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СРЯД А

Качили сме се на "бързата писта"!
Това заяви математикът проф. Михаил Константинов в коментар на данните на Министерството на здравеопазването за 2017 г., които показват

поредна година със спад в раждаемостта. Той обаче обърна внимание,
че същите тенденции се наблюдават
и в развитите държави. И даде пример с Германия.

на стр. 2

Êасова áележка за
Ïðåîäîëÿâàì
òðóäíîñòèòå преглед при джипито
ñ óñìèâêà
гостува ни деси БакърдЖиева

- споделете с какво бяхте ангажирана напоследък,
г-жо Бакърджиева?
- Продължавам да се снимам в сериала „Открадн а т

живот”. Много е любопитно да надникнеш в необятната за мен материя
на детски лекар. Със сигурност не е тайна, че бих
искала да играя много както в театъра, така и в киното. Обичам професията си.
Всяка роля е част от мен и
не мога да кажа коя ми е
по-любима. на стр. 22

Òðèòå áðàêà
íà Ëåäà Òàñåâà

Днес, когато пишат за нея, което е изключително рядко, я изкарват дисидент. Истината е, че
тя имаше титлата „Заслужил артист”, ордена „Кирил и Методий”
I степен и всички други атрибути
на признание от режима. Просто
жената си беше странна и затова
правеше впечатление в едно униформено време.
на стр. 6

на стр. 3

Внесени
лекарства
се изнасят
обратно
на стр. 3

Нека се знае
МАРСИАНЦИ и помни
ПОЗиЦия

в страсбург премиерът се ядоса на зададен въпрос от
депутат екозащитник и се обяви за „зелен човек”! Бранел
щъркелчетата и блатните кокичета със зъби и нокти. а на
обвинението, че сме първенци по корупция, с намек за офшорни фирми, разпореждащи се в планините, отвърна като
първолак, обвинен, че е счупил стъкло: „има и други, които
го правят!”?! и бе категоричен, че до три години ще види
сметката на рушветчийството. според наш сътрудник,
записващ в дебели тетрадки всички дадени и неизпълнени
обещания на Б. Борисов от кметуването му до днес с поетия ангажимент пред континенталния форум, стартира
том III от над 100 страници…
имахме съмнение, че колкото и да се напъва охранителят-пожарникар, не е узрял достатъчно, за да промени нещата в многострадалната ни родина. За три мандата животът не само на пенсионерите, но и на огромната част от
българите е близък до мизеруване. това, че малко над милион пускат бюлетини за едноличната му партия при 6 млн.
и кусур, имащи право на волеизлияние електорални единици, не е доказателство за всенародна любов. Просто парите на гербаджиите са много и който плаща, поръчва музиката. срещу 50 лв., дадени на бедняка, той е готов да гласува не само за зелени човечета, но и за марсианци, стига
да ги има в списъците. такава е горчивата истина у нас, на
Балканите, дами и господа от Брюксел и страсбург. дано за
шест месеца гостуване най-после я разберете!
„П“

неПреХОдни истини (1944-1989)
Клеветници несправедливо обвиняват нашето поколение, че сме допуснали страната ни да страда в периода след 9 септември
1944 г. до 10 ноември 1989 г. Те не си дават
сметка, че все още сме живи и не сме забравили, че строихме един справедлив строй, в
който имаше работа за всички, живеехме поспокойно и по-сигурно.
на стр. 13

140 години от руско-турската война

Началник-щаб
на опълчението
Няма да спрем да напомняме, че свободата
ни струва хиляди животи на руските богатири,
пролели кръвта си далеч

от родината им. Към освободителите се приобщават и дейците от нашето Българско опълчение.

на стр. 13

Гений на
поезията
140 години
от рождението
на поета
Пейо явОрОв

Меланхоличен, но затова пък изпълнен с любов към родината, поезията и, разбира се, към
Лора и Мина.

на стр. 30

Размисли на главния редактор

Ìîçú÷íî
ìîäåëèðàíå
След като изчакаха четвърт век да си отидат от този свят по-голямата част от участниците в антифашистката борба, нашенски подмазвачи на Запада пристъпиха към тотално
промиване мозъците на поколенията, родени след „демократичния преход”. на стр. 4

Вноската
се вдига

Най-ниската заплата вече е 510 лв., максималният осигурителен доход остава
2600 лв.

на стр. 2
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Български

Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Горянка Василева
Златовска ни пита: ”През
1937 г. майка ми умира и
оставя 5 деца, които живеят и след смъртта на
баща ни. През 1938 г. баща ми сключва втори
брак с втората си съпруга, която довежда 3 деца.
От нея баща ми има още
един син.
Баща ми умира през
1980 г., а втората му съпруга - през 1987 г. В ТКЗС имотът им е внесен
през 1958 г. и е възстановен през 1999 г. Читателката пита: Кой каква
част от имота на майка
й получава.
Съгласно действащия
тогава Закон за наследството от 1890 г., действащ до 1949 г., когато майка ви е починала
през 1937 г., е била наследена от петте си деца и съпруга си. В зависимост от пола на децата
са различни техните дялове и делът на съпруга.

Наследствен имот
Момчетата са наследявали повече.
Когато през 1980 г.
вашият баща е починал,
неговият дял от имотите на майка ви, който е
получил по наследство
от жена си, следва да се
разпределя между петте деца от
първия брак, детето, родено от
втория брак и
втората му съпруга, която е
починала през
1987 г.
След смъртта на втората съпруга на баща ви
нейният дял, получен
като наследство от баща
ви, се разпределя между трите й деца от първия брак и детето от втория брак. В този смисъл
е разпоредбата на чл. 9а
от действащия Закон за
наследството, чл. 9а (нов
- ДВ, бр. 60 от 1992 г.).

Когато към открито наследство се възстановява собственост върху
имоти, одържавени или
включени в трудовокооперативни земеделски
стопанства или в други
образувани въз основа

на тях селскостопански
организации, наследниците на последващ съпруг не наследяват, ако
той е починал преди възстановяване на собствеността и от брака му с наследодателя няма родени или осиновени деца.
Тъй като баща ви има
дете от втората си съпруга, горната разпоредба

не може да се приложи
и втората му съпруга
има дял. За да се приложи горната разпоредба,
не би следвало баща ви
и втората му съпруга да
имат общо дете.
Като
заключение
ще кажа, че материята
е твърде сложна и би
следвало вие - наследниците на баща ви, да
се организирате и да потърсите правна помощ
от адвокат, който да изготви схема на наследяване и да изчисли кой
какъв дял има, а така
също какъв е размерът
на дела на втората съпруга на баща ви и природения му син, ваш полубрат. Мисля, че това е
следвало отдавна да направите, за да приложите закона правилно и да
получите съгласно него
полагащите ви се дялове от имотите при една
доброволна или съдебна делба.

5491 купили Определиха предела на
стаж за пенсия човешкото
дълголетие

5491 българи са си
купили осигурителен
стаж за пенсия през
първите девет месеца на 2017 г., показват
данни на Националния
осигурителен институт
(НОИ).
2279 от тях са навършили пенсионна
възраст, но не са имали нужния трудов стаж,
за да прекъснат работа. Средният брой месеци осигуряване, който не им е достигал, е
22. Така те са платили
по около 1902 лв., за да
излязат в пенсия. Ако
се възползват от възможността да заплатят всичките 5 години, трябва да извадят
5188,80 лв.
До 5 години стаж може да си купи всеки, дори и да не му предстои
скоро пенсиониране.
Според закона за осигурителен стаж се зачита времето на обучение в университета
или за докторантура,
но висшистите трябва

да платят за всеки месец.
Предсрочно право
на пенсиониране имат
и хората, на които не
им достигат 12 месеца. От тази възможност
могат да се възползват
само работниците от
трета категория труд.
За всеки липсващ месец излезлият предсрочно в пенсия обаче
получава пожизнено с
0,4% по-ниска сума.
Приходите в НОИ от
откупуването на осигурителен период през
миналата година възлизат на 11,6 млн. лв.
През миналата година осигурителната
вноска за пенсия бе
18,8%, а минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се – 460 лв. Един
месец стаж струваше
86,48 лв. Тази година
вноската за пенсия се
повиши с още 1 пункт
до 19,9%, така покупката на стаж отново ще
излиза по-скъпо.

Холандски учени определиха биологичния
предел на човешкото дълголетие - 115,7 години за жените и 114,1 за мъжете.
Статистици от университета в Тилбург и Ротердам изследвали данни от около 75 хиляди холандци, взети в продължение на 30 години. Била

Баба Матена от Ивайловград навърши 105 г.

регистрирана точната възраст на кончината им.
По думите на ръководителя на изследването
Джон Айнмал хората живеят вече по-дълго, но
дълголетниците сред нас не са станали по-възрастни през последните 30 години.
"Явно се сблъскваме със стена. Продължителността на живота расте, като броят на 95-годишните се утрои в Холандия. Но нейният предел е
114-115 години!", твърди Айнмал.
Разбира се, има и изключения, като например
най-дълголетната жителка на планетата - французойката Жан Калман, която доживя до 122 години и почина през 1997-а. Но нейният рекорд
трудно може да бъде подобрен.

Променят правилата
за съкратените миньори
Промяна в Кодекса за социално осигуряване ( КСО), с която да
бъде защитено правото на пенсия на съкратените миньори от
ликвидирани рудници, иници
ира омбудсманът Мая Манолова. Тя постави въпроса на среща
с ръководството на НОИ.
Необходимостта от промяната възникна, след като стана ясно, че от 1 януари влиза в сила

изменение в КСО, с което вече
съкратените миньори от затворените мини не могат да се пенсионират. „Миньорите не могат
да се пенсионират по условията
на първа категория, преди да навършат 45 г. и 6 месеца. До момента не е съществувало изискване необходимата възраст да
бъде навършена към момента
на ликвидация на рудника. Се-

