото олио. Прибавят се морковът и
картофите, нарязани на кубчета, чушката, нарязана на дребно, и лещата.
Заливат се със студена вода и се сваряват.
Когато лещата е полуготова, се посолява. Щом омекне, се прибавя доматеното пюре и се вари още 5 минути.

Тоïла салата

Прибавят се ситно нарязаните магданоз и копър и се разбърква. С решетъчна лъжица се изважда гъстата част
от ястието, изсипва се в тава и се изравнява. Яйцата се разбиват и смесват
с млякото и сметаната. С тази смес се
залива лещата и се запича на фурна,
докато получи златиста коричка.

Ñ õруïкави õлебчета, целина
и мариновани сушени домати

Продукти: 1 ч.
ч. леща, 1
глава лук,
6 скилидки чесън, 2
стръка целина, 200 г
мариновани сушени домати, 1 ч. л. черен пипер, 1 с. л. червен
пипер, 1 ч. л. босилек, сол, 2 с. л. брашно, 6 ч. ч. вода.
Приготвяне: Лещата се измива и се залива с водата в дълбока тенджера. Поставя се да заври заедно със ситно нарязаните лук, целина и чесън. При
необходимост се добавя още вода. Щом лещата
се свари, към нея се добавят маринованите сушени домати и ястието се овкусява със сол, черен пипер, червен пипер и босилек. Готви се на тих огън
няколко минути, като на порции се добавя брашно,
за да се сгъсти. Лещата се сервира гореща и по желание се поднася с филийки хрупкав хляб.

Продукти: 1 ч. ч. леща, 1 глава лук, 4 скилидки чесън, 1 морков, 150 г печурки, сол.
За топчетата: 2 яйца, 100 г
брашно, сол, босилек.
Приготвяне: Лещата се сварява заедно с нарязаните лук,
морков, гъби, сол и олио. Щом
омекне, се прибавя счуканият със
сол чесън. Междувременно в малка купа се смесват брашното (100
г), яйцата (2 бр.), сол и нарязан на
ситно босилек. Трябва да се образува гъста и лепкава смес. При необходимост се добавя още брашно.

Êþфтета
Продукти: леща - 250 г, яйца - 2 броя, масло - 125 г, люти чушки - 1 зелена, червени
чушки - 1 малка, сол, брашно,
царевичен грис, черен пипер,
червен пипер - 1 щипка.
Приготвяне: Сварете добре лещата в подсолена вода.
Отцедете я и я смелете с машина за месо или друг уред.
Разбъркайте пюрето с яйцата, сол, черен и червен пипер,
1 наситнена червена чушка и
малката лютива зелена чушка. Прибавете брашно в количество, колкото да се получи по-гъста смес, объркайте и
оформете кюфтетата с намазнени ръце.
Всяко се овалва в царевичен грис и се изпържва в сгорещена мазнина.

С помощта на две лъжици се правят
топчета. Първо с едната лъжица се
загребва част от сместа. После тази
смес се прехвърля последователно
от едната лъжица в другата, докато
се оформи топче. Топчетата се пускат във врящата леща и се готвят, докато изплуват на повърхността.

Ïо исïански (лентеõа)
Продукти: леща - 1 ч. ч., лук - 1
бр., морков - 1 бр., картоф - 1 бр.,
колбас - 100 г по избор, зехтин - 3
с. л., джоджен, брашно - 1 с. л., червен пипер - 1 к. л., доматено пюре
- 1 с. л., чесън - 3 скилидки, сол.
Приготвяне:
Измиваме добре лещата с
няколко води.
Слагаме в тенджера и наливаме 2 и 1/2 л или 3
л вода. Слагаме джоджен и сол на вкус. Варим лещата и когато е почти готово (сварена), слагаме обелен и нарязан на
кубчета картоф. Когато се посвари,
прибавяме белени цели скилидки
чесън по вкус. В отделен съд за-

гряваме зехтина и пържим белени
и нарязани на ситно морков и лук.
Прибавяме и колбас, също нарязан на ситни кубчета. Пържим всичко, като разбъркваме, и след няколко минути (приблизително
2-3 мин.), прибавяме
червен пипер и
брашно. Към тях
с непрекъснато разбъркване
наливаме малко
гореща вода да се
получи кашичка.
Изливаме получената
смес във врящата леща, като
разбъркваме непрекъснато. Слагаме доматено пюре и варим още 5-10
минути на слаб огън. При необходимост по време на готвене доливаме топла вода.
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Ïрикаçка
Утро е и Зайко бос
души пак, навирил нос.
Търси нещичко да хапне,
нещо мъничко да лапне.
„Докога земята цяла
ще спи под снежно одеяло?
Кога ще мога за закуска
вкусно морковче да хрусна?

На пързалката

- Слагай топла шапка,
слагай ръкавици,
хайде на пързалка
с другите дечица!
Пълно е с момичета,
пълно е с момчета,
до забрава тичат
даже две кутрета.
Бузките червени,
устинчките сини,
баба пък се радва:
- Не плаши се, сине!
Важно е краката
вън да не студуват,
ала във играта,
знай, студът лекува.
От сироп по-силно,
даже от бонбони
той от организма
вирусите гони.
Ех, да бях по-млада,
също и по-малка
и аз да се спускам
по тази пързалка.
Пък ще трябва също
да съм и по-слаба…
Защо ли не правят
шейнички за баби?
уляна иВаНОВа

Ще се сгуша сред лещака,
да отдъхна – път ме чака.
Зад дървото ще се скрия,
никой да не ме открие.”
И Лиса по следи върви,
а зад дървото – заешки уши.
И нали умее да хитрува,
на умряла се преструва.
- Какво ли сред снега се гуши? –
се пита Зайо Дългоуши.
С любопитство той се слави,
но голяма грешка днес направи.
Скок-подскок! Скок-подскок!
Не скочи Зайо в ров дълбок,
а попадна за беда
на Лиса в острозъбата уста!
Доволна, хитрушата
хукна тогава –
сама в хралупата
да се гощава.
лили ВЕНЕЦиЯНОВа

Веселба
пухкав сняг е навалял,
хълмът е красив и бял!
А пързалката блести,
детски смях и глъч ехти!
Тича мъничката Юлка
на главата със качулка,
с меко шалче на вратлето,
с ръкавички е детето!
Бузките й зачервени,
а очичките – засмени:
- ваньо, Митко,
бързо грабвайте шейната,
да отидем при децата!

Белодрешко

Снежко белодрешко,
толкова си мил!
Повдигни главица,
не бъди унил!
Вече се смрачава,
бързо притъмнява.
Вънка вее остър мраз,
моля те, ела у нас!
Все мълчиш. Нима
не чуваш?
Ти на глух ли се
преструваш?
Весела аНгЕлОВа

отдалече вик се чува:
- варда! варда! път сторете!
от шейната се пазете!
А шейничката лети,
ако можеш, ти я спри!

Спускаха се и играха,
шумна беше веселбата.
всички мокри се прибраха,
но… доволни те заспаха!
кари МариНОВа

Рисунките са предоставени от ученици от I Б клас, 139-о
оУ "Захарий Круша" - София, с преподавател по рисуване
валентина иванчева.

СНЕЖИНКИ

Снежинки, снежинки, снежинки,
въртящи се леки прашинки,
летящи кристалчета бели,
незнайно отгде долетели!
Бъдете така милостиви,
покрийте засетите ниви
на топло да спят семенцата.

Зарадвайте също
децата!
С какво ли? Със преспи
дебели,
със писти излъскани,
бели,
по тях да летят
запленени,
та с бузки да бъдат
червени.
Зарадвайте също
горите –
красиви да станат
елхите в одежди от нежни
дантели
и с клони от сняг заблестели.
Снежинки, снежинки, снежинки,
рисувайте зимни картинки –
във бяло да бъде света
с невинната ви чистота!
уляна ПЕТкОВа
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Предизвикателства САЩ се изтеглят от Поредната смяна на
пред Румъния Сирия и Афганистан сменената система

От 1 януари на ротационен принцип Румъния пое от Австрия
председателството на
Съвета на Европейския
съюз. През следващите шест месеца Букурещ ще координира
съюза в период, когато се очаква напускането на Великобритания,
ще се състоят избори
за Европейски парламент, ще се определя съставът на новата
Европейска комисия и
ще се водят преговори по следващата многогодишна финансова
рамка за периода 20212027 г. На фона на тези сериозни предизвикателства Румъния ще
трябва да продължи да
се бори за доверието на европейските си
партньори по въпроса
за правовата държава
и продължаването на
борбата с повсеместната корупция.
Румъния е поставила в центъра на своето
председателство „европейския гражданин”
и смята да се съсредоточи върху такава политика, която има директен и положителен
ефект върху живота на
хората на територията
на Европейския съюз.
Лозунгът на румънското председателство е

„Сближаването – обща
европейска
ценност”.
Румъния
е против Европа на две
скорости и
се застъпва
за повече
интеграция,
тоест „за един съюз, а
не за няколко”. Премиерът Виорика Дънчила (на снимката), която представи приоритетите на румънското
председателство пред
парламента, изтъкна,
че трябва да се преодолеят разделения от
типа стари и нови членки, Изток срещу Запад
и други. „Не трябва вече да има граждани от
първа ръка и граждани
от втора ръка в Евросъюза. Трябва да има
равен достъп за всички граждани до ресурсите му, така че да укрепим съюза и неговото бъдеще”, бе нейното
послание.
Преди половин година правителството
на канцлера Себастиан Курц излезе на европейската политическа сцена с амбициозна програма и накрая
предизвика само разочарование. Румъния
е далеч по-скромна от
Австрия в амбициите
си. При това северната ни съседка има неоценимо предимство.
За разлика от частично
евроскептичната Австрия в Румъния съществуват само приятелски настроени към
Европа партии.

Продължение от бр. 1
В Третата национална катастрофа, започнала с прехода към глобализиран неолиберален капитализъм
след 10 ноември 1989 г. и
продължаваща и сега, се
стигна до над 150 млрд. щ. д.
загуби от престъпната приватизация и тоталното разграбване на българското народно стопанство. Нямаме
убити на бойното поле, но
имаме човешки загуби, поголеми от всяка от двете национални катастрофи досега. Няма бомби и пушки, но
мащабите на унищоженото
и разграбено национално
богатство са по-големи от
всякога в нашата история.
Ликвидирана бе държавната система за безплатно образование и здравеопазване. Към 2017 г. училищата у
нас бяха 2456 – със 100 помалко от 1885 г., когато държавата е с три милиона население. Шири се организирана престъпност, търговия
с плът, наркотици, трафик

В навечерието на Нова година, противно на
съветите на мнозина от
собственото му правителство, Доналд Тръмп
обяви, че ще изтегли военния си контингент от
Сирия с мотива: „Победихме „Ислямска държава” в тази арабска
страна, което за мен бе
единствената причина
да присъстваме там.”
По-малко от 24 часа
след това заяви, че от
Афганистан 7000 военнослужещи ще се приберат в САЩ. Решението му предизвика остри
реакции в американските политически среди.
А шефът на Пентагона
Джеймс Матис подаде
оставка заради породилите се разногласия
с президента.
Тръмп настояваше за
изтегляне от Сирия още
като кандидат за президент през 2016 г. и след
като встъпи в длъжност.
Въпреки това решението му изненада
мнозина
в правителството.
Критиците
на президента
задават
сега редица въпроси за
последиците от неговото решение и дали то създава
възможност на турските сили да атакуват сирийските кюрди, които са съюзници на Вашингтон. В същото време близо 5 хиляди американски войници в

Ирак обучават и съветват иракските сили за
сигурност в рамките
на продължаващия им
конфликт с „Ислямска
държава”, в който САЩ
се намесиха през 2014 г.
И с основание възниква
въпросът, след като Сирия може да бъде отписана, а битката обявена
за спечелена, то какъв е
аргументът за продължаване на подкрепата
за Ирак, където „Ислямска държава” е още поразгромена.
Съединените щати
воюват в Афганистан от
17 години и все още разполагат там с 15 000 войници, които служат в мисията на НАТО в подкрепа на афганистанските
сили в борбата срещу
талибаните.
Партньорите
на
САЩ в Алианса определиха хода на Тръмп
прибързан и необмислен. Остра критика последва и от собст-

вената му Републиканска партия. Влиятелният сенатор Линдзи Греъм предупреди,
че президентът прави
грешки „стил Обама” и
върви по пътя към втори 11 септември.
Цветан ИЛИЕВ

Като се засменя системата, та тридесет години. Но топлото слънце на всеобщото щастие така
и не пекна. Нито времето се оправи, та да стане
само за живот. И лозунгът за смяна на системата
отново излезе на улицата.
На площадите и по кръстовищата днес са други хора. Не са нито самоназовалите се за умни и
красиви, нито самозапалващите се. Някои твърдят, че докато не дойде друго поколение, нещата у нас трудно ще се променят принципно. Но то
дойде. И в момента се бунтува. Основната част от
недоволните са 20-40-годишни. Родени са около

или след промените, та не само няма как да си
спомнят каквото и да било за предишното време, но и ако имат все пак някаква представа, тя
е негативна, защото е формирана в условията на
безмилостното отрицание на всичко някогашно.
И въпреки това настояват за смяна на системата.
Системата вече отдавна е сменена. Повторният български капитализъм е налице - първобитен, ненаситен и зъл. Донесе ни най-голямото
разслоение в ЕС, най-тежката бедност, най-високата смъртност.
И е нормално младите да не желаят повече да
живеят така. Една част напуснаха страната, други останаха, но искат смяна на системата. Ако се
разтълкуват посланията им, ще се види, че съдържат поне мъничко социализъм. Но и те като родителите си не използват тази дума. Нисък е хоризонтът на целите им - да се промени формата
на държавно управление, да се намали броят на
депутатите, че и начинът, по който се избират, но,
сакън, капитализмът да не се пипа.
Преди три десетилетия надеждите на бащите
бяха за повече социализъм, макар и формулирани като смяна на системата. Децата им също настояват за смяна, като част и от техните искания
вече са били реалност, но при социализма. И тогава, и сега обаче получават не онова, което искат. И не само защото не го назовават с точното
име. А тъй като поддържаният от тях вариант за
смяна на системата всъщност не я сменя.
Иво АТАНАСОВ

Трета национална катастрофа
на хора. Мафията се срасна
с държавата. В края на юли
м. г. председателят на Агенцията за българите в чужбина потвърди, че по различни причини след 1989 г. напусналите България са между 2,7 и 3,5 млн. души. Реално населението в страната е
малко над 6 млн. души. Обществената сигурност и спокойствието на гражданите са
проблемни. Армията е свита
до 34 000 души. Войниците в
нея са под 15 000. Отбранителната способност на държавата е минимална. България съществува без национална кауза! Демографският
срив е ужасяващ!
Държавата няма съюзници, които не на думи, а реално
да гарантират нейната териториална цялост в случай на
агресия от юг – Уставът на НАТО не позволява намеса в случай на конфликт между стра-

ни членки. Български военни
миротворци гинат по света за
чужд интерес и за сметка на
националния бюджет. Издържаме чужди военни бази на
наша територия и пълним офшорните сметки на големите
транснационални компании.
Привидно животът на хората
стана по-разнообразен, строят се пътища, метро. Роят се
молове на световни вериги –
пълни със стоки. Хвърчат лъскави коли. Мобилните телефони са навред. Това обаче е
„фасадното“ впечатление. Вътре в българския дом нещата са плачевни. КНСБ публикува данни, че към май м. г.
над 70% от домакинствата в
страната са с общ доход под
необходимите средства за
издръжка за живот. 90% от
пенсионерите мизерстват и
са на ръба на оцеляването.
Държавната администрация
и властта работят с нисък ко-

ефициент на полезно действие. Усилията им са насочени не към цялостно решаване на проблемите, а към тяхното замазване и отлагане за
следващ управленски цикъл.
През 2018 г. вече сме свидетели на пълно подчиняване
на българския политически и
стопански живот на интересите на САЩ, ЕС и НАТО. Фразата на лидера на ГЕРБ „вие сте
прости и аз съм прост, затова се разбираме“ е опит да се

профанизират и прикрият фактите за започнатия от негови
предшественици премиери и
шефове на партии и коалиции
и продължен от него курс за
обедняване и лумпенизиране
на народа, за концентрация
на стопанските и партийните
мощности в ръцете на неколкостотин души, за окончателно налагане на фасадна либерална демокрация.
Следва
Любомир ШОПОВ

Страницата подготви Цветан Илиев

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

11.I. - 17.I.2019 г.
ПЕТЪК, 11 януари
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
15:15 Патиланско царство
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00

БНТ 2
ПЕТЪК, 11 януари
6:05 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Новодомци”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:35 5 минути София
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Патица “А ла Луси”
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Непотребнотовълшебно2
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Теория на хаоса
20:50 Световно наследство
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Палми в снега
2:05 В близък план
2:35 Теория на хаоса
4:00 Откакто свят светува
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
СЪБОТА, 12 януари
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Внимание, роботика
БНТ 4
ПЕТЪК, 11 януари
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър
Време за губене
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
На опера с БНТ 2: “Така
правят всички” от Моцарт
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 5
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене
2:10 Панорама
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30

2

Най-гледаните

9.I. - 15.I.2019 г.

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на ImproviSatie
0:30 Великите дебатьори
2:35 Култура.БГ
3:40 Дойче веле: Шифт
3:55 Туристически маршрути
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 12 януари
Пиксел Пинки 2
Стройковците
Внимание, роботика
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
6:05
6:30
6:50
7:15
7:45
8:00
8:30
9:00

7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Япония днес: Красотата
на природата
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 В примката на мълчанието
16:00 Карнавалът
17:30 На опера с БНТ 2: “Така
правят всички” от Моцарт
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Призраците на Исмаел
22:30 По света и у нас
22:45 Добър ден с БНТ 2
23:45 Туристически маршрути
0:15 Америка днес
1:10 Призраците на Исмаел
3:05 Време за губене
3:35 Свищов-Зимнич - близки
брегове
4:05 Туристически маршрути
4:35 Рецепта за култура
5:30 Домът на вярата
6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15
3:15
4:15
4:45
5:45

НЕДЕЛЯ, 13 януари
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката
Внимание, роботика
Гимназия „Черна дупка“
Шифт

История.bg
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории
СЪБОТА, 12 януари
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Знаци по пътя
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Неизчезващите
14:35 Беленският мост
15:00 Откакто свят светува
15:30 Денят започва
17:30 Добър ден с БНТ 2
18:30 Младите иноватори
19:00 Откриване на “Европейска столица на културата
- Пловдив 2019”
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шивачки
22:10 Умно село
23:05 Часът на зрителите
23:35 По света и у нас
23:50 Рецепта за култура
0:40 Музика, музика...
1:10 Репетиция
1:40 Вечната музика
2:10 Златни ръце
2:20 Олтарите на България
2:30 Младите иноватори
3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги

тв програми

Български

Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Третото желание
16:45 Джинс
17:15 Шоуто на Греъм Нортън
18:00 Извън играта
19:00 Откриване на “Европейска столица на културата
- Пловдив 2019”
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Трофейна съпруга
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Престъпна
жега
0:30 Електра Лукс
2:05 Великите дебатьори
4:15 Дойче веле: Шифт
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 13 януари
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Стройковци
6:55 Внимание, роботика
7:20 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен
Атанасов
13:00 OFFLINE?
14:00 Библиотеката
15:00 Матриархат
16:45 Колекция Кармен
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън

19:45
20:00
20:30
20:45
21:15
23:20
23:35
1:35
3:20
3:45
4:45

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Открито с Валя Ахчиева
Войната на Харт
По света и у нас
Телма
Трофейна съпруга
Туристически маршрути
Отблизо с Мира
Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 14 януари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
15:05 Сребристият жребец
15:30 Патиланско царство
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 1992
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

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

8:30
9:00
10:30
10:45
10:55
11:05
12:00
12:30

По света и у нас
Неделна литургия
Домът на вярата
Олтарите на България
Златни ръце
Рецепта за култура
По света и у нас
Майсторски клас на Райна Кабаиванска
Добър ден с БНТ 2
Ритъмът на сърцето
№1 Туризмът: Владислав
и битката на народите
при Варна
Черно-бяло кино: “Татул”
/115 години от рождението на писателя Георги
Караславов/
Опера на открито
Афиш
Натисни F1
Изкуството на 21 век
Младите иноватори
Откакто свят светува
Етнофокус
“Хофманови разкази” от
Жак Офенбах
Пловдив - Европейска
столица на културата
2019
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Афиш
Пътешествия
Музика, музика...
Тя
Япония днес: Красотата
на природата
Америка днес
Репетиция
Младите иноватори
Арт стрийм
В близък план
Изкуството на 21 век

ПОНЕДЕЛНИК, 14 януари
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
7:55 Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
11:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Зайчето Пепи
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Откриване на “Европейска столица на културата
- Пловдив 2019”
23:00 По света и у нас
23:25 Майсторски клас на Райна Кабаиванска
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ

1:45
2:45
3:15
3:45
4:15
4:30
5:30

Любенов
5:30 България от край до
край 5
НЕДЕЛЯ, 13 януари
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Неизчезващите
14:30 България от край до
край 5
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Подгряване на вчерашния обед
22:25 Нощни птици
23:25 Извън играта
0:10 По света и у нас
0:25 Опера на открито
0:55 Библиотеката
1:55 Отблизо с Мира
2:55 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
3:55 Денят започва с Георги
Любенов

5:55 10 000 крачки
ПОНЕДЕЛНИК, 14 януари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

ВТОРНИК, 15 януари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: За легендите, гроздето и виното
във Варна
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

14:00
15:00
15:30
16:00

17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
23:05
23:20
23:35
0:35
0:50
1:20
1:50
2:20
2:35
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30

60 минути за култура
Репетиция
Младите иноватори
Часът на зрителите
Афиш
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ВТОРНИК, 15 януари
6:00 Къщата на думите
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Аджария - там, където
планината среща морето
8:30 По света и у нас
8:45 Световно наследство
9:05 Преди да се родя...Ивайло Петров
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Зайчето Пепи
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Престъпна жега
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Разделителна линия

4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:30
14:50
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:20
1:20
2:20
3:20
4:20
5:05
5:45

СРЯДА, 16 януари
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Точица
Сребристият жребец
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Дързост и красота
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Хайка за вълци
1992
По света и у нас
Зелена светлина
Викингите 4
Култура.БГ
100% будни
1992
Библиотеката
Викингите 4
Още от деня
Телепазарен прозорец

1:15
1:45
2:45
4:30
5:30

Знание.БГ
60 минути за култура
Престъпна жега
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 16 януари
Къщата на думите
5 минути София
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
Корен, дълбоко в небето
/80 години от рождението на поета Биньо
Иванов/
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Зайчето Пепи
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Намален капацитет
20:50 Световно наследство
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Електра лукс
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
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ЧЕТВЪРТЪК, 17 януари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Линия на разделението 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Линия на разделението 2
4:15 Дойче веле: Шифт
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
1:45 60 минути за култура
2:45 Намален капацитет
4:15 Япония днес: Красотата
на природата
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

6:00
6:25
6:30
7:30
7:55

ЧЕТВЪРТЪК, 17 януари
6:00 Къщата на думите
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Катерина Измайлова” от
Дмитрий Шостакович
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Зайчето Пепи
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Торта от сняг
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Войната на Харт
1:25 Знание.БГ
1:55 60 минути за култура
2:50 Торта от сняг
4:40 Библиотеката

СРЯДА, 16 януари
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
България от край до
край 5
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Опера на открито
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента с Милен
Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 17 януари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Открито с Валя Ахчиева
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
2:30 Библиотеката
3:30 №1 Туризмът
4:00 Спасители на диви животни

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:30
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ПЕТЪК, 11 ЯНУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” с.2, еп. 5
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.4, еп. 22
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.3, еп.6
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни улици” с.12, еп. 47
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.77
21:00 Премиера: „Горчива любов“ еп.8
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости” с.10, еп.14
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.3
02:00 „Преди обед” – токшоу
04:00 „Стъпка по стъпка“ с.7
05:00 „Опасни улици” с.12, еп.
23
05:40 „НепознатиТЕ“ – документална поредица
СЪБОТА, 12 ЯНУАРИ
06:00 „Джи Ай Джо: Сигма”
07:00 „Двама мъже и половина” с.10
08:00 „Тази събота и неделя”
bTV синема
Петък, 11 ЯНУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета ”
08:00 „Къщата на езерото“
10:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета”
11:30 „Дневниците на вампира“ - сериал
12:45 „Двуличие“ – трилър,
романтичен (САЩ, 2009),
режисьор – Тони Гилрой,
актьори – Клайв Оуен,
Джулия Робъртс, Том
Уилкинсън, Пол Джиамати и др.
15:15 „Черният рицар”
18:30 „Да пожертваш пешка”
21:00 „Пол“ – приключенски
,комедия (САЩ, Великобритания), режисьор
– Грег Мотола
23:15 „Шон от мъртвите“ – ужаси, комедия (Великобритания, Франция, 2004),
режисьор – Едгар Райт,
актьори – Саймън Пег,
Кейт Ашфилд, Ник Фрост,
Люси Дейвис, Долън Моран, Никола Кънингам,
Петер Серафиновиц, Бил
Най и др.
01:15 „Да убием Гюнтер“ –
екшън, комедия (САЩ,
2017), режисьор - Таран
Килам, актьори - Арнолд
Шварценегер, Таран
Килам, Коби Смълдърс,
Боби Мойнихан, Райън
Гаул, Пол Бритън и др.
03:15 „Разходка по Мисисипи” – драма, (САЩ, 2015),
режисьор – Ана Боден,
актьори - Райън Рейнолдс, Стефани Оноре,
Джейн Макнейл, Робин
Уайгър, Бен Менделсон,
Елфри Удард, Сиена Милър, Раян Флек, Аналей
Типтън, Тери Уайбъл.
бтв комеди
Петък, 11 ЯНУАРИ
„Слънчева Филаделфия“
„Стъпка по стъпка”
„Майк и Моли“
„Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Скок-подскок“ , комедия
(САЩ, 2011) , режисьор
– Тим Хил, сценаристи –
Синко Пол, Кен Дорио,
Брайън Линч
12:00 „Любимци“
13:00 „Приятели“
14:00 „Ало, ало“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
18:00 „Любимци“
19:00 „Стъпка по стъпка“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.4
23:00 „Приятели” с. 7
00:00 „Скок-подскок“ , комедия (САЩ, 2011) ,
режисьор – Тим Хил,
сценаристи – Синко Пол,
Кен Дорио, Брайън Линч
02:00 „Слънчева Филаделфия“
03:00 „Модерно семейство“
04:00 „Приятели”
05:00 „Слънчева Филаделфия“
Събота, 12 ЯНУАРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия“
07:00 „По-добре късно, отколкото никога“
08:00 „Двама бащи, двама
синове“
09:30 „Любимци“
10:00 „Полицейска академия
4: Градски патрул“ екшън, комедия, криминален (САЩ, 1987),
режисьор - Джим Дрейк,
06:00
07:00
08:00
09:00
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11:00 „Cool…T” с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“
с.4
13:00 „Смотаняци”
15:00 „Бригада Нов дом“ – социален проект
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „Директен полет“
22:00 Мегахит: „Клетниците“
01:00 „Вестоносецът“
03:20 „Мармалад” – токшоу
05:10 „Cool…T”
НЕДЕЛЯ, 13 ЯНУАРИ
06:00 „Джи Ай Джо: Сигма”
07:00 „Двама мъже и половина” с.10
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се“ – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица
13:00 „До живот“
15:00 „Американско момиче:
Грейс постига успех”
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Гаднярът”
22:00 „Папараци“ – телевизионен таблоид
23:00 „Крадец на животи”
01:00 „Режисьорът Истууд:
Неочаквана история“
02:10 „Двама мъже и половина” с.10
03:00 „Търси се“ – токшоу
03:50 „120 минути”
05:40 „Лице в лице”

ПОНЕДЕЛНИК, 14 ЯНУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, с.2,
еп. 6
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.4, еп. 23
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.3, еп.7
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни улици”– сериал, с.12, еп. 48
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.78
21:00 Премиера: „Горчива любов“ – сериал, еп.9
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”– сериал, с.10,
еп.16
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.4

01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Стъпка по стъпка“ – сериал, с.7
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.12, еп. 24
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване
ВТОРНИК, 15 ЯНУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, с.2,
еп. 7
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.4, еп. 24
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.3, еп.8
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Опасни улици”– сериал, с.12, еп. 49
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.79
21:00 Премиера: „Горчива любов“ – сериал, еп.10