га обаче ще има хора, които ще
трябва да чакат 10 г., за да навършат 54 години. Това се прави
заради прецизиране на текст, на
който депутатите не са обърнали внимание или са „проспали”,
коментира Манолова. И обясни,
че в НОИ няма анализ колко хора ще бъдат засегнати от това, но
най-вероятно ставало въпрос за
няколкостотин души.
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Вноската се вдига
От стр. 1
От 1 януари всички работещи ще плащат
по-висока осигуровка за пенсия. За втора поредна година вноската се увеличава с 1 процентен пункт.
Осигурителната тежест се увеличава и по
друго направление - административно бяха
увеличени минималните осигурителни прагове на над 2 млн. заети във всички 85 икономически дейности.
Минималният осигурителен праг вече е 510
лв., колкото е минималната заплата. Това е и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се. Добрата новина засега е, че това е
последното увеличение на пенсионната вноска
- за 2019 г. не се предвижда ново нарастване.
От тази година вноската за пенсия на всички от трета категория вече е 19,8 на сто. 5 на
сто от тази сума за родените след 1959 г. отива в универсалните пенсионни фондове. Останалите 14,9 на сто влизат в НОИ за държавната
пенсия. Осигурителната тежест продължава да
се разпределя в съотношение 60:40 за работодателя и работника.
Така при средна заплата от 1000 лв. осигурителната тежест за пенсия ще е 198 лв., от които
работникът ще плаща 79,2 лв., а останалата част
е за сметка на работодателя. Според бюджета
на Държавното обществено осигуряване приходите ще бъдат малко над 6,5 млрд. лв., като
от по-високата вноска се очакват 212,3 млн. лв.
повече. Това е с около 900 млн. лв. повече само от осигуровки спрямо плана за тази година.
Осигурителната тежест се увеличава и по
другото направление - минималните осигурителни прагове се повишават средно със 6,8 на
сто. По-голямата част от това увеличение идва
от ръста на минималната заплата, а останалото
е заради наложения административен ръст от
3,9% върху праговете, защото и миналата година работодателите отказаха да преговарят и
провалиха преговорите за минималните осигуровки. Заради това увеличение на минималните осигуровки в НОИ очакват допълни приходи от 78,2 млн. лв.
Минималната заплата вече е 510 лв., а според данните на НСИ над 400 хил. българи са се
осигурявали на нея през миналата година. Те
ще получат увеличение на дохода си със средно 11%. Нетният доход на нископлатените работници ще се увеличи с малко над 10 на сто,
или с 37,18 лв. Това означава, че хората на минимална заплата ще вземат догодина по 396,1
лв. Ефектът за общественото осигуряване от
този ръст е 5 млн. лв.
Още една група получава увеличаване на минималните осигуровки - земеделците и тютюнопроизводителите ще се осигуряват за пенсия на поне 350 лв. тази година, което е с 50
лв. повече спрямо 2017 г.
През 2018 г. НОИ ще плаща повече на майките и на безработните. Обезщетението за втората година от майчинството се увеличи на 380
лв. (с 40 лв.), а минималната сума за безработните вече е 9 лв. на ден. Освен това от средата на м.г. действа и новият вид обезщетение за
майките, които се върнат на работа, преди детето да навърши една година (след 135-ия ден
от раждането).
Те получават половината от майчинството
си от НОИ към заплатата от работодателя. Вече
има и максимално дневно обезщетение за безработица – 74,29 лв. на ден, като то е сметнато
на 60% от максималния осигурителен доход.
НОИ обаче затяга условията за получаване
на обезщетение за безработица - ще се иска
осигуряване най-малко 12 месеца от последните 18 месеца (сега се искат 9 от 19 месеца).
Освен това се иска и повече години осигуряване, за да се получават максимално дълго парите от НОИ. Всеки без работа може да получава
максимум една година обезщетение, но трябва
да има стаж поне 15 години (до миналата година се искаше 12 години стаж).
Ако пък е уволнен по инициатива на работодателя, но срещу компенсация от поне 4 заплати, вече ще има право само на минимално
обезщетение от НОИ.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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Ще спират от движение
стари коли
Протестите на софиянци срещу мръсния въздух
дадоха първия резултат. Столичната полиция започва проверки на нивата на изхвърлените от автомобилите газове. Катаджиите вече имат модерни газ анализатори, дарени от общината, с които
ще правят замервания.
Ако се установи нарушение, пътната полиция
може да спре колата от движение и да я възстанови едва когато собственикът я прекара през
сервиз за ремонт.
От КАТ възнамеряват да спират единствено старите коли, от чиито ауспуси видимо излизат из-

горели газове, както и тунинговани автомобили
с реконструкции на двигателя, заради които нивото на отделяния въглероден двуокис е изключително голямо.
Пътната полиция започна да проверява автомобилите за вредни емисии с предоставените й
уреди. Ако газовете на съответното МПС не отговарят на допустимата норма, то няма да бъде регистрирано. Два анализатора ще бъдат мобилни и
ще бъдат поставени в патрулни автомобили, които
ще спират за техническа проверка целенасочено
стари автомобили.
Регистрираните стари автомобили над 15-20 г.
били между 5 и 10% от новодошлите коли в столицата. КАТ всъщност няма право да откаже регистрация. Може обаче да спре колата от движение веднага след като я регистрира. Полицаите
ще отнемат малкия регистрационен талон и ще го
връщат чак когато автомобилът бъде ремонтиран.
59% от внесените лекарства от Европейския
съюз у нас се изнасят обратно и така много пациенти
остават без животоспасяващи медикаменти. Това
показва справка по данни
от Изпълнителната агенция по лекарствата, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция "Митници", НАП, Националния
статистически институт.
Реекспортът на лекарства
за година е в размер на
1 млрд. и 500 млн. лв., а

4

Български

Изчезваме страховито КРАТКИ

От стр. 1
Проф. Михаил Константинов уточни,
че картината е още по-страшна, защото голяма част от 55 хил. новородени
през 2017 г. са от семейства, където образованието не е на почит, а българският език не е роден. Търсейки причините за това, той добави: "Направили сме
прекалено много грешки през годините. Държавата плаща на дете да ходи да
се образова, но вместо това родителите
му го пращат да проси, защото е по-изгодно. Другият фактор за ниската раждаемост е, че много хора напускат страната. Ако част от българите решат да не
заминат за чужбина и останат - то има
шанс за България."
„Ситуацията е още по-страшна, защото осем – десет хиляди млади българи
напускат всяка година, за да учат и не
се връщат. Тях не ги лови статистиката,
защото те не си променят постоянния
адрес“, посочи математикът.
Проблемът с ниската раждаемост е
политически, но и психологически, смята проф. Константинов. И посочи, че нагласата да се имат деца е свързана с това как човек оценява живота си и перспективите за себе си и децата си. Константинов смята, че проблемът може
да е свързан дори с конспиративната

теория, че има някой, който не иска на
територията на България да се раждат
повече деца, защото "е хвърлил око на
страната ни". И затова не иска на тази
територия да има местно население, което да я защитава.
Има демографи, които твърдят, че
спадът на раждаемостта в България е
по-голям, отколкото дори по време на
Втората световна война, посочи Костадин Костадинов, председател на ПП
"Възраждане". Според него това е найниската раждаемост от 1878 г., въобще
откакто съществува Третата българска
държава.
"Истината е, че България умира. Всяка година започва с новината за рекордно ниска раждаемост, но явно никой не
обръща внимание. Догодина сигурно
ще паднем и под сегашната граница",
категоричен бе Костадинов. По думите
му ниската раждаемост е факт, защото България има "най-дивашката и антиобразователна политика" в момента,
заради т. нар. делегирани бюджети към
училищата. "Тези делегирани бюджети
са превърнали училищата в търговски
дружества. Колкото повече деца има
в дадено школо, толкова повече пари
се вливат. Ако обаче учениците паднат
под 50, държавата закрива училището."

5% ОТСТЪПКА ОТ ДАНЪК ЗА МПС

Софиянци могат да
ползват 5% отстъпка,
плащайки годишния си
данък за моторни превозни средства в срок
от 2 януари 2018 г. до
30 април 2018 г. Условието е собствениците
на МПС да платят дължимата сума наведнъж.
Ако изберат плащане
на вноски, сроковете са:

30.6.2018 г. – първа вноска, и 31.10.2018 г. – втора вноска. Данъкът може
да бъде платен в някой
от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи". Всички каси на данъчните служби
разполагат с ПОС терминали.
Онлайн плащания на
данък МПС през елек-

Внесени лекарства се изнасят обратно
не 4000 млн. лв., твърдят от
пациентските организации.
Всеки месец
30% от пациентите, страдащи
от рядкото заболяване акромегалия, не могат да открият
лекарствата си в аптеките.
Това заяви председателят
на Асоциация „Хипофиза“

Ваня Добрева. Лекарството се поема напълно от

Ìèíèìàëíàòà çàïëàòà - ïî ôîðìóëà
Минималната заплата у нас ще
се определя по нова формула, като
задължително ще се отчитат критерии като инфлация, динамика на
брутния вътрешен продукт и др.
Това става ясно от законопроект
за ратифициране на Конвенция №
131 на Международната организация на труда, която кабинетът
предлага за одобрение на НС.
В момента в законодателството
ни не съществува изрична правна
уредба, която да изброява критериите, на базата на които кабинетът определя конкретния размер
на минималната заплата. Идеята е
вече периодично да се актуализира в съответствие с измененията в
разходите за живот и другите икономически условия.
Съгласно документа минималната заплата ще се договаря и преразглежда периодично след кон-
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проблеми

султации с представителните организации на работодателите и
работниците. При определянето
й ще се отчитат важни социалноикономически критерии като инфлацията, производителността на
труда, заетостта, динамиката на
брутния вътрешен продукт, нуждите на работниците и техните семейства. В мотивите е записано,
че така ще се гарантира предвидимост в ръста на минималната
заплата.
Социалният министър Бисер Петков пък припомни, че за следващата година се предвижда да отпадне таванът на пенсиите за новите пенсионери и увеличаване на
старите пенсии.
Увеличението с 50 лв. на минималната заплата ще позволи на хората да покриват основни разходи,
обясни той.

НЗОК, животоспасяващо е
и е скъпо - цената на препарата е от порядъка
на 1600 лв. на месец.
Според пациентските организации и
Центъра за развитие
на българското здравеопазване решението
на проблема с реекспорта
на лекарствата е въвеждането на т.нар. „двойно це-

тронната страница на
Столичната община вече се правят от 1 януари. Задълженията може
да бъдат внесени и през
банка или друга финансова институция.
Кампанията по плащане на местния данък недвижими имоти и такса
смет ще започне в първите дни на февруари.

нообразуване“ , или възможността за договаряне
на две цени от страна на
търговците - едната за реимбурсираните от здравните фондове лекарства,
а другата да е за свободния пазар.
Друго много важно условие, за да стигат лекарствата до пациентите, е
създаването на единна информационна система, за
да се осъществява по-лесно контрол, смятат пациентските сдружения.

Êасова áележка за
преглед при джипито
Личните лекари ще трябва да събират касовите бележки от пенсионерите за потребителска такса от тази година.
Само срещу номера на документа държавата ще
им изплаща остатъка от стойността на таксата. Медици предупреждават, че това ще доведе до по-дълги
опашки и по-малко време за прегледи. Личните лекари са категорични, че трябва да бъдат освободени от
бумащината, за да могат да лекуват. Сега обаче ще се
случи точно обратното, предупреждават те. Касовата
бележка, която се издава на пенсионерите за потребителска такса, вече ще бъде неразделен документ от
отчета на личните лекари. Изискването е записано в
Закона за бюджета на здравната каса. Само така лекарите ще получават остатъка от таксата от 1,90 лв. „Ако
не му взема този един лев за извършената от мен услуга, това откъде накъде освобождава държавата да
ми плати разликата”, заявява д-р Николай Брънзалов
от Националното сдружение на общопрактикуващите
лекари. Личните лекари ще се борят задължението да
отпадне. От здравната каса обясниха, че изискването
се въвежда, за да има "по-прецизна отчетност на публичните средства", като доплащане от държавата бъде извършено само там, където пенсионерите действително са платили потребителска такса за прегледа.

ВЕСТИ
Без наказание

Над половината от
осъдените у нас не излежават присъда, а са в
неизвестност.
Безплатни прегледи

Регионалната здравна инспекция в Кюстендил организира безплатно измерване на костната плътност на членове
от клубовете на пенсионерите и инвалидите
в града.
Благотворителен бал
Рекордно висока сума от 54 500 лв. бе дарена по време на благотворителния бал в навечерието на Коледа. Събитието в Сатовча бе организирано в подкрепа
на сираци и деца с увреждания до 16-годишна възраст.
Търсят строители

Бюрото по труда в
Перник е обявило свободни работни места за
строители в Белгия.
Мръсен въздух

Системите в цялата
страна отчитат опасно
замърсен въздух, като
най-сериозно остава положението в столицата.
Според картата на Европейската агенция по
околна среда най-мръсен въздух в началото
на годината е засечен
в София, Плевен и Русе.

Á È Ñ Å ÐÈ
„Новите българи” – „демократи”, ренегати, приватизатори и най-откровен криминален контингент, откраднаха половинвековния труд на три поколения. Осъдиха мнозинството българи на унизителна бедност. Тези „успели българи” подменят историята, за да скрият
престъпленията, извършени от
тях по времето на „демократичните“ промени.

иван ТакОВ

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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От стр. 1
Пропускат обаче важен факт – над 2 млн.
българи, все още живи,
сме не само свидетели,
но и труженици на обществения строй, съвсем погрешно в учебниците по история за
Х клас определен за

КОМуНИСТИчеСКИ

Съобразно новата
програма той е обрисуван в значително почерни краски от монархофашизма. Целта е ясна – децата не
трябва да знаят истини за Септемврийското въстание. Но да заклеймяват атентата в
църквата „Света Неделя” от 1925 г. не като
отговор на вихрещия
се бял терор, а като
символ на необузданата „червена жестокост”. С жертвите на
Закона за защита на
държавата също няма
да си натоварват психиката. Защо да се разстройват за избитите
свои връстници от Ястребино, за Митко Палаузов или братчетата
Кокарешкови? В сънищата си да не се стряскат от отрязани партизански глави, разнасяни по мегданите. Между другото, 63 млн. лв.
са изплатени на убийците на 10 930 ятаци и
роднини на партизани
и „шумкари”. Учудващо е как България може да бъде приета в
ЕС, когато е единствената страна в Европа,
непризнаваща антифашистката борба. Имената на велики поети
и борци за свобода в
мрачния период на кафявата хитлеристка чума трябва да потънат в
забрава.
Създателите на въпросното помагало се
оправдават, че такива са изискванията на
приетия закон от парламента през 2000 г.,
приравнил комунизма към мракобесните, античовешки управления. Горките псевдоучени! Те сякаш не
са наясно, че никога в татковината не е
имало комунизъм, че
това е идеология, а
Маркс и Ленин са поскоро теоретици, философи, мечтатели. Би
било прекрасно всеки
да работи според възможностите си и да получава според потребностите. Но и да бе
създадена материално-техническата база,
съзнанието на индивида значително изостава. Ако семейството на
Иван е от трима членове и той работи повече и по-качествено от
съседа Драган, баща
на 5-6 хлапета, вторият
би трябвало да получава двойно повече бла-

Политика
га за двойно по-малко
положен труд!
В целия учебник никъде не съществува
негатив за

СОЦИАЛИЗМА

Може би защото
доста са социалдемократическите партии в
света, които биха се засегнали. На всичко отгоре в скандинавските страни точно левите сътвориха чудеса. За Китай обаче не
им е светнало в празните глави, че над 90
млн. комунисти извършиха в Азия буквален
скок от Средновековието направо в ХХ век и
оставиха зад себе си
всички крупни капиталистически държави, зациклили в неолиберализма с криза
след криза.
Към фашизма съставителите на учебника са се отнесли с прикрити симпатии. Дали заради обучението си на Запад, финансирано от чужди десни формации, или поради членство
в дребни остатъци от седесарски партийки, няма да
гадаем. Народният съд според тях е престъпен, нищо че
преобладаващите присъди
са справедливи - на конкретни убийци и на виновници за
националната ни катастрофа, вкарали ни в
Тристранния пакт като сателит на Германия. Средношколците
не ще прочетат, че той
бе наложен от победителите във войната,
от САЩ и Великобритания, а не от някакви комунисти. В резултат на тази договореност в други страни бяха произнесени
смъртни присъди на
хиляди: само в Белгия
– 53 000, в Холандия
– 45 000, в Чехословакия – 38 000, в Дания –
15 000, във Франция –
6000 и т.н. В България
Народният съд издаде
2730 смъртни присъди. В периода от 1941
до 1944 г. бяха осъдени на смърт 12 461 антифашисти.
За отрядите, част от
антихитлеристката коалиция, признати за
такива, няма нито дума.
Ще си позволя
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мените селото носеше
нейното име – Йорданкино. Първото ми журналистическо разследване за вестник „Студентска трибуна” бе
как е загинала леля,
обявена за национална героиня. В архивите
на следствието открих
покъртителни свидетелски показания и самопризнания – убийците са пристигнали с
камионетка на зазоряване, около 5 ч. Заловените партизани след
предателство са трима
мъже и две жени. Личали са следи от нощните изтезания върху тях. Козарят Стойне, примрял от страх,
се скрил в шубраците. Жандарите излъгали един от арестуваните, че ще го помилват,

тизанска глава.
В програмата
пропуснати

Общество
са

ИНДуСТРИАЛИЗАЦИЯТА

и небивалият възход
на народната република за 45 години. Редколегията на „Пенсионери” реши да запълним тази празнина и
да публикуваме в няколко поредни броя
под заглавие „Нека се
знае и помни” изключително синтезиран
текст на постиженията
на България от 1944 до
1989 г. Ако поне малка част от официалната
статистика на постигнатото от нашето поколение бе включена
в учебника, обливащ
със словесна помия
младостта ни, всеотдайния градивен труд,

Ìîçú÷íî
ìîäåëèðàíå

ЛИчеН МОМеНТ

Голямата сестра на
майка ми е разстреляна близо до София на
1 юли 1944 г. До про-

ако изкопае ямата. За
да успеят по-набързо
да скрият престъплението, решили да заровят труповете в пясъка до реката. Преди
да проечат изстрелите, седнали да похапнат. През това време
се забавлявали, издевателствайки над жените. Леля е на 33 години и е чакала първа
рожба. С кръв от раната й начервили устните. Не са знаели явно,
че тя е секретарят на
РМС Йорданка Чанкова. Иначе щяха да я заведат при Гешев и може би щеше да оцелее.
След като ги доубиват с приклади, играят хоро върху братската могила, за да утъпкат мястото. По показания на гостилничаря
на ханчето „Църна маца” до обед мародерите се веселила с парите, намерени по джобовете на шумкарите.
Разпределили си часовници и част от вещите им. Няма съд, няма прокурор, адвокати
и прочее подробности.
Но има по 50 000 лв.
„награда“ за всяка пар-

завоюваните международни признания в ред
области като металургия, селско стопанство,
здравеопазване, образование, електроника
и т.н., лъжливостта на
пособието нямаше да е
толкова очевадна.
В непредубеден разговор с проф. д-р Ваня
Добрева, бивш заместник-министър на образованието, стигнахме до извода, че няколко са направленията в
обучението на децата,
явно разпоредени от
вън, които неотклонно
се изпълняват. На първо място естествено е
оплюването на социализма, като се избягва
общоприетата научна
формулировка на този преходен период, за
да не се изтъкнат привлекателните му предимства. Турското робство е тема табу. То е
османско присъствие.
Православието също е
претупано мимоходом.
Цар Борис, покръстил дедите ни, за малко да бъде пропуснат
в учебниците. Рускотурската освободителна война е отбелязана
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икономически ръст са
глупости! Корупцията
е всеизвестна, шайка
партийци разбойници
като октопод са блокирали всичко, от което може да се спечелят някакви пари.
Престъпността се шири безнаказано в населените места, където патриотите предизборно гарантираха
постоянно полицейско
присъствие…
Оказва се, че при
съставянето на програмата консултантите са
предимно от 2-3 НПОта, храненици на фондация „Америка за България”, изявени демократи. Би било добре,
ДеМОКРАТИчНИЯТ
ако за баланс бяха доПРеХОД
пуснати и учени, поСпоред съставите- ставящи истината над
лите това са най-по- политиката. Ще цитиложителните, градив- раме проф. Искра Бани години на събу- ева: „Ако продължавадилото се от „кому- ме с едностранчивото
нистическия гнет” об- представяне на истощество. Въпросният рията само от политираздел едва ли ще ческа гледна точка на
бъде разбран от де- управляващите в моцата на бедни безра- мента, има опасност
ботни родители, на да стигнем до същотрудно свързващи- то – никой да не вярте двата края пред- ва на историята, защоставители на Запад- то, вместо учителка на
ните покрайнини, от народите, тя е станала
изминаващите кило- слугиня на политикаметри до училище- та.” Въпреки че е прато в друго село хла- ва, какво от това, копета, защото тяхно- гато програмата вече
то школо е закри- е факт. Министърът на
то. Ами разболелите образованието я е посе средношколци, за дписал и отказва да я
които няма лекарски спре за отстраняване
кабинет в населено- на допуснатите в нея
то място, медицин- фалшификации. Освен
ският пункт събира моделирането на мозъпаяжини, а болница- ците на подрастващита в близкото град- те, сме пред огромен
че е фалирала, с кой проблем с демографакъл се вкарва по- ската катастрофа, за колитиканство в главите ято няма нито ред. Разна дечурлигата, когато читаме точно тези дете имат преки наблю- сетокласници да са бъдения върху заоби- дещите отговорни рокалящата ги действи- дители, свежата кръв
телност! Нима не виж- на нацията.
дат скелетите на няДлъжни сме да се
когашните консервни борим срещу лъжата. В
комбинати, на фабри- семейството да сподеките, на аграрно-про- ляме истината за минамишлените комплекси, лото ни. Петнадесетгона разграбените заво- дишният съседски син
ди и разнебитените на наши близки хвърпътища? Единствената ли портрета на прамечта на 70 на сто от дядо си, известен питийнейджърите е да рински герой, на бокпораснат по-бързо и лука, защото даскалът
да заминат в чужбина. казал, че партизаните
Цели региони опустя- са шумкари, бандити,
ват! Няма никакъв по- врагове на царщинаминък. Приказките за та, руски шпиони!
историците, обслужващи силните на деня, са позор за науката. Прави са онези, които ги сравняват с древната професия на
продажните жени. За техен срам обучаваната по този начин младеж рано или късно
ще разбере, пораснала и помъдряла, че образованието й е в една редичка с купищата
причини за бедността, корупцията и недостатъците на прехода, превърнали България в непривлекателно място за живеене.
Защото никак не е приятно, дори е нетърпимо да си мозъчно моделирана биологична единица, а не нормален индивид, за когото важи определението на максим горки:
„Човек – това звучи гордо!”
Петьо ДафиНкиЧЕВ
надве-натри. Безспорният подвиг на опълченците измества стотиците хиляди жертви,
дадени от братушките. Но се набляга на
„опита на комунистите да направят България „16-а република на
СССР”. Нищо че няма
официален документ
на емоционалното желание, често добавяно към популярния по
онова време виц, че
по всички въпроси сме
единни с Москва, само
по един сме непримиримо спорещи: кой кого обича повече!!!
В топла светлина е
огрят

Страница

24.I. - 30.I.2018 г.