22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”– сериал, с.10,
еп.17
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.5
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Стъпка по стъпка“ – сериал, с.7
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.12, еп. 25
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване
СРЯДА, 16 ЯНУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, с.2,
еп. 8
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.4, еп. 25
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.3, еп.9
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Опасни ули-

ци”– сериал, с.12, еп. 50
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.80
21:00 Премиера: „Горчива любов“ – сериал, еп.11
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”– сериал, с.10,
еп.18
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.6
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Карбовски: Втори план“
– документална поредица
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.12, еп. 26
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване
ЧЕТВЪРТЪК, 17 ЯНУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, с.2,
еп. 9
15:00 Премиера: „Шест сестри”

– сериал, с.4, еп. 26
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.3, еп.10
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни улици”– сериал, с.12, еп. 51
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.81
21:00 Премиера: „Горчива любов“ – сериал, еп.12
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”– сериал, с.10,
еп.19
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.7
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Бригада Нов дом“ – социален проект
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.12, еп. 27
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване

Събота, 12 ЯНУАРИ
06:00 „Сладурани“ – трилър
(Канада, 2015), актьори
- Алисън Стоунър, режисьор - Моника Мичъл,
Тиера Сковбай, Сара
Дугдал, Кен КамроуксТейлър, Кийнан Трейси,
Джилс Пантон, Стив Бачич, Кери Сандомирскай,
Хротгар Матюс и др.
07:45 „Психотерапевт“ – комедия, драма (САЩ, 2009),
режисьор – Джонас
Пейт, актьори – Кевин
Спейси, Джо Нунез, Марк
Уебър и др.
10:00 „Всичко е изгубено“ - екшън, драма (САЩ, 2013),
режисьор - Джей Си
Чандър, актьор - Робърт
Редфорд
12:30 „Като на кино“
13:30 „Джуниър“
15:45 „Пол“
18:00 „Усещане за жена“
21:00 „Горещи палки“
23:30 Cinema X: „Земята на
мъртвите“ – ужаси (Канада, Франция, САЩ, 2005),
режисьор - Джордж
Ромеро, актьори – Азиа
Ардженто, Саймън Бейкър, Джон Легуизамо,
Денис Хопър, Робърт
Джой, Юджийн Кларк и
др.
01:30 „Като на кино“ – предаване за кино
02:30 „Шон от мъртвите“ – ужаси, комедия (Великобритания, Франция, 2004),
режисьор – Едгар Райт,
актьори – Саймън Пег,
Кейт Ашфилд, Ник Фрост,
Люси Дейвис, Долън Моран, Никола Кънингам,
Петер Серафиновиц, Бил
Най и др.
04:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета”

Неделя, 13 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира“
07:15 „Предколедни тревоги“
– комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу, актьори – Дейвид
Хейзълхоф, Карълайн
Риа, Баркли Хоуп и др.
09:15 „У дома“
11:30 „Ударен от гръм”
13:30 „Черният рицар”
16:30 „Горещи палки“
19:00 „Къщата на езерото“
- драма, романтичен
(САЩ, 2006), режисьор
- Алехандро Агрести,
актьори - Киану Рийвс,
Кристофър Плъмър, Сандра Бълок и др.
21:00 „Краят на света“ - комедия, екшън, фантастика
(Великобритания, САЩ,
Япония, 2013), режисьор
- Едгар Райт, актьори
- Саймън Пег, Дейвид
Брадли, Еди Марсан,
Мартин Фрийман, Пади
Консидин, Ник Фрост,
Розамунд Пайк, Саманта
Уайт и др.
23:15 „Да убием Гюнтер“ –
екшън, комедия (САЩ,
2017), режисьор - Таран
Килам, актьори - Арнолд
Шварценегер, Таран
Килам, Коби Смълдърс,
Боби Мойнихан, Райън
Гаул, Пол Бритън и др.
01:15 „Земята на мъртвите“ –
ужаси (Канада, Франция,
САЩ, 2005), режисьор
- Джордж Ромеро, актьори – Азиа Ардженто,
Саймън Бейкър, Джон
Легуизамо, Денис Хопър,
Робърт Джой, Юджийн
Кларк и др.
03:15 „Бездомници“ – драма
(САЩ, 1997), режисьор Вин Дизел

Понеделник, 14 ЯНУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета ” – сериал
07:00 „Дневниците на вампира“ - сериал
08:00 „Добрата дъщеря”
10:00 „Дневниците на вампира“ – сериал, с.8
12:15 „Сърцето на дракона“
14:15 „Къщата на езерото“
16:15 „Краят на света“ - комедия, екшън, фантастика
(Великобритания, САЩ,
Япония, 2013), режисьор
- Едгар Райт, актьори
- Саймън Пег, Дейвид
Брадли, Еди Марсан,
Мартин Фрийман, Пади
Консидин, Ник Фрост,
Розамунд Пайк, Саманта
Уайт и др.
18:45 „Обетована земя“ - драма (САЩ, 2012), режисьор
- Гюс ван Сант, атьори Мат Деймън, Бенджамин
Шийлър, Тери Кини, Хал
Холбрук, Франсис Макдорманд, Джон Красински и др.
21:00 Премиера: „Маги“ - драма, ужаси (САЩ, Швейцария, 2015), режисьор
- Хенри Хобсън, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Абигейл Бреслин, Ейдън
Флоуърс, Рейчъл Уитмън
Гроувс и др.
23:00 „Истината за Чарли“
- трилър, мистерия (Германия, САЩ ,2002), режисьор - Джонатан Деми,
актьори - Марк Уолбърг,
Тим Робинс, Танди Нютън, Шарл Азнавур, Олга
Секулич, Стивън Дилейн
и др.
01:15 „Най-голямата лъжа“ драма, трилър, екшън
(Канада, 2015), режисьор
- Моника Мичъл, актьори - Франческа Ийстууд

Вторник, 15 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира“ - сериал
08:00 „Ударен от гръм”
10:15 „Дневниците на вампира“ – сериал, с.8
12:30 „Игри на съзнанието“
14:15 „Всичко е изгубено“
16:30 „Най-голямата лъжа“ драма, трилър, екшън
(Канада, 2015), режисьор
- Моника Мичъл, актьори - Франческа Ийстууд,
Дженифър Копинг, Ана
Галвин, Рорк Крихлоу,
Али Бертрам и др.
18:30 „Конспираторът“ – драма
(САЩ, 2010), режисьор
-Робърт Редфорд, актьори – Джеймс Макавой,
Робин Райт, Кевин Клайн,
Евън Рейчъл Ууд, Том
Уилкинсън, Джъстин
Лонг, Дани Хюстън,
Джеймс Бадж Дейл, Тоби
Кебел и др.
21:00 „Шаферки“ - комедия,
романтичен (САЩ, 2011),
режисьор - Пол Фейг,
актьори - Кристен Уиг,
Тери Крюз, Мая Рудолф,
Майкъл Хичкок, Кали
Хоук, Роуз Бърни и др.
23:30 „Сърцето на дракона:
Силата на огъня“ - фентъзи (САЩ, 2017), режисьор - Патрик Сивърен,
актьори - Патрик Стюарт,
Том Рис Харис, ЖасминБлис Бел, Тамзин Мърчънт и др.
01:30 „Добрата дъщеря” –
трилър (Канада, 2016 г.),
режисьор - Къртис Крофърд, Актьори - Фиона
Губелман, Ема Хенчел,
Джеймс Галандърс, Дебора Гровър и др.
03:15 „Дневниците на вампира“ - сериал

Сряда, 16 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира“ - сериал
08:00 „Шаферки“
10:45 „Дневниците на вампира“ – сериал, с.8
13:00 „Хорът на момчетата“
15:00 „Зад решетките“ - трилър (Канада, 2006),
режисьор - Скот Уилямс,
актьори - Паджет Брюстър, Антонио Купо, Мег
Роу, Робърт Уисден, Она
Грауер и др.
16:45 „Сърцето на дракона:
Силата на огъня“ - фентъзи (САЩ, 2017), режисьор - Патрик Сивърен,
актьори - Патрик Стюарт,
Том Рис Харис, ЖасминБлис Бел, Тамзин Мърчънт и др.
19:00 „Ударен от гръм” – семеен (САЩ, 2012), режисьор
- Джон Уайтсел, актьори
- Кевин Дюрант, Тейлър
Грей, Джим Белуши,
Брандън Т. Джаксън,
Уилям Рагсдейл, Ларами
Док Шау, Тристин Мейс и
др.
21:00 „Легендата за Оз: Завръщането на Дороти”
–анимация(САЩ,2013),
режисьор: Дан Ст. Пиер
22:45 „Агора” - драма, исторически, приключенски,
романтичен (САЩ, Испания, 2009), режисьор
- Алехандро Аменабар,
актьори - Оскар Айзък,
Рейчъл Уайз, Макс
Мингела, Рупърт Евънс,
Ошри Коен и др.
01:15 „Игри на съзнанието“ трилър (Канада, 2006),
режисьор - Тери Инграм,
актьори - Александра
Холдън, Пол Джохансън,
Стейси Грант, Уанда Канън и др.

Четвъртък, 17 ЯНУАРИ
06:00 „Дневниците на вампира“ - сериал
08:00 „С любов, Роузи”
10:15 „Дневниците на вампира“ – сериал, с.8
12:30 „Ефектът на спусъка“
14:30 „Легендата за Оз: Завръщането на Дороти”
–анимация(САЩ,2013),
режисьор: Дан Ст. Пиер
16:15 „Обетована земя“ - драма (САЩ, 2012), режисьор
- Гюс ван Сант, атьори Мат Деймън, Бенджамин
Шийлър, Тери Кини, Хал
Холбрук, Франсис Макдорманд, Джон Красински и др.
18:45 „Истината за Чарли“
- трилър, мистерия (Германия, САЩ ,2002), режисьор - Джонатан Деми,
актьори - Марк Уолбърг,
Тим Робинс, Танди Нютън, Шарл Азнавур, Олга
Секулич, Стивън Дилейн
и др.
21:00 „Лидер от затвора”
23:30 „Полупрофесионалисти“
– комедия, спортен
(САЩ, 2008), режисьор –
Кент Алтерман, актьори
– Уил Фарел, Уди Харълсън, Андрю Дейли, Джейсън Съдейкис, Ед Хелмс,
Дейвид Кохнър, Маура
Тиерни, Анди Рихтер и
др.
01:15 „Шон от мъртвите“
– ужаси, комедия (Великобритания, Франция,
2004), режисьор – Едгар
Райт, актьори – Саймън
Пег, Кейт Ашфилд, Ник
Фрост, Люси Дейвис,
Долън Моран, Никола
Кънингам, Петер Серафиновиц, Бил Най и др.
03:15 „Дневниците на вампира“ - сериал

актьори - Шарън Стоун,
Лесли Истърбрук, Джордж Гейнс, Стив Гутенберг,
Буба Смит, Майкъл Уинслоу, Дейвид Граф, Тим
Казурски и др.
12:00 „Хавайски сън в лятна
нощ“ - комедия, романтичен (САЩ, 2016),
режисьор – Хари Кейсън,
актьори – Моани АйпиаДолан, Брент Бейли,
Соня Балморес и др.
14:00 „Ало, ало“ - сериал
16:00 „Приятели”
17:30 „По-добре късно, отколкото никога“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Полицейска академия
3: Отново в Академията“
- екшън, комедия ( САЩ,
1986), режисьор - Джери
Перис, актьори - Стив
Гутенберг, Буба Смит,
Дейвид Граф, Майкъл
Уинслоу, Марион Рамзи,
Лесли Истърбрук и др.
22:30 „Двама мъже и половина”
00:30 „Стъпка по стъпка“
01:00 „Модерно семейство“
02:00 „Двама бащи, двама
синове“
03:30 „Любимци“
04:00 „Двама мъже и половина”
Неделя, 13 ЯНУАРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия“
07:00 „По-добре късно, отколкото никога“
08:00 „Любимци“
10:00 „Полицейска академия
3: Отново в Академията“
- екшън, комедия ( САЩ,
1986), режисьор - Джери
Перис, актьори - Стив

Гутенберг, Буба Смит,
Дейвид Граф, Майкъл
Уинслоу, Марион Рамзи,
Лесли Истърбрук и др.
12:00 „Скок-подскок“ , комедия (САЩ, 2011) ,
режисьор – Тим Хил,
сценаристи – Синко Пол,
Кен Дорио, Брайън Линч
14:00 „Ало, ало“ - сериал
16:00 „Приятели”
17:30 „По-добре късно, отколкото никога“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Полицейска академия
4: Градски патрул“ екшън, комедия, криминален (САЩ, 1987),
режисьор - Джим Дрейк,
актьори - Шарън Стоун,
Лесли Истърбрук, Джордж Гейнс, Стив Гутенберг,
Буба Смит, Майкъл Уинслоу, Дейвид Граф, Тим
Казурски и др.
22:30 „Двама мъже и половина”
00:30 „Стъпка по стъпка“
01:00 „Модерно семейство“
02:00 „Любимци“
04:00 „Двама мъже и половина”
Понеделник, 14 ЯНУАРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
07:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
08:00 „Модерно семейство“ –
сериал
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
10:00 „Празнувай, Вася“ - комедия (Русия, 2017),
режисьори – Роман Каримов, актьори – Ефим
Петрунин,Любов Аксено-

ва, Роман Круцин и др.
„Любимци“ – сериал
„Приятели“ – сериал
„Ало, ало“ – сериал
„Новите съседи“ – сериал
17:00 „Домашен арест“ – сериал, с.2
18:00 „Любимци“ – сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00 „Приятели” – сериал, с. 7
00:00 „Празнувай, Вася“ - комедия (Русия, 2017),
режисьори – Роман Каримов, актьори – Ефим
Петрунин,Любов Аксенова, Роман Круцин и др.
02:00 „Слънчева Филаделфия
“ – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия
“ – сериал
Вторник, 15 ЯНУАРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия
“ – сериал
07:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
08:00 „Модерно семейство“ –
сериал
09:00 „Домашен арест“ – сериал
10:00 „Шефове гадняри 2“ комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Шон Андърс,
актьори - Джейсън
Бейтман, Джейсън Съдейкис, Дженифър Анистън, Чарли Дей, Кристоф
Уоалц, Кевин Спейси,
Кели Стейбълс, Джона-

тан Банкс, Джейми Фокс,
Крис Пайн
12:00 „Любимци“ – сериал
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Любимци“ – сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00 „Приятели” – сериал, с. 7
00:00 „Шефове гадняри 2“ комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Шон Андърс,
актьори - Джейсън
Бейтман, Джейсън Съдейкис, Дженифър Анистън, Чарли Дей, Кристоф
Уоалц, Кевин Спейси,
Кели Стейбълс, Джонатан Банкс, Джейми Фокс,
02:00 „Слънчева Филаделфия
“ – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Приятели” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия
“ – сериал
Сряда, 16 ЯНУАРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия
“ – сериал
07:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
08:00 „Модерно семейство“ –
сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Големи топки” – комедия (САЩ, 2004), режисьор - Роусън Маршъл
Тънбър, актьори - Винс
Вон, Бен Стилър, Крис-

тин Тейлър, Рип Торн,
Джъстин Лонг, Стивън
Рут, Джоел Дейдив Мур,
Ханк Азария, Гари Коул,
Джейсън Бейтман, Алън
Тюдик и др.
12:00 „Любимци“ – сериал
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Любимци“ – сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
19:30 „Кое е това момиче“ – сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00 „Приятели” – сериал, с. 8
00:00 „Големи топки” – комедия (САЩ, 2004), режисьор - Роусън Маршъл
Тънбър, актьори - Винс
Вон, Бен Стилър, Кристин Тейлър, Рип Торн,
Джъстин Лонг, Стивън
Рут, Джоел Дейдив Мур,
Ханк Азария, Гари Коул,
Джейсън Бейтман, Алън
Тюдик и др.
02:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Приятели” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
Четвъртък, 17 ЯНУАРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
07:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
08:00 „Модерно семейство“ –
сериал

09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Роден за мен“ – комедия
(САЩ, 2011), режисьор
- Валери Уейс, актьори Лин Шей, Миранда Кент,
Рийд Скот, Катлин Робъртсън, Стив Хауей,Тео
Александър и др.
12:00 „Любимци“ – сериал
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Страхотни новини“ – сериал
19:00 „Кое е това момиче“ – сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00 „Приятели” – сериал, с. 8
00:00 „Роден за мен“ – комедия
(САЩ, 2011), режисьор
- Валери Уейс, актьори Лин Шей, Миранда Кент,
Рийд Скот, Катлин Робъртсън, Стив Хауей,Тео
Александър и др.
02:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Приятели” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал

12:00
13:00
14:00
15:00

9.I. - 15.I.2019 г.

ПЕТЪК, 11 януари
„Здравей, България”
„На кафе”
Новините на NOVA
„Моят живот“
„Остани с мен”
„Прости ми”
Новините на NOVA
„Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
ТВ шоу, избрано
21.00 „Хавай 5-0”, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Теория за големия
взрив“, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Бегълци от бъдещето”
01.00 „Нощна смяна”
02.00 „Докоснати от слънцето”
03.00 „Ритъмът на мечтите”
06.20
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10

СЪБОТА, 12 януари
07.00 „Пожарникарите от Чикаго”, сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA

Канал 3
ПЕТЪК, 11 януари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 11 януари
05.00 Новини, спорт и времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.30 новини
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 ч.- Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини

Най-гледаните

2

Български

15

тв програми

12.30 Темата на NOVA
12.50 „Наследникът” – с уч.
на Джон Невил, Кортни
Дрейпър, Джеймс Дуън
14.40 „По приятелски“ – с уч.
на Мила Кунис, Джъстин
Тимбърлейк, Патриша
Кларксън, Джена Елфман, Браян Грийнбърг,
Ричард Дженкинс, Уди
Харелсън
17.00 „Съдби на кръстопът”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Белият зъб” – с уч. на
Итън Хоук, Клаус Мария
Брандауер, Сиймур
Касел, Сюзан Хоуган,
Джеймс Ремар
22.10 „Кървавите скали” – с уч.
на Такеши Канеширо, Тони Люнг Чиу Вай, Фенгай
Занг, Чен Чанг, Чилинг
Лин, Джун Ху
01.10 „По приятелски“ – с уч.
на Мила Кунис, Джъстин
Тимбърлейк, Патриша
Кларксън, Джена Елфман, Браян Грийнбърг,
Ричард Дженкинс, Уди
Харелсън
04.40 „Наследникът” – с уч.
на Джон Невил, Кортни
Дрейпър, Джеймс Дуън

НЕДЕЛЯ, 13 януари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от Чикаго”, сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Цветът на орхидеята”
14.15 „Любов между редовете”
– с уч. на Леа Рени, Кристофър Търнър, Шерилин
Уилсън
16.00 „Нора Робъртс: Горчиво
небе” – с уч. на Ашли
Уилямс, Шарлът Рос,
Джон Корбет
18.00 „Кошмари в кухнята”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Денят на мама” (премиера) – с уч. на Дженифър
Анистън, Кейт Хъдсън,
Джулия Робъртс, Джейсън Съдейкис, Тимъти
Олифант, Хектор Елизондо
22.20 „Гузен негонен” – с уч. на
Барбара Стрейзънд, Сет
Роугън, Кати Наджими,
Мириам Маргулис
00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
00.50 „Нора Робъртс: Горчиво
небе” – с уч. на Ашли
Уилямс, Шарлът Рос,
Джон Корбет
03.30 „Цветът на орхидеята”
– с уч. на Италия Ричи,
Нейтън Парсънс , Антоанет Робъртсън, Мадисън Петис,
05.20 „Нощна смяна”

ПОНЕДЕЛНИК, 14 януари
05:50 „В кадър”
06:20 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 12
08:20 „Златните обувки” – семеен филм с уч. на Ерик
Робъртс, Джон Рис-Дейвис, Дейвид Делюис,
Вивика А. Фокс, Дина
Майър, Аедин Минкс
10:40 „Новата бавачка” – романтичен филм с уч. на
Ашли Уилямс, Сам Йегър,
Хана Черами, Кийфър
О’Райли
12:30 „Любов по случайност” –
романтична комедия
14:30 „Аферата Томас Краун” –
трилър с уч. на на Пиърс
Броснан, Рене Русо,
Денис Лиъри, Бен Газара,
Франки Фейсън
16:45 „Белият зъб” – приключенски филм с уч. на
Итън Хоук, Клаус Мария
Брандауер, Сиймур
Касел, Сюзан Хоуган,
Джеймс Ремар
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
21:00 „Орелът” – приключенски екшън с уч. на
Чанинг Тейтъм, Джейми
Бел, Доналд Съдърланд,
Марк Стронг
23:15 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
00:15 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 12

ВТОРНИК, 15 януари
06:15 „В кадър”
06:45 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 12
08:50 „Неугасваща любов”
11:00 „Коледен дух” – романтичен филм с уч. на Никол
Шеридан, Сами Ханрати,
Барт Джонсън, Олимпия
Дукакис, Тристан Лейк
Лабу, Аманда Форман
13:00 „Рецепта за любов” –
романтична комедия с
уч. Даниел Панабейкър,
Шон Робъртс, Паскал
Хатън
14:50 „Синята лагуна: Пробуждане” – приключенски
филм с уч. на Денис Ричардс, Брендън Туейтс,
Индиана Евънс, Патрик
Есприт, Джейкъб Артист
16:45 „Орелът” – приключенски екшън с уч. на
Чанинг Тейтъм, Джейми
Бел, Доналд Съдърланд,
Марк Стронг
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
21:00 „Зов за завръщане” –
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл, Бил Най,
Брайън Кранстън, Бокем
Уудбайн
23:20 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
00:20 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 12

СРЯДА, 16 януари
05:50 „В кадър”
06:20 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 12
08:20 „Магията на Коледа” – семеен филм с уч. на Линди
Бут, Пол Макгилиън,
Дерек Макграт
10:40 „Пътешествие до края на
света”
12:40 „Есенни сънища” – романтична комедия с уч.
на Джил Уaгнър, Колин
Еглесфийлд, Даниел Бейкър, Бил Доу
14:30 „Развален телефон”
– драма с уч. на Даян
Кийтън, Мег Райън, Лиса
Кудроу, Уолтър Матау,
Адам Аркин, Клорис
Личман
16:30 „Зов за завръщане” –
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл, Бил Най,
Брайън Кранстън, Бокем
Уудбайн
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
21:00 „Договорът” – екшън
с уч. на Морган Фрийман, Джон Кюсак, Бил
Смитрович, Джейми
Андерсън, Меган Додс
23:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
24:00 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 12

ЧЕТВЪРТЪК, 17 януари
06:10 „В кадър”
06:45 „Убийства в Мидсъмър” –
сериен филм, сезон 12
08:50 „Новата бавачка”
11:00 „Пътешествие до края на
света” – приключенски
филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл, Джейми
Сайвс, II част
13:00 „Коледно послание” –
семеен филм с уч. на
Джейми-Лин Сиглър,
Лея Гибсън, Линда Бойд,
Дилън Кингуел
15:00 „Коледни приключения”
– романтичен филм с уч.
на Андрю Уокър, Мегън
Ори, Арън Крейвън, Рукия Бернард
17:00 „Договорът” – екшън
с уч. на Морган Фрийман, Джон Кюсак, Бил
Смитрович, Джейми
Андерсън, Меган Додс
19:00 „София – Ден и Нощ” –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
21:00 „Убийци” – екшън-комедия с уч. Аштън Къчър,
Катрин Хейгъл, Том
Селек, Катрийн О’Хара,
Катерин Уиник, Кевин
Съсман, Лиса Ан Уолтър,
Каси Уилсън
23:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 12
00:00 „Убийства в Мидсъмър”
– сериен филм, сезон 12

СЪБОТА, 12 януари
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:00 „Холивуд”
12:00 „Денят на живо”
12:45 „Букмейкър
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30- 07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 13 януари
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”, избрано
10:00 „Икономика и бизнес”
11:00 „Седмицата с Канал 3”
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър – коментари
и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
– /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30- 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 14 януари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

ВТОРНИК, 15 януари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Беновска пита” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

СРЯДА, 16 януари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 17 януари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

22.05 Свободна зона с Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски
информационен блок
СЪБОТА, 12 януари
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон
Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
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” - публицистика
16.00 Новини
16.10 „Европространство с
Даниела Наумова”
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - 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
22.10
22.30
22.40
23.00

Новини
Спорт
новини
Евромакс
Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
НЕДЕЛЯ, 13 януари
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и
спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и
спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон
Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини

19.10 „Европространство с
Даниела Наумова”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция публ. предаване
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 новинарски информационен
блок
ПОНЕДЕЛНИК, 14 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- продължение

17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 15 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт

15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 16 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт

13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 17 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с

12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.25
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15
17.30
17.35
18.00
18.10
18.30
19.10
19.30
19.45
20.00
20.10
20.30
20.40
21.00
21.45
22.00
22.05
01.00

Георги Коритаров 3”
Новини
Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
Прогноза за времето
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
новини
Темите - публицистика
Новини
Темите - публицистика
Централна емисия
Новини
Бизнес дейли
новини
Бизнес дейли
Новини
Темите - публицистика
новини
Темите - публицистика
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен новинарски информационен блок
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16
петък, 11 януари
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
18.30 „Прокудени от бащин
край“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 11 януари
10:00 Истинският Родриго - 52
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 83 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 36 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 36 еп. - Сериал
03:00 Истинският Родриго - 52
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 83 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 11 януари
08:00 Новости
08:20 «Сегодня 11 января. День
начинается» (6+)
08:55 «Модный приговор» (6+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Татьяна Арнтгольц в многосерийном фильме «Двойная
жизнь» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18:40 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 Премьера. «Султан моего
сердца». Многосерийный
фильм (16+)
22:15 Премьера. Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
23:10 Игорь Скляр, Даниил Страхов
в многосерийном фильме
«Семейный альбом» (16+)
01:05 Фёдор Бондарчук, Семён
Трескунов, Ян Цапник, Игорь
Угольников в фильме «Призрак» (6+)
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Най-гледаните

Български

тв програми

9.I. - 15.I.2019 г.