Вестник на
онеправданите

Уважаема редакция на в. „Пенсионери”,
Още преди 25 години харесах вашия
вестник и въпреки че още не бях пенсионер, го изчитах от край до край. Допаднахте ми, защото пишете само истината,
без заобикалки. Вие сте точни, справедливи и обръщате внимание на нас, онеправданите и забравени от всички
пенсионери.
В началото си купувах вестника, но покъсно станах редовен абонат, агитирах
също и мои приятелки да се абонират.
Мои близки често ме подканят да пиша
в него, защото обичат да четат за проблемите си.
Особено обичам да се „разхождам” заедно с авторите на пътеписите, които
публикувате от различни места у нас и
по света.
Уважаеми творци на нашия любим
вестник, благодаря ви за хъса, с който го
правите, защото така поддържате живота ни! Желая на целия колектив здраве и творчески успехи!
Павлина ПЕТрОВа, с. сираково
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на читателя

„ТАНЦОВА МАГИЯ“ ОТНОВО ПРЕВЗЕ ПУБЛИКАТА
Изключително голямо признание получиха танцьорите от „Танцова магия“ от Ценово
във великотърновското село Патреш. Там се
проведе третото издание на фестивала
на детското и
младежкото изпълнителско изкуство
„Нашите
деца
хубави“.
И з пълнителите от
Ценово
се
представиха с три
танца. Публиката, изпълнила до
краен предел залата
в местното читалище,

горещо аплодира изпълненията на хорàта
„Петрунино“ и „Гъмзовяна“. „За фестивала
специално подготвихме и нова продукция
– „Ширто“. В
изпълне-

н и ето
са
включени типично български народни инстру-

Ïðеäñтаâяне на êниãа
В библиотеката в силистра полковник атанас
сивков представи шестата си поредна книга, озаглавена „Хроники за село Окорш, силистренска
област, минало, настояще и бъдеще". Предишните му книги са „Mанастирите в България”, „25
години ТД „Черноморски
простор” - Варна, „Мадарското плато”, „Шуменското плато” и „скални манастири и църкви в североизточна България”.
авторът е възпитаник
на ВНВу ,,Васил левски” в
Търново. след пенсионирадългОлетниЦи

Стоян Иванов е роден на 11 август 1931 г.
в село Бяла река, Великотърновско. До седми
клас е учил в селското
училище и е бил отличен ученик. Осми и девети клас завършва в Сухиндолската гимназия.
Продължава образованието си в строителния
техникум „Христо Ботев”
и учи за строителен техник. Спомня си, че когато
си е идвал през ваканциите на село, заедно с Бельо Христов, негов съученик, са пеели песента
„Днес когото Бог обича,
за техник го той обрича. Пратил му е за другар
теодолита, като дар…”.
След завършването работи на язовир „Александър Стамболийски”.
Служи в редовете на народната армия като граничар в Златоград. След
уволнението работи във
Велинград, в „Хидрострой”. След това го изпращат в Шумен и До-

опълченци, военни, общественици и земеделци.
Представянето откри директорката на библиотеката
Даниела Неделчева, водеща
беше Емануела Енчева.
събраха се много почитатели, предимно с корен от
Окорш. книгата съдържа много важни сведения за селото и
богат снимков материал.
имаше много изказвания и
въпроси. атанас сивков отговори изчерпателно на всички.
Той съобщи, че неговият род
сивкови има двестагодишна
история. и допълни, че посвещава книгата си на всички,
които са родени и израснали
нето си се занимава с кра- в Окорш, и че замисля и втора
еведческа дейност. Някои от част на изданието.
дедите му са били хайдути,
Й. ВасилЕВа

ÃÎÐÄÎÑÒÒÀ ÍÀ ÁßËÀ ÐÅÊÀ
брич да прави ремонт и
да строи дизелови централи като технически
ръководител на обектите. Работил е в село Долец, Поповско, на напоителната система, на язовир „Христо Смирненски” в Габрово, на база
„Козирог”, на каскадата
„Белмекен-Сестримо”.
Създава прекрасно
семейство с момиче от
селото. Установява се в
Габрово. Купува си жилище и двадесет и пет
години работи в окръжното пътно управление.
Има дъщеря Стелияна и
син Боян. Съпругата му
Ганка учи за медицинска
сестра. Дъщеря им завършва руски и английски в Търново и от дълги години е директорка
на престижно училище
в Габрово. Синът Боян е
инженер. Стоян се гордее с брат си, който също е строителен техник
в Габрово. Има четирима
внуци и двама правнуци.
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След пенсионирането си се връща на село.
Имат хубава къща с всички удобства за живеене
и голяма градина. Снабдяват с продукти двете
семейства в Габрово. До

него е къщата на сина му,
която е наследство от дядо му Атанас. На къщата
с резба е поставен надпис „Атанасовата къща”.
Разгледах наградите
на Стоян, които са толкова много: свидетелство
за трудови постижения,
паспорт на победата, на-

родни ордени на труда
- бронзов, сребърен и
златен, орден „Майстор
Кольо Фичето”, почетен
член на Министерството на строежите и още
много грамоти, значки
и дипломи. В свободното си време чете вестници, книги, гледа телевизия. Често разглежда наградите си и си спомня
за ония времена, когато
е строил. Макар и на 86
г., той е жизнен, с бистър
ум и работоспособен. Посещава пенсионерския
клуб. Тъгува за починалите си съученици.
Стоян е благословен
от Бога и годините са минали покрай него. Гордее се строителят с това, което е направил за
България.
Желая ти много здраве и дълъг живот! Ти заслужаваш това! Рядко са
хората като теб!
Йорданка ЖЕкОВа,
силистра

менти и атрибути, които символизират фолклорните традиции.
Още в самото начало
зрителите станаха от
местата си и започнаха да играят. След
финалния поклон на
танцьорите залата избухна в нестихващи и
продължителни ръкопляскания“, не скри радостта си от успеха ръководителката на танцовата формация Камелия Леонова. Тя получи специална грамота на журито за хоре-

ографията на „Ширто“.
Танцьорите от „Танцова магия“ бяха удостоени с плакет и грамота
за блестящото си представяне.
Във фестивала са
участвали повече от 30
групи от цялата страна, като регламентът
позволява изпълнения
на всякакъв вид изкуство. Своите умения са
представили както деца от детски градини,
така и групи от абитуриенти.
Марий ПEЙЧЕВ

Спортен празник
в Новград
Бивши и настоящи футболисти, треньори, радетели на най-популярната игра и верни поддръжници на отбора превърнаха в истински
празник 70-годишния юбилей на ФК „Левски“
в Новград. На стадиона в селото дойдоха дори ветерани от учредяването на тима, който
премина през немалко върхове и спадове, но
с много желание и с подкрепата на местното
население оцеля през времето.
Началото на празника бе поставено с футболна среща между ученическите отбори на
Ценово и Новград. Малко по-късно на терена
излязоха съставите на ветераните и настоящите футболисти. В знак на признателност и уважение капитаните на двата отбора пуснаха бели гълъби в небето в памет на състезателите
и треньорите, които вече не са между живите.
Срещата беше съпроводена с много емоции от
страна на многобройната публика. Заради головото равенство в края на второто полувре-

ме мачът завърши с дузпи. При отбелязването
на единадесетметровите удари опитът и борбеността на ветераните си казаха думата и срещата приключи при резултат 4:3 в тяхна полза.
„Пожелавам на по-възрастните, вече бивши
футболисти, здраве и да предават своя опит от
терена на новите поколения“, сподели в приветствието си народният представител Светлана Ангелова. Гости на тържеството бяха кметът
на община Ценово д-р Петър Петров, председателят на общинския съвет Галина Георгиева
и председателят на областния съвет на Българския футболен съюз Димитър Димитров –
Кулеманса.
М. ПЕТрОВ
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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От стр. 1
Може да не е имала някакви фундаментални роли, обаче личният й живот е по-интересен и повратлив
от сапунка. В биографиите на Леда Тасева,
чието истинско име е
Виолета, пишe за два
нейни брака. Истината е, че те са три. Първия го премълчава, понеже е с неудобен за
системата човек – нейната първа любов Дачо Цанков.
Неговата „непригодност” се състои
във факта, че е племенник на проф. Александър Цанков, наричан в онези години
„кръволок”, който въвежда след своя преврат през 1923 г. политика на повсеместен терор. Избити са
мнозина, включително поетът Гео Милев
и журналистът Йосиф
Хербст. Вследствие на
този терор като отговор на комунистите
е извършен атентатът
в „Св. Неделя”. Цанков избягва от България и се преселва при
цар Фердинанд, а след
смъртта му бяга, за да
не бъде арестуван при
Нюрнбергския процес

Женски

Продукти: 1 кг свинско
месо, 3 с. л. свинска мас,
9-10 стръка праз лук, 1/4
глава цели-

на,
1 с. л.
доматено
пюре, 1 с. л. брашно, 1 ч. л.
червен пипер, 1 с. л. сушена чубрица, 1-2 сухи люти
пиперки, млян черен пипер, лимонов сок или лимонтозу, сол
Приготвяне: Нарязаното на порции месо се
задушава до побеляване в мазнината, след което се изважда. В същата мазнина се задушава
до омекване ситно нарязаната бяла част на 5-6
стръка праз лук. Прибавя
се разреденото с вода доматено пюре и когато водата се изпари, се поръсва с червения пипер. Месото се връща, залива се

свят
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Òðèòå áðàêà íà Ëåäà Òàñåâà
срещу нацистите в Европа, като следва много
от приятелите на Хитлер, а според легендите - и самия Фюрер, в
Аржентина. Там и умира. Но синът му остава.
Освен произхода той
има и друг
проблем –
твърде слаб
е ангелът му
и не може
да се сдържа и да не
ляга с всяка
жена. Нещо,
което толкова наранява
Леда Тасева,
че намразва
мъжете.
Родената във Видин, но отраснала в
София бъдеща актриса
се влюбва в него като
братовчед на най-добрата й приятелка. Майка й е против да се жени за човека, който отнема девствеността й,
но тя смело се хвърля
към брака, поради което е изгонена от дома
си. Той й наема стая в
апартамента на оперната певица Мара Хинова, която я утешава при

ЗА ВАШАТА ТРАПеЗА
ЯХÍИЯ ОÒ
СÂИÍСÊО С ПРАЗ
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с гореща вода, посолява
се на вкус, слагат се чубрицата и лютите пиперки
и се оставя да се вари на
тих огън до полуомекване. След това се прибавят останалата част на лука, нарязан на парченца с
дължина 3-4 см, по-дебелите се разцепват по средата, и целината, която се
нарязва на тънки филийки. Ястието се доварява
на тих огън. Няколко минути преди да се свали
от огъня, сосът му се
сгъстява с предварително запеченото и разредено с малко вода
брашно. Гарнира
се със смлян черен пипер и лимонов сок на вкус.

ПÚРÆÅÍИ
ÊÞФÒÅÒА ОÒ
ÊИСÅËО ЗÅËÅ
И ОРИЗ

Продукти: 1 малка или
½ средно голяма кисела
зелка, олио или зехтин, ½
чаша ориз, 1½ чаша подсолена вода, 1 глава лук,
½ лъжичка черен пипер,
брашно, разбити яйца
Приготвяне: Кочанът и
твърдите части на киселата зелка се изрязват. Зелето се накълцва на ситно и
се задушава с 3-4 с. л. олио/
зехтин (при нужда се налива по малко вода), докато
поомекне и остане на мазнина. Половин чаша ориз
се вари в половин чаша ле-

многобройните му хойкания. Практически съпругът не живее с Леда.
Той си намира работа
като шофьор в американското посолство. Но
скоро е интерниран. Ка-

то негова законна жена
Леда го следва и дори е
щастлива, защото в новото им местоживеене
край язовир „Копринка” плейбоят ще бъде
само неин. Но скоро локацията на изгнанието
е сменена с изселване
в родния й Видин. Живеят в къщата на нейна
братовчедка до момента, когато става страшна засечка. Леда, която
започва работа в местния театър, за да издърко подсолена вода. Оризът
се прибавя към зелето заедно с 1 накълцана глава
лук и половин лъжичка черен пипер, сместа се разбърква добре и се опитва
на сол. Оформят се овални
кюфтета. Всяко се потапя в
брашно и в разбити яйца и
се запържва в силно загрято олио или зехтин.