събота, 12 януари
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.00 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова

неделя, 13 януари
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване 15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за
времето
01.45 “Паралакс“ 03.15 Прокудени от бащин
край 04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
06.45 „Дискусионно студио”

понеделник, 14 януари
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи –
14.15 Паралакс 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 Телевизионен форум
05.00 Облаче ле, бяло –
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

вторник, 15 януари
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
01.00 Новини. Прогноза за
времето.
01.30 “Дискусионно студио”
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов
03.30 „Фронтално“
05.00 “Разбулване“ 06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

сряда, 16 януари.
07.45 Новини
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 “Нови хоризонти“ –
04.00 Алтернативи 05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 17 януари.
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло –
16.30 Паралакс –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 „Дискусионно студио“
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ 04.30 „Дневниците на уфолога“ 05.00 “Край Босфора“
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

Събота, 12 януари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров
- без цензура - с Бареков
и Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров

- без цензура - с Бареков
и Байрактаров

Понеделник, 14 януари
10:00 Истинският Родриго - 53
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 84 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
02:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:30 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго Сериал

05:15 Сладка тайна - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 16 януари
10:00 Истинският Родриго - 54
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 85 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 37 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Ключът към успеха
02:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
04:30 Истинският Родриго - 54
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 85 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 17 януари
10:00 Истинският Родриго - 55
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 86 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго - 55
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 86 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Неделя, 13 януари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Премълчани истини - с
Минчо Христов
14:30 Лъжливи рими - сериал
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Лъки и неговата команда - 8 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
- без цензура - с Бареков
и Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - сериал
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Делници - с Николай
Колев

02:55 Владимир Ильин, Наталья
Гундарева, Алла Клюка,
Борис Щербаков в фильме
Аллы Суриковой «Хочу в
тюрьму» (16+)
05:00 Новости
05:10 Александр Домогаров в
фильме «Белая ночь, нежная
ночь... » (16+)
Събота, 12 януари
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:30 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 Премьера. «Семён Фарада.
Хочется большой, но чистой
любви» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Идеальный ремонт» (6+)
12:15 «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» (12+)
13:10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса (12+)
15:10 Нонна Мордюкова, Светлана
Крючкова, Юрий Богатырёв
в фильме Никиты Михалкова
«Родня» (12+)
16:50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
18:30 «Сегодня вечером» (16+)

20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Премьера. Владимир Меньшов, Константин Крюков, Ян
Цапник, Анастасия Макеева,
Инга Оболдина в фильме
«Новогодний переполох»
(16+)
23:25 Игорь Скляр, Даниил Страхов
в многосерийном фильме
«Семейный альбом» (16+)
01:10 Александра Яковлева, Александр Абдулов, Валентин
Гафт, Екатерина Васильева,
Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин,
Семён Фарада в фильме «Чародеи» (12+)
03:45 «Модный приговор» (6+)
05:00 Новости
05:10 Евгений Леонов, Ирина Скобцева, Валентина Теличкина,
Евгений Евстигнеев, Валентина Талызина в фильме «Зигзаг
удачи» (12+)
Неделя, 13 януари
06:35 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
06:55 «Часовой» (12+)
07:25 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до

10:10
11:00
11:15
12:00

15:50
18:20
20:00
20:20
23:15

00:50

03:05

05:00

Вторник, 15 януари
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
05:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
06:00 Делници - с Николай
Колев

слёз» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Наедине со всеми» (16+)
Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин
в многосерийном фильме
«Новогоднее счастье» (12+)
«Главный новогодний концерт» (16+)
«Лучше всех!». Новогодний
выпуск (0+)
«Время»
Старый Новый год на Первом
(16+)
Ольга Волкова, Анастасия
Заворотнюк, Мария Сёмкина,
Андрей Ургант, Гарик Харламов в фильме «Мамы-3» (12+)
Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Ирина
Мирошниченко, Анастасия
Немоляева в фильме «Старый
Новый год» (12+)
Екатерина Васильева, Савелий Крамаров, Леонид
Куравлёв в фильме «Эта
весёлая планета» (12+)
Телеканал «Доброе утро»

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 11 януари
05:00
09:00
10:00
10:25
10:40
11:50
13:00
13:25
13:40
14:10
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
23:00

Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Культурный отдых
Аншлаг. Елена Воробей
Вести. Местное время
Андрей Малахов.
Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Рожденная звездой
Необыкновенный

Огонек–2019
00:40 Стиляги. Х/ф
02:55 Ночь закрытых дверей. Х/ф
04:30 Культурный отдых
Събота, 12 януари
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время.
Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Моя любовь –
Россия!
11:10 Легенда о танке
12:00 Далекие близкие
13:10 Новогодний экспресс. Х/ф
16:45 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Аншлаг. Старый
Новый год
23:00 Принцесса с Севера.
Х/ф
02:15 Снег на голову.

Х/ф
Неделя, 13 януари
04:25 Новогодний экспресс. Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11:35 Любовная сеть
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:30 Дежурный по стране
00:15 Любовь на сене. Х/ф
02:00 Она вас любит. Х/ф
03:30 Далекие близкие
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УНИКАЛНА КОМБИНАÖИß,
която се ïреïоръчва от сïециалистите
ïо време и след тераïия на
различни онкологични заболявания!

как Да СПаСиМ
ЧерНия Си ДрОБ?
мичната лаборатория
на човешкото тяло. Има
отношение към повече
от 400 жизненоважни
функции. Основните са:
обменна, храносмилателна, екскреторна, детоксична и др. Черният
дроб участва в борбата
с инфекциите и в частност с тези от тях, чиято
входна врата са червата.
Той единствен в човешкия организъм има способността да се саморед-р пламен Стоянов,
генерира.
- а можем ли сами
гастроентеролог и вътрешни
болести, Медицински център 1, да подпомогнем негогр. пирдоп, тел. 0878 632 766 вото възстановяване?
Да, за целта уверено
препоръчвам природЗнаете ли, че черният
дроб не боли? Той „бо- ния продукт „Хепатофеледува“, без да ни сигна- лин“, с който можем да
лизира за това. Проявят подпомогнем
ли се симптомите, значи по естествен
проблемът се е задълбо- начин работата на черчил опасно.
Чернодробните забо- ния дроб.
Екстрактът
лявания се „отключват”
от много и различни при- от бял трън,
чини. Някои от тях са до- вложен в „Хебре познатите ни пороци патофелин“, е
– тютюнопушене и алко- от най-ефекхол, на които сами изби- тивните прираме да се отдадем. Дру- родни проги обаче, като силните ле- дукти за покарства, ни атакуват „тай- д о б р я в а н е
но“. Изкарването на една функцията на
инфекция например вли- черния дроб
яе негативно върху клет- и поддържане дейностките, тъканите и функци- та на клетките му. Артиите на черния дроб, а ле- шокът със съдържащите
карствата, изписани за ле- се в него биоактивни вечението й, допълнително щества подпомага функусложняват положението циите на чернодробните
му. Оттам се завърта ома- клетки, особено при възгьосана въртележка, от действие на различни токоято слизане няма – пи- ксини. Глухарчето съдърят се нови и нови лекар- жа биологично активни
ства, за да се тушират ув- вещества, които подпоредите, нанесени от пре- магат секрецията и тонуса на храносмилателнадишните.
За да разберем какво та система и жлъчката. То
можем да направим са- се прилага с цел подобрями и да опазим черния си ване дейността на черния
дроб, ние се срещнахме с дроб и стомашно-чревния
д-р Пламен Стоянов – гас- тракт, както и за подпотроентеролог с дългого- магане диуретичната дейност на бъбреците и пидишна практика.
- Здравейте, д-р сто- кочните пътища. Повишаянов, каква е ролята на ва защитните функции на
черния дроб в органи- организма. Соевото масзма и защо е важно да ло, което също е част от
състава на „Хепатофего пазим?
- Черният дроб е жиз- лин“, е богато на лецитин
неноважен орган, биохи- и фосфолипиди, които по-

добряват мастния метаболизъм в кръвта, регулират
нивата на серумния холестерол и подпомагат дейността на съдовия ендотел. Лененото масло е богато на дълговерижни полиненаситени мастни киселини – омега-3, омега-6
и омега-9. Неговият прием подкрепя дейността на
сърдечносъдовата система, съдейства за поддържане здравословни нивата на кръвната захар.
- В такъв случай, д-р
стоянов, кога можем да
пием „Хепатофелин“?
Препоръчвам употребата на „Хепатофелин“
при: 1. Токсични увреждания на черния дроб; 2.
След прекаран хепатит; 3.

Хроничен хепатит с невирусен произход; 4. Мастна дегенерация на черния
дроб; 5. В комплексна терапия на чернодробна цироза; 6. За профилактика
на чернодробни увреждания при продължителен прием на лекарства,
алкохол, хронична интоксикация (в т.ч. и професионална).
„Хепатофелин“ може да
се приема самостоятелно
или заедно с предписани
от лекуващия лекар медикаменти. Той е произведен във Франция по технология, която позволява бързото и пълно усвояване на полезните активни вещества от организма.
„Хепатофелин“ се приема
2 пъти дневно по 1 капсула след храна в продължение на 3 месеца без прекъсване.

Търсете в аптеките без рецепта!
За контакти: Вита Õерб,
тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Продуктът е напълно натурален и безопасен - може да се пие и
без лекарско предписание. Няма странични
ефекти за разлика от
химическите таблетки,
които предизвикват виене на свят, гадене, повръщане, влошават биохимичните показатели
на черния дроб.
Триактал е сертифициран и препоръчан от лекарите за избавяне от паразити и
подкрепа на организма по време на онкотерапия в домашни
условия. Стимулира секрецията на храносмилателните жлези; възстановява работата на
стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и засегнатите участъци
на чревната лигавица; потиска процесите
на гниене и ферментация в червата; ускорява неутрализирането на токсините в черния дроб; освобождава
организма от червеи
и другите вредни организми; убива болестотворните вируси, гъбички и бактерии; притежава противовъзпалително действие; повишава
имунитета,
включително и антипаразитния; премахва
алергичните прояви.
състав:
• Екстракт от зелен
орех (8 мг)
• Екстракт от карам-

фил (200 мг)
• Екстракт от сладък
пелин (200 мг)
С какво е уникален
Триактал
Екстрактът от сладък
пелин (артемизинин)
унищожава селективно
раковите клетки, без да
засяга нормалните. Това е така, защото засяга само клетки с голямо
съдържание на желязо,
каквито са раковите.
Триактал може да
бъде полезен по време на лечение на левкемия и рак на дебелото черво, гърдата, белия дроб и панкреаса.
Има противогъбични и
антивирусни свойства.
В резултат на това може
да се прилага при различни състояния като
хепатит В и С, херпес,
грип и вирусни инфекции. Има и противовъзпалителни свойства, които са полезни, когато
се прилага лечение на
възпалителни и автоимунни заболявания, в
това число и множест-

вена склероза.
Триактал повлиява:
• функциите на имунната система;
• нормалното производство на тироидни
хормани и нормалната
функция на щитовидната жлеза;
• правилното образуване на червени кръвни телца и хемоглобин.
Защо да използвате
Триактал:
• За борба с туморните образувания.
• При
заболявания като диабет, безплодие, простатит, на
опорно-двигателния
апарат, псориазис, високо кръвно, язва, колит, цистит и други.
Препоръчителен
прием
1 капсула дневно. За
оптимален ефект специалистите препоръчват 3-месечен прием,
но може да започнете
да чувствате някои от
предимствата и подобренията и много порано.

продукта „Триактал“
можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата:
https://biotica.bg или в повечето
аптеки в страната.
ЦЕНа:
1 бр. х 69 лв. + Безплатна доставка /Общо: 69 лв./
2 бр. х 65 лв. + Безплатна доставка /Общо: 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + Безплатна доставка /Общо: 177 лв./
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Тракеия - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
ТРАКЕИЯ са взаимвствани от храните на древните траки, съчетани
с българските космически хранителни технологии. Те са създадени
от Българската академия на науките, съвместно с Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо място в конкурс за нови български продукти на Международния
панаир в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери,
защото е на достъпна цена и действа безотказно.
Продуктът е 100% натурален
и снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезен е
за всички възрасти, няма противопоказания и странични ефекти. Представлява водноразтворим прах от
билки, горски плодове
и лимец.
Видове
Тракеия:
1.Сърце
и кръвоносна система – възстановява функциите на сърцето, черния дроб и
далака, нормализира кръвна захар, кръвно налягане и холестерол. Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.Костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава плътността на костите.
3.Храносмилателна система
– гастрит, колит, рефлукс, премахва проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите,
трахеята, алвеолите. Спомага изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-добър сън, бодрост и концентрация.
Балансира нервната система.
6.Имунинет – балансира
имунната система, повишава съпротивителните сили на организма
и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира метаболизма, подпомага контрола
на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага
нормалното функциониране на
мозъка – памет, концентрация,
мисловна дейност.
Всеки вид действа най-силно
за посочения проблем като подобрява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:
„Ползвала съм почти всички
рекламирани продукти за сърце и стави, от скъпи по-скъпи и нямаше ефект.
Ползвах
Тракеия
почти без
пари и веднага започнах да се подобрявам. След няколко месеца,
правейки редовните изследвания,
лекарите не повярваха какво се е
случило с мен. Тичам, работя, живея нов живот. Използвайте го и
сами се уверете в силата на този продукт.“
Мария Иванова, Благоевград, 0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо може да ми помогне. Няколко човека
от пенсионерския клуб го ползвахме, защото можехме да си го позволим. След няколко месеца всички
започнахме да споделяме, че невероятното се случва. На един се подобри сърцето, на друг ставите,
на трети белия дроб, ходиме два
пъти повече без умора. Чувстваме се много по-жизнени и нашите
приятели последваха нашия пример. Досега няма недоволни.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

СТАТИСТИЧЕСКИ В БЪЛГАРИЯ ВСЕКИ 3-ТИ НА ВЪЗРАСТ НАД 50 ГОДИНИ ИМА ЗАТРУДНЕНИЯ С ДЕФЕКАЦИЯТА

КРАЙ НА ЗАПЕКА И КОРЕМНИТЕ БОЛКИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕН НАТУРАЛЕН МЕТОД!
ВЕЧЕ В ЗНАЧИТЕЛНО КРАТКО ВРЕМЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ИЗБАВИТЕ
ОТ МЪЧИТЕЛНИТЕ И ДЪЛГИ ПОСЕЩЕНИЯ В ТОАЛЕТНАТА

“В продължение на 3 месеца ходих по голяма нужда 2 пъти седмично и не повярвах на
това, което чух на визитата ми при гастроентеролога... Настояваха за хирургическа намеса! Страхувах се! Не знаех какво да правя,
но аз не бях съгласна да се подложа на операция заради един запек! След дълго проучване
намерих натурален препарат, който бързо и
ефективно не само ми възстанови нормалното изхождане, но и подобри храносмилателните функции на стомаха и перисталтиката на чревния тракт. Чувствам се вече много
комфортно и щастлива че направих правилния избор за себе си.” Това разказва Елена Бояджиева от София, която трябваше да приеме важно решение пред проблема със запека. Тя сподели историята си и предостави информация относно този метод. Често при запек решението е
да се ползват лаксативи, при които често ефектът
е краткотраен със странични ефекти или в краен
случай се стига до хирургическа намеса.
ОТСТРАНЯВА ЗАПЕКА НАПЪЛНО
Това, което помогна на Елена, е препаратът на
кембриджския специалист в гастроентерологията Питър Лоренс, известен с дългогодишните

си познания за проблемите на констипацията (запека). След дългогодишни проучвания и изследвания предостави на определена група фирми
препарат за възстановяване на нормалната дефекация (изхождане) на организма. Благодарение на тази формула предоставя възможността на пациентите да намалят с 99% риска от оперативна намеса и 93% успеваемост за възстановяване
на нормалното функциониране на стомашно-чревния тракт. ”Няма значение
дали имате отскоро или
с месеци запека - можете
да се избавите по естествен път” - уверено споделя откривателят на формулата. Почти 180 хил. души
в цяла Европа потвърдиха
ефективността на тази уникална формула, в това
число около 9 хил. души от България, които са
преминали терапията и потвърждават ползите.
ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИТЕ СА В ШОК!
Узнавайки за ефективността и резултатите
от терапията, наши български гастроентеролози не можаха да повярват, че без използването
на лаксативи и медикаменти може да се постигне
подобен ефект за избавяне от констипацията, но
това е напълно възможно организмът да реши
тези проблеми по натурален път. Съвременната
нанотехнология на молекулярно ниво помогна
да се създаде уникалният препарат “PERISTAL”
(Перистал).

НАТУРАЛНО ДЕЙСТВИЕ
И ДЪЛГОТРАЙНИ ЕФЕКТИ
Съставките на този препарат са поместени в
капсула, съдържаща 10 активни съставки, които бързо и ефективно повишават резорбацията
(усвояването на хранителните вещества в тънкото черво), възстановяват перисталтиката на
чревния тракт, стимулирайки химиорецепторите на тънкочревната лигавица. Тази комбинация
от съставки помага също да се подобри задържането на водата в дебелото черво, което довежда
за размекването на фекалните маси и нормалното изхождане.
“Желателно е да преминете препоръчителния курс на терапията, която е за 2 месеца, за да
си осигурите пълноценен и траен ефект и да се
избавите за в бъдеще от запека” - убедено казва Питър Лоренс
ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО
Във връзка с високата цена на препарата и
технологията за обработка на ценните съставки,
и за да е финансово достъпен специално за българските граждани,
са избегнати всякакви посредници, аптеки и дистрибутори. Можете да направите покупката на препарата чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за
България.
В момента до 31.1.2019 г. и само
за първите обадили се 120 души има
специална отстъпка и ще получат

продукта на Питър Лоренс вместо 189 лв. само
за 55 лв. - опаковка с 30 капсули, достатъчна за
едномесечен курс на ползване.
“Получих пълно облекчение, следвайки препоръките. В рамките на 2 месеца успях да възстановя стомашната ми дейност и мога да се храня
нормално и да се изхождам безпроблемно.”
Владимир Филипов, 78 г., София
“Вече по 2 пъти в денонощието ходя до тоалетна, а преди беше 2 пъти в седмицата. Даже
отслабнах с 3 кг и се чувствам отлично. Забелязах, че имунитетът ми се е повишил и кожата
ми е по-приятна на допир.”
Радка Борисова, 63 г., Варна
“Имах рефлукс, който ме тормозеше от 1 година, и ползвах много медикаменти, но без полза. Моя позната ми препоръча препарата и го
закупих. След месец и половина ползване рефлуксът значително намаля, а след 3 месеца изчезна.”
Димитричка Върбанова, 75 г., Лом
“Въпреки диетите ми имах подуване на стомаха, придружено с болки, и имах чувството, че
ще се пръсне. Реших се да ползвам и този препарат и се оказа, че наистина помага. След 2-месечно ползване сега вече мога да се храня нормално.”
Мартин Димовски, 54 г., Пловдив
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Алтория и заболяванията Кървене от носа
на дихателната система

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 пониското 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 хронифициране 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 както при възпаление
на горните дихателни пъ-

тища, 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, кои-

то 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.

Какви са причините за кръвоизлива от носа
- Травми: удар; бъркане в носа; попадане на
чуждо тяло в него; разчесване на лигавицата с цел
почистване на засъхнал секрет.
- Заболявания: простуда; синузит; алергия; атеросклероза на кръвоносните съдове в носа; хипертония - високо кръвно; нарушения в кръвосъсирването - хемофилия, левкемия, ниски нива на
тромбоцитите в кръвта; апластична анемия; чернодробни заболявания; ревматизъм; скарлатина;
туберкулоза; полипи в носа; тумори.
- Други причини: слаби, склонни към пукане
кръвоносни съдове в носа; разширени венички в
носа; продължителна употреба на капки, мехлеми или спрейове за нос; рязка промяна на атмосферното налягане; при излитане със самолет; прекалено сух въздух; прекомерно излагане на слънце; тежка физическа работа на открито в горещ
слънчев ден; прекалено силно секнене; лечение с
антикоагуланти; взимане на аспирин в по-високи
дози; бременност; употреба на антибебе-хапчета;
недостиг на витамин С.
Какви бързи мерки може да вземете
- Седнете и се наклонете леко напред, освободете врата и горната част на гърдите от стягащи дрехи.
- Притиснете леко с палец и показалец средната част на носа за 10-15 мин, като през това време
дишате през устата.
- Изплювайте, а не преглъщайте кръвта, за да
избегнете позивите за повръщане.
- Помагат лед или студени мокри кърпи около
носа, бузите и врата.
- След спиране на кървенето овлажнете въздуха в помещението, ако е много сух.
- Не си духайте носа поне 10 часа, ако се налага да кихате, правете го с отворена уста.
- 24 часа след инцидента не вършете тежък физически труд, не спортувайте, не се излагайте на
силно слънце.
- До 24 часа след кървенето се постарайте главата ви да е по-високо от сърцето.
- Не пийте алкохол, черен чай и кафе за известно време.
- Непосредствено след спиране на кървенето
не яжте туршии, чушки, краставици, стафиди, ябълки, праскови, кайсии, грозде, ядки.

Какви знаци ни дава тялото
Коленете щракат.
Прищракването на коленете, когато се изправяме от седнало положение или приклякваме, както и пукането на
ставите на пръстите или
на шийните прешлени
не са вредни за хрущялната тъкан, поне няма
такива доказателства.
Шумът се дължи на натиска върху синовиалната течност, при което се отделят мехурчета газ.
Когато щракането не
е съпроводено с болка,
то не изисква специално внимание или лечение. При болки и подуване на ставите обаче
може да е налице възпалителен процес и в такъв случай е необходимо мнението на лекар.
Зъбите скърцат.
Понякога причината е
в стреса, но скърцането може и да няма нищо общо с психическото напрежение. Шест на
сто от хората скърцат
със зъби, главно нощем.
Явлението се нарича
бруксизъм и се характеризира също с главоболие, мускулни болки
в лицето и обща умора.
Засяга често хора, кои-

то имат навика да стискат силно челюстите си,
с което рискуват да нарушат емайла на зъбите и да ги направят почувствителни към студено и топло, както и
по-чупливи.
Предпазвайте зъбите
си, като използвате специална протеза по време на нощния сън. Потърсете също причините за скърцането и ако
те се крият в прекален
стрес, работете върху нервната си система
чрез медитация и други
техники за релакс.
Въздушни възглавници. Оригването е
знак за погълнат въздух
по време на храненето.
Случва се, когато се храним прекалено бързо и
на големи хапки. Въздухът се натрупва в хранопровода и стомаха и
се освобождава, като се
издига внезапно нагоре
към устата.
Хранете се бавно, в
спокойна атмосфера.
Дъвчете добре и не пийте течности по време
на хранене. Избягвайте газираните напитки
и дъвките. За временно успокояване използвайте ароматни масла

– 5 капки от босилек,
10 капки от пиперлива
мента и 10 капки от лимон. След всяко хранене изпивайте чаша вода, в която сте капнали
1 капка от тази
смес. Правете
това 3-5 дни.
Ушите бучат. 10% от
хората страдат от шум в
ушите, който понякога
се оприличава на бучене,
друг път на
жужене или
свистене.
Непременно се консултирайте с лекар, защото
шумът в ушите може да
е признак за
хипертония, проблеми
с горните дихателни пътища или нарушен слух.
Понякога причините за
шума са трудни за откриване и всъщност няма ефикасно лечение.
40% от страдащите
определят усещането
като много неприятно.
Акупунктурата помага в случай на възпаление на вътрешното ухо.

Стомахът къркори.
Ако стомахът ви е шумен преди хранене, това е нормално – гликемията е понижена, стомахът се контрактира

по-силно и това предизвиква къркоренето.
Закусвайте солидно
сутрин и хапвайте нещо малко към 11 ч. Ако
къркоренето е съпроводено с болки и с редуване на разстройство
и запек, най-вероятно
страдате от синдрома
на раздразненото черво. Това неразположение се среща най-често

при жените на възраст
30-40 години и е признак за стрес и безпокойство.
Шумни газове. Преди да достигнат дебелото черво, хранителните вещества преминават през етапа
на ферментацията,
при който се отделят газове. Това е
нормален процес.
Ако обаче се появи и подуване на
стомаха, съчетано
с колики, вероятно чревната флора
е в затруднено положение.
Избягвайте бобовите храни, зелето, целината, бананите. Хранете се
бавно и в спокойна обстановка, дъвчете добре. Зелето
варете, като изхвърляте два-три пъти водата, за да отстраните с
нея трудносмилаемите
серни съставки, а когато готвите праз, добавяйте кардамон, който улеснява усвояването на зеленчука. Стимулирайте производството на стомашни сокове
с помощта на ароматните масла от босилек

и лютива мента – изпивайте десетина капки от
сместа в чаша вода след
всяко хранене.
Свистящо дишане.
Това е признак за стесняване на дихателните
пътища. Ако звукът идва от носа, може да става дума за обикновено
запушване от набъбнала лигавица при хрема.
Използвайте морска
вода под формата на
спрей за прочистване
на ноздрите. Ако свистенето идва от гърдите,
бъдете внимателни, защото има вероятност за
астма или бронхит. Но и
някои смущения в работата на сърцето могат да
се проявят с такъв шум.
Алергията пък води до
разширяване на бронхите, при което се произвежда свистене. При
децата се случва шумното дишане да говори за
погълнат предмет, ядка
или нещо друго.
Винаги търсете лекарско мнение. Ако няма никакви медицински
причини за свистенето,
използвайте овлажнител на въздуха в дома
си, тъй като сухият въздух задълбочава симптомите.
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МАСАЖЕН
ГЕЛ
С ЧЕРЕН
ОМАН
Нежен гел, предназначен за релаксиращ масаж и възстановяване на комфорта във врата, раменете, гърба, кръста и
крайниците. Основната му активна съставка е екстракт от корен на черен оман
(Symphytum officinale), известен още като
зарастличе. Черният оман е богат на алантоин, който стимулира регенерацията на
клетките и заздравяването на кости, хрущяли и мускули, както и на розмаринова
киселина с успокояващо и противовъзпалително
действие. От
д ъ л б о к а
древн о с т
е к с т р а ктът от
черен
оман
се прилага за
в ъ з становяване след травми, както и при ставни
и мускулни болки от различен произход.
В допълнение формулата на гела включва
ментол и камфор, които ускоряват настъпването на желаното облекчение и релаксация. Прилага се 1-2 пъти дневно върху
чиста и суха кожа с масажни движения. Попива бързо и не оставя неприятни следи.

Произведен в Германия
от ASAM GmbH.
Опаковка: 250 мл
Ориентировъчна цена
в аптечната мрежа: 6,50 лв.

Операцията при хемороиди Защо студът е опасен за хората
може да се избегне с високо кръвно налягане?

Веднъж щом се развият,
хемороидите
трудно се смаляват.
Но все пак неприятните симптоми може
да се намалят до минимум и операцията
да се избегне, като се
спазват някои прости
правила.
Пийте не по-малко
от 1,5 л минерална вода на ден.
Яжте повече целулоза – зеле, моркови,
цвекло, за да избегнете запека. Но не прекалявайте, защото хемороидите не обичат
и диарията.
Не се напъвайте
в тоалетната! След изхождане и вечер преди лягане се измивайте добре със студена
вода.
Избягвайте седящата работа! А вечер
давайте почивка на хемороидите. Подложе-

те си възглавница под
задните части и вдигнете краката. Стойте
така поне 2-3 минути.
Главата не трябва да е
на ниско.
Съвременните операции на хемороиди
са добре разработени,
практикуват се много
и рисковете са минимални. Все пак съществуват. Но операцията
става необходима при:
чести и обилни
кръвоизливи. Те изтощават възрастния, стават причина за тежка
анемия;
 чести
тромбози. Може да са много опасни поради фатална белодробна емболия;
упорито инфектиране, което не се поддава на лечение;
поява на фистула,
която заплашва с гноен абсцес и сепсис.

„Мой приятел, който от дълги години живее в Дубай, се върна за няколко
дни в България. Оплака ми се, че още
на втория ден е вдигнал много високо
кръвно и се притеснил ужасно, защото
по принцип нямал проблеми с кръвното налягане.“
„Най-много инфаркти и инсулти има
през зимния сезон.“

Защо става така?

Как студът влияе
на кръвоносните съдове?
Кръвното налягане винаги е по-високо през зимата заради ниските температури, които буквално стесняват кръвоносните съдове. Освен самият студ влияние имат и други метеорологични условия като атмосферни фронтове или бури. Кръвоносните съдове реагират и на
резките промени във влажността, атмосферното налягане, облачната покривка
или дори и вятъра. Тези колебания в
кръвното налягане са особено характерни за хората над 65-годишна възраст.
Кръвното налягане се влияе и от други фактори, типични за зимния сезон –
увеличаването на теглото, намалената
физическа активност – това са допълнителни усложнения, които могат да дадат отражение върху нивата на кръвното налягане.
Едно от най-важните правила е да

се избягва излагането на студ колкото
е възможно. Опитайте да стоите в добре затоплени помещения и внимавайте
с резките смени на температурите. Обличайте се добре, преди да излезете навън. Опитайте да правите, макар и леки
упражнения, които ще ви заредят с тонус и енергия. Нека менюто ви е богато
на зеленчуци и плодове, които са подходящи за сезона (тиква, туршии, ябълки,
круши, цитруси, ряпа, червено цвекло).
Заредете се с добро настроение и
вяра в природата. Съществуват много
билкови растения, известни със своите
благотворни ефекти върху кръвоносната си система. Такива са Гинко билобата
и Гроздовото семе.
Стотоците изследвания, проведени в
Германия и Франция, показват един и
същ резултат - екстрактът от Гинко Билоба подобрява кръвообращението, найвече към мозъка и крайниците, и спомага за усилване на паметта. Биоактивните
съставки на Гинко Билобата не позволояват образуването на съсиреци и тромби в кръвоносните съдове, като в същото време подобряват еластичността им
и тяхната проходимост. Това прави екстракта изключително препоръчителен
за хора с високо кръвно налягане, хора,
преживели инфаркт или инсулт, както и
за хора, попадащи в рисковата група на

тези заболявания. Изключително подходящ е приемът на билката през зимата,
защото защитава кръвоносните съдове,
намалявайки риска от рязко повишаване на кръвното налягане.
Екстрактът от гроздово семе е натурална растителна субстанция, която е с
концентрирано съдържание на мощни
антиоксиданти, които предпазват клетките от разрушителното действие на свободните радикали и подпомагат нормалната циркулация на кръвта към малките
периферни кръвоносни съдове. Проантоцианидите правят кръвоносните съдове еластични и това води до намаляване на кръвното налягане, подобряват
проходимостта на кръвоносните съдове, предпазват от образуване на плаки
и тромби в артериите, заздравяват стените на вените, като предпазва от образуването на разширени вени и спукани капиляри.
Ginkgo Vin (ГинкоВин) съдържа екстракт от Гинко Билоба (100 мг) и Гроздово семе (50 мг), които имат доказан
ефект върху сърдечно-съдовата система. Една таблетка дневно осигурява необходимото количество от екстрактите
за проява на благотворния ефект. В една опаковка ГинкоВин се съдържат 60
таблетки, които са достатъчни за двумесечен прием.
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Аïликаторът наистина ïомага

Здравейте!
Видях тази реклама и реших да споделя няколко думи. Преди около година бях на процедури при Д-р Панов в Банкя. Тогава той ме накара
да лежа 15 минути върху един апликатор. "Това
подобрява кръвооросяването, което е изключително важно за за прешлените на гръбначния
стълб а и за твоята дискова херния. Поръчай си
и го поставяй на кръста поне 15 минути дневно". От тогава го ползвам. Наистина помага.
Иван Джонгов

оБеЗБолЯвАЩ
АКУпУНКТУРеН АплиКАТоР
За ВсЕки ДОМ
Произходът на това изделие е от Русия, известно облекчава
като имприкатор „Кузнеболките
цова“. Разпространен е в
в
главата,
цял свят в различна форгръбначния
ма – възглавнички, стелки,
стълб,
валячета и др. Уникалното на българския аплика- ставите, потор е, че пуловете са кап- добрява кръсуловани върху кожа, а не вообращениЦЕН
върху плат, което го пра- ето, отпуска
19,9 а
ви по-лесен за почиства- мускулите и
8л
не, а и кожата по-добре
нервите.
В.
задържа топлината. Пуловете имат въртеливо поръчки на тел. 0888/254210
движение, което подобряobezbolaa.com
ва масажния ефект.
Ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.
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Ïри анемия
Оман (корен) 60 г, червена детелина (цветове) 140
г, коприва 140 г, мента 100 г,
копър (семена) 20 грама, черница (лист) 60 г, копитник 80
г, живовляк 100 г. Отварата
от тази смес се ползва 2-3 месеца и отделно или допълнително към нея се препоръчва
корен от аир, листа или плодове от орех, бял трън, екстракт от сибирски жен-шен.
 3 супени лъжици жълт
кантарион, 2 супени лъжици коприва, 2 супени лъжици къпинови листа се смилат
и се разбъркват добре. 3 супени лъжици от сместа се заливат с вряла вода в термос.
След няколко часа вземайте
по чаша 3 пъти на ден, докато е гореща.
Изсипете 5 супени лъжици нарязани шипки в литър вода. Слагат се да врят
10 минути и отварата престоява една нощ в термос. Пийте я като чай по всяко време
на деня.
Употребата на шипка почиства кръвоносната система, подобрява обмяната на
веществата поради природния витамин С и другите биологично активни вещества,
използвани при анемия, заболявания на бъбреците
и пикочния мехур, черния
дроб и действа на пациентите като тоник.
Препоръчително е да се
пие сок от цвекло, тъй като
съдържа желязо, калий, калций, фосфор, витамини B и C,
фруктоза и глюкоза. Приема
се половин чаша с 1 супена

лъжица мед 2-3 пъти дневно
преди хранене.
 Сокът от репички съдържа желязо, магнезий, калий,
калций и много витамини.
Той отдавна се препоръчва
за анемия. Вземайте лъжица
сок и мед 3 пъти преди ядене.
 Сокът от моркови също е
полезен при анемия. Той съдържа богат комплекс от биологично активни вещества,
желязо, кобалт, мед, калций,
йод, бром и други. Препоръчва се да се пие от 100 до
500 мл 1-3 пъти дневно преди ядене.
Можете да смесите 50
мл сок от цвекло и 150-250
мл сок от моркови или цвекло 50 мл и 200 мл ябълков.
Пийте по чаша 2 пъти на ден.
 През пролетта е подходящо да се направи следната
запарка от глухарчета. 10 съцветия от глухарчета се слагат в литър вряла вода. Оставят се за около 3 часа да престоят добре увити с кърпа и
захлупени. По желание за подобър вкус добавете малко
мед или захар. Употребява се
трикратно по половин чаша.
 Напълнете еднолитров
буркан с пелин и го залейте с водка. Съхранете съдържанието за месец, препоръчително е да бъде на топло
място.
Ползва се по капка от
спиртната настойка, разредена в малко вода, веднъж
през деня. Този лек се прилага 10 дни и се почива 5 дни. За
добри резултати направете 5
курса с тази терапия.
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ßПОНСКА МАНУАЛНА ТЕРАПИß
ПОМАГА ПРИ БОЛКИ В КОЛЕНЕТЕ
Гонартрозата е много в двата крака.
сам елиминира задържачесто заболяване, което се
В ЦЕНТЪР ЗА МАСАЖИ нето на течности, спомага
развива по-често при жени- “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР” при за изхвърлянето им и поте (особено в менопаузата) такива случаи се провеж- добрява тъканната струки по-рядко при мъжете.
дат процедури, включващи тура. Много добър ефект
Главната причина за го- специални мануални япон- се получава в комбинация
нартрозата е дегенерация- ски масажи, аурикулотера- с т. нар. заглаждаща терата на ставния хрущял. Пър- пия и подходяща физио- пия (репинг с морски водовичната форма на артро- терапия. Над 100 вида ма- расли). Проблемните места
зата на колянната става се нипулации и манипулатив- се „опаковат” с водораслопроявява двустранно (на ни техники, упражнявани ва маска, богата на минерадвете колене). Обуславя се от висококвалифицирани ли и олигоелементи. Целта
от генетични фактори и на- рефлексотерапевти, лично е по-бързо да се елиминистъпващите с времето въз- обучени от японския проф. рат течностите, да се тонирастови иззират тъканите, да се стименения. Вто- 26 ГоДИНИ “БИо ЕНЕРГо СПЕкТъР” мулира кожната микроричната форциркулация, а също таЦентър за
Възстановителен
ма се прояка тя да се ревиталимасажи
сПа център
вява вследзира, освежи и реминасофия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
ствие на прелизира. Същевременно
(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
карани травсе препоръчва употреблизо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
ми и злопоба на по-голямо количетел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
луки, непраство домашно приготве0896/691827
0889/628691
вилно хранени пресни сокове,чайове
изключителен ефект при:
не, неизлекуи минерални води, които
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
вани инфекпречистват отвътре оргашипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
ции и др. Ханизма и спомагат за изплексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
рактерно за
хвърлянето на натрупазаболяването е, че став- М. Сайонджи, се прилагат с ните соли. Целта на комният хрущял загубва своя- цел повишаване еластич- плекса е за по-кратко време
та еластичност, изтънява и ността и якостта на став- да се постигне премахване
се напуква. Костните краи- ните връзки на коленни- на болките, увеличаване на
ща започват да се допират те стави. Нещо повече-във двигателната активност, пои трият, а в много случаи се ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ СПА добряване на походката и
образуват и т. нар. шипове. ЦЕНТЪР на фирмата се при- повишаване на жизнения
Оплакванията са болки лага още специален дрени- тонус. В домашни условия
при ходене, клякане и ста- ращ масаж за отекли и на- се препоръчват специалване, постепенно огранича- тежали крака,такива с лоша ни упражнения за раздвиване на диапазона на дви- циркулация и задържане жване на колянните стави,
жение, загуба на опора и на течности.Използваният за подобряване на мускулнесигурност в единия или специален дрениращ бал- ната трофика.

Специален еликсир, разработен по рецепта на руски
експерти, елиминира болката при движение и работа

Ф

ормулата на артроактал е разработвана в продължение на дълги години в един от най-големите институти в Русия по ревматология и травматология. Изцяло натуралните му съставки подсигуряват неговото безвредно действие и
същевременно действат върху причинителите на възпалението и болката в ставите,
прешлените и мускулите.
Експерти, извършвали проучвания върху артроактал, споделят своите професионални мнения, че това е един от малкото
препарати, които притежават 100% доказана ефикасност и могат завинаги да ви освободят от болката.
„Даже да сте над 60-годишна възраст,
още след 4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като на 20-годишен. Болките в
колената, лактите, таза или китките изцяло
ще изчезнат, а вие ще си върнете пълната
подвижност на ставите. Всичко това е възможно благодарение на научния пробив“,
твърдят руските учени.
Проведено изследване с така разработената комбинация с 162-та участници показва, че след 30-дневен прием си върнаха пълната подвижност, както и напълно
премахнаха болките в ставите. Също така
укрепнаха ставите, а хрущялът се възстанови. Някои дори се върнаха към спорта.
Ето средностатистическия ефект, постигнат от участниците:
пълно премахване на болката в ставите и гръбнака още след първата седмица на ползване
премахване на неприятното усещане за скованост в ставите след първите 2
седмици

премахване на възпалението и възстановяване на ключовите елементи на ставите (кости и хрущяли) за 4 седмици
възвръщане на пълната физическа
подвижност след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната
Станка Кръстева от София, която е една от
първите участнички в тестовете:
„Още след първата седмица приемане
на артроактал усещах как ставите ми полека започнаха да се отпускат. С всеки изминал ден болката в таза намаляваше, докато накрая изчезна напълно. Подвижността
на крака ми се увеличаваше. След втората
седмица отново започнах да ходя по стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След 30
дни болката и ограниченията в подвижността изчезнаха за постоянно.“
63-годишната Павлина Смирненска, като пробвала артроактал, ни изпрати следното писмо:
„За обикновения човек това изглежда
невъзможно, но артроактал действа и при
това много бързо!
Обикновеният човек ще си помисли, че
това е невъзможно. Все пак от научна гледна точка това са нормални способности за
възстановяване, които всеки организъм
притежава. Не е чудо, а просто най-новото научно откритие. Като бивш медицински работник съм напълно запозната със
структурата на костите и ставите и принципите на дегенерация. Тайната за толкова
мощното действие на артроактал се крие
във фитонутриентите, извлечени от множеството билки, вложени в еликсира (гръмотрън корени, Полски хвощ стръкове, Хвойна плодчета, Зърнастец кори, копър плодчета, кестен плод, Бреза листа, Бял равнец стрък, коприва стрък, репей корен).
Тези активни съставки, които проникват

в наноструктурата на ставата, стимулират
хрущялните клетки към регенерация. Не
само че премахват възпалението, но също
така подхранват клетките и начеват процес
на самовъзстановяване. Ставите са буквално възстановени и подмладени. Въпросните активни съставки са в състояние да:
стимулират хрущялните клетки към
пълно възстановяване – благодарение на
това ставите се възстановяват независимо
от възрастта;
увеличат синовиалната течност с 40%
– благодарение на това ставите укрепват и
стават „по-еластични“;
елиминират възпалението 9 пъти побързо – благодарение на това болката намалява с всеки изминал ден.
Но това не е всичко. Съставките забавят загубата на колаген и ставна течност,
както и тласкат клетките към регенерация.
Вследствие на това ставите възвръщат пълната си подвижност на наноклетъчно ниво,
а организмът сам „поправя щетите“. Това е
изцяло натурален начин.
Препоръчвам горещо продукта, тъй като не само познавам принципите му на
действие от научна гледна точка, но и защото сама изпитах ефекта и намерих облекчение за болните си стави. Без оглед
на възрастта отново може да се радвате
на пълната подвижност на ставите, а ор-

ганизмът ви сам ще се бори с болката и
сковаността.“
артроактал оказва благоприятно въздействие на коленните и тазобедрените
стави, междупрешленните стави на гръбначния стълб, ставите на крайниците:
подобрява подвижността на ставите;
намалява сковаността при движение;
облекчава болката в коленните, тазобедрените и междупрешленните стави.
Внася допълнително количество калций от растителен произход в организма и стимулира отлагането му в костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. артроактал има дълготрайно действие, като
запазва своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба. Без лекарско
предписание.

продукта Артроактал можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.

ÖЕНА:

1 бр. х 42 лв. + Безïлатна доставка /Обùо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безïлатна доставка /Обùо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безïлатна доставка /Обùо: 105 лв./

9.I. - 15.I.2019 г.

Медицина

2

Български

Дълголетие

23

2

24

Минало незабравимо

2

Български

История

9.I. - 15.I.2019 г.

75 години от зловещия 10 януари 1944 г.

„Приливна вълна” над София
“Нужно е да се удари единствено столицата на България, за да капитулира цялата
държава. Този град трябва да бъде унищоНа 10 януари 2019 г.
се навършват 75 години от една от най-зловещите и кръвопролитни бомбардировки
на София. Тогава е извършена първата комбинирана, т.е. дневнонощна атака над столицата. Загиват 750 и са
ранени още над 700 души - предимно цивилни, мирни граждани и
много по-малко военни. Нанесени са тежки
удари на над 900 сгради, половината от тях
са напълно разрушени.
На 13 декември 1941 г.,
десет месеца след като
България се присъединява към Тристранния пакт, Народното събрание
в София обявява война на
Великобритания и САЩ.
Това е по-скоро символичен акт, а не намерение за конкретни военни
действия от наша страна.
България така и не предприема такива. Но това не спира британския
премиер Чърчил и американския президент Рузвелт през август 1943 г. да
дадат началото на операция "Приливна вълна". Тя
има за цел да неутрализира съюзниците на Третия
Малко
известно

райх - Румъния и България, и да ги принуди да капитулират. Над териториите на двете държави започват системни бомбардировки. От 14 ноември
1943 г. до 17 април 1944 г.
над София са предприети
11 въздушни нападения.
На 14 ноември 1943 г.
е първата масирана въздушна атака на столицата. 91 вражески самолета
разрушават 47 сгради, загиват около 60 души, близо 200 са ранени. Следват бомбардировки почти през десет дни.
Настъпва 10 януари
1944 г. Около 12 ч. по обед
сирените възвестяват за
предстоящо въздушно
нападение. Половин час
по-късно столицата ни е
атакувана от 180 американски бомбардировача
и 100 изтребителя. Срещу тях противовъздушната отбрана на София
изпраща 39 прeхващача.
България губи само един
самолет срещу 31 свалени американски бомбардировачи. Но истинският
ужас за софиянци настъпва през нощта на 10 срещу 11 януари.
"На 10 януари на софиянци е съдено да прежи-

жен, да загине, да бъде сринат до основи и в
неговите развалини да се засеят картофи.”
Уинстън ЧЪРЧИЛ
веят ужаса на една варварска бомбардировка. В този
зимен ден нашата столица
е жестоко ударена на два
пъти - през деня и през нощта. Тази бомбардировка
бе доб р е
з а помнена
от жителите на
столицата, защото
тя не
е "слаба",
както се
казваше за всички досегашни бомбардировки.
При тази бяха ударени не
само крайните квартали, а
бе засегнат и силно разрушен и центърът на града.
До това нападение правителството не бе помислило за евакуирането на държавни учреждения и индустриални предприятия,
нито на част от населението, но след този ден настана такава паника, която не се поддава на описание. Градът сам добро-

волно се евакуираше, без
заповед, без принуда.
Особено тежко бе преживяна нощната бомбардировка. Такава досега не
бяха виждали. А нощем из-

общо човек е по-впечатлителен. В града бе настъпил
хаос, ад. Разрушени къщи
и разорани улици, димящи пожари и развалини,
повредена електрическа
мрежа и водопровод, студ
и дезорганизация, изплашени граждани, които плахо се завръщат към домовете си - това бе София вечерта към 22 часа. Те търсеха изчезналите си близки или топло място, където
да се приютят в студената
нощ, когато изведнъж, не-

очаквано за всички и без нас се бе прикрил, къдепредупреждение от сире- то го бе заварила бомбарните се чуват артилерий- дировката.
ски изстрели и в същото
На сутринта още от
време над главите им па- тъмни зори по пътищата
дат отново бомби и пре- и шосетата, излизащи от
литат самолети на про- София, във всички посоки
тивника със силния рев тръгнаха кервани от хора,
на моторите и с грохот напуснали своите топли
на стрелба от оръдия и огнища, за да се спасяват
картеч- кой където може, само да
н и ц и . не останат в града. МноЦ е л и - зина от тях не знаеха къят град де отиват, но тяхното жебе ос- лание бе преди всичко да
в е т е н бъдат далеч от хаоса."
от пус(Из спомените на ген а т и - нерал Стоян Стоянов те с па- военен летец, един от
р а ш у - защитниците на Соти, бав- фия. Той участва в 35
но па- бойни полета срещу
д а щ и англо-американските
лампи- самолети, сваля 3 бомони и бардировача и 2 изтреот при- бителя и нанася серич и н е - озни повреди на още 4
ните пожари. Всеки от самолета).
Равносметката от изминалото денонощие е
1800 бомби, изсипани над София, с обща тежест от
450 тона, 750 загинали и още толкова ранени, стотици напълно сринати или полуразрушени сгради.
В идните месеци следват още няколко въздушни атаки над столицата и други български селища.
По време на бомбардировките от 1943-1944 г. са
убити, безследно изчезнали и починали от раните
си над 2000 души от софийското население, разрушени са над 12 500 сгради. Близо 1/4 от сградния
фонд на София е сринат.
За тези ужасяващи времена освен сухите цифри
и факти остават да напомнят запазените спомени на очевидците, документалните кадри и чернобелите снимки...

Българка, осъдена на 101 г. затвор Просветителят
народник

Това е Йорданка Беличева от с. Аламидере (сега Полковник Серафимово). Родена
е през 1889 г. и тогава селото
се намира в Турция. Останала
вдовица, майка й става ятачка на комитите, които бродят
в околните гори и защитават населението от турския произвол. Когато Йорданка пораства, поема пътя на майка си.
Била е на 16 г., когато един потурнак се
опитва да я закача,
взима камък и го цапардосва по главата.
Когато го питат от кого е цицината му, отговаря от Дели (луда) Дана и оттогава така започват да я наричат. Веднъж
майка й отива в гората да бере къпини. По това време идват комити, които водят сина
на богат търговец на тютюн.
Взели го за заложник, защото баща му отказал да даде
пари на комитите за пушки и
барут. Той обаче дал 80 жълтици на каймакамина да освободи сина му. Каймакаминът
изпраща 200 башибозуци да
свършат тази работа. Обграждат къщата, в която са Дана и
11 комити. Въпреки че някои
от башибозуците са застреляни от комитите, другите стигат
досами вратата на къщата и
още малко ще влязат. Тогава
Дана хвърля направена от нея

бомба. Тя не избухва, но башибозуците се разбягват и в суматохата комитите се измъкват невредими. Остава само
заложникът. Дана го принуждава да напише писмо на баща си да изпрати 200 жълтици,

иначе ще му изпраща един по
един пръстите на ръцете му.
Получава откупа и го заравя
под дувара на двора, за да го
даде на комитите да си купят
пушки и барут. След няколко
дни заптиета арестуват Дана и
я водят в Пашмакли (днешен
Смолян), а оттам в Одрин, за
да я съдят. Следствието продължава 6 месеца. Всеки ден
я подлагат на разпити с бой и
ругатни. Не й дават храна, а
даже и вода. Килията, в която
е затворена, гъмжи от плъхове. Обещават й да я освободят,
ако издаде кои са главатарите
на комитите и къде се укриват.
Дана заявява, че тя е главният главатар и затова я наричат
Дели. Арестуват и годеника й –

Вълчо Аврамов. Водят го при
нея, като го принуждават да
я склони да издаде комитите,
иначе и него ще вкарат в затвора. Той се опитва да я придума, но тя му отговаря: “Какъв мъж си ти, вместо да се
беше оставил да те
хванат заптиетата,
да беше избягал в
гората и да станеш
комита, та и мен да
освободиш.“ След
като турците не
успяват да сломят Дана да издаде главатарите на
комитите и техните скривалища, я
изправят пред съда и я осъждат на
101 г. затвор. Това става през
1907 г.
През 1908 г. младотурците правят преврат и обявяват
амнистия, която засяга и Дана. По-късно тя и Вълчо участват в Балканската война със
сформирана от тях чета, която се отличава при превземането на Пашмакли (сега Смолян), за което са наградени с
медали за храброст. Когато се
връщат от войната, Йорданка
се отдава на отглеждането на
децата си. Умира през 1940 г.
Сега на селския площад редом
с монументалната плоча в памет на полковник Серафимов
е и нейната по-скромна.
Йордан ВАСИЛЕВ,
д-р по история

Христо Максимов е един
от редовите български учители от първите десетилетия
след Освобождението. Роден е в Самоков на 1 февруари 1867 г. Учил е в Самоков, в
Кюстендил и Лом. Поради бедност е принуден да прекъсне
учението си и остава със завършен девети клас. В тези години е имало нужда от учители и той пет поредни години
учи децата в родния си град.
Заплатата му е била по-ниска
от тази на дипломираните преподаватели. Любими писатели са руските класици Пушкин,
Некрасов, Тургенев, Гогол. Отрано започва да пише стихове
и разкази, които публикува в
тогавашните вестници и списания. Подписва се с псевдонима Мирчо. Заради разобличаване на грабителската чорбаджийска власт в Самоковско
е принуден да се премести в
Асеновград. Там издава първата си стихосбирка.
Христо Максимов е народник, но не народняк. Народничеството е обществено-политическо движение, което
е възникнало в царска Русия
и намира благоприятна почва и в България. Творчеството на Христо Максимов има
допирни точки с творбите на
Тодор Г. Влайков и по-неизвестните Никифор Попфилипов, Васил Кънчов, Иван Андрейчин, Иван Кирилов, Сте-

фан Руневски, Илия Иванов
Черен, Страшимир Кринчев,
Владимир Мусаков и други,
днес позабравени български
писатели. Идеалът на народниците е да бъдат сред бедните слоеве на селяните и да осъществяват сред тях просвета и
по-добро образование. Те съдействат да се отварят училища и читалища, създават кооперативни сдружения, женски
и младежки просветни дружества. Учат селяните как по-качествено да обработват нивите си, да заместят дървеното
рало с плуг, да засаждат овощни дървета, да превръщат плодородните земи в рай.
През 1895 г. Христо Максимов започва да издава вестник „Учителска дружба”, след
това списание „Целина”. Той е
създател на първия профсъюз – учителския. Широка известност придобива неговото стихотворение „Учителски
марш”, по чийто текст композиторът Емануил Манолов написва музика.
Умира на 45-годишна възраст. Сред алеите в Парка на
свободата редом с бюст-паметниците на най-заслужилите българи е и този на Христо
Максимов, дело на именития
скулптор Иван Лазаров.
Никола ЯНЕВ
Страницата подготви
Цветан Илиев

Най-гледаните

9.I. - 15.I.2019 г.
Диема
ПЕТЪК, 11 януари
06:00 „Женени с деца” ,
06:20 „Мускетарите”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”– сериал,
сезон 4,
08:45 „В.И.П.” сезон 1,
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
– сериал,,
11:00 „Досиетата „Грим” ,
12:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1,
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4
14:00 „В.И.П.” сезон 1
14:50 „Кобра 11: Обади се!”
– сериал,
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., II част
19:00 „Досиетата „Грим”
20.00 „Агентите на ЩИТ” – сериал,
21:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1
22:00 „Сахара” – приключенски екшън с уч. на Матю
Макконъхи, Пенелопе
Крус, Стив Зан, Уилям
Мейси
00:30 „Агентите на ЩИТ”
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика,
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 12 януари
06:10 „Камиони по леда” – риалити, сезон 6
07:10 „Топ Гиър: Експедиция
„Северният полюс”
– предаване за автомобили
08:30 „Топ Гиър: Ботсвана”
– предаване за автомобили
10:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
13:00 „Национална лотария”,
13:30 „Щурите съседи” – сериал, сезон 2, 3 епизода
18:00 „Джеси Стоун: Нощен
преход” – криминален
филм с уч. на Том Селек,
Сол Рубинек, Вайола

Виасат Хистори
сряда, 9 януари
06:10 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
07:00 Времето, което промени
света, еп. 2
07:25 Загадки в музея, еп. 7
08:15 Загадки в музея, еп. 9
09:05 Загадки в музея, еп. 10
09:55 По следите на трансилванското злато
10:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
11:45 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
12:35 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
13:25 Най-големите измами в историята, еп. 1
14:15 Най-големите измами в историята, еп. 2
15:05 Най-големите измами в историята, еп. 3
15:55 Прокълнати династии
18:30 Първите хора, еп. 3
19:25 Първите цивилизации, еп. 2
20:20 Прокълнати династии, еп. 5
20:45 Прокълнати династии, еп. 6
21:10 Инките: Господари на небесата, еп. 2
22:10 Тайните на подземния свят,
еп. 2
23:00 Рим: империя без предел, еп.
3
00:05 Смъртносно разузнаване, еп.
3
00:55 Смъртносно разузнаване, еп.
8
01:45 Забранена история, еп. 3
02:40 Загадки в музея, еп. 3
03:25 Страхотни изобретения, еп. 3
03:55 Страхотни изобретения, еп. 3
04:25 Загадки в музея, еп. 3
05:15 Конспирация, еп. 4
четвъртък, 10 януари
06:00 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 1
07:00 Времето, което промени
света, еп. 5
07:25 Забранена история, еп. 1
08:15 Забранена история, еп. 2
09:05 Забранена история, еп. 3
10:00 Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
11:05 Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
12:10 Разбойници, пирати и измамници, еп. 3
13:15 Подемът на цивилизацията,
еп. 1
14:10 Подемът на цивилизацията,
еп. 2
15:05 Подемът на цивилизацията,
еп. 4
15:55 Убийци от древността, еп. 1
16:45 Убийци от древността, еп. 2
17:35 Изгубеният град на гладиаторите
18:30 Първите хора, еп. 4
19:25 Първите цивилизации, еп. 1
20:20 Прокълнати династии, еп. 7
20:45 Прокълнати династии, еп. 8
21:09 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
22:00 Историята на Европа, еп. 2
23:00 Рим: империя без предел, еп. 4
00:05 Смъртносно разузнаване, еп. 4
00:55 Смъртносно разузнаване, еп. 1
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Дейвис, Поли Шанън,
Майк Стар, Брит Робъртсън и др.
20:00 „Първият рицар” – приключенски филм с уч. на
Шон Конъри, Ричард
Гиър, Джулиа Ормонд,
Бен Крос, Лиъм Кънингам, Джон Гилгуд, Колин
Маккормак и др.
22:50 „Обществени врагове”
– криминален филм с уч.
на Джони Деп, Крисчън
Бейл, Марион Котияр,
Чанинг Тейтъм, Стивън
Греъм, Джовани Рибизи,
Били Кръдъп, Джеймс
Русо и др.
01:50 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 13 януари
05:40 „Камиони по леда” – риалити, сезон 6
06:30 „Топ Гиър: Най-лошата
кола в историята” – предаване за автомобили
08:30 „Топ Гиър: Идеалното
пътуване” – предаване
за автомобили
11:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън,
Винсънт Картайзър, Рон
Ливингстън и др., II част,
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Щурите съседи”
17:00 „Спайдърмен 3” – приключенски екшън с уч. на
Тоби Магуайър, Кирстен
Дънст, Джеймс Франко,
Томас Хейдън Чърч,
Тофър Грейс, Розмари
Харис и др.,
20:00 „Американска нинджа”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арънсън, Стив Джеймс и др.
22:00 „Полтъргайст” – трилър
с уч. на Сам Рокуел, Розмари Деуит, Кайл Катлет,
Кенеди Клемънс, Джаред
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 14 януари
06:00 „Женени с деца” – сериал, сезон 10 п/
06:30 „Мускетарите” – сериал,
сезон 3
07:30 „Уокър - тексаският

рейнджър” – сериал,
сезон 4 п/
08:45 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15 п/
11:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6 п/
12:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1 п/
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4
14:00 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
15:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15
16:10 „Първият рицар” – приключенски филм с уч. на
Шон Конъри, Ричард
Гиър, Джулиа Ормонд,
Бен Крос, Лиъм Кънингам, Джон Гилгуд, Колин
Маккормак и др. п/
19:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6
20:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
21:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1
22:00 „Снайперисти” – екшън
с уч. на Джейк Гиленхал,
Джейми Фокс, Питър
Сарсгард, Крис Купър,
Лукас Блек, Скот Макдоналд, Ло Минг и др.
00:30 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3 п/
01:30 Еротичен телепазар
03:40 „Национална лотария”
/п/
ВТОРНИК, 15 януари
05:50 „Да се посмеем”
06:20 „Мускетарите” – сериал,
сезон 3
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4 п/
08:45 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15 п/
11:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6 п/
12:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1 п/
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4
14:00 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
15:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15
16:00 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 10, 2 епизода
17:00 „Американска нинджа”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арънсън, Стив Джеймс и др. п/
19:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6
20:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
21:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1
22:00 „Димящи аса” – екшън с
уч. на Райън Рейнолдс,
Рей Лиота, Бен Афлек,
Анди Гарсия, Джеръми
Пивън, Крис Пайн, Алекс
Роко и др.
00:10 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3 п/
01:10 Еротичен телепазар
СРЯДА, 16 януари
05:50 „Женени с деца” – сериал, сезон 10 п/
06:20 „Мускетарите” – сериал,
сезон 3
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4 п/
08:45 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15 п/
11:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6 п/
12:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1 п/
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4
14:00 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
15:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15
16:00 „Женени с деца” – сериал, сезон 10
16:30 „Сахара” – приключенски екшън с уч. на Матю
Макконъхи, Пенелопе
Крус, Стив Зан, Уилям
Мейси, Ламбер Уилсън,
Глин Търман, Делрой
Линдо и др. п/
19:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6
20:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
21:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1
22:00 „Списъкът” – екшън с уч.
на Куба Гудинг Мл., Кол
Хюсер, Джонатан Ла Паля, Дрю Уотърс, Шон Кук,
Майкъл Пападжон и др.

00:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3 п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
/п/
ЧЕТВЪРТЪК, 17 януари
05:50 „Женени с деца” – сериал, сезон 10 п/
06:20 „Мускетарите” – сериал,
сезон 3
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4 п/
08:45 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15 п/
11:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6 п/
12:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1 п/
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4
14:00 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
15:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15
16:00 „Женени с деца” – сериал, сезон 11, 2 епизода
17:00 „Джеси Стоун: Нощен
преход” – криминален
филм с уч. на Том Селек,
Сол Рубинек, Вайола
Дейвис, Поли Шанън,
Майк Стар, Брит Робъртсън и др.
19:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6
20:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
21:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1
22:00 „Мъже в черно” – екшън
с уч. на Уил Смит, Томи
Лий Джоунс, Линда
Фиорентино, Винсънт
Д’Онофрио, Тони Шалуб
и др.
00:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3 п/
01:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 18 януари
05:50 „Женени с деца” – сериал, сезон 11 п/
06:20 „Мускетарите” – сериал,
сезон 3
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4 п/
08:45 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
п/

10:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15 п/
11:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6 п/
12:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1 п/
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” – сериал,
сезон 4
14:00 „В.И.П.” – сериал, сезон 1
15:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 15
16:00 „Женени с деца” – сериал, сезон 11, 2 епизода
17:00 „Джеси Стоун: Смърт в
рая” – криминален фим с
уч. на Том Селек, Вайола
Дейвис, Орла Брейди, Гари Басараба, Джон Дийл,
Дебра Кристофърсън и
др.
19:00 „Досиетата „Грим” - сериал, сезон 6
20.00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
21:00 „Специален отряд” – сериал, сезон 1
22:00 „Ронин” – криминален
екшън с уч. на Жан Рено,
Робърт де Ниро, Стелан
Скарсгард, Наташа Макелоун, Джонатан Прайс,
Шон Бийн и др.
00:30 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3 п/
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика п/
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 19 януари
06:00 „Камиони по леда” – риалити, сезон 6
07:00 „Топ Гиър: Патагония” –
предаване за автомобили
08:45 „Топ Гиър: Топ провали”
– предаване за автомобили
10:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
11:00 „Джеси Стоун: Нощен
преход” – криминален
филм с уч. на Том Селек,
Сол Рубинек, Вайола
Дейвис,Поли Шанън,
Майк Стар, Брит Робъртсън и др. п/
13:00 „Национална лотария” п/
13:30 „Щурите съседи” – сериал, сезон 2, 3 епизода
18:00 „Мъже в черно” – екшън
с уч. на Уил Смит, Томи

01:45
02:40
03:25
03:55
04:25
05:15

неделя, 13 януари
06:10 Страхотни изобретения, еп. 4
06:35 Страхотни изобретения, еп. 5
07:10 Времето, което промени
света, еп. 1
07:35 Времето, което промени
света
11:05 Скрити следи: Ватерло
12:00 Най-големите измами в историята, еп. 1
12:50 Смъртносно разузнаване, еп. 4
13:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
14:30 Престъпността през войната,
еп. 1
15:20 Парижки мистерии
18:00 Скрити следи: Войната във
Виетнам
19:00 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
19:55 Гении на древния свят, еп. 2
21:00 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
22:05 Отряд Хикс, еп. 3
22:50 Последното пътуване на
Романови
23:50 Руската революция
00:40 Машини за убиване, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 2
02:25 Загадки в музея, сезон 5, еп. 2
03:15 Страхотни изобретения, еп. 2
03:45 Страхотни изобретения, еп. 2
04:15 Загадки в музея, еп. 2
05:00 Мощта на вулканите, еп. 1
05:55 Опасна Земя, еп. 1
понеделник, 14 януари
06:40 Времето, което промени
света, еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 7
07:35 Останки от войните, еп. 1
08:25 Конспирация, еп. 1
09:15 Изгубеният град на гладиаторите
10:10 Историята на Европа, еп. 1
11:05 Първите цивилизации, еп. 1
12:05 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
12:55 Забранена история, еп. 1
13:50 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
14:50 Останки от войните, еп. 1
15:40 Страхотни изобретения, еп.
16
16:10 Страхотни изобретения, еп. 1
16:40 Изгубеният град на гладиаторите
17:35 Историята на Европа, еп. 1
18:30 Първите цивилизации, еп. 1
19:30 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
20:20 Смъртносно разузнаване, еп. 1
21:05 Хинденбург и Хитлер
22:00 След Холокоста
23:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
23:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
00:45 Хинденбург и Хитлер
01:40 Забранена история, еп. 6
02:30 Загадки в музея, еп. 6
03:15 Страхотни изобретения, еп. 6
03:45 Страхотни изобретения, еп. 6
04:15 Загадки в музея, еп. 6
05:00 Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
05:50 Рим: Първата световна суперсила, еп. 4
вторник, 15 януари
06:35 Страхотни изобретения, еп. 1
07:15 Останки от войните, еп. 2

08:05 Конспирация, еп. 2
08:55 Тайният Версай на МарияАнтоанета
09:55 Последното пътуване на
Романови
10:55 Първите цивилизации, еп. 2
11:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
12:45 Забранена история, еп. 2
13:35 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
14:35 Останки от войните, еп. 2
15:25 Страхотни изобретения
16:25 Тайният Версай на Мария-Антоанета
17:25 Последното пътуване на
Романови
18:25 Първите цивилизации, еп. 2
19:25 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
20:15 Смъртносно разузнаване, еп. 2
21:00 Ерих Милке - Господарят на
страха
21:55 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
23:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
23:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
00:50 Ерих Милке - Господарят на
страха
01:50 Забранена история, еп. 1
02:40 Загадки в музея, еп. 7
03:25 Страхотни изобретения, еп. 7
03:55 Страхотни изобретения, еп. 7
04:25 Загадки в музея, еп. 7
05:10 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 2
сряда, 16 януари
06:05 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
07:00 Загадки в музея, еп. 1
07:45 Останки от войните, еп. 3
08:35 Конспирация, еп. 3
09:25 Конспирация, еп. 5
10:20 Хората на Хитлер, еп. 1
11:15 Първите цивилизации, еп. 3
12:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
13:05 Забранена история, еп. 3
13:55 Опасна Земя, еп. 1
14:50 Останки от войните, еп. 3
15:40 Страхотни изобретения, еп. 18
16:10 Страхотни изобретения, еп. 3
16:40 Конспирация, еп. 5
17:35 Хората на Хитлер, еп. 1
18:30 Първите цивилизации, еп. 3
19:30 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
20:20 Смъртносно разузнаване, еп. 3
21:10 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
22:10 Тайните на подземния свят,
еп. 3
23:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
23:50 Ерих Милке - Господарят на
страха
00:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
01:50 Забранена история, еп. 2
02:40 Загадки в музея, еп. 8
03:25 Страхотни изобретения, еп. 8
03:55 Страхотни изобретения, еп. 8
04:25 Загадки в музея, еп. 8
05:10 Конспирация, еп. 5

четвъртък, 17 януари
06:00 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
07:05 Загадки в музея, еп. 2
07:55 Останки от войните, еп. 4
08:45 Конспирация, еп. 4
09:35 Смъртносно разузнаване, еп. 7
10:25 Смъртносно разузнаване, еп. 8
11:15 Първите цивилизации, еп. 4
12:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
13:05 Забранена история, еп. 4
13:55 Опасна Земя, еп. 2
14:50 Останки от войните, еп. 4
15:40 Страхотни изобретени
18:20 Първите цивилизации, еп. 4
19:20 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
20:10 Смъртносно разузнаване, еп.
4
21:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
22:00 Историята на Европа, еп. 3
23:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
23:50 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
00:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
01:50 Забранена история, еп. 3
02:40 Загадки в музея, еп. 9
03:25 Страхотни изобретения, еп. 9
03:55 Страхотни изобретения, еп. 9
04:25 Загадки в музея, еп. 9
05:15 Смъртносно разузнаване, еп. 7
петък, 18 януари
06:05 Смъртносно разузнаване, еп. 8
07:15 Останки от войните, еп. 5
08:05 Конспирация, еп. 5
08:55 Инките: Господари на небесата, еп. 1
10:00 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
11:05 Подемът на цивилизацията,
еп. 1
12:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
13:00 Забранена история, еп. 5
13:50 Опасна Земя, еп. 3
14:45 Останки от войните, еп. 5
15:35 Страхотни изобретения, еп. 20
16:05 Страхотни изобретения, еп. 5
16:35 Инките: Господари на небесата, еп. 1
17:40 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
18:45 Подемът на цивилизацията,
еп. 1
19:40 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
20:30 Смъртносно разузнаване, еп. 5
21:20 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
22:10 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 1
23:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
23:50 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 1
00:40 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, еп. 10
03:15 Страхотни изобретения, еп. 10
03:45 Страхотни изобретения, еп.
10
04:15 Загадки в музея, еп. 10
05:00 Убийци от древността, еп. 2
05:45 История на оръжията, еп. 7

събота, 19 януари
06:35 Страхотни изобретения
10:15 Останки от войните, еп. 3
11:05 В търсене на съкровището на
нацистите
14:25 Машини за убиване, еп. 4
15:20 Бойни кораби, еп. 3
16:10 Пърл Харбър: Истината, еп. 2
17:00 Страхотни изобретения, еп. 3
17:30 Страхотни изобретения, еп. 4
18:00 Скрити следи: Ватерло
19:00 Опасна Земя, еп. 2
19:55 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
21:00 Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
21:50 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
22:45 История на оръжията, еп. 7
23:40 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, еп. 2
00:30 Смъртносно разузнаване, еп.
2
01:20 Забранена история, еп. 3
02:15 Загадки в музея, сезон 5, еп. 3
03:05 Страхотни изобретения, еп. 3
03:35 Страхотни изобретения, еп. 3
04:05 Загадки в музея, еп. 3
04:50 Страхотни изобретения, еп. 6
05:15 Страхотни изобретения, еп. 7
05:45 Страхотни изобретения, еп. 8
неделя, 20 януари
06:10 Страхотни изобретения
07:20 Опасна Земя
09:50 Времето, което промени
света, еп. 1
10:15 Времето, което промени
света, еп. 2
10:40 Времето, което промени
света, еп. 3
11:05 Хората на Хитлер, еп. 1
12:00 Най-големите измами в историята, еп. 2
12:50 Смъртносно разузнаване, еп. 5
13:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
14:30 Престъпността през войната,
еп. 2
15:20 Парижки мистерии
18:00 Скрити следи: Планината на
Хитлер
19:00 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
19:55 Гении на древния свят, еп. 3
21:00 Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата
21:55 Отряд Хикс, еп. 4
22:45 Тайните на шестте съпруги,
еп. 1
23:45 Лов на вещици в Салем
00:40 Машини за убиване, еп. 2
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, сезон 5, еп. 4
03:15 Страхотни изобретения, еп. 4
03:45 Страхотни изобретения, еп. 4
04:15 Загадки в музея, еп. 4
05:00 Мощта на вулканите, еп. 2
05:55 Опасна Земя, еп. 2
понеделник, 21 януари
06:40 Времето, което промени
света, еп. 3
07:10 Загадки в музея, еп. 3
07:55 Останки от войните, еп. 6
08:40 Конспирация, еп. 6
09:30 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 1
10:20 Историята на Европа, еп. 2
11:15 Подемът на цивилизацията,
еп. 2
12:20 Мистериите на нацистките

06:05
07:00
07:30
08:20
09:10
14:10
15:15
16:20
17:25
18:30
19:25
20:20
20:45
21:08
22:00
23:00
23:55
01:35
02:25
03:10
03:40
04:10
05:00
05:45
06:35
10:15
11:05
11:55
12:45
13:35
14:25
15:20
16:10
17:00
17:30
18:00
19:00
19:55
21:00
21:50
22:45
23:40
00:30
01:20
02:10
03:00
03:30
04:00
04:45
05:15
05:45

Забранена история, еп. 4
Загадки в музея, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 4
Загадки в музея, еп. 4
Смъртносно разузнаване, еп.
6
петък, 11 януари
Смъртносно разузнаване, еп. 7
Времето, което промени
света, еп. 6
География на убийствата, еп. 3
География на убийствата, еп. 4
Мистериите на кралските
убийства„
Последните крале-воини на
Европа, еп. 1
Последните крале-воини на
Европа, еп. 2
Последните крале-воини на
Европа, еп. 3
Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 1
Първите хора, еп. 5
Първите цивилизации, еп. 4
Прокълнати династии, еп. 9
Прокълнати династии, еп. 10
Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
Тайният Версай на МарияАнтоанета
Мистерията на римските
черепи
Смъртносно разузнаване
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 5
Загадки в музея, еп. 5
Убийци от древността, еп. 1
История на оръжията, еп. 6
събота, 12 януари
Страхотни изобретения
Останки от войните, еп. 2
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 1
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 4
Машини за убиване, еп. 3
Бойни кораби, еп. 2
Пърл Харбър: Истината, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 2
Скрити следи: Първата световна война (1914-1918 г.)
Опасна Земя, еп. 1
Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 1
Рим: Първата световна суперсила, еп. 2
Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 2
История на оръжията, еп. 6
Въоръжени мъже: Изкуството на войната, еп. 1
Смъртносно разузнаване, еп. 1
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 5, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 1
Загадки в музея, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 3
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тв програми

Лий Джоунс, Линда
Фиорентино, Винсънт
Д’Онофрио, Тони Шалуб
и др.
20:00 „Като рицарите” – приключенски екшън с уч.
на Хийт Леджър, Руфъс
Сюъл, Шанин Сосамон,
Пол Бетани, Лора Фрейзър, Джеймс Пюърфой,
Марк Ади, Алън Тудик и
др.
22:30 „Белязания” – криминален филм с уч. на Ал
Пачино, Мишел Пфайфър, Стивън Бауер, Мери
Елизабет Мастрантонио,
Робърт Лоджия, Мъри
Ейбрахам и др.
02:00 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 20 януари
06:00 „Камиони по леда” – риалити, сезон 6
07:00 „Топ Гиър: Патагония” –
предаване за автомобили
08:45 „Топ Гиър: Топ провали”
– предаване за автомобили
10:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Щурите съседи” – сериал, сезон 2
15:00 „Джеронимо: Една
американска легенда” –
уестърн с уч. на Джейсън
Патрик, Джийн Хекман,
Робърт Дювал, Уес Стъди, Мат Деймън, Родни
Грант, Кевин Тайг, Стив
Рийвс, Карлос Паломино,
Виктор Арън и др.
17:30 „Ронин” – криминален
екшън с уч. на Жан Рено,
Робърт де Ниро, Стелан
Скарсгард, Наташа Макелоун, Джонатан Прайс,
Шон Бийн и др. п/
20:00 „Американска нинджа 2”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Стив Джеймс,
Лари Поиндекстър
22:00 „Подземен свят: Възходът на Върколаците”
– екшън с уч. на Майкъл
Шийн, Бил Най, Рона
Митра
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:20 Еротичен телепазар
13:10
14:00
14:50
15:40
16:10
16:40
17:30
18:25
19:20
20:10
21:00
22:00
23:00
23:50
00:40
01:40
02:30
03:20
03:50
04:20
05:05
05:50
06:34
07:15
08:05
08:55
10:00
11:00
12:00
12:50
13:40
14:30
15:20
15:50
16:20
17:25
18:25
19:20
20:10
21:00
22:00
23:00
23:50
00:40
01:40
02:30
03:20
03:50
04:20

убийства, еп. 6
Забранена история, еп. 6
Свирепа Земя, еп. 1
Останки от войните, еп. 6
Страхотни изобретения, еп.
21
Страхотни изобретения, еп. 6
Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 1
Историята на Европа, еп. 2
Подемът на цивилизацията,
еп. 2
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
Смъртносно разузнаване, еп.
6
Ариберт Хайм: Доктор Смърт
от Маутхаузен
Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 2
Изтребление - унищожението на евреите в Европа, еп. 1
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 11
Страхотни изобретения, еп.
11
Страхотни изобретения, еп.
11
Загадки в музея, еп. 11
Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
вторник, 22 януари
Страхотни изобретения, еп. 4
Останки от войните, еп. 7
Конспирация, еп. 7
Инките: Господари на небесата, еп. 1
Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
Подемът на цивилизацията,
еп. 4
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
Забранена история, еп. 1
Свирепа Земя, еп. 2
Останки от войните, еп. 7
Страхотни изобретения, еп.
22
Страхотни изобретения, еп. 7
Инките: Господари на небесата, еп. 1
Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
Подемът на цивилизацията,
еп. 4
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
Смъртносно разузнаване, еп. 7
Изтребление - унищожението на евреите в Европа, еп. 1
Инките: Господари на небесата, еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
Изтребление - унищожението на евреите в Европа, еп. 2
Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, еп. 12
Страхотни изобретения, еп.
12
Страхотни изобретения, еп.
12
Загадки в музея, еп. 12
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26
Он еър
9 януари, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Човекът, който уби Шерлок Холмс – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Игри на ума – филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
10 януари, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Истинският Шерлок
Холмс – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Игри на ума – филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
11 януари, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Рене Магрит – човекът с
шапката – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR

Фокс
06:00
06:25
06:45
07:10
08:00
08:55
09:50
10:45
11:40
12:35
14:20
14:50
15:20
16:15
17:10
18:05
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

Сряда, 9 Януари
Мелачката
Модерно семейство
Модерно семейство
Кости
Кости
Агентите на ЩИТ
Касъл
Касъл
Черният списък
Аутсайдер
Модерно семейство
Модерно семейство
Кости
Кости
Агентите на ЩИТ
Модерно семейство
Модерно семейство
Касъл
Касъл
Черният списък
Пазители на времето
Хавай 5-0
Под наблюдение
Касъл
Касъл
Лий Даниелс: Стар
Брикълбери
Легенди
Куантико
Лий Даниелс: Стар

Четвъртък, 10 Януари
06:00 Паранормално
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:30 Модерно семейство
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Брикълбери
03:40 Легенди
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

2

Най-гледаните
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15

Законът на любовта
Операция: История /п./
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Игри на ума – филм
Хирургът
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Дъщеря на закона
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
12 януари, СЪБОТА
06:30 Операция: История /п./
07:30 Истината за мозъчните
увреждания – филм
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева /п./
09:30 Пътеводител на здравословната храна – филм
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма /п./
14:15 Втори в листата – политически сериал /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма
21:00 Втори в листата – политически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Йерихон – драма, исторически сериал
23:00 Малки драми – драма,
САЩ, 2014 г.; режисьор:
Сара Колангело; в ролите: Елизабет Банкс, Бойд
Холбрук, Рани Спрингър,

06:00
06:25
06:45
07:10
08:00
08:55
09:50
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20
16:15
17:10
18:05
18:30
19:00
20:00
21:00
21:55
23:55
00:50
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

Петък, 11 Януари
Паранормално
Модерно семейство
Модерно семейство
Кости
Кости
Агентите на ЩИТ
Касъл
Касъл
Черният списък
Необикновените
Хавай 5-0
Под наблюдение
Кости
Кости
Агентите на ЩИТ
Модерно семейство
Модерно семейство
Касъл
Престъпления от класа
Черният списък
Нищо за губене
Под наблюдение
Касъл
Престъпления от класа
Лий Даниелс: Стар
Брикълбери
Легенди
Куантико
Лий Даниелс: Стар

Събота, 12 Януари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Кости
11:10 Черният списък
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Модерно семейство
14:25 Първото дете
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Пришиване
19:30 Планетата на маймуните
22:00 Необикновените
22:55 Пазители на времето
23:55 Вавилон
02:40 Изгнаник
03:25 Изгнаник
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Теория за Големия взрив
04:55 Теория за Големия взрив
05:15 Теория за Големия взрив
05:35 Теория за Големия взрив

Български

тв програми

9.I. - 15.I.2019 г.

Джош Лукас и др.
00:45 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A
13 януари, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1 /п./
07:30 Истината за информационното претоварване
– филм
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
/п./
09:30 Пътеводител на здравословната храна – филм
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма /п./
14:15 Втори в листата – политически сериал /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Криза - поредна – сериал, комедия
20:00 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма
21:00 Втори в листата – политически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Йерихон – драма, исторически сериал
23:00 Левиатан – драма, Русия,
2015 г.; режисьор: Андрей Звягинцев; в ролите: Алексей Серебряков,
Елена Людова, Роман
Мадианов
01:20 Кино – поредица на DW
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо /п./
04:30 VIB /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./

14 януари, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутринсъс
Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Игри на ума – филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутринсъс
Златимир Йочев
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
15 януари, ВТОРНИК
06:30 България сутринсъс
Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Игри на ума – филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни - криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутринсъс
Златимир Йочев
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова

16 януари, СРЯДА
06:30 България сутринсъс
Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Игри на ума – филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни - криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутринсъс
Златимир Йочев
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
17 януари, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутринсъс
Златимир Йочев
09:30 В служба на Нейно Величество – филм
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Игри на ума – филм
16:40 Хирургът
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни - криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутринсъс
Златимир Йочев
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
18 януари, ПЕТЪК
06:30 България сутринсъс
Златимир Йочев
09:30 Кралска палитра – филм

10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30

Последният еничар
Безценната перла
Новините ON AIR
Законът на любовта
Операция: История
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Игри на ума – филм
Хирургът
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Полицейски войни - криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутринсъс
Златимир Йочев
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
19 януари, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма
14:15 Втори в листата – политически сериал
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма
21:00 Втори в листата – политически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Йерихон – драма, исторически сериал
23:00 Тото героят – драма, комедия, фантастика, Белгия/Франция/Германия,
1991 г; режисьор: Жако
Ван Дормал; в ролите:
Мишел Буке, Жо де Баке,

Томас Годе, Сандрин
Бланк и др.
00:30 Новините ON AIR
01:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
20 януари, НЕДЕЛЯ
06:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
07:00 Брюксел 1
08:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма
14:15 Втори в листата – политически сериал
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Боец – предаване за бойни спортове
19:30 Криза - поредна – сериал, комедия
20:00 Живот в лъжа – сериал,
политическа драма
21:00 Втори в листата – политически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Йерихон – драма, исторически сериал
23:00 Свой сред чужди, чужд
сред свои – екшън,Русия,
1974 г.; режисьор: Никита
Михалков; в ролите:
Юрий Богатирьов, Александър Кайдановски
00:30 Новините ON AIR
01:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова

Неделя, 13 Януари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Модерно семейство
14:25 Планетата на маймуните
16:45 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Орвил
19:30 Морски живот със Стив
Зису
22:00 Плажът
00:20 Семейство Симпсън
00:50 Семейният тип
01:20 Семейният тип
01:50 Чикаго
02:40 Изгнаник
03:25 Изгнаник
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Теория за Големия взрив
04:55 Теория за Големия взрив
05:15 Теория за Големия взрив
05:35 Теория за Големия взрив
Понеделник, 14 Януари
06:00 Паранормално
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Престъпления от класа
11:40 Черният списък
12:35 Нищо за губене
14:25 Под наблюдение
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:30 Модерно семейство
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 Черният списък
22:00 Готика
23:50 Под наблюдение
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Брикълбери
03:40 Легенди
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

Вторник, 15 Януари
06:00 Паранормално
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 Черният списък
12:35 Планетата на маймуните
14:55 Паранормално
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:30 Модерно семейство
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 Черният списък
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Брикълбери
03:40 Легенди
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

Четвъртък, 17 Януари
06:00 Паранормално
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 Черният списък
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:30 Модерно семейство
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 Черният списък
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Брикълбери
03:40 Легенди
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

Събота, 19 Януари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Хавай 5-0
11:10 Черният списък
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Модерно семейство
14:25 Морски живот със Стив
Зису
16:45 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Орвил
19:30 Господар и командир
22:20 Необикновените
23:15 Пазители на времето
00:10 Голо оръжие
02:00 Легион
03:10 Изгнаник
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Теория за Големия взрив
04:55 Теория за Големия взрив
05:15 Теория за Големия взрив
05:35 Теория за Големия взрив

Понеделник, 21 Януари
06:00 Паранормално
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 Черният списък
12:35 Голо оръжие
14:25 Под наблюдение
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Модерно семейство
18:30 Модерно семейство
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 Черният списък
22:00 От ада
00:30 Брикълбери
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Брикълбери
03:35 Заразата
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

Неделя, 20 Януари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Модерно семейство
14:25 Господар и командир
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Орвил
19:30 Стълба 49
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Готика
00:50 Семейният тип
01:20 Семейният тип
01:50 Легион
02:40 Екзорсистът
03:25 Екзорсистът
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Теория за Големия взрив
04:55 Теория за Големия взрив
05:15 Теория за Големия взрив
05:35 Теория за Големия взрив

Вторник, 22 Януари
06:00 Паранормално
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 Черният списък
12:35 Господар и командир
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Модерно семейство
18:30 Модерно семейство
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 Черният списък
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Брикълбери
03:40 Заразата
04:25 Куантико
05:10 Лий Даниелс: Стар

06:00
06:25
06:45
07:10
08:00
08:55
09:50
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20
16:15
17:10
18:05
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

Сряда, 16 Януари
Паранормално
Модерно семейство
Модерно семейство
Кости
Кости
Агентите на ЩИТ
Завинаги
Престъпления от класа
Черният списък
Лий Даниелс: Стар
Хавай 5-0
Под наблюдение
Кости
Кости
Агентите на ЩИТ
Модерно семейство
Модерно семейство
Завинаги
Престъпления от класа
Черният списък
Пазители на времето
Хавай 5-0
Под наблюдение
Завинаги
Престъпления от класа
Лий Даниелс: Стар
Брикълбери
Легенди
Куантико
Лий Даниелс: Стар

Петък, 18 Януари
06:00 Паранормално
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Завинаги
10:45 Престъпления от класа
11:40 Черният списък
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Модерно семейство
18:30 Модерно семейство
19:00 Завинаги
20:00 Престъпления от класа
21:00 Черният списък
22:00 Голо оръжие
23:50 Под наблюдение
00:50 Завинаги
01:45 Престъпления от класа
02:30 Лий Даниелс: Стар
03:15 Брикълбери
03:35 Заразата
04:30 Куантико
05:15 Лий Даниелс: Стар
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Íàìåðåòå ìåñòàòà íà çàäàäåíèòå äóìè :
2 -ÁÓÊÂÅÍÈ - Àâ, ÀÍ, ÀÏ, Ãî, Èí, Ìî, Îê, Ïè, Ðè, Ðî
3 -ÁÓÊÂÅÍÈ - Àäà, Àëå, Àëè, ÀÌÎ, ÀÒÀ, Àòå, Áàë, ÁÀÌ, Âàë, Äåí, ÄÎÒ, Åëà, Åíà,
Êèë, Ðàñ, Ñîñ
4 -ÁÓÊÂÅÍÈ - Àìîê, Âàäà, Èáèñ, Èíèñ, Ëåäà, Ìàíå, Íåòî, Îëèâ, Ðèîñ, Ñèëà, Ñêèò,
Óëîâ
5 -ÁÓÊÂÅÍÈ - Àâàðè, Àãàìè, Àêàáà, Àêèòà, Àíèêà, Àíèòà, Àðåòà, Àðèíà, Àñàíà,
Áàëèê, Âàäóö, Äàëàñ, Åëàäà, Åìèíå, Èíàðè, Èðåíà, Èòàêà, È òè ñè, Êåñîí, Ëàðóñ,
Íîòèñ, Îìàðè, Îìåãà, Îòàâà, Ïåãàñ, Ñàâîâ, Ñîêàê, Öèòàò
6 -ÁÓÊÂÅÍÈ - Àñåíîâ, Ïàðàíà
7 -ÁÓÊÂÅÍÈ - ÎËÈÂÅÒÈ, Îëîâèíà, Ïåëèêàí, Ïîëèíîì

ÏÚÇÅË
Çà äà ðåøèòå êðúñòîñëîâèöàòà, òðÿáâà äà ïîäðåäèòå åëåìåíòèòå, êîèòî ñà çàäàäåíè, òàêà ÷å äà ïîëó÷èòå ïðàâèëíèòå äóìè.
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Тайбе Юсеин е спортист Кирил Десподов стана
футболист на годината
№1 за 2018-а
Български

Световната и европейска шампионка по
борба Тайбе Юсеин беше избрана за спортист
№1 на България за 2018
г. 27-годишната състезателка печели отличието за пръв път в кариерата си.
Юсеин получи 1221
точки в гласуването,
в което участваха 139
спортни журналисти от
49 медии.
Тя спечели златните
медали в категория до
62 килограма на световното и европейско-

то първенство и
не допусна нито
една загуба на тепиха през 2018 г.
Подгласници
на Юсеин станаха
две лекоатлетки сребърната медалистка в скока на
височина от европейското първенство Мирела Демирева и Александра Начева,
която през 2018 г.
стана олимпийска
и световна шампионка за девой-

ки в тройния скок.
4. Биляна Дудова
(борба)
5 .  С т о й к а
Петрова
(бокс)
6. Кубрат
П у л е в
(бокс)
7. Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон)
8. Кирил

Милов (борба)
9. Катрин Тасева (художествена гимнастика)
10. Александра Жекова (сноуборд)
Спортист
с увреждания
Денислав Коджабашев (тенис на маса)
Отбор
Национален ансамбъл (художествена гимнастика, на снимката)
Треньор
Петър Касабов (борба)
Млад талант
Христо Христов (вдигане на тежести).
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Успешно представяне на
Зорница Пенчева
Владимир Зографски в Инсбрук втора на шорттрек
Владимир Зографски завърши на 27-мо място в третото състезание от веригата "Четирите шанци". В Инсбрук българинът
записа скокове от 120 и 111,5 метра, които му донесоха общ
резултат от 197,4 точки. Зографски нямаше проблеми в първия
кръг, в който се справи с конкуренцията на поляка Якуб Волни.
Във втория скок обаче Зографски се представи доста по-слабо и това го лиши от възможността за по-предно класиране.
Японецът Рьою Кобаяши практически си осигури крайния
триумф във веригата, след като спечели и третото състезание.
Кобаяши даде много сериозна заявка за победата още с първия си скок, в който прелетя 136,5 метра - с цели 5,5 метра повече от втория най-добър скок. Във втория си скок Кобаяши
постигна 131 метра и събра общ резултат от 267 точки. Така
само чудо в последното състезание в Бишофсхофен в неделя
може да лиши 22-годишния японец от спечелването на "Злат-

ния орел", тъй като той вече има първи места в състезанията
в Оберсдорф и Гармиш-Партенкирхен.
На второ място в Инсбрук остана австриецът Щефан Крафт,
който постигна 254,2 точки със скокове от 129,5 и 130,5 метра.
Третото място е за норвежеца Андреас Стернен с 242,7 точки
при скокове от 131 и 126 метра.
В генералното класиране в "Четирите шанци" първи е Рьою
Кобаяши с 815,9 точки, следван от германеца Маркус Айзенбихлер със 770,4. Айзенбихлер днес се представи разочароващо, като остана едва на 13-о място. Трети в класирането е
Стернен със 766,2 точки. Зографски е 19-и с 662,8 точки. Кобаяши, който вече има седем победи през сезона, води и в класирането за Световната купа с 856 точки, пред поляците Пьотр
Зила с 509 и Камил Стох с 482.
Владимир Зографски е на 21-во място със 107 точки.