жа себе си и любимия,
се прибира ненадейно
в стаичката им. И… заварва съпруга си с нейната братовчедка.
Благодарение
на
роднина, голям партиен началник, й е
позволено
да се върне в София, където
се записва
във ВИТИЗ.
Това официализира
любовта й
с нейния
преподавател Стефан
Сърчаджиев. Двамата
се запознават на снимките на един от първите
български филми „Утро
над родината”, помнещ
се до днес главно с рефрена от неговата песен „Свири, хармонико, свири”.
Мъж №2 обаче трябва да бъде разведен с
половинката си Ани Фаденхехт, майка на друг
заслужил артист – Йосиф Сърчаджиев. И Тасева прави всичко възможно връзката им да

бъде разкрита от неговата съпруга, което естествено се случва. Леда е безжалостна, защото иска да изтрие петното от Дачо, да вземе
победа над мъжете, да
им го върне тъпкано и
да се почувства покорителка. Успява да се
омъжи за по-възрастния господин, който дава тласък на кариерата
й. Това е важно и поради друго обстоятелство - Леда винаги е в
конкуренция със своята сестра Ирина – една
от примите на Народния театър.
Отмъщението
на
съдбата обаче не закъснява. Леда е развела Сърчо, което ще й
бъде върнато тъпкано,
когато нейният трети
съпруг Иван Андонов
я напуска заради друга жена. Тасева забива
младежа, който е с 8 години по-малък от нея.
Самото им бракуване
е огромен скандал дори за артгилдията при
соца, където нравите
са малко по-разкрепостени от общоприетите за онова общество.
Те са приели разведе-

ната вече 2 пъти Леда – освен от католическата църква на Запад разводът по онова
време е дамгосан и от
партията - да се омъжи за младо момче. Но
когато се разбира, че
Иван живее успоредно и с Люба Маричкова, заради която се
разделя с Леда, шумът
е оглушителен.
Заслужилата артистка остава сама до края
на дните си официално
или поне никога повече не се омъжва.
В кариерата си обаче продължава да играе ролите на отчаяни застаряващи жени. Няма как да не си
я спомняте от класиката на късния соц „Да
обичаш на инат”, където играе точно такава, много близка до
себе си героиня. Или
от култовата тв постановка „Харолд и Мод”
на Хачо Бояджиев, където е стара и патила
на фона на младия левент Стефан Данаилов.
Десет дни преди да
почине от рак, Леда
продължава да играе
на сцената. Не иска да
изгуби и последното,
което я свързва с живота. Предава Богу дух
на 4 юли 1989 г.

красиви на всяка въЗраст

Как да премахнем бръчките

ПИËÅ ПО ÃРÚÖÊИ

Продукти: 1,5 кг пиле,
500 г маслини, 200 г кромид лук, 2 моркова, 2 лимона, 100 г целина, 150 мл зехтин, 30 г брашно, 1 връзка
магданоз, 1 дафинов лист, 1
ч. л. червен пипер, 5-6 зърна черен пипер, сол на вкус
Приготвяне: Пилето
се измива и се нарязва на
порции. Залива се с 1,5 л
студена подсолена вода и
се вари 60 минути, като образуваната пяна се изчиства и щом месото стане готово, се маха от огъня.
Зеленчуците се почистват и се нарязват на
ситно, след което се задушават в сгорещения зехтин, а след 10 минути към
тях се добавя и брашното. Запържва се 5 минути, овкусява се с червения пипер, разбърква се и
се разрежда с бульона от
пилето. Прибавят се сол
на вкус, лимоновият сок
и почистените от костилките маслини, разбърква
се и се слагат дафиновият лист и черният пипер.
Вареното пиле се прибавя накрая и ястието се
пече 30 минути във фурна
на 200 градуса. Сервира се
поръсено със ситно нарязания магданоз.

Стара истина е, че природата е
най-добрият помощник на младостта
и красотата, кухненските ни шкафове крият истински вълшебства, с които можем да възвърнем свежестта
и блясъка на кожата си. Ето някои от
тях, с които лесно да кажем сбогом на
бръчките и които откровено можем
да наречем еликсири на младостта.
1. кисело мляко. Киселините, съдържащи се във всяка домашна млечна маска, отстраняват мъртвите клетки от повърхността на кожата, хидратират и изглаждат бръчките.
Смесете супена лъжица кисело
мляко с едно обелено добре узряло
киви и намачкайте с помощта на вилица, след което добавете няколко капки зехтин. Нанесете сместа върху лицето си и останете с нея 15-20 минути. Отстранете с памучен тампон, напоен с минерална или розова вода.
2. розмаринова тинктура. Розмариновата тинктура лесно може да
се приготви у дома. Оказва изключително благотворно въздействие върху кожата, като я прави по-еластична,
стегната и нежна. Тя изглажда дори и
упоритите бръчки. Залейте 3-4 стръкчета пресен розмарин с чаша бяло
вино (за суха и нормална кожа) или с

чаша водка (за мазна кожа). Сложете
сместа в бутилка или стъклен буркан.
Разклащайте на всеки два дни. След
шест седмици прецедете и всяка сутрин и вечер разтривайте лицето си с
памучен тампон, напоен в тинктурата.
Третирайте в продължение на месец
и ще почувствате благотворния ефект
на розмариновата тинктура. Съхранявайте на хладно и тъмно място.
3. Маска от краставица и сушени кайсии срещу бръчиците около очите
Използвайте пресни краставици в
борбата срещу бръчиците около очите. За да извлечете максимална полза от витамините и водата, съдържащи се в краставицата, поставяйте я
върху очите си нарязана на кръгли
филийки. Може да използвате и настъргана краставица. Търкането с настъргана краставица пък е чудесен
пилинг за лицето. Ако имате сушени
кайсии, накиснете ги във вода за няколко часа. Наложени върху и около
очите, те оказват изключително освежаващо, тонизиращо и хидратиращо
въздействие. Правят кожата по-еластична и помагат при изглаждането на
фините бръчици около очите.
Страницата подготви Наталия ГеНАДИеВА

Редакцията
не носи
отговорност
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26.I. - 1.II.2018 г.
19:50
20:00
20:45
21:00
ПЕТЪК, 26 януари
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Световно по сноуборд
Телепазарен прозорец
Вяра и общество с Горан
Благоев
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
16:40 Как се прави?
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл 2
6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
12:00
12:20
14:00
14:15

БНТ 2
ПЕТЪК 26 януари
6:50 Потребителската кошница
7:00 Добро утро с БНТ2
9:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
10:00 Сийбърт
10:15 Сид - дете на науката
10:45 Евроновини: В правилната посока
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Кратки новини
14:15 Япония днес
14:35 Дъхът на дракона
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Планински хроники
18:30 Световните градове на
България
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Шифт
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Туристически маршрути
22:15 Желари
0:40 България новини
1:10 Момчетата от „Медисън
Авеню”
1:55 Регионални новини
2:40 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
3:40 Оперен концерт с участието на Гена Димитрова,
Никола Гюзелев и млади
оперни певци /2007 г./
4:50 Местно време
5:20 България днес
СЪБОТА, 27 януари
6:50 Земята е само една
7:10 Местно време: Без бариери
7:40 Световно наследство
8:00 Опора на семейството
БНТ свят
ПЕТЪК, 26 януари
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:20 Референдум
13:20 Открито с Валя Ахчиева
13:50 Антарктически профили
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до
край 5
19:30 Малки истории
19:45 Тайната на Мира
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Музиката на Кристиан
Елзесер
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
0:00 Музикални следи
0:30 Още от деня
1:15 Местно време
1:45 България днес
3:15 Ай да идем
3:45 Бързо, лесно, вкусно
3:55 Потребителската кошница
6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
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Най-гледаните

24.I. - 30.I.2018 г.

22:00
23:00
23:25
23:30
0:30
2:10
3:20
4:20
5:00
5:45

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Червената кралица
По света и у нас
Зелена светлина
Влатко Стефановски и
Биг бенда на БНР
Денят започва с Култура
Червената кралица
Малки истории
Зелената линейка
Още от деня
Панорама с Бойко Василев

СЪБОТА, 27 януари
6:45 Телепазарен прозорец
7:00 Милион и две усмивки
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:10 Малки истории

15:10 Животът на Вацлав Хавел
16:25 Бай Ганьо тръгва по
Европа /155г. от рождението на Алеко Константинов/
17:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
18:00 Животът е вкусен
19:00 Умно село
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Мръсни танци
23:30 По света и у нас
23:45 Дамата с камелиите
1:20 Как се прави?
2:05 Червената кралица
3:05 Плюс това
4:05 Отблизо с Мира Добрева
5:05 Бразди
5:35 Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 28 януари
Телепазарен прозорец
Неделно евангелие
Внимание, роботика
Пиксел Пинки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Семеен бизнес
13:30 Световно по сноуборд
15:25 Полицаят се пенсионира
17:05 Непозната земя
17:35 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО
19:05 Британските булки на
джихада
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
6:45
7:00
7:10
7:35
8:00
9:00

20:30
20:45
22:30
22:45
23:45
1:30
2:20
4:25
3:50
4:50

Спортни новини
Жива плът
По света и у нас
Нощни птици
Полицаят се пенсионира
Британските булки на
джихада
Червената кралица
Семеен бизнес
Отблизо с Мира Добрева
Вяра и общество с Горан
Благоев
Бързо, лесно, вкусно

23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
2:10
3:10
3:40
4:25
5:05
5:50

По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство
Изкуството на 21 век
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

ПОНЕДЕЛНИК, 29 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Дом за нашите деца:
Време за път
15:00 Телепазарен прозорец
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Червената кралица

ВТОРНИК, 30 януари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 История.bg
13:55 Дом за нашите деца:
Време за път
15:00 Телепазарен прозорец
15:15 Сийбърт
15:30 Сид - дете на науката
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Червената кралица
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

5:50
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тв програми

Български

23:30
0:15
0:25
2:05
3:10
3:40
4:25
5:05
5:50

Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство
Изкуството на 21 век
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

2:05
3:15
3:40
4:25
5:05
5:50

Едно голямо семейство
Семеен бизнес
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

СРЯДА, 31 януари
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
Референдум
Дом за нашите деца:
Неизчезващите
15:15 Сийбърт
15:30 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Семейство Даръл 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пъзел
22:30 Българското пътуване в
Европа: Брекзит
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура

ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Концерт на “Genesis
orchestra”
13:55 Дом за нашите деца
15:10 Телепазарен прозорец
15:30 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 2012: Свръхнова
22:25 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Отмъщението - дългата
сянка на ДС
0:50 Бързо, лесно, вкусно
1:00 Денят започва с Култура
2:40 Едно голямо семейство
3:50 Открито с Валя Ахчиева
4:20 Здравето отблизо

6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
12:00
12:30
12:40
12:55
13:55

8:15
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
14:00
16:25
16:55
17:20

Сийбърт
Сид - дете на науката
Децата.com
Абсурдите с БНТ 2
Рецепта за култура
Туристически маршрути
Време за губене
№1 Туризмът
България 12.30
Шифт
Добър ден с БНТ 2
Желари
Изкуството на 21 век
Как се прави
Битките за Европа:
“Ботевград -битката на
героя и предателя”
18:00 Евроновини: В бъдещето
18:10 Съвременници: “В търсене на златната ябълка”
18:40 София в един снимачен
век
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 37 дни
20:55 Ново 10+2
21:55 Папа Хемингуей в Куба
23:40 Добър ден с БНТ 2
0:40 България новини
1:10 37 дни
2:05 Пътувай с БНТ 2
2:35 Концерт на Мирослава
Кацарова
3:35 Песни от Рая
4:05 Време за губене
4:35 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
5:35 Часът на зрителите
НЕДЕЛЯ, 28 януари
6:05 Специалитетите на Бабет
6:30 Планински хроники
7:00 Благуните
7:25 Пътешествие около света за 80 дни
9:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Часът на студентите:
Ателие

11:30
12:30
12:45
13:00
14:00
15:45
16:15

Картини от Стария град
България 12.30
Афиш
Добър ден с БНТ 2
Папа Хемингуей в Куба
Пътешествия
През коридорите на
времето: “Как сме се
появили?”
17:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:30 Рецепта за култура
18:30 Америка днес
19:30 България новини
20:00 37 дни
20:55 С усмивка за Ела
22:00 Адам и Ева
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 България новини
1:05 37 дни
2:00 Адам и Ева
3:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:05 Абсурдите с БНТ 2
4:35 Световните градове на
България
5:30 Местно време: Без бариери
ПОНЕДЕЛНИК, 29 януари
06:00 Специалитетите на Бабет
06:30 Време за губене
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Планински хроники
10:30 През коридорите на
времето: “Как сме се
появили?”
11:15 Битките за Европа:
Ботевград -битката на
героя и предателя
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Песни от Рая

15:10 Затвори телефона
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
18:30 Днес и утре
19:00 София в един снимачен
век
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Европа днес
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Съвременници: “Живот
на село”
22:15 Америка днес
23:10 Новогодишен концерт
на Софийската опера и
балет
00:30 България новини
01:00 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:45 Регионални новини
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Рецепта за култура
04:30 №1 Туризмът
04:55 Местно време
05:25 България днес
ВТОРНИК, 30 януари
06:55 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Догстар” 2
11:25 Сийбърт
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошни-

ца
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Днес и утре
15:05 Часът на зрителите
15:35 Благуните
16:00 България днес
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 Как се прави
18:55 Планински хроники
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Китай: Земя на чудеса
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 На опера с БНТ 2: “Трубадур”
22:15 Агресията
23:55 Потребителската кошница
00:00 България новини
00:30 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:15 Регионални новини
02:00 Добро утро с БНТ 2
03:00 85 години Софийска филхармония /2014 г./
03:55 Специалитетите на Бабет
04:20 Пътешествия
04:50 Местно време: Без бариери
05:20 България днес
СРЯДА, 31 януари
06:50 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Децата.com
10:30 Сид - дете на науката
11:00 Космически кораб “Догстар” 2
11:25 Сийбърт

11:40 Китай: Земя на чудеса
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време: Без бариери
12:30 България 12.30
12:45 Потребителската кошница
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 София в един снимачен
век
14:55 Америка днес
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
18:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
19:25 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 През коридорите на
времето: “Как сме се
появили?”
23:00 Ново 10+2
00:00 България новини
00:30 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:15 Регионални новини
02:00 Добро утро с БНТ 2
03:00 Местно време: Без бариери
03:30 През коридорите на
времето: “Как сме се
появили?”
04:15 Европа днес
04:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
04:55 Местно време
05:25 България днес

ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
06:55 Потребителската кошница
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Семеен бизнес
10:50 Сийбърт
11:05 Япония днес
11:15 Пътищата на Майстора
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:50 Информация за времето
- по градове
12:55 Добро утро с БНТ2
14:30 Време за губене
15:00 Как се прави
15:25 Съвременници: “Живот
на село”
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Земята е само една
18:20 На опера с БНТ 2: “Трубадур”
18:50 Абсурдите с БНТ 2
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Евроновини: Поколението на новото хилядолетие
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
22:15 Мисля, че да
23:45 Очарователни погледи
към Китай
00:05 България новини
00:35 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:20 Регионални новини
02:05 Добро утро с БНТ 2
03:05 Америка днес
04:00 Часът на зрителите

4:00 Панорама с Бойко Василев
5:05 Зелената линейка
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 27 януари
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
8:00 По света и у нас
9:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура
11:00 Непозната земя
11:30 В кадър
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Фонд на БНТ: “Свекърва”
14:15 Умно село /скулпторът
Георги Чапкънов на 75
години/
15:00 Време за губене
15:30 България от край до
край 5
16:00 Бразди
16:30 Абсурдите с БНТ 2
17:00 Баскетбол /мъже/: Рилски спортист - Левски
Лукойл
19:00 Добър ден с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Правилата на ергенския
живот
22:05 Коледни звезди
23:35 Тунел на времето /10
години от откриването
на първата отсечка на
Софийското метро/
0:05 По света и у нас
0:20 Шоуто на Канала
1:20 Рецепта за култура

2:20
3:20
3:50
4:20
4:35
5:05
5:35

0:30
0:45
1:40
2:40
3:50

00:05
00:35
01:20
01:50
03:20

00:30 Още от деня
01:15 Местно време: Без бариери
01:45 България днес
03:15 Съвременници 2: “Завръщане в образа”
03:45 Бързо, лесно, вкусно
04:05 Шоуто на Канала
05:05 Здравето отблизо
05:45 Малки истории
СРЯДА, 31 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Време за губене
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Съвременници 2: “Странник в лазура”
19:30 Малки истории
19:45 Забравеният
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Търси се екстрасенс
22:30 Бразди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес
03:15 Време за губене
03:45 Бързо, лесно, вкусно

04:05 Нощни птици
05:05 Здравето отблизо
05:45 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Бразди
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Българското пътуване в
Европа: Брекзит
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Парчета любов
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Българското пътуване в
Европа: Брекзит
00:00 Непозната земя
00:30 Още от деня
01:30 По вода... под земята
01:50 Местно време
02:20 България днес
03:50 Бързо, лесно, вкусно
04:00 Потребителската кошница
04:05 Библиотеката
05:05 Здравето отблизо

Плюс това
Часът на зрителите
Абсурдите с БНТ 2
Знаете ли, че...
Открито с Валя Ахчиева
Светът е 7
Непозната земя
НЕДЕЛЯ, 28 януари
6:05 Живо наследство
6:15 Бърколино
6:30 Майстори на детската
песен - концерт на Хайгашот Агасян /композиторът на 65 години/
7:00 Малки истории
8:00 По света и у нас
9:00 Децата.com
9:30 Историята на едно писмо
9:50 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Библиотеката
14:35 Б.Т.Р. от кота минус 4
15:00 Съвременници 2: “Завръщане в образа”
15:30 Отблизо с Мира Добрева
16:30 Животът е вкусен
17:30 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Буферна зона
22:45 Ново 10+2
23:45 По света и у нас
0:00 Часът на студентите:
Ателие

Афиш
Спортна треска
Отблизо с Мира Добрева
Иде нашенската музика
Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
4:55 Извън играта
5:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война
ПОНЕДЕЛНИК, 29 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Потребителската кошница
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на студентите:
Ателие
13:00 Рецепта за култура
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 Винаги първи
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта

Часът на зрителите
Още от деня
Местно време
България днес
България от край до
край 5
03:50 Нов живот за мечока
Мишо
04:05 Вяра и общество с Горан
Благоев
05:05 Здравето отблизо
05:45 Афиш
ВТОРНИК, 30 януари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Потребителската кошница
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Ново 10+2
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 По света и у нас
18:15 Да намериш хармония
18:30 Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл – Рилски
спортист
20:30 В кадър
21:00 Референдум
22:00 Николай Римски-Корсаков: “Шехерезада”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Време за губене

2
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ПЕТЪК, 26 януари
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под
наем”с. 1, еп. 49
15:00 Премиера: „Шест
сестри”с.1, еп.2
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото”с.3, еп. 17
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи
наследници”с.1, еп. 10
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и
завинаги”с. 2, еп. 41
21:30 Премиера: „Мата
Хари“с.1, еп.7
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта”с.6, еп. 14
01:00 „Изкушение” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика”с.3,
еп.9
05:30 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
bTV синема
ПЕТЪК, 26 януари
06:00 „Дневниците на вампира” с.7, еп.7, 8
08:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.12
09:30 „Между два живота” - комедия
11:45 „Дневниците на вампира” с.7, еп.9, 10, 11
14:45 „Дъщерята на проповедника” - драма
17:00 „Пази си гърба“ - трилър
(САЩ, 2015), режисьор Джейсън Фурукава, актьори - Анн Лин Макорд,
Марк Ганиме, Дарла
Тейлър, Брент Стейт и др.
19:00 „Ледена смърт” - драма,
екшън, криминален,
трилър
21:00 „Скатавки” (САЩ, 2010)
23:15 „12 рунда: Презареждане” - екшън
01:15 „Вдишване“ - драма, трилър
03:00 „Дневниците на вампира” с.7, еп.9
СЪБОТА, 27 януари
06:00 „Дневниците на вампира” с.7, еп.8
07:15 „Виновна“ - трилър, криминален
09:00 „Пази си гърба“ - трилър
10:45 „Котки и кучета: Отмъщението на Кити“ - комедия
12:30 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
13:30 „Реликвите на смъртните: Град от кости” - драма,
екшън, приключенски
16:15 „Скатавки” (САЩ, 2010)
18:30 „Рок завинаги” - мюзикъл, драма, комедия
(САЩ, 2012)
21:00 „Лабиринтът: Невъзможно бягство” - фантастика,
трилър, мистерия
бтв комеди
ПЕТЪК, 26 януари
06:00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.3
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” сериал
10:00 „Четири Коледи“ - комедия, драма, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Сет Гордън, актьори
- Винс Вон, Рийз Уидърспун, Тим Макгроу, Мери
Стийнбъргън, Джон
Фавро, Джон Войт, Робърт Дювал, Сиси Спейсек, Дуайт Йокам и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” сериал, с.6
18:00 „По средата“ - сериал, с.5
19:00 „Предградие“ - сериал,
с.3
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.7
23:00 „Хотел „Елеон” - комедиен сериал, с.2
00:00 „Четири Коледи“ - комедия, драма, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Сет Гордън, актьори
- Винс Вон, Рийз Уидърспун, Тим Макгроу, Мери
Стийнбъргън, Джон

Най-гледаните

4

Български

тв програми

СЪБОТА, 27 януари
06:00 „Робо и Страшко” - анимация
07:00 „Теория на глупостта”
- развлекателна поредица, с.1, еп. 4
07:30 „Кое е това момиче”с.3,
еп.18
08:00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „Домашен арест”с.4,
еп.11
13:00 „Момиче за един сезон” комедия, трилър
15:00 „Приятели“с.3, еп.13,14
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Феноменалният Бърт
Уондърстоун” - комедия
22:00 „Върколакът” - екшън,
приключенски
00:00 „Дневниците на
вампира“с.5, еп.19
01:00 „Анатолия - земя на
слънцето“ - научно - популярен филм
02:00 „Момиче за един сезон” комедия, трилър
03:30 „Мармалад” /п./ - токшоу
05:00 „Домашен арест” /п./ сериал
05:30 „Робо и Страшко” - анимация