Футболистът
на
ЦСКА Кирил Десподов (1) е големият победител в анкетата за
футболист номер 1 на
България на 2018 година. Атакуващият играч на "червените" се
пребори със сериозната конкуренция на
вратаря на Славия Георги Петков(2), който
остана втори, и Тодор
Неделев(3) от Ботев
Пловдив, наредил се
трети.
58-ото издание на
анкетата бе много оспорвано, а разликата между призьорите
е изключително малка.

Зорница Пенчева се нареди втора, а Катрин Маноилова е четвърта
в крайното класиране при жените на
международния турнир по шорттрек
"Данубия къп" в унгарската столица
Будапеща.
Пенчева завърши трета на 1500
метра, трета на 500 метра и втора
на 1000 метра.
Маноилова зае четвърто място на
1500 метра, второ в спринта на 500 м
и не стартира във финал "В" на 100
метра. Българската състезателка има
болки в крака и от треньорския щаб
решиха, че тя трябва да бъде съхранена преди европейското първенство, което ще се проведе от 11 до 13
януари в холандския град Дордрехт.
В Холандия България ще бъде
представена от Катрин Маноилова,
Зорница Пенчева и Димитър Георгиев.
Първа в генералното класиране
в Будапеща стана Мария Изафатава
от Беларус.
Още три българки участваха в турнира в унгарската столица. Пета е Анна Якимова, седма - Лилия Джустрова и осма Яна Милкова.

22-годишният Десподов събра 159 точки
от журналистическия
вот, докато 42-годишният Петков натрупа
151 точки. Неделев получи 149.
Това е единственият
случай след 1989 година, когато първите
три места в класацията са заети от играчи на отборите в "А"
група. Преди 29 години призовата тройка
пък е изцяло окупирана от представителите
на ЦСКА. "Червените"
записват може би найсилната година в историята на клуба, печелейки всичко в България (своя единствен
требъл) и стигайки полуфинал в КНК. Легендата Стоичков печели
първа от петте си награди, изпреварвайки

1

покойния Трифон Иванов и вратаря Илия
Вълов.
Интересен факт е,
че нито един от фаворитите за наградата
през 2018 г. не я е печелил. 42-годишният
Петков има две призови места - 2008 г. е
подгласник на Димитър Бербатов, а през
2007 а е трети, като
и в двата случая носи екипа на Левски.
Именно трите му спасени дузпи на финала за Купата на България срещу "сините",
които изведоха Славия до първи трофей
от 22 години, го правеха един от фаворитите.
Преди година Тодор

3

Неделев стана трети
след Ивелин Попов и
Мартин Камбуров, като единствено Кирил
Десподов не е попадал в тройката.
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Пенсионери от община Сливо поле
посрещнаха гости от Баден Вюртемберг
На площада на село Бабово пред читалището
кметът на община Сливо
поле Валентин Атанасов,
на с. Бабово Пламен Пенков, председателят на общинската организация на
СП-2004 Веска Узунова,
председатели на пенсионерски клубове от общината посрещнаха гостите
от Баден Вюртемберг, водени от г-жа Гизела Ерлер
- държавен секретар, отговарящ в правителството на провинцията за
гражданското общество
и социалната политика
заедно с членове на парламента на провинцията
и отговорни сътрудници
в правителството. Гостите бяха приветствани от

кмета на общината Валентин Атанасов и поздравени от пенсионерски фолклорен колектив със звучни български песни. Те бяха впечатлени от подредените изложби, отразяващи
местния бит, и продуктите, характерни за местната икономика. В пенсионерския клуб г‑жа Ерлер
представи делегацията,
провинцията и мотивите за присъствието си в
Бабово.
През лятото г-н Атанасов бе на гости на община Улм по време на празниците на река Дунав по
покана на организаторите на празниците. Тогава той информира дома-

кините за обществената
атмосфера в общината
и прекрасните взаимоотношения на местната
власт с възрастните хора, за атмосферата на толерантност между етносите, населяващи общината, за сътрудничеството с Русенския университет при подготовката и
реализирането на международни проекти, за
привличането на младото поколение в солидаризирането между поколенията.
Това е станало повод
г-жа Ерлер да пожелае по
време на официалното си
посещение в България да
посети община Сливо поле. Срещата продължи в

пенсионерския клуб на с.
Бабово в сградата на читалището. Кметът на общината г-н Атанасов информира делегацията за
създадената обществена
атмосфера на толерантност между поколенията
и между петте етноса в
общината.
Веска Узунова изнесе „цяла лекция” за дейността на общинската
пенсионерска организация, за взаимодействието с местните власти, за
формите на обучение на
възрастните, за участието в редица международни проекти, за ползотворното сътрудничество
с Русенския университет.
Информацията бе съпро-

водена от превъзходното мултимедийно представяне на дейността на
Сливополската пенсионерска организация от
доц. д-р Емилия Великова от Русенския университет. Обменът на идеи
и информация продължи
и на официалната вечеря,
дадена от г-жа Ерлер. Бяха обсъдени много от обществено значимите проблеми в двете страни и в
Европа.
Г-жа Ерлер декларира,

че българите изразяват
преобладаващо доверие
към Европейския съюз
и неговите институции.
Двете страни си обещаха да продължат контактите, а фондацията „Баден Вюртемберг” да продължи подпомагането на
участието на нашите пенсионери в реализирането на нови международни проекти.
Инж. Й. Казаков,
зам.- председател на
ЦС на СП-2004

20-годишен юбилей на ВГ „Еделвайс” ХIII национален фестивал на СП-2004

На Международния ден на сле- гради от Велико Търново, София,
пите присъствахме на концерт на от НЧ „В. Левски” – Варна, от Дряедна от най-добрите групи при ново, от Зорка Вълчева от Варна
слепите във Варна – „Еделвайс”, - изпяха песни по нейни стихоза градски и популярни песни с творения.
ръководител Недялка Митева.
Групата има 5 албума. ЯвяваУчастие в концерта взеха певче- ли са се на фестивали в Петрич,
ски групи при слепите от София Ст. Загора, Хасково, „Листопад на
– „Люлин”, от Дряново, от Варна спомените” – Варна, и др. Имат
– трио „Прибой”, и солистът Те- участия и извън страната.
ди Генев.
Приятели, вашето изкуство
Със своя талант изпълнителите създадоха
празнична, сърдечна атмосфера. Усетихме топлотата на тяхното
творчество, чувството им за отговорност, любо- Вокална група „Еделвайс”
вта и всеотдайността.
развълнува душите и сърцата на
Вокалната група „Еделвайс” по- публиката. Бъдете живи и здрави
лучи приветствие и поздравител- и продължавайте да отстоявате
ни адреси и цветя от дирекция правата си!
„Социални дейности”, от Съюза
Честит 20-годишен юбилей!
на слепите в България – награда
Маргарита ТАРГОВА,
с почетен знак, и много други наСП-2004, Варна

Д

вудневният ни семинар,
събрал председателите и
част от активистите от културните клубове на пенсионерите при община Свищов, се
осъществи с едно пътуване до
Враца, града, съхранил вечния
спомен за Христо Ботев – нашата мярка за родолюбие, себеотдаденост, честност и достойнство. Организатор и ръководител на срещата е трудолюбивата Мария Радулова, председател
на Общинския съвет на пенсионерите – Свищов към СП-2004.
Като един съвременен будител
тя се грижи за духовното развитие и комфорта на клубовете от цялата община. Трудно
е ежедневието й, понякога се
налага да убеждава всеки един
човек поотделно за нещо, което ще е от полза на всички, но
резултатите от този труд са завидни. В клубовете се чувства
духът на задружността, наградите от състезанията са налице. Едва ли можем да изброим
самодейните изяви, честванията и инициативите на клубове-

Съюзът на пенсионерите-2004 и
Съюзът на
читалищата в България проведоха своя
ХIII национален преглед на художествената са- Георги
м о д е й - Икономов
ност. Той
се състоя в залата на читалище „Средец”, предоставена безплатно от Столичната община. Студените и
мрачни ноемврийски дни
не попречиха за участието
на колективите от страната.
Прегледът започна с чудесното изпълнение на
спортната композиция „Бели рози” от Казанлък. След

тях разцъфнаха „витошките лалета” със своите планинарски песни.
В продължение на два
дни се редяха самодейните състави със своите изпълнения. Преобладаваха родолюбивите песни, тези, възпяващи народните обичаи, любовта и героичното ни минало. Да, богат е българският народен фолклор не само
по съдържание, но и с
пъстрите разноцветни
носии, характерни за различните краища на страната. Високият дух, ентусиазмът и надпреварата за добро представяне доказаха,
че българският фолклор
се е запазил през вековете, той е жив и никога няма
да умре. Това го доказаха
колективите от областите
София, Русе, Благоевград,

Потърсихме будителя в себе си
те от нашата община. Дължим
го и на безкористната помощ
на общинското ръководство
в Свищов в лицето на кмета
Генчо Генчев. Той полага специални грижи за хората от третата възраст и за създаване на
перспектива за младите. Една

деност Леденика. Надали човек
може да създаде по-красиви,
съвършени и чудновати форми
от природата. Сред феерия от
музика и светлини стигаме до
„Изворчето на желанията”, за
да почувстваме природата като жив организъм и да й пре-

та и даване насоки за следващите начинания на клубовете
от Мария Радулова поетесата
Веселка Колева произнесе прочувствено слово за будителите. Тя припомни, че Свищов е
един от първите градове, който
е играл важна роля в духовното

от тези инициативи е Дунавската индустриална зона, която е на път да се осъществи.
Затова чувстваме будителския
дух в Свищов жив.
Неусетно стигаме до Враца
и след кратък отдих вече сме
пред уникалната природна да-

дадем посланията си. Вечерта
ни поднася своя уют, кулинарните си изкушения, придружени с незабравими емоции и нови приятелства. А утрото с дъх
на билков чай и кафе е по-мъдро от вечерта. След провеждане на организационната рабо-

пробуждане през Възраждането. Много са примерите на благотворителност, жертвоготовност и родолюбие, които красят миналото на Свищов. Получените познания в прочутите
свищовски училища на Емануил Васкидович, Неофит Бозве-

Пазарджик, Сливен, Пловдив, Асеновград, Шумен,
Враца и др.
Достойно се представи
и друга певческа група –
от Шуменско, с разиграна
сценка, предизвикала голям смях в залата. Общият
брой на участниците в колективите надхвърли 350.
Имаше и много индивидуални изпълнители както на
песни, така и на стихове.
Те и ръководителите на
художествените състави
получиха медали и грамоти, връчвани от председателката на СП-2004 Валентина Николова. Водеща на
фестивала бе Надежда Касабова, член на Централния съвет на съюза.
Медийна комисия –
СП-2004:
Зора ГЕОРГИЕВА,
Иван ПАВЛОВ,
Георги ПАТРИКОВ

ли и Христаки Павлович са създали духовно силен българина тук. Сред плеядата будители са Филип Сакелариевич, Тодор Миланович, Драган Цанков, Григор Начевич, Димитър
Шишманов, Кирил Д. Аврамов,
Димитър Х. Василев, Димитър
Ценов, Цветан Радославов. Веселка Колева изказа мнение,
че будителите са имунната система на нашия народ, че рейтингът на политиците ни може
да спада, но рейтингът на будителите и истинските хора –
не. „Няма нищо да изгубим, напротив, ще спечелим, ако всеки от нас потърси будителя в
себе си, защото за добри дела
никога не е късно” – каза поетесата.
Стъпките, мислите, чувствата ни заведоха при паметника на Христо Ботев. Поклон и
цветя за героя, минута мълчание, побрала всички казани и
неказани думи.
Мария Слабакова,
ККП ”Щастливеца”, Свищов
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Повече песни, мир и любов!
Мими Иванова Рибинска е цялото име на певицата. В професионалната си кариера тя оставя десетки вечнозелени български песни, достойни за „златния фонд“ на забавната музика: „Радост моя“, „Яворова пролет“ - в трио с
Паша Христова и Мария Нейкова, „Хора и улици“ - в дует с Борис Гуджунов, „Майчице свята“,
„Петнадесет лалета“, „Вълкът и седемте козлета“, „Няма рози без бодли“, „Ваканция”, „Съдба“, „Орисия“, „Българийо, децата ни върни“,
„Приятелството се подарява“... Сред най-популярните й кавърверсии на световни хитове са
„Аморе мио“, „Лодка в реката“, „Не гледай назад“ и „Хей, извор чист“. Автор на значителна част от най-успешните й песни е нейният
съпруг, композиторът Развигор Попов, с когото работят неразделно от 1973 г. досега. Композиторите, които също пишат за
нея, са Митко Щерев, Тончо Русев, Зорница
Попова и много други.
От стр. 1
През социализма
бяхме млади, енергични и търсещи себе
си. Дори и типичните
за това време абсурди и забрани не можеха да ни препънат по
избрания път. Постигахме с лекота почти
всичко, към което се
стремяхме. Просто...
младост! Едно от нещата, за които много съжалявам, е, че
вратите на западния
свят бяха затворени
и никой от талантливите изпълнители
от социалистическите държави не успя
да постигне световна
слава. Дано това се
случи сега с младите!
Съдбата беше щедра
към мен и ме срещна с прекрасни музиканти, от които съм
се учила и на които
и до днес съм благодарна. И през двата
строя получих обич,
внимание и разбиране от хората, с които
съм работила. Днес
не се толерира достатъчно българската
музика, включително
и тази на моето поколение.
- Пазите ли спомен от момента,
който ви показа, че
именно пеенето ще
е вашият спътник?
- В Хисаря, където съм родена, обичах да свиря на акордеон пред гостите у
дома, пред съученици и учители. Най-напред учител по музика обърна внимание
на родителите ми, че
с моята дарба и талант е добре да ме
насочат към музикално образование. Баща ми го послуша
и ме изпрати в пловдивската музикална гимназия. Съдбата ме свърза с големите музиканти от
„Бели, зелени, чер-

вени”, с които пеех
пред публика. Така
музиката стана всичко за мен...
- И предполагам,
че всяка изпята от
вас песен ви е като
рожба. Или все пак
си имате любима?
- О, трудно ми е
да посоча една песен. Всички, които
по някакъв начин
са докоснали сърцето и душата ми, в
определен момент
са били любими за

мен. Това е така, защото няма нищо посилно от музиката,
облечена с поезия,
и не на последно
място - изпълнена
от певци и музиканти с талант, любов и
отдаденост.
- Как се прави хит,
лесно ли става?
- В един много градивен спор, след който съседите понякога
казват - айде, тези се
разведоха този път...
Аз например тръшвам вратата и отивам

в кухнята за дълго
време и съм сърдита.
След малко Развигор
идва и казва - добре,
добре, хайде, поправяме това място както ти искаш. Няма рецепта как се правят
хитове - просто песента в подходящото време, на подходящото място е прозвучала по подходящ начин и... е хванала хората. Но най-важното
е така наречената ротация - ако се въртят

постоянно по радиото и телевизията, песните неминуемо стават хит.
- Отстрани погледнато, блясъкът
на сцената е нещо
примамливо. Всичко изглежда много
просто, ала то не е,
нали?
- Зад този блясък
се спотайват неща,
които много добре
са описани и изпети
в една прекрасна песен - „Клоунът”...
- Равен ли беше

пътят ви към
успеха или
се
наложи
да минете и
по трънливи
пътеки?
- Препятствията
се
преодоляват
по-лесно през
младите години. Важното
е човек да си
вярва, че няма непреодолими неща.
- Кой е найсладкият и
кой
найгорчивият
ви подарък
от годините?
- На мен и
мъжа до мен, Развигор Попов, времето ни дава постоянно надежда и
вяра в доброто, но
то е това, което ни
взе младостта, която никога няма да
се повтори. Чакаме
по-добри времена,
вярваме в тях и сме
готови да посрещнем всичко хубаво,
което ще ни поднесе животът.
- Времето „подарява” на почти
всеки поне по една лична драма.
Ще споделите ли
коя е вашата?
- Моята лична
драма е, че вече
с не толкова много
сънародници живеем в държава
без толерантност и уважение както по
улиците и пътищата, така и
между управляващи и управлявани...
- Кое е нещото, което
напълно ви
стига, за да подкрепи вашата надежда?
- Както се пее в една песен: „Стига ми

само една добра дума”...
- Ако приемем, че
всеки има точно отреден път, по който
да мине, за да опознае себе си, преодолявайки собствените си страхове и
подготвяйки се за
истинското щастие,
можете ли да кажете, че вие сте извоювали своето?
- Да, колкото и клиширано да прозвучи,
наистина аз съм една
щастлива жена! И когато докосвам с песните си моята публика, но и когато предавам опита си на
младите. Справям се
чудесно и в двете,

не проявяват милост,
той е виновник и за
това някои да се затварят в себе си.
- Имате ли своя
съвършена формула за успеха?
- Както обича да
казва Развигор: „Найважното е да не се
вземаш
насериозно!”...
- Смятате ли се
с вашия съпруг за
преуспели хора?
- Ха, чувстваме се
толкова преуспели,
колкото се чувства
всеки от съседите ни
в панелния блок, в
който живеем...
Знаете ли, въобще не харесвам думата „преуспял”, ко-

освен това съм и семейно щастлива, затова радостта ми е не
двойна, тя е тройна!
Благодаря на добрия
Господ Бог за щастието в моя живот!
- А за какво найчесто молите Господ?
- За здравето и
щастието на близките на сърцето ми
хора. Между другото
ние с Развигор участваме в благотворителни каузи и концерти, помагаме както можем. У нас, както и у нашите колеги
има състрадателност,
която не е изчезнала. Но, уви, при някои хора не съществува, те не я позна-

гато се отнася тя за
някой бизнесмен или
политик, забогатели
за сметка на толкова
бедни и мизерстващи
хора...
- Има ли нещо, за
което неистово копнее вашата душа?
- Да, желая в живота ни да има по-малко лични драми, а повече песни, разбирателство, мир, късмет,
любов и красота!
- Моля, пожелайте нещо специално
на читателите на
вестник „Пенсионери”!
- Споделената мъка е половин мъка.
Винаги има и по-големи драми от нашата. Дано драмите в

ват. В последно време единствено и само страхът е този,
който кара хората да

живота им са малко и
по-незначителни!
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
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Всенароден любимец
От стр. 1
Калата
- Георги
Тодоров
Калоянчев, един
от найголемите
български актьори на
всички
времена,
се ражда
на 13 януари 1925
година в
Бургас.
Т е а тралните му заложби проличали още
в гимназията, където
бил душата на класа.
Сам разказва, че дори не му е хрумвало да
продължи с актьорско
майсторство преди поправителния си изпит
по немски език. Тогава, тъй като не знаел езика, си съчинил
своя версия на немския, а импровизацията му била толкова
убедителна, че накрая
учителят му си помислил, че самият той е
забравил езика.
Плановете на Калоянчев били да продължи в железопътно училище, където хем да
изкара службата си в
казармата, хем да хване занаят. Но учителят
по немски, който едва
не го къса, споделя, че
само един истински артист може толкова убедително да си измисли
нов немски език. Затова го съветва вместо
железопътното училище да се насочи към
ВИТИЗ, като по този начин избегне казармата.

Със съпругата си
За да избегне службата, Калата прави точно това. Талантът му
обаче не бива забелязан скоро. Нищо актьорско не проличало
в него отначало - няма
впечатляваща фигура,
запомнящо се лице, нито богат тембър.
Засенчван е от талантите на Катя Зехирева, Коста Цонев, Катя Динева и други яр-

след това
преминава
от трупата
на Народния театър
в новосъздадения
Сатиричен театър. Тогава започва и поредицата от
незабравими образи в незабравими
филми каСъс Стоянка Мутафова то „Специи Георги Парцалев алист по
всичко“ от
ки артисти, които учели 1962 г., „Езоп“ от 1970 г.,
заедно с него.
„Бон шанс, инспекторе“
Руският режисьор от 1983 г. и още много,
Борис Бабочкин, който много други.
по онова време поставя
Чак през 1991-а затри пиеси в Народния
театър,
открива
Калата,
защото
обичал
да гледа
студентските упражнения и тогава вижда
как
К а л о я н - В ролята на Бай Ганьо
чев насища образа си в пиеса- снема най-известния си
та „Буря“. Така веднага филм и може би роляслед завършването си та, в която всички найКалата е приет в трупа- ясно го помним. Тогава
та на Народния театър. се превъплъщава в геПрез 1951 г. играе за роя на Алеко Констанпърви път в киното с тинов - Бай Ганьо, в
ролята си на циганчето „Бай Ганьо заминава за
Сали във филма „Утро Европа“, който се пренад родината“, но въ- връща в най-гледания
преки че е душата на български филм на 90компанията, до истин- те години.
ската слава остава още
Сценарият за вторадоста време.
та част на филма е писан специално
за Калоянчев,
но дълго време не успява
да намери финансиране. В
крайна сметка
чак през 2003
г. е заснет, но
за най-огромно
съжаление Калата не участва в него. Заради огромното си уважение
към таланта на
Калоянчев режисьорът Иван
Минава 5-годишен Ничев въвежда несъпериод, в който Кало- ществуващ герой - дуянчев не получава ни- ха на Бай Ганьо, който се
какви роли. Функциите играе от заместника му.
му в театъра се свеждаПрез 2003 г. след мноли до това да замества гото други призове и
водещите изпълнители, отличия Калата получаако се разболеят или по ва наградата на Съюза
някаква друга причина на артистите за цялостне могат да играят.
но творчество, но найПрез 1956 г. Калата голяма награда за несе снима за втори път в го си остава званието
киното във филма „Ди- народен артист. Но не
митровградци”. Малко онова, което се дава от

държавата, а народен
артист в най-буквалния
си смисъл - това, че с
легендарните си роли
се превръща във всенароден любимец, с които
радва от сцената и екрана близо половин век
в своите над 60 роли на
сцената и още толкова
на екрана. Роли, в които сякаш не той взима
от персонажите, в които се превъплъщава, а
те от него.
Той притежава изключителна и уникална
органика, способност
за истинско и истинно
присъствие на сцената
и на екрана. Дарба, която или имаш, или нямаш. И понеже не намирам правилните думи, да продължа с хиперболизацията, която
той заслужава, ще оставя таланта и добрата му душа да говорят.
Ще приключа с монолог от пиесата „Кукер

кабаре”, който Калата
рецитира. Текст, който поместваме отделно, за съжаление ос-

тава валиден толкова
много години след написването му.
Росица Костадинова

Дано във вашите спомени
звъни понякога и моят гласец

„Безбройни са световните кръговратности, в които се вре человек из своя си живот. Докато е
малък человек, стига да протегне
ръчичка, да се усмихне или просто
да каже „мама”, и всички го трупат с похвали.
И колкото повече се източва
человек, колкото по-голям става,
толкова повече похвалите намаляват, за да се изгубят накрая кой
знае къде по трудните друмища на
голямата световна похвала, за да
се разпилеят в глупашки битки, наивни победи и безплодни занятия.
Кога мравката срещне мравка,
тя я докосне с краченце, за да й каже къде има зрънце, тревичка или
сладко коренче.
Кога се срещнат две пчели, те
танцуват разни танцове, за да си
съобщят къде има повече цвете и
прашец.
А ние, людете, твари уж умни и
разумни, все тичаме нанякъде, все
не ни остава време за человешка приказка, за крехката радост
от окуражителния поглед, за единединствен лъч на взаимно разбирание и топлинка.
А колко разумно може да бъде,
дами и господа, ако се поспрем за
малко от тая непрекъсната гонитба на наивна слава, власт, богатства, ако проумеем пропилената на това неписано ръг насам,
ръг натам, ако си спомним, че тичащият человек не само трудно диша, но и трудно се смее, че дори и
влюбените, когато се целуват, се
спират на място.
Лъжовен е тоя свят, господа,
лъжовни са хората, но най-лъжовно е времето.
Чака то человека да се захласне
в нещо красиво, във влюбени очи,
румен залез и хоп, тури му бръчка
на лицето, резка на душата, бяло
му плисне в косите, залепи му печално устни.
Какво си викате, а? Калата какви ги приказва, колко е нещастен?!

Нищо подобно, млади хора! У мене няма боязън!
В тялото на всеки един от нас
има толкова много фосфор, че от
него могат да се направят 2000
клечки кибрит. Представяте ли си
какъв огън ще бъде това? А ние какво? Тук драснем клечка, там драснем клечка и накрая последната догаряща клечка лекичко пада в премръзналите ръце на стария човек...
Мой беден български народе, в
душата ти препускат хладни ветрове, в нивята ти кълнят бурени, в
домовете ти кълне безверие.
Мой нежен и раним български народе, надарен и търпелив, лъган и
ограбван от светове и интереси,
от чужди съветници и свои безбожници, мой нещастен български народе!
Ний, твоите чеда, където и да
се намираме, граничим с България,
и на тая граница митничари няма. На тая граница стои нашата
съвест, нашата доблест, нашата
толерантност, гробовете на тия,
които са били преди нас, и люлките на тия, които идват след нас.
Мой нещастен български народе,
заради страданието ти – поклон!
Уважаеми дами и господа, когато
няма хляб, има една стара приказка: „Имало едно време един дядо и
една баба…”, когато няма сол, има
сълзи и от тях ще добием, но когато няма вяра, тогава е страшно. И
когато нямате хляб, аз ще ви обичам, и когато нямате работа, аз
ще ви обичам, и когато се чудите
как да свържете двата края, аз ще
ви обичам. Спомнете си, че някой
някъде ви обича, че тази страна
ви обича – слънцето, небето, цветята, горите, полята, морето. Че
България ви обича. Млади хора, дано във вашите спомени звъни понякога и моят гласец. Дано във вашия
път напред се гушне някъде и моя
милост. Дано, когато ви е доста
тъжничко или веселичко, си спомните за оня стар господин..."

2

32

Хумор

В
Завист
Една подкова,
лъскава и
нова,
се срещна край
цветя
от трепетлика
с една захвърлена, ръждясала подкова,
която най-нахално й извика:
- Какво си лъснала такава,
чак слънцето си отразила,
нима до днес не си разбрала,
че щастие аз нося, мила?
Въздъхна новата подкова,
посърна й снагата крива:
не искаше да бъде нова,
а ей такава – стара и ръждива…
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

 Мъдростта и глупостта са
от един източник – старостта.
 Воюваше със себе си за душевен мир.
 Преля му чашата на търпението и вече не се търпи.
 От орташката работа и дяволът бяга.
 Дребните души едри проблеми не решават.
 Да си клатиш краката също

Черен
смях
ВСИЧКИ СМЕ
ПЪТНИЦИ

Че са велики и безсмъртни,
никой да не се будалка.
И пред техните врати пътни
ще спре черна катафалка!

ЕПИТАФИЯ

„Под този камък с кръста
почива един старец
белокос,
умрял от удари под
кръста.”
Дали почива, е друг въпрос!

В ПРОЕКТ

Една такава епитафия узря
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САМ СЪМ ПОДАРЪК

ие просто не можете да си представите
колко
обичам да правя подаръци на любимите почна много отдавна,
си същества. Не само може би преди 65 годипо Коледа, но и през ни, когато взимах уродругите дни на годи- ци по цигулка при госната. Само че аз имам пожица Чекеларова и
твърде много любими баба ми веднъж ми даде
същества, а от друга пари да купя на госпострана, разполагам с жицата цветя, пък аз си
ограничени средства. купих цигари и подарих
Жена ми пък, кой знае на госпожицата готварзащо, подозира, че лю- ската книга, отмъкната
бимите ми същества са от нощното шкафче на
даже повече, отколко- баба ми. Госпожица Чето са в действителност. келарова никак не умеВ действителност те еше да готви, зарадва се
намаляват с течение на страшно, целуна ме по
времето – едно любимо бузката и докато търсесъщество например се- ше най-забутаното мясга е любимо същество то в библиотеката, къна някой си Ендрю дабъл ю Кларк, град Ви- Ивайло ЦВЕТКОВ
нетка, до Чикаго в щата
Илинойс, има три деца
от този Дабъл ю и изобщо не разчита на моите подаръци. Друго, като ме види, пресича на
отсрещния тротоар, то
е все пак кротко, защото едно пък същество
ми заяви веднъж, че ще
ме даде на прокурора, било му омръзнало да има внуци от мене. Както и да е – пак са дето да постави книгамного и аз пред празни- та, аз откраднах от ваците непрекъснато ми- зата й някакви други
сля кому какъв подарък цветя, оставени от няда поднеса, а по-важно- кого преди мен. Тях пото – от кого да взема па- сле подарих на баба ми.
Всички останаха много
ри назаем за тази цел.
Всъщност всичко за- доволни и тогава още

ЛАфоризми
е работа, зависи колко нависоко
си седнал.
 Влюби се в себе си и започна
да се ревнува.
 Който не се е къпал в пот, остава мръсник до гроб.
 Манджа с много подправки се
харесва само на прасето.
 Понякога, за да докажеш истината, си струва и добре да из-
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лъжеш.
 Докато му се опече работата, много хора изгоряха.
 Не оставяй днешната работа за утре, щом можеш да я свършиш вдругиден.
 В риболова и любовта найважното е стръвта.
 С дълбока пазва талант не
се доказва.
Димитър КАНДЕВ, Варна

реших, че трябва да подарявам на хората разни неща непрекъснато.
Което и правя до ден
днешен.
Да вземем например жена ми, защото аз,
може и да ви се вижда
странно, нелепо и дори невъзможно, но както казах в началото, съм
женен. Та така – мине,
не мине празник, купувам шише гроздова ракия и й го подарявам.
Цялото. Никакви такива – да отлея, да речем,
част от съдържанието,
да допълня с вода... Не!

Нося шишето и викам
– заповядай. Тя изобщо
не пие, но е развълнувана, подарък, нали, вика:
Господи, колко си мил,
как си се сетил, че имаме годишнина от сватбата или каквото има-

ме там, оставя шишето
на масата и казва: ами
тъй и тъй си го донесъл, защо не вземеш да
го изпиеш? И аз го изпивам. И изяждам едно
бурканче кисели краставички, които очевидно някой друг й е подарил, защото аз, май
вече казах, но нямам
средства непрекъснато да подарявам на хората разни неща.
А може би точно тази
е причината най-много
от всичко да искам да
подаря някому самия
себе си. Може и да не
се зарадва този някой
на подаръка, но от приличие ще го приеме, ще
го сложи някъде в къщата си, ще го полива,
за да не увехне, и то с
водка ще го полива, защото от водата подаръкът, т. е. аз, се разваля,
пожълтява, оклюмва и
заприличва на нещо секънд хенд, а кой се пъчи пред гостите си с такива пожълтели, оклюмали секънд хенд подаръци.
И ми е все едно дали
ще ви се подаря на Коледа, на Великден или
на имения ви ден. Важното за мен е да ви зарадвам.
Божидар ТОМОВ

Телефонната
измама на баба

в мен за една надгробна плоча:
Великият вожд внезапно умря,
но погребението се
проточи.

БЕЛЯЗАНИЯТ

Други белези да посоча
за него – аз не мога.
На надгробната му
плоча
пишете: „Белязан от
Бога!”

ПРОВЪРВЯ
МУ НАКРАЯ

Той, докато беше
жив,
все на дълги опашки
се реди.
Сега почива щастлив –
в този гроб с връзки
се вреди.
Турхан РАСИЕВ,
Варна

– Ало, внук ти катастрофира, бабо!
– Каквооо, викай, че те чувам слабо!
– Пострада в транспортно
произшествие!
– Неее, стара съм за спортно шествие!
– Трябва да платиш глоба!
– А, аз съм си платила гроба!
– Бабо, сложи си апарата за ушите!
– Да си вложа парата за душите?!
– Да, вложи си всичките пари!
– Ела, ако можеш ги открий!
– Кажи къде да ги открия!
– Ох, не помня где ги крия!
– Ама това май е лъжлива поза!
– Не, синко, казва се склероза!
– Ох, измама с теб не става!
– А, разбрали ме тогава!
– Ха, ама нали си глуха?!
– Глуха, глуха - не и куха!

Любопитно

9.I. - 15.I.2019 г.
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Открита е неизвестна досега снимка на Васил левски. Фотографията, на която апостола е
сниман до кръста, е намерена в държавния архив в истанбул. На гърба й са посочени възраст т а ,
очите
на Дякона
и родното
място. Вероятно по
тази
снимка турските
власти са
го издирвали,
съобщ
и
Дора
Чаушева,
директор на Националния музей „Васил левски“ в карлово. Тя уточни, че музеят не може
да притежава оригиналната снимка, а само неин дигитален вариант.
Заедно с фотографията са открити и документи на османотурски от 1872 г. – вероятно
преди и около залавянето на левски. Дали са
свързани с дейността на апостола или с турските разследвания около личността му, ще
се установи, след като бъдат преведени. сред
книжата има и устав на БрЦк, писма от комитета и квитанции от тетевенските революционери, допълни Дора Чаушева.

Най-старото висше
учебно заведение у нас
- Софийският университет, наскоро отбеляза
130-ата си годишнина.
По този повод на официална церемония в Алма матер „Български пощи” валидираха нова пощенска марка. В Народния театър се проведе
тържествено събрание
и концерт. Предишните ректори на университета акад. Благовест Сендов, проф. Иван
Лалов, проф. Боян Биолчев и проф. Иван Илчев получиха почетното звание "Академикус
емеритус". Бе връчена и

Голямата награда за литература на Софийския университет. Лауреатът
на наградата,
която се връчва веднъж на
две години от
1999 г. насам, бе проф.
Кирил Топалов. Гост на
тържественото събрание беше и президентът Румен Радев.
„Софийският университет е люлка на знанието, на съзиданието,
свободата и критичната мисъл. На стремежа
към неизменното търсене на истината”, каза

Излезе от печат една
уникална антология на починалите бургаски поети.
Това са 47 имена, като се
започне от Дядо Благо и
Вен Тин, премине се през
Паулина Станчева и Христо Фотев, за да се завърши
с Николай Искъров и Петя
Дубарова. Всеки от бургаските поети е представен
със снимка, биографични
бележки и голям цикъл
стихотворения. Антологията е
дело на Недялко Йорданов и Георги Райков. В нея има и репродукции на картини от починали

2015 г.
кадифената потапница
е категоризирана като световно застрашен вид, защото е отчетен спад от 40% от све-

вият паметник на доброто в България“ – „Сдружение Азбукари“, които вече няколко месеца
провеждат кампания за
събиране на средства за
паметника. От своя страна учителите, учениците
и ръководството на каменоделското училище
са вдъхновени от идеята те да изработят паметника.
„Камъкът наистина е
най-добрият материал,
от който да се изработи
този монумент, защото
има памет. Той е бил свидетел на цялата история
на човечеството, защото
лежи в недрата на земята от милиони години. Така че той ще допълни и
ще даде своя привкус, ще

държавният глава.
„Всички
българи
наричаме Алма матер
светския храм на България. В аудиториите
на университета българи от различни вери,
но водени от каузата,
че мъртва е безкнижната душа, заедно споделят общата за народа ни религия – знани-

ето“, каза още Радев.
В речта си държавният глава заяви, че младите българи са все помалко, но върху тях пада
отговорността да променят радикално моралния климат в родината и да отхвърлят безизходицата, която прокужда техните връстници от България.

Уникална антология

бургаски художници - Петко Задгорски, Георги Баев, Тодор Атанасов, Генко Генков, Генчо Павлов, Спас Нешовски, Дечко Сто-

товната му популация. Това прави всяко наблюдение на кадифената потапница важно за орнитологичната общност.
Увеличаването на броя на мигриращите гъски у нас, както и на
редките гости като кадифената
потапница се дължи на застудяването на времето, което значително е променило орнитологичната обстановка в Североизточна
България.

Ученици ще увековечат
дядо Добри в паметник
Иван Симеонов, който през лятото изработи и дари паметник на
опълченците, е един от
възпитаниците на Професионалната гимназия
по каменообработване
във врачанското село
Кунино, които ще изваят от камък монумента
на дядо Добри – първия
паметник на доброто в
България. Това те ще
направят под ръководството на своите учители и ментори - професионални скулптори.
Решението детски ръце да изковат от камък
образа на светия старец не е случайно. Това
е решение на инициаторите на проекта „Монумент дядо Добри – пър-
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Ñоôиéсêиÿт óниверситет отáелÿза
130-ата си годишнина
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Българското
дружество за защита на птиците
съобщи, че наскоро в района
на Дуранкулашкото езеро е наблюдавана кадифена потапница
– за пръв път от 15 години. През
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„докосне“
скулптурата на дядо Добри със своята памет и
присъствие“, каза Яна
Орлинова, директор на
уникалната и единствена
на Балканите Професионална гимназия по каменообработване в Кунино.
Идейният проект за
паметника на дядо Добри

вече е в
напреднала фаза. Изработен е макет от гипс и
глина, дело на скулптора
Красимир Митов, преподавател в каменоделското училище.
Дядо Добри е изобразен в типичната си поза,
както ще го запомнят хората - седнал, с чашката
за дарения в ръка.

ев и много други, общо 44.
"Те са тук - бургаските поети
и художници, които са напуснали този свят. Но те никога
не са си отивали от нас. И сега нашето сърце, петимно за
приятелство и близост, отмерва техните стъпки, усеща диханието им, откроява гласовете
им" - споделя в уводните думи
на изданието Георги Райков.
Една посмъртна антология...
И дните ми са пак заети...
Събирам стихове на мъртвите... Ах, на бургаските поети...
Това пък е началото на стихотворението "Антология" от Недялко Йорданов, също публикувано в увода на изданието.

любими актьори
се включиха в кръводаряване
Центърът по транфузионна хематология на ВМА
отбеляза 25 години от създаването си с кръводарителска акция, подкрепена от едни от най-обичаните актьори на България, сред които Веселин Анчев, Владимир Пенев, Ирина Митева, Неда Спасова, Диана Димитрова, Васил Бинев, Ернестина Шинова и други.
За пореден път в подкрепа на безвъзмездното
кръводаряване се включиха и представители на
най-голямата мото организация в страната "Sofia
Riders". По-късно по случай годишнината началникът на ВМА награди най-дългогодишните кръводарители на центъра, сред които военнослужещи и
цивилни граждани.
Това е
една сериозна годишнина
и кръвният център
е доказал
своето важно място
във Военномедицинската
академия.
Идеята за създаването му е великолепна, защото една военна болница не може да съществува без
собствени запаси от кръв. Затова изразявам своята
благодарност към хората, които са я осъществили
преди 25 години. Това коментира по време на тържественото отбелязване на годишнината началникът на ВМА бригаден генерал професор д-р Венцислав Мутафчийски.
страницата подготви соня ВълкОВа
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ихо си шепнат пожълтелите увехнали листа на брезите, сякаш
искат съвет от вятъра, от
есенното слънце и студеното синьо небе. Трепкат
безпомощно и падат, плачейки, надолу.
Двама печени ловци в
утрото на този октомврийски ден бяха нарушили покоя на пустошта. Двете им
прочули се гончета за лов
на едър дивеч – кучката
Бистра и мъжкарят Мурат,
вече тичаха по мечата следа с ръмжене. Пера Накин
и Варадин
Бързака в
ония далечни времена носеха стари
белгийски
пушки „капсалийки”,
а едрите
им сачми
бяха самоделно направени и
натъпкани
в патроните, казваха им
„мечкарки”.
***
Мечето видя майка си
да минава през отвора на
убежището им, след като беше убила и второто
куче. Чу потракването на
ноктите, когато отстъпваше нагоре по каменистата пътека, чу и страшните
гърмежи, подобни на онези, които бе усещало да
идват след огнените езици на светкавиците при
не една развилняла се буря над Бруснишкия планински масив. Все пак сега бе друго. Гърмежите носеха до малкото му носле
мириса на барут. За пръв
път чуваше човешки гласове, за пръв път миризмата
на човешка пот изпълваше
ноздрите му и то почти не
дишаше от този нов страх.
После единият от ловците се изправи точно пред
пукнатината, в която се бе
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скрило мечето, и то видя
първия си изправен двукрак враг. След миг хората,
които бяха убили майка му,
се изгубиха от погледа му.
Мечето не вдигна вече глава към превала на
върха, откъдето бяха дошли двуногите зверове.
То тръгна надолу. И стана
така, че когато стигна половината път до Пометковското ждрело, не видя, че

двамата ловци Пера Накин
и Варадин Бързака се връщат през билото, а не бе
ги и подушило навреме, защото вятърът духаше нагоре, а не към него. Мечето
стигна линията на майчината си пътека. То душеше
с печал дирите на застреляната си майка и вървеше по
тях. А над него двамата драготински ловци го чакаха,
приклекнали ниско, скрити от очите му зад скалата
на Змеицата, оставили пушките си на земята и приготвили един чувал за картофи, разпънали го в ръце.
Когато мечето дойде на не
повече от една крачка до
тях, те налетяха отгоре му
като огромни хищни птици. Едва когато бай Варадин се стовари върху него,
то си даде сметка за опасността, в последната десета от секундата. Пера Накин
притича и напъхаха мечето в чувала. То беше пови-

то като буба в пашкул. После бай Варадин седна от
едната страна на вързопа,
а Пера Накин от другата и
запалиха по една серт цигара „Томасян”. Мечето дори
не можа да се възпротиви
на този лютив дим, идващ
към носа му.
- Големи авджии сме
ние! – каза с насмешка Пера Накин. – Убихме мецаната, но пък си загубихме
арните гончета.
- Да, ама хванахме това, що
мърда у вречуту – отвърна
бай Варадин. –
Бая „парà” ще
падне, ако го
продадем дребосъка на циганите мечкари от село Пищене или пък
в цирка на бай
Добрич в София – продължи самодоволно бай Варадин. - А пък и месото на
майката на мечето е към
300 кила, а може и повече
да е. Ще го купи с мерак
оня лудият полковник Монев, дека е комендантът на
Сливница.
Пера Накин безмълвно
се наведе, отвърза чувала
и вкара ръката си в него.
- Хубавото ми меченце,
рунтавелко, гален на чича
– нежно му говореше той.
– Гиздавец…
Ушичките на мечето бяха щръкнали напред. Блестящите му очи горяха като кехлибарени мъниста –
толкова неподвижни и вторачени. Бай Варадин се хилеше в очакване на нещо,
което предусещаше, но не
знаеше що е.
- Меченцето си е мъжкарче… Но е добро и нема
да хапе… малък убавец чичин… - продължи Накин.

Поезия

В следващия миг див
писък огласи планинската
котловина Бъклицата, когато острите като кабари
зъби се забиха в палеца на
Пера Накин. Той се паникьоса, размаха ръка в чувала, който се разтвори, и
само за миг мечето пролази през отвора и безстрашно се затъркаля по урвата право надолу като сива топка.
***
След два-три месеца,
когато започваше истинската зима, мечето, останало сираче, поукрепнало
от самостоятелния си живот, водено от инстинктите си, се спря в нискораслата борова горичка до пещерата Шупли камик.
Беше шест часът, когато стигна пред отвора й
и тук отново спря, подуши вятъра надолу-нагоре
и зачака. За минута снегът
пожълтя – слънцето залязваше. А после засъска още
по-силно, снегът сега беше
като ситна градушка, здравата боцкаше ушите на мечето. Виелицата отново зафуча и захапа свирепо по
ноздрите му. Две-три минути то постоя напрегнато
пред отвора на пещерата.
Сетне влезе. Дълбоко, дълбоко навътре отиваше той
в непрогледния мрак и ставаше по-топло и по-топло,
а воят на вятъра замираше,
докато се превърна в приспивен шепот. Когато настана утрото, отворът бе засипан със сняг. Всичко бе
бяло и безмълвно. Дълбоко в дъното на пещерата
мечето отрони тежка въздишка. След това заспа дълъг дълбок сън. Може би
то сънуваше ласкавия допир на майчиния език между ушенцата му…
Всичко иде, за да си отиде.
георги раНгЕлОВ

Ñíåæíà íîù
Побеляла днес гората,
стеле се красива!
Тих ветрец сред
тишината
нежно я приспива.
И огрява я луната,
блеснала стаена.

ските архиви унищожителни са се оказали полските походи до ХVII в. и
отново Наполеоновият
поход през 1812 г., когато Москва е изгоряла. И
все пак във Ватикана има

Чипровско, Никополско,
Пловдивско, а през 1859
г. – да сключи известната уния с част от българските православни християни. Тук е необходимо да се отбележи, че

доста документи за историята ни главно за ХVII
и XIX в. През ХVII в. Папството успява да създаде католически структури в българските земи в

документи от времената на средновековните
български държави има
малко (само от времето
на цар Борис I (852-889)
и цар Калоян (1197-1207)

Приказна шуми гората,
вятър песни пее.
И на Господ от шейната
сняг вали и вее…
иван ВуНЧЕВ

Денят разстила своите воали,
премрежени и сиви от снега.
И светят като сребърни кинжали
висулки, сътворени от леда.
А къщите, нахлузили капели,
притварят снежно сънени очи
и слънцето, забулено в дантели,
студено грее с восъчни лъчи.

Нощта е дълга, призрачна и бяла в безпаметна и хладна тишина,
луната - синя и беззвездно цяла,
поръсва ниско бледа светлина.
Единствено сърцата ни са топли
като камина в ледения свят.
Не чува никой слънчевите вопли
в скования от студовете град.
Съвсем набързо младостта премина,
безименният вятър ни кали.
Една любов ни сгрява в тази зима,
белеем и снегът вали, вали...
силвия МилЕВа, Варна

ÇÀ ÊÎÆÀÒÀ ÍÀ ÅÄÍÎ ×ÅÍÃÅ
документи за българската история, които могат
да запълнят всички неясни или напълно бели
петна в миналото ни. Това не е вярно за съжаление. Документалната
база във Ватиканските
архиви (както и в Москва) е претърпяла тежки загуби при определени политически събития. За Ватикана това са
т. нар. Сакко ди Рома в
1576 г., когато превзелите града германски войски три месеца се топлили с папки от архивите,
и нашествието на Наполеон в края на ХVIII и началото на ХIХ в. При боен лозунг на френските
революционери „Смърт
на кралете и папите” можем да си представим
какво е ставало с натрупаното дотогава архивно богатство. За москов-

Всичко спи под белотата
тук в нощта студена.

З И М А

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

Продължение от бр. 1
Този, който ги е избирал, е искал да подскаже, че става дума
за мен, но на корицата на досието ми има
само две имена – Кардам и Тервел. Основно
Тервел, това име е изведено с големи букви.
От документи, публикувани от Комисията по
досиетата за ХIV отдел,
става ясно, че съм подготвян като единствен
агент (на първо време),
който трябва да осъществи една от двете
най-важни операции на
отдела: „Цитаделата” и
„Островът”. „Островът”
е Ватиканът, а „Цитаделата” – Зографският манастир. Дори в професионалните среди, да
не говорим за населението, интересуващо се
от история, съществува
представата, че Ватиканът и Атонските манастири са препълнени с

9.I. - 15.I.2019 г.

и те са известни по преписи. Оригиналните документи, изглежда, са изгорени в 1576 г., но тъй
като кореспонденцията
на папите се е смятала за образец на канонично право, те са били преписвани в манастирите край Рим и по
тях възстановени за Секретния архив на Ватикана през ХIХ в.
От водещия офицер
– професор (аз така го
наричах и той не се
сърдеше), разбрах, че
с Ватикана е постигнато следното споразумение: той ще приеме
един млад български
учен, за да учи гръцка и латинска палеография и дипломатика в Школата по палеография и дипломатика към Секретния архив на Ватикана. Ще му
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бъде осигурен достъп
до Секретния архив и
Апостолическата библиотека, както и до
архивите на католически ордени, работили
в нашите земи. Това
са архивите на францисканците, асомпционистите, на Конгрегацията за истинската
вяра и т.н. Имали са
две условия: младият
учен да бъде религиозен и да не е ченге.
От страна на службата
към мене имаше само
едно изискване – да
издирвам документи
за българската история от всички времена
и епохи. По първия въпрос смятах, че нямаше да има проблем –
знаех Светото евангелие наизуст (всъщност
те са четири), а и историята на църквата и
Папството в частност.
Следва
Божидар ДиМиТрОВ

Обяви

9.I. - 15.I.2019 г.
малки обяви
0887 66 66 36 Пансион за
възрастни хора
в Димитровград.
0876/002717 – търся работа, дом. С болен
мъж съм.
0897/507266 – продава мерцедес „ВИТО 7+1”,
на бензин и газ Спешно!
0888/245413 – продава метална туба 20 л – 65
лв., 2 пластмасови туби х
10 и 20 лв. – 45 лв., 2 родопски одеяла – х 60 лв./
бр., персийски килим –
120 лв.
0889/993415 – продава бойлер 200 л неръждаем, 150 лв., бойлер 200 л
обикновен, нов – 100 лв.,
врати за гараж метални
0898/483353 – продава джип „Мицубиши-Паджеро спорт”, дългата
база, дизел, кожен салон
с нови зимни гуми. Производство 2001 г., с малкия данък
0895/526638 – търся
роднини и близки на Игна Велинова, родена около 1920 г.
0899/707947 – купува лам. усилватели, музикални инструменти, български електрически китари, синтезатори, ехолани, драм машина и др. музикални инструменти
Петко Тонев, Видин,
к-с "Химик", бл. 10, вх.
Б, ап. 52 - продава шахматни игри, географски
карти, значки, речници,
медицинска и фармацевтична литература
0899/845628 - продава симсон, 3 скорости, и
шевна машина "Лучник"
- нова
0877/882177 - яке ново, европейско, модерно,
от естествена кожа, голям
номер - 150 лв., сако мъжко от естествена кожа, мо-

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

дерно, употребявано - 50
лв., нагреватели за акумулираща печка - нови, по
5 лв., шпилки с диаметър
0,5 до 1 см и дължина 0,50,9 м, с много гайки - по 1
лв./бр., световна суперенциклопедия - приключения "Бисерните брегове",
съставена преди 115 г. Пол Морган, преведена в
България през 1923 г. 1600
стр. - 150 лв.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0888/812043 – продава ръчно плетени дамски
и мъжки вълнени чорапи.
Качество и ниски цени!
0889/378252 – продава електрожен „Кракра” –
160А – 240 лв., ботуши кожени № 45 – 30 лв., бюро
от дърво за офис, ученици – 160 лв., домашни чехли от агнешка кожа № 38
и 42 – 20 лв., мини казан
за ракия – 170 лв., лечебна кализия
0889/613432 – продава
спешно пчелни семейства
без стари сандъци. Цена
по договаряне
0882/121100 – продава скулптурен барелефен
портрет „Тайната вечеря
на Исус Христос”, размери: дължина 66 см, ширина 40 см. Цена по споразумение
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава
кожух дамски с качулка,
къси, нови; акумулираща
печка, маслен електрически радиатор, два килима,

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Изминаха
40 дни
от загубата на
Полк. о.р. ПЕТЪР

ДИМИТРОВ ТЕЛЕНЧЕВ

1929-2018
Със своята скромност,
трудолюбие, доброта,
честност и всеотдайност
ти остави незабравими
спомени.
От семейството
и близките

Скръбна вест
С неутешима скръб
уведомяваме близки и познати, че след тежко боледуване
на 1 януари 2019 г.
ПОЧИНА
непрежалимата ни съпруга,
майка, баба и учителка на четмо, писмо и патриотизъм на
стотици български деца

ДИМИТРИНА МОНЕВСКА-ЛУЛЕВА

от София (1938-2019)
Никога няма да я забравим!
Дълбок поклон! Светла й памет!
От скърбящата фамилия Лулеви
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Български

Съобщения

ТАРИФА

Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса на
редакцията на името на Надка Иванова Ангелова или
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и
името на човека, за когото е предназначена честитката
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
Ва жно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления, честитки изпращайте на адрес: 1421 София,
кв. „Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в.
„Пенсионери“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

вертикален фризер
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен
асистент с уточняване начина на заплащане
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 ,
0895/779512 - издирвам
потомци на Герга Донева
- 5079 село Руховци, роднина Петко Николов. Живееше в София 1309, "Сава Михайлов", бл. 102, тел.
3219426 - закрит.
0882/553939 - продава газов котлон с вентил 30 лв., двоен, буркани 1 л
с винтова капачка - 50 бр.
х 70 ст., грамофонни плочи малки и големи, 2 шалте леко 140/200, на цветя,
ново - 25 лв., раница немска черна, нова - 28 лв., пасатор - 25 лв. нов, мъжки
часовници с верижки 2 бр.
х 9 лв.
0879/950078 - медицински фелдшер със стаж
и опит на село и в "Спешна помощ" търси работа
по специалността
0896/321902 - продава
фолксваген "Поло" на 265
хил. км. Всичко платено,
със заредени 15 лв. газ се
минават 200 км
0884/945832 - търси
домашна помощница да
пазарува, готви и пере към
ф-ма. Осигурени квартира
и много добро заплащане

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м
сервизни помещения
близо до Бизнес парк
"София".

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо до
язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура
много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от София. Подходящ за туризъм, ски, риболов, за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни,
диви прасета.
0882/488551 – продава
подземен гараж в центъра
на Пловдив
0884/411758 – продава

Скръбна вест
На 27 декември 2018 г.
във Велико Търново
внезапно почина
о. р. полковник инженер

ИВАН ДИМИТРОВ ХИНОВ

Роден в с. Самоводене
на 5.9.1942 г.
Завършва през 1965 г. ВНВУ
„Васил Левски” във В. Търново. Служи като офицер по
техническите въпроси в ракетно поделение на
БНА. Работи като преподавател – 1971-1993 г.,
във ВНВУ „Васил Левски” по раздел „Автоматика и електрообзавеждане на колесните армейски машини”.
Изтъкнат краевед, родоизследовател и писател.
Автор е на пет книги. Радваше се на двама синове, трима внуци и една внучка. Село Самоводене загуби прекрасен човек и общественик.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
От Самоводското землячество в София

двуетажна къща в с. Нова
Върбовка, общ. Стражица
– 5000 лв.
0889589675 – замяна
08133/2567 – продава
къща – 4 стаи, гараж, двор
1,5 дка, Русенско, цена 19
000 лв.
0898/550760 - продава студио - 32 кв. м, хотел
„Бор“ - Велинград
02/4690408, вечер - дава самостоятелна стая под
наем, обзаведена; дава и гараж под наем, оборудван,
ток и вода, санитарен възел. Изгодно!
02/4690408 – дава под
наем стая и гараж. Изгодно!
0988/772744 – купува
къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гледане на възрастни хора
0878/338141 - собственик продава 3-стаен апартамент с парно и екстри, обзаведен, на ул. "Гео Милев"
- София
0988/845735 - млад инженер търси жилище
0988/233247 - продава 1 дка двор с
къща+кухня+навес+гараж.
Къщата е с 4 мазета, 6 стаи+2 бани, трети
етаж+стая+балкон! Кухнята е: стая+баня+тоалетна.
Гаражът е железен, до къщата. В с. Телиш има хранителен магазин, асфалт, аптеки, жп гара, връзка с цяла България. Евтино!
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0877/038063 - търси
самостоятелна квартира
на село в Пловдивска или
Смолянска област, с добри
условия
0897/299174 - продава къща в гр. Земен, 90 кв.,
двор 1 дка, допълнителни
постройки
0885/663425 - търси да
купи една стая със собствен
санитарен възел на партерен етаж - в Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински специалист търси срещу приемлив наем обзаведена
или празна селска къща с
баня, тоалетна и допълнителна стабилна стопанска
постройка в село без медицински персонал
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или
пенсионерки, безплатно и
безсрочно. Условия – много добри. Който няма дом,
да заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово, продава къща с голям
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двор, бунар и други екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени
– обл. Пловдив, до гр. Съединение
0894/297967 – продава вила на 3 ет. в Момин
проход, напълно обзаведена или под наем – 1500
евро
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
039/20003 – продава/
заменя запазена модерна
къща, двор, градина, бивш
рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на
1 ет. във Варна, кв. Галата
- 50 000 евро
052/831253 - продава място 60 кв. м, къща Жилино, общ. Нови пазар,
чист въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава имот в Троянския балкан – с. Балканец, самостоятелни спални, река, асфалтов път – 16 000 евро
0884/574410 - продава масивна къща в центъра на село Недялско, обл.
Ямбол, на главен път, 100
кв. м, на два етажа, два декара двор и гараж
0897/050151 – продава двуетажна къща с 6
стаи в с. Огнен, Бургаска
област, с вода, кладенец
и ток – 12 000 лв.
0877/852693 - заменя
дворно място с право на
строеж - Варна, за багер с
гребло и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща с двор
и лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на 70 км
от София, с допълнителен
парцел с постройка. Цена
30 000 лв.
0898/798427 – продава вила 40 кв. м, асфалт,
целогодишно живеене,
всички удобства, Столична община – 27 000 евро.
Бонус – джип!
0876/574681 – заменя апартамент в Силистра за ниви
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над 300
четиригодишни тополи в
нея, край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава
10 дка иглолистна гора в
района на Велинград
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лУНЕН
калЕНДаР

9 ЯНуари, 5 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа,
луНа В риБи
Комфортно време за хора
предвидливи, сериозни, умеещи да оценяват последствията
от своите постъпки и правилно
да разпределят силите си. Очаквайте важно известие.
10 ЯНуари, 6 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В
риБи
Ще имате известни затруднения в общуването с децата, но вашите усилия непременно ще бъдат възнаградени. Що се отнася
до здравето ви, за да не си навлечете неприятности, обърнете внимание на стари болежки.
11 ЯНуари, 7 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В риБи
Не е желателно да правите
крупни покупки, без да ги обсъдите с членовете на семейството, за да не предизвикате след
време дрязги конфликти. Звездите ви обещават романтични преживявания.
12 ЯНуари, 8 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В ОВЕН
Спокойно се отнасяйте към
разумната критика, не търсете
в нея поводи за обиди. Може
да получите неочаквани новини, които ще се отразят на вашите отношения с приятелите
и близките. Жизненият ви потенциал ще расте.
13 ЯНуари, 9 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа, В ОВЕН
Проектите, за които отдавате много сили и време все още
не са осъществими и това ще ви
създава известен дискомфорт. За
сметка на тези не особено приятни емоции в личния живот ще
се появи нова светлинка за повече любов и разбирателство в
семейството.
14 ЯНуари, 10 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В ТЕлЕЦ
Вярвайте в своите сили и в доброто начало. Звездите са на ваша страна. Използвайте това време рационално, за да увеличите
приходите си.
15 ЯНуари, 11 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В ТЕлЕЦ
Завържете нови запознанства, които по-нататък ще ви бъдат от полза. Здравето ви ако не
цветущо, поне ще бъде добро и
няма да ви създава проблеми на
този етап.

ВАШИЯТ
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

На 1.1.2019 г.
моята сестра
и нашата любима приятелка

ТаНка НеШОВа караБОЙЧеВа

от с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик,
навърши
80 гОДиНи
Години, години, минали години – оставят трайни следи – житейски опит, трудолюбие, доброта и сърдечност – на деца и внуци, на близки
и роднини, на приятелки! Бъди жива и здрава,
все така жизнена и носеща в себе си позитивната енергия! И знай, че предавайки я на
нас, ни правиш щастливи!
От сестра Нонка и приятелки гаца,
Мария, Злата и Пена

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

На 26.12.2018 г. се навършиха
90 гОДиНи
от рождението на нашия
уважаван учител

Роден на 26.12.1928 г.
в с. Самоводене,
общ. Велико Търново
Завършил основно образование в
родното село, гимназия и учителски институт – във Велико Търново. Работил като начален учител 36 години. Активен читалищен деец – 17 години е председател на читалището в с. Самоводене. Член на БЗНС от
младежките си години. За активна дейност
през 1948 г. е въдворяван в лагер. Участва
активно в обществено-политическия живот
в с. Самоводене. Автор е на книгата „100 години БЗНС – 100 години местна земеделска
дружба Самоводене”. С пожелание за много
здраве, късмет и дълголетие!
От самоводското землячество в софия

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 16 декември 2018 г.
на

раДка СТОиЛОВа

бивша учителка
от с. Подем,
обл. Плевен, общ.
Долна Митрополия
Бъди здрава, бъди
горда от това, което си,
и от това, което си била човек за пример!
Спокойствие,
обич, благодат!
От семейство,
приятели и бивши
възпитаници

ОВЕН - Предпазвайте се
от разточителство в материално отношение. Стремете се да съхраните положителната си нагласа, дори и да се опитат да ви уязвят. Не забравяйте
за здравето си.
ТЕлЕЦ - До средата на
периода се освободете
от отговорностите, които ви тежат. Стремете се да не
заобикаляте правилата само защото не отговарят на вашата нагласа. Опитайте да бъдете близо
до партньора и останалите членове от семейството ви.
БлиЗНаЦи - Мнозина
от вас ще имат възможност да осъществят своите намерения. Постарайте се да
отделите време за пълноценен
отдих. Ще се радвате на благоденствие.
рак - Моментът е
подходящ да сложите край на някои вредни навици. Стремете се да засвидетелствате внимание към
приятели.

(9.I.- 15.I.2019 г.)

лъВ – Спазвайте правилата, когато става
въпрос за хармонията
между вас и интимната ви половинка. Отдайте се на желаното спокойствие и пълноценна
почивка. Пазете здравето си.
ДЕВа - Посрещнете
предизвикателствата.
Постарайте се да направите правилна преоценка
на контактите си, защото не е
изключено да бъдете разочаровани от приближен до вас.
ВЕЗНи - Насочете се
към инициативите за
подобряване на материалното ви състояние, но не забравяйте, че няма място дори
за неволни грешки. Действайте
решително и с размах.
скОрПиОН - С лекота ще черпите позитиви в личен и материален план. Не допускайте недоразумения в общуването с
близките и вай-вече с децата.
Внимавайте да не се влоши
здравето ви.

сТрЕлЕЦ - Моментът е
подходящ за пътувания.
Възможно е някои препятствия, закъснения и ограничения да променят предварителните ви планове. Здравословното
ви състояние ще е добро.
кОЗирОг - Ще се радвате на отличен късмет.
Но не допускайте дори и неволни грешки, за да не се провалят
започнатите начинания. По отношение на здравето проявете
повече сериозност.
ВОДОлЕЙ - Обективността ще ви е от полза в
отношенията с интимната половинка. Отпуснете се и намерете начин за пълноценна почивка с любимите си занимания.
риБи - Следвайте неотклонно мечтите си, дори
и да ви се наложи да се откажете от нещо друго. Постарайте се
да се справите и с някои свои задължения в дома си. Не позволявайте да бъдете манипулирани от
приятел или роднина.
ДЖЕСИка

9.I. - 15.I.2019 г.

Слушайте по Радио Пловдив!

 Вечерното предаване на радио
Пловдив „Жива земя“. Всяка вечер от
19 до 20 ч. Всичко
за живота в българското село, актуални
селскостопански вести, традиции, бит и
българска народна
музика. С микрофон
на село!
Всяка събота от
20 до 22 часа седмичното фолклорно предаване „От
дума на дума“. Всичко за вашите любими народни изпълнители и най-новите записи
българска народна музика. Автор и водещ: Николай Чапански
За връзка с екипа: folkduma@abv.bg, 0888/688 508

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

иЛия БОриСОВ МОСкОВ

ХОРОСКОП

Съобщения

ЗАпоЗНАЙТе Се

Нашият колега
о. р. полковник

СТаНЧО БОТеВ СТаНЧеВ

на 12 януари 2019 г.
навършва
90 гОДиНи
Роден на 12 януари 1929 г. в
с. Голяма вода, обл. Шумен. Учил
и работил като електротехник в
Шумен. Завършва военно гранично училище със
звание лейтенант и 12 години служи в Гранични
и Вътрешни войски. Учи в школата на МВР и целият му трудов стаж в продължение на 62 години преминава в органите на МВР. Награждаван
е многократно с медали, ордени и други високи
награди. Почетен член на МВР. Остава все такъв,
както го познаваме – с висок интелект, честен,
почтен, трудолюбив, добронамерен служител и
колега от МВР. Защитник на социалистическите идеали.
Всички ние, семейство, близки, колеги и приятели, му пожелаваме здраве,
бодър дух и дълголетие!
От колеги и другари,
работили в МВр

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

14 януари 2019 - 08:46:38 ч. - първа четвърт.
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата
от този час и да продължите на сокове и течности до
същия час на следващия ден.
вРеМеТо
След мразовития вторник в сряда времето ще
продължи да бъде студено, но температурите леко ще почнат да се повишават, като сутринта ще
са около – 10, а през деня ще достигат 0 градуса.
Ще има разкъсана облачност и ще превалява сняг.
в четвъртък още малко ще помръднат нагоре, но
само ниските сутрешни, които ще са около – 5, а
дневните ще се задържат около 0. в петък ни очаква ново застудяване, облачно време без валежи,
но с ниски температури – от – 5 до -1. в събота ще
продължи студеното време, като отново температурите ще са ниски – до – 10 градуса. в началото на
новата седмица се очаква да започне покачване на
температурите – от – 7 до вече положителните
2 градуса. А във вторник ще са от – 2 до 4 градуса.

0876/848708 – непушачка.
Моля обаждане след 17 ч.
0896/810578 - мъж на 65
г./177 см/90 кг, сърдечен, с
чувство за хумор, търси своята половинка - от Пловдивския регион
0896/255929 - 60 г., осигурен, с добър характер, търси
своята половинка. Желае сериозно запознанство със скромна и добра жена
0876/283955 - учител пенсионер, от София, свободен,
без ангажименти, самостоятелен, търси себеподобна дама от 70 г. нагоре, в свободен режим, за сериозно приятелство
от страната и Европа. Живеене
по споразумение. Да се спазват
изискванията! След 16 ч.
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Страх и безнадеждност Откраднаха картини Крими
в село Динково на Майстора хроника

Хората от видинското село Динково живеят в страх и спят с брадви и
ножове до главите си. Причината са
многото обири в малкото населено
място. Поредното престъпление се
случило и на втория ден след Коледа, когато възрастен мъж бил нападнат и обран до стотинка.
Човекът живее
в бедност,
а това е
петият
обир в дома му само
за последния месец. Малко след
полунощ
крадците влизат
в дома на
самотно живеещия Петко и го нападат. Взели якето му и портфейла, в
който имало 500 лв. Възрастният мъж
получава минимална пенсия, а къщата му е пред разпадане и няма ток.
„Спестявах от пенсията тези пари с
години. Утре, ако се разболея, на кого
да искам пари? Всичко е много скъпо
и затова съм заделял“, споделя Петко
Рангелов. „Един път телевизор, втори
път парите. Всеки път ми взимат по
нещо", казва още дядо Петко.

В селото живеят около 60 души,
предимно възрастни хора. Много от
тях също са били жертви на набезите
на крадци. Хората в Динково признават, че барикадират вратите и прозорците и се молят да не са следващите.
Кметът на селото признава, че не може да се справи с проблема.
Голяма
част
от къщите
са необитаеми и
са лесна мишена
за крадците. Часове
след грабежа на Петко от полицията
хванали двама неосъждани 18-годишни младежи.
Те признали за кражбата. Разказали, че преди дни му взели и телевизора.
Ако задържаните бъдат осъдени,
най-тежкото наказание за тях би било от 3 до 10 години затвор. Заради чистото им криминално минало
обаче може да получат само условна присъда.

Оскверниха църквата
"Св. Седмочисленици"

Дни след като предпазните ограждения около градинката бяха премахнати, неизвестни лица са обезобразили част
от фасадата на храма.
Изрисувани са обърнати кръстове, пентаграми, лица и надписи.
Църквата "Св. Седмочисленици" има старо-

давна история. До 1900 г.
е била джамия, известна
като "Имарет джамия".
По-възрастните софиянци я знаят като "Черната
джамия".
През 1897 г. "Черната
джамия" се преустроява
в църква, посветена в памет на Светите Седмочисленици.

Къщата, откъдето са
задигнати картините
Девет картини на Владимир Димитров-Майстора
бяха откраднати от апартамент на бул. "Сливница" в
София, съобщиха от Столичната дирекция на полицията. Кражбата е станала в празничните дни, а липсата
на картините е открита, когато собственикът се прибрал от почивка. Предполага се, че престъпниците са
имали предварителна информация. Платната вече са
намерени от столичната полиция и извършителите са
задържани.

Обраха спортен журналист
Спортният журналист
Петър Бакърджиев е бил
обран по празниците. Неприятната новина съобщи самият той в социалната мрежа. "Новата година у нас дойде с неканени
гости! Търсили са си подаръци... Дано намерят възмездие!", написа репорте-

рът и водещ
на новинарски емисии
в ефира на
bTV. Бакърджиев стана
носител на наградата "Братя Ексерови", която се дава
за принос в развитието на
спортната журналистика.

Златен удар на митницата

Над 2,5 килограма контрабандни златни
изделия и накити откриха митническите служители на МП
Капитан Андреево при проверка на лек автомобил, съобщават от Агенция
"Митници".
Колата с чуждестранна регистрация
е
пристигнала на
митническия
пункт в посока от Турция за
България, управлявана от немски гражданин. Шофьорът е пътувал сам.
Пред българските митнически
служители той е заявил, че не вна-

ся нищо за деклариране.
При проверката са открити в
джобове в дрехите на шофьора и поставени
в кутии в различни чанти
с лични вещи
над два килограма и половина изделия и
накити от жълт
метал.
Според извършената експертиза откритите изделия и
бижутерски накити са от висока проба злато
с общо тегло 2563.10 грама и стойност 177 033 лева. Златото е иззето и подлежи на отнемане в полза
на държавата.

Осуетено бягство от затвора Неизвестен намушка
Осъденият на затвор до гроб руснак Герман Костин кроял планове
за бягство от
софийския затвор заедно с
най-верния си
човек зад решетките - убиеца Николай
Русинов-Чеци,
удушил 28-годишната Яна
Кръстева в Борисовата градина през 2011 г. По план бягството трябвало да стане през есента
на м. г. по време на конвой, когато

съдебни охранители карат Костин
и Чеци по делата им към различните столични съдилища.
Двамата
вървят в комбина, тъй като Чеци винаги се явява като свидетел по
делата на Костин, които той
води срещу затвора. Информацията обаче била засечена от ръководството на затвора и то осуетило плановете.

Сигнал за постъпили в болнично заведение двама мъже на 42
и 45 години с прободни рани е бил получен в
полицията. По данни на
пострадалите на кръстовището на булевардите "Никола Габровски" и
"Г.М. Димитров" в столицата възникнал скандал
между тях и пресичащ
мъж, който ги нападнал
и им нанесъл нараняванията.
По първоначална информация спречкването
е станало заради преси-

пешеходци
чане на пешеходна пътека. Двамата мъже, които са криминално проявени, са били в автомобил. Те били нападнати
по време на спречкването от друг мъж, който имал нож и ги наранил. При единия порезната рана в областта на
корема е била с дълбочина повече от 10 сантиметра. При другия нараняването също е било
сериозно.

Непълнолетен
уби баща си
Непълнолетно момче от
варненското село Осеново
уби 42-годишния си баща
при семеен скандал. Подаден е сигнал в полицията.
На мястото веднага пристигнали полицаи и следователи. Момчето е задържано.
Българи задържани
на о-в Бали
Полицията е задържала
четирима българи за предполагаемото им участие в
скимирането на банкови
карти на няколко банкомата в столицата на остров Бали. Говорителят на полицията в Бали заяви, че заподозрените са били арестувани
след интензивна координация между полицията и банките в резултат на увеличаване на броя на скимираните банкомати. Разследването е започнало, когато е било намерено подозрително
устройство на банкомат на
държавна банка.
Планинар замръзна
под вр. Ботев
Спасители извадиха тялото на загиналия Делчо Делчев, който падна в
пропаст под връх Ботев.
Трупът бе транспортиран
до Калофер. Починалият
54-годишен мъж е от Карлово, опитен планинар,
но се е подхлъзнал и паднал в пропастта. Инцидентът е станал на 40 минути
път от хижа "Рай", на около
2000 метра надморска височина. Загиналият и негов
приятел тръгнали по т. нар.
Тарзанова пътека за връх
Ботев. Когато времето рязко започнало да се влошава, решили да се върнат обратно. Тогава 54-годишният се подхлъзнал и паднал
в улей на много опасен терен. Другият мъж успял да
стигне до хижата обратно
и да съобщи за нещастния
случай.
Намериха тялото
на издирван
Съобщение за изчезнал
25-годишен жител на казанлъшкото с. Кънчево е получено на в РУ- Казанлък от
тел. 112. Според получените данни той се е насочил с автомобила си в посока към водоем в с. Розово, община Казанлък, където следите му се изгубили.
Към мястото бил изпратен
водолазен екип и са предприети действия за издирване, но през светлата част
на деня 25-годишният не е
бил открит. На другия ден
водолазите са възстановили търсенето във водоема
и оттам е изваден лек автомобил, като в купето е намерено тялото на издирвания
25-годишен мъж.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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минути

9.I. - 15.I.2019 г.

9.I. - 15.I.2019 г.

Вицове

Спомних си как баба

ми разказваше, че всич- Бабо, искаш ли да ти
ко най-хубаво е направе- направя фейсбук?
но през социализма. И е
- Добре, чедо. Само не
права!
слагай сол, че имам висоТакива като мен вече не ко кръвно.
ги правят!


Баба Гинче, като видя,
Отива баба на преглед. че няма опашка в пощата,
Трябва да мине през всич- отиде да вдига скандали в
ки кабинети, лаборатория поликлиниката...
и т. н. Стига до кабинета на
гинеколога.
- Бабо, съблечи се да те
прегледам.
- Как бе, чедо ще се събличам.
- Спокойно бе, бабо,
съблечи се да те прегледам…
Съблякла се бабата, минал прегледът.
На тръгване казала на
доктора:
- Момче, да те питам
нещо.
- Да, слушам.
- Абе, майка ти знае ли
те какво работиш?


Лекар преглежда жена
- Бабо, защо жените жи- на средна възраст, вкаравеят по-дълго от мъжете? на по спешност в болни- От инат бабиното, от цата. След известно време
инат!
той отива при съпруга, от
вежда го от стаята и казва
Баба разглежда бан- с тих глас:
ския на внучката си:
- Господине, не ми ха- Ако навремето имах ресва видът на жена ви...
такъв бански, знаеш ли какъв дядо
щеше да
имаш!

Баба,
опитвайки се да
яде в суши
бар с клечки, оплете
три пуловера...

Една
баба от
Габрово
- Не дишайте!
за фейсбук:
- Много хубаво нещо!
Мъжът въздъхнал:
Все едно гости имаш, а не
- И на мен, докторе, но
трябва да ги храниш!
готви много добре и се

грижи за децата.
Баба и дядо в полици
ята:
Главният лекар си взе- Снощи ни претараши- ма една седмица отпуск и
ли хола и спалнята и ни отива на лов. Връща се
обрали.
мрачен и навъсен.
- Не ги ли чухте?
- Какво стана? - пита го
- Точно тогава сърба- старшата сестра.
хме супата...
- Нищо не можах да

убия! - жалва се докторът.
- Бабо, бабо, защо са ти
- Е, ако си бяхте стояли
толкова големи очите?
в болницата...
- За да виждам дребния

шрифт в договорите!
- Докторе, какви са
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признаците на склероза?
- Казах ви вчера!

- В депресия съм. Качвам килограми.
- Не е от депресията! От
кюфтетата е!

Лекар - месечна заплата 700 лв. Спасява човешки живот!
Министър - месечна заплата 7000 лв. Съсипва човешки живот!

При доктора:
- Ще трябва да приемате това лекарство до края
на живота си.
- Но докторе, тук пише
да се приема два месеца!
- Е аз какво казвам?

- Докторе, вярно ли е,
че здравето не се купува
с пари?
- Абе, кой ви пълни главите с такива глупости?


Българинът ходи на
доктор само за да му постави диагнозата... После си се
лекува сам чрез Гугъл.

Един отива на лекар.
Докторът го преглежда и
му казва:
- Господине, трябва да
спрете
алкохола.
- Как
бе докторе?
- Ами
наприм е р ,
вместо
една бира яжте
по една
ябълка.
- Докторе, ти
луд ли
си? Кой
може да
изяде
30 ябълки на ден?

Децата, които когато
бъдат повикани, не идват, стават доктори. Децата, които идват преди
да бъдат повикани, стават адвокати.

В българска болница:
- Дължите 850 лв. за избор на екип.
- Добре. А колко екипа
имате?
- Един.

- Докторе, болят ме гър-
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Смях от сърце

дите.
- Пушиш ли?
- Пуша, ама не помага...

- Така, какво друго още
е полезно за здравето освен добрата храна и здравият сън?
- Не се сещам, докторе.
- Какво правите с
жена си
два-три
пъти седмично?
- Ми
караме
се...

П р и
доктора
отишла
една бабка:
- Докторе,
имам някаква странна болест. Като стана и стоя,
стоя, стоя... След това като
седна и седя, седя, седя, седя... Като легна и лежа, лежа, лежа, лежа, лежа...
Докторът:
- Госпожо, виждате ли
тази врата? Отворете я
и вървете, вървете, вървете...

Двама шопи след запой се прибират по околовръстното:
- Май сме вече у градО!
- Как разбра?
- Мачкаме Ора!
- Ми сОпри бре!
- Как да сОпра? Не карам
ЯЗ! Караш ти!

Мъж се прибира с кола след запой, но го спира
полицай. Пияният направо
вади пистолет и го застрелва. После звъни в полицията и пита:
- Алооо, 112 ли сте?
- Да.
- Е, вече сте 111...

Опитай след препиване с концентрат да се съвземаш с бира.
- След снощния запой
вече съм на осма бира, но
не се получава.

Двама приятели се срещат след як запой. Единият казва:
- Вчера явно доста сме
се наквасили, щом днес
разправят, че си тичал по
улицата и си търкалял някакво буре.
- Така беше.
- А аз къде съм бил по
това време?
- В бурето.

Мъж се прибира на разсъмване след нощен запой
и жена му:
- Как може така? Цяла
нощ не съм мигнала, за да
те чакам!
- Ти какво? Да не мислиш, че аз съм спал?!

Един пияница се събужда след тежък запой. Отива в банята, поглежда се в
огледалото и с прегракнал
глас казва:

- Не те познавам, но ще
те обръсна.

Двама пияни се събуждат. Единият се държи за
главата и стене:
- Ух, нищо не помня от
снощи.
Другият (завистливо):

циалист!

- Щастливец…

...Събуждам се сутринта
след страшен запой и гледам - нищо ми няма! Лежа
си кротко в канавката - якето ми го няма, дънките ми
ги няма, портмонето ми го
няма, часовника ми го няма... Абе изобщо - нищо ми
няма!

Какво не бихте искали
да чуете, докато лежите на
операционната маса:
1. Мамка му!
2. Някой да ми е виждал
часовника?
3. И защо ми трябваше
толкова да се напивам вчера!?
4. Ама че работа, някой
е откъснал 47-ма страница
от инструкцията!
5. Донеси ги обратно, лошо куче такова!
6. Такааа, той вече има
деца, нали!?
7. Я малко по-бързичко,
че след половин час започва мачът!
8. Сестра, подайте ми ....
онова...аа как му беше името.....абе....подайте ми каквото и да е!
9. Добре бе, колега! След
като това не е апендикс, що


В самолета стюардеса
се обръща към пътниците:
- Уважаеми пътници,
дали сред вас няма доктор
случайно?
Един човек станал и отишъл в пилотската кабина.
След известно време се
върнал на
мястото си. А
стюардесата
пак се обадило по микрофона:
- Уважаеми пътници,
дали сред вас
няма случайно пилот?

14 причини за въвеждане пиенето
на алкохол на
работното място:
1. Отличен стимул сутрин да се дойде навреме
на работа.
2. Стресът намалява.
3. Комуникативността
нараства.
4. Оплакванията от размера на заплатата намаляват.
5. Няма нужда се отсъства от работа заради махмурлук.
6. Разходите за отопление се съкращават.
7. На работа се отива заедно с приятели или с обществен транспорт, което
прави по-малко спирки по
пътя.
8. Удовлетворението от
работата нараства.
9. Отпада необходимостта от отпуски, тъй като ходенето на работа става много приятно.
10. Колегите започват да
стават приятели.
11. Събранията минават
интересно.
12. Извънредната работа се изпълнява с голямо удоволствие, тъй като
след работа няма нужда да
се бърза за кръчмата.
13. Собствените идеи се
изразяват по-лесно и са по-

за идиотщина е тогава!?
10. Тия пък от енергото ми писнаха. Пак спряха тока!
11. Всички назад! Падна
ми едната контактна леща!
12. Е, колеги, днешната операция е един добър
урок за всеки от вас, който се счита за голям спе-

творчески.
14. Резултатите от работата изглеждат толкова подобре, колкото повече е изпил шефа.
И нова 15-та причина:
15. Ще се стоплите (поне ще имате такова усещане) и няма да чувствате газовата криза.
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1 януари - Нова година
3 март - Ден на Освобождението
на България от османско иго
26-29 април - Възкресение
Христово (Великден)
1 май - Ден на труда
6 май - гергьовден, Ден на
храбростта и Българската армия
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост
6 септември - Ден на съединението
22 септември - Ден на
независимостта на България
1 ноември - Ден на народните
будители
24 декември - Бъдни вечер
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