НЕДЕЛЯ, 28 януари
06:00 „Робо и Страшко” - анимация
07:00 „Като на кино“ - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 Премиера: „НепознатиТЕ“ - документална
поредица
13:00 „Деца на килограм 2” комедя
15:00 „Приятели“с.3, еп.15,16
16:00 „Двама мъже и
половина“с.12, еп.7,8
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Младата Виктория“ исторически, драма
22:00 „Папараци” - телевизионен таблоид
23:00 Премиера: „Хрониките
на Шанара”с.2, еп. 6
00:00 „Дневниците на
вампира“с.5, еп.20
01:00 Концерт на телевизия
„Планета“ в Пловдив
(2017)
03:00 „Двама мъже и
половина“с.12, еп.7,8
04:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
04:50 „Cool…T” /п./ - лайфстайл
предаване
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 29 януари
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 50
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.1, еп.3
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото”, еп. 18
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 11
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 42
21:30 Премиера: „Мата Хари“ сериал, с.1, еп.8
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта”- сериал,
с.6, еп. 15
01:00 „Изкушение” /п./- сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика”сериал, с.3, еп.10
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

ВТОРНИК, 30 януари
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 51
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.1, еп.4
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” - сериал,
с.3, еп. 19
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 12
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 43
21:30 Премиера: „Мата Хари“ сериал, с.1, еп.9
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта”- сериал,
с.6, еп. 16
01:00 „Изкушение” /п./- сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика”сериал, с.3, еп.11
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

23:15 Cinema X: „Кошмари на
Елм Стрийт” - трилър,
ужаси, фентъзи (САЩ,
2010), режисьор - Самуел
Байер, актьори - Джаки
Ърл Хейли, Томас Декер,
Руни Мара, Кайл Галнър,
Кейти Касиди, Кони
Бритън, Келън Лъц, Кони
Байтън, Кристиан Солти
и др.
01:00 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
02:15 „Котки и кучета: Отмъщението на Кити“ - комедия
(САЩ, 2010), режисьор
- Брад Пейтън, актьори
- Крис О’Донъл, Джак
Макбрайър, Пол Родригез, Малкълм Гудуин,
Малкълм Стюарт и др.
НЕДЕЛЯ, 28 януари
06:00 „Приятели с деца” - комедия, романтичен (САЩ,
2011), режисьор - Дженифър Уестфелд, актьори Мая Рудолф, Мегън Фокс,
Адам Скот, Кристен Уиг,
Джон Хам, Едуард Бърнс
и др.
08:30 „Прекият път към щастието” - драма
10:30 „Пингвините от Мадагаскар” - анимация
12:30 „Сервитьорка” - драма
(САЩ, 2007), режисьор
- Адриен Шели, актьори
- Кери Ръсел, Нейтън
Филион, Шерил Хайнс,
Джереми Систо, Анди
Грифит, Адриен Шели и
др.
15:00 „Ледена смърт” - драма,
екшън
17:00 „Лабиринтът: Невъзможно бягство” - фантастика
19:15 „Големи топки” - комедия
21:00 „Рокенрола” - екшън,
криминален

23:15 „Параноя” - драма, трилър
01:15 „Земя на престъпници“ криминален
13:00 „Вътрешна сигурност”
с.3, еп.12
ПОНЕДЕЛНИК, 29 януари
06:00 „Дневниците на вампира” еп. 9, 10, 11
09:15 „Параноя” - драма, трилър (Великобритания,
2013), режисьор - Робърт
Лукетич, актьори - Ричард Драйфус, Джош
Холоуей, Джулиан
МакМеан, Лукас Тил,
Гари Олдман, Харисън
Форд, Лиъм Хемсуърт и
др.
11:30 „Дневниците на вампира” еп.12, 13, 14
14:30 „Рокенрола” - екшън
16:45 „Втората Земя” - драма
(САЩ, 2011), режисьор
- Майк Кейхил, актьори Брит Марлинг, Джордан
Бейкър, Флинт Беверадж, Робин Тейлър, Уилям
Мапотър и др.
18:45 „Светецът“ - Драма, Екшън, Романтичен, САЩ,
1997 г, Режисьор: Филип
Нойс, Актьори: Вал
Килмър, Елизабет Шу,
Валери Николаев, Раде
Шербеджия и др.
21:00 Премиера: „Лидер от
затвора“ - криминален,
драма, трилър
23:30 „Руби Спаркс: Мечтаното
момиче”- комедия (САЩ,
2012)
01:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.12, 13,
14

ВТОРНИК, 30 януари
06:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп. 12,
13, 14
09:15 „Достигни ме“ - драма
(САЩ 2014), режисьор
- Джон Херцфелд, актьори - Силвестър Сталоун,
Кевин Конъли, Тери
Крюз, Дани Айело, Том
Беринджър, Кира Седжуик, Томас Джейн, Лорън
Коен, Нели и др.
11:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.15, 16,
17
14:30 „Руби Спаркс: Мечтаното
момиче”- комедия
16:30 „Легендата за Херкулес”
- екшън, приключенски
18:45 „Скатавки” (САЩ, 2010),
режисьор - Кевин Смитч
актьори - Фред Армисен,
Трейси Морган, Джим
Нортън, Брус Уилис,
Джейсън Лий, Шон
Уилям Скот, Рашида Джоунс, Адам Броуди, Гилермо Диаз, Кевин Полак,
Мишел Трахтенбърг и
др.
21:00 „Доносник“ - екшън,
драма, трилър ( САЩ,
Обединени арабски
емирства, 2013), режисьор - Рик Роман Уаг, актьори - Дуейн Джонсън,
Бари Пепър, Джон Бернтал, Сюзан Сарандън,
Майкъл Кенет Уилямс,
Надин Веласкес, Харолд
Перинео, Бенджамин
Брат и др.
23:15 „Улични крале 2“ - драма,
криминален, трилър

(САЩ, 2011), режисьор
- Крис Фишър, актьори Рей Лиота, Шон Хатоси,
Скот Норман и др.
01:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.15, 16,
17
СРЯДА, 31 януари
06:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп. 15,
16, 17
09:15 „Лабиринтът: Невъзможно бягство” - фантастика,
трилър, мистерия (САЩ,
2014), режисьор - Уес
Бол, а ктьори - Дилън
О’Брайън, Еймъл Амийн,
Ки Хонг Лий, Блейк
Купър, Томас БроудиСангстър, Уил Поултър,
Декстър Дардън, Кайа
Скоделарио, Патриша
Кларксън и др.
11:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.18, 19,
20
14:45 „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.
16:30 „Параноя” - драма, трилър (Великобритания,
2013), режисьор - Робърт
Лукетич, актьори - Ричард Драйфус, Джош
Холоуей, Джулиан
МакМеан, Лукас Тил,

Фавро, Джон Войт, Робърт Дювал, Сиси Спейсек, Дуайт Йокам и др.
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Предградие“ /п./ - сериал
СЪБОТА, 27 януари
06:00 „Партньори“ - сериал
07:00 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.1
08:00 „По средата” - сериал, с.6
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2
10:00 „Коледата на Денис
Белята” - комедия (САЩ,
2007), режисьор - Рон
Оливър, актьори - Робър
Уагнър, Луис Флечър,
Макуел Пери Котън, Годфри, Джордж Нюбърн,
Ким Шранър и др.
12:00 „Новите съседи “ /п./ комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ комедиен сериал, с. 6
18:30 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал
19:30 „Хотел „Елеон“ - сериал
20:30 „Денис Белята” - комедия, САЩ, 1993, режисьор - Ник Касъл, актьори - Кристофър Лойд,
Уолтър Матау, Мейсън
Гембъл, Лиа Томпсън и
др.
22:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ -

сериал, с.2
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
НЕДЕЛЯ, 28 януари
06:00 „Партньори“ - сериал
07:00 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.1
08:00 „По средата” - сериал, с.6
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2
10:00 „Денис Белята” - комедия, САЩ, 1993, режисьор - Ник Касъл, актьори - Кристофър Лойд,
Уолтър Матау
12:00 „Новите съседи “ /п./ комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ комедиен сериал, с. 6
18:30 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал
19:30 „Хотел „Елеон“ - сериал
20:30 „Коледата на Денис
Белята” - комедия (САЩ,
2007), режисьор - Рон
Оливър, актьори - Робър
Уагнър, Луис Флечър,
Макуел Пери Котън, Годфри, Джордж Нюбърн,
Ким Шранър и др.
22:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
03:00 „Стажанти“ /п/ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“
05:00 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал

ПОНЕДЕЛНИК, 29 януари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - сериал, с.4
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” сериал
10:00 „Свалячът Хал“ - комедия, драма, фентъзи
(САЩ, Германия, 2001),
режисьори - Боби Фарели, Питър Фарели, актьори - Гуинет Полтроу,
Джак Блек, Джейсън
Александър, Брус Макгил, Антъни Робинс, Джо
Витерели и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./- сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./- комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” сериал, с.7
18:00 „По средата“ - сериал, с.5
19:00 „Предградие“ с.3
20:00 „Новите съседи” с.9
22:00 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.7
23:00 Премиера: „Хотел „Елеон” с.2
00:00 „Свалячът Хал“ - комедия, драма, фентъзи
(САЩ, Германия, 2001),
режисьори - Боби Фарели, Питър Фарели, актьори - Гуинет Полтроу,
Джак Блек, Джейсън
Александър, Брус Макгил, Антъни Робинс, Джо
Витерели и др.
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/- сериал

ВТОРНИК, 30 януари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - сериал, с.4
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” сериал
10:00 „Умирай трудно” - екшън (САЩ, 1988), режисьор - Джон Мактирнън,
актьори - Брус Уилис,
Бони Беделя
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./- сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./- комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” сериал, с.7
18:00 „По средата“ - сериал, с.5
19:00 „Предградие“ - сериал,
с.3
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.8
23:00 Премиера: „Хотел „Елеон” - комедиен сериал,
с.2
00:00 „Умирай трудно” - екшън
(САЩ, 1988), режисьор
- Джон Мактирнън,
актьори - Брус Уилис,
Бони Беделя, Реджинал
Велджонсън, Пол Глийсън, Деворо Уайт, Уилям
Атертън, Алън Рикман,
Александър Годунов и
др.
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/- сериал
04:00 „По средата“ /п/- сериал
05:00 „Предградие“ /п./

СРЯДА, 31 януари
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 52
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.1, еп.5
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” - сериал,
с.3, еп. 20
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 13
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 44
21:30 Премиера: „Мата Хари“ сериал, с.1, еп.10
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта”- сериал,
с.6, еп. 17
01:00 „Изкушение” /п./- сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика”сериал, с.3, еп.12
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

18:45

21:00

23:00

01:15

Гари Олдман, Харисън
Форд, Лиъм Хемсуърт и
др.
„Рокенрола” - екшън,
криминален (Великобритания, 2008), режисьор - Гай Ричи, актьори
- Джерард Бътлър, Идрис
Елба, Джема Артъртън,
Лудакрис, Марк Стронг,
Танди Нютън, Том Уилкинсън, Тоби Кебел,
Джеръми Пивън, Том
Харди и др.
„Мистър Пибоди и
Шърман” - приключенски, анимация, семеен
(САЩ, 2014), сценаристи
- Крейг Райт, Тед Кий,
режисьор - Роб Минкоф
„Шпиони: За общото
благо” - драма, екшън,
трилър (Великобритания, 2015), режисьор
- Барат Налури, актьори
- Майкъл Уайлдмън, Тъпанс Мидълтън, Джофри
Стретфилд, Питър Фърт,
Елиът Ливи, Матю Уокър,
Елиас Габел, Дженифър
Ел, Тим Макинърни и др.
„Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.18, 19,
20

ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
06:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп. 18,
19, 20
09:15 „Доносник“ - екшън,
драма, трилър ( САЩ,
Обединени арабски
емирства, 2013), режисьор - Рик Роман Уаг, актьори - Дуейн Джонсън,
СРЯДА, 31 януари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - сериал, с.4
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” сериал
10:00 „Преследването на
Либърти“ - комедия,
романтичен (САЩ,
Великобритания,2004),
режисьор - Анди Кадиф,
актьори - Манди Мур
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./- сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „ Столичани в певече” сериал, с.7
18:00 „По средата“ - сериал, с.5
19:00 „Предградие“ с.3
19:30 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ - с.2
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” с.8
23:00 Премиера: „Хотел „Елеон” - комедиен сериал,
с.2
00:00 „Преследването на Либърти“ - комедия, романтичен (САЩ, Великобритания,2004), режисьор
- Анди Кадиф, актьори Манди Мур, Старк Сандс,
Джеръми Пивън, Тони
Джавардина, Анабела
Сиора, Брайъни Гласко,
Тайла Барнфийлд и др.
02:00 „Кое е това момиче“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/- сериал
04:00 „По средата“ /п/- сериал
05:00 „Предградие“ /п./

24.I. - 30.I.2018 г.
ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
06:00 „Аватар - легендата за
Анк” - анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” - сериал, с. 1, еп. 53
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.1, еп.6
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” с.3, еп. 21
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 14
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 45
21:30 Премиера: „Мата Хари“ сериал, с.1, еп.11
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта”- сериал,
с.6, еп. 18
01:00 „Изкушение” /п./- сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу

11:45
14:45

16:30

19:00

21:00

23:45

02:15

Бари Пепър, Джон Бернтал, Сюзан Сарандън,
Майкъл Кенет Уилямс,
Надин Веласкес, Харолд
Перинео, Бенджамин
Брат и др.
„Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.21,
22, с.8, еп.1
„Втората Земя” - драма
(САЩ, 2011), режисьор
- Майк Кейхил, актьори Брит Марлинг, Джордан
Бейкър, Флинт Беверадж, Робин Тейлър, Уилям
Мапотър и др.
„Всичко е изгубено“ - екшън, драма (САЩ, 2013),
режисьор - Джей Си
Чандър, актьор - Робърт
Редфорд
„Мистър Пибоди и
Шърман” - приключенски, анимация, семеен
(САЩ, 2014), сценаристи
- Крейг Райт, Тед Кий,
режисьор - Роб Минкоф
Месец на Оскарите:
„Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,
Ейми Росъм
„Вестоносецът“ - драма,
романтичен, военен
(САЩ, 2009), режисьор
- Орън Мувърман, актьори - Бен Фостър, Саманта
Мортън, Джина Малоун,
Уди Харълсън и др.
„Дневниците на вампира” еп.21, 22, с.9, еп.1

ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - сериал, с.4
07:00 „Предградие“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” сериал
10:00 „Андре” - драма, приключенски, семеен (САЩ,
1994), режисьор - Джордж Милър, актьори Кейт Карадин, Тина Марджорино, Челси Фийлд,
Джошуа Джаксън, Шейн
Майър и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./- сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./- комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” сериал, с.7
18:00 „По средата“ - сериал, с.5
19:30 „Загадките на Лора“ - с.1
20:00 „Новите съседи” - комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” с.8
23:00 Премиера: „Хотел „Елеон” с.2
23:30 „Двама бащи, двама синове“ - сериал, с.3
00:00 „Андре” - драма, приключенски, семеен (САЩ,
1994), режисьор - Джордж Милър, актьори Кейт Карадин, Тина Марджорино, Челси Фийлд,
Джошуа Джаксън, Шейн
Майър и др.
02:00 „Да отгледаш Хоуп“
03:00 „Стажанти“ /п/- сериал
04:00 „По средата“ /п/- сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ -
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Ïопóëяðизиðане на Гаáðоâо
Нов илюстрован каталог, издаден от Регионалния исторически музей в Габрово, показва
180 културни ценности,
съхранявани в постоянната музейна експозиция на възрожденската
Дечкова къща.
В изданието е представен градският бит от
края на XIX век до 40-те
години на XX век.
То е на български и на
английски език, а предназначението му е да
популяризира Габрово
в страната и в чужбина.
По думите на директора на музея Красимира
Чолакова чрез издаването на каталога е осъществена идеята фондо-

вете на специализираните институции за опазване на културното наследство да бъдат отворени
за широката аудитория.
Каталогът е предназначен за туристи от всички възрасти. Научните
работници могат да го
използват в изследователската си дейност, а
студентите и учениците
да получат информация

за единствения запазен
паметник на възрожденската жилищна архитектура в Габрово и промените в градския бит след
Освобождението.
Съставители са директорът Красимира Чолакова и историците Росен Йосифов и Николета Маринова, фотограф е
Георги Димитров, а Галя
Бонева е преводач.

9

у нас

Български

Откриха амфора от VI век

Част от амфора с изцяло запазен
шестредов надпис на старогръцки
език откриха археолози при теренни проучвания на римската крепост
Тримамиум край село Мечка.
Това съобщиха от Регионалния
исторически музей в Русе.
Античният съд е от VI век.
Предполага се, че е изработен в някоя от източните римски провинции. Според археолозите амфората е била използвана за пренасяне на зехтин, предназначен
за извършване на ритуали от местната християнска църква.
Надписът на откритата горна част
от съда в Тримамиум е разчетен от

специалист по антична епиграфика от
Софийския университет. На изделието е изписано: "Мария ражда Христос.
Божията милост е печалба. На света
Мария. На Бога Спасител. Амфора със
сладък зехтин."
Според експерта на мястото, където целостта на античния съд е разрушена, вероятно е имало и означение за количеството, както при други амфори, открити в
Истрия, Нове и Сукидава.
От
другата
страна на
изделието
са изписани
букви "E+Y",
което може да е съкращение от лично име или от зехтин, както и "TPI", което вероятно е съкращение от името
на Тримамиум.

ÓкреПÂат гÎлßÌата ÁаÇÈлÈка Âлакче качва туристи Шумов
на Áунарджика тормоз

Строителството на
Голямата базилика,
започнало с изграждане на зидовете отстрани в края на миналата
година, продължава с
усилени темпове.
Голям кран е докаран до археологическия комплекс на бул.
"Кн. Мария Луиза", където под пръстта се
съхраняват римските
мозайки от IV-V век.
Гигантската машина
монтира метални пилони, върху които ще
се изгради защитното

оналния паметник на
културата ще струва
около 15 млн. лева, които се поделят почти
поравно между община Пловдив и фондация "Америка за България". До католическата църква, където
допреди една година
минаваха коли към Тунела, ще има площад.
Според първоначалните намерения
Голямата базилика
трябва да е завършена в края на тази година. Проектът е внесен

покритие. Идейният
проект предвижда да
се вдигне сграда от лека конструкция по подобие на Малката базилика.
Бъдещият музей ще
е на две нива. Възстановяването на наци-

за съгласуване в Националния институт
за недвижимо културно наследство и едва
след като експертите
го одобрят, ще стартира изграждане на
самото защитно покритие.

Влакче с два вагона ще качва пловдивчани и
гостите на града до върха на Бунарджика.
Придобивката ще струва 160 000 лева и ще има
две спирки. Първата ще бъде в подножието на хълма – до паметника на Васил Левски, където влакчето ще може да обръща.
След това то ще минава покрай ресторант „Голям Бунарджик“ и ще се изкачва до върха по павирания автомобилен път. Там ще се намира втората спирка.
Влакчето е само част от проекта за управление
на трите хълма – Данов хълм, Бунарджика и Младежкия хълм, който беше приет от общинската администрация в Пловдив малко преди Нова година. Срокът на този план е 10 години.
За Бунарджика са отделени 1 милион лева
за 2018 г. С този бюджет ще бъде реновирана
алейната мрежа - както тази, подходяща за автомобили, така и стълбите и каменните пътеки, където има много срутени парапети и нужда от ремонт.

Â Ñòðàíäæà è Ñàêàð çàñàäèõà 700 ôèäàíêè
Екип на Българското
дружество за защита на
птиците (БДЗП) и доброволци от Тополовград
засадиха общо 700 дървета - 200 тополи и 500
дъбчета, в Натура 2000
зони "Сакар", "Западна
Странджа" и "Дервентските възвишения".
Тополите са били засадени по поречията на
реки с цел след време да
приютят гнезда на царски орли в короните си.
Основните дървета, използвани за гнездене от
вида, са именно тополите, следвани от различни видове дъб.
Една от главните причини за

увреждане на гнездовите местообитания на царския орел е
масовото изсичане на тополите

през последните 1015 години. Дъбовите
дръвчета бяха засадени в ниви и обработваеми земи с цел да
се създаде мозаечен
хабитат, подходящ за
различни видове дребни бозайници, птици и
влечуги - важен източник на храна за царския орел.
Засаждането на новите дървета е важна
част от природозащитните дейности, извършвани по проекта
"Земя за царския орел", за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида.

Над половин милион българи са подложени на "шумов тормоз" от съседи, сочат
данни от проучване
на Евростат.
Европейската статистика отчита, че
през 2016 г. средно 18
на сто от европейците са били
изложени на
шум
над

улицата, каквито са
констатациите на Евростат.
според същия доклад в градските региони на страната
има над 2,5 млн. жилища (при общ брой
3,9 милиона), като
близо една четвърт от тях
(над 600
хиляди) са
кон-

допустимите
децибели от съседи
или от улицата с
уговорката, че подобни проблеми се констатират значително
повече в градовете,
отколкото в селските
райони.
според данни от
доклад на ООН за жилищния сектор в България, публикуван
през м.г., в градовете у нас са живеели
около 5,2 млн. българи, което прави около 500 хиляди българи, потенциално потърпевши от съседски шум или от прекалени децибели от

центрирани в
столица-

та.
Освен това според доклада близо 2
милиона от българите, обитаващи жилища в градска среда,
живеят в над 11 хиляди панелни блока,
в които качеството на
строителството и шумоизолацията са на
ниско ниво.
Друга причина за
недобрите условия
на живот в градска
среда у нас е пренаселеността на жилището - често 3 поколения от 6 до 8 души
живеят в апартамент
от 60 кв. м.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Конфликти

Български

Множат се самоубийствата
Пловдивчанин скочи
от високо

62-годишен мъж се е самоубил, скачайки от висок етаж
на блок на ул. „Петър Шилев“ в
Пловдив. Сигналът за безжизнено тяло е подаден от случайни минувачи.
Мъжът е живеел в същия
блок. Страдал е от множество
заболявания.

Мъж се запали и изгоря

58-годишен пловдивчанин се замозапали посред
бял ден в колата си на паркинга на магазин от голяма

търговска верига. Мъжът е
починал на място. Били изпратени екипи на пожарната. Установена е самоличността му - 58-годишният
Стоян Христев. Пловдивча-

нинът пристигнал на паркинга на магазина и заключил вратите. След това се полял със запалителна течност
и драснал клечката. Смъртта
на мъжа е настъпила от задушаване. По неофициална
информация Христев е имал
три неуспешни опита за самоубийство. Мъжът има съпруга и деца, семейството
живее в "Тракия".

Софиянец се хвърли
от 15-ия етаж

Мъж е скочил от 15-ия етаж
на блок до Южния парк в София и е загинал на място.

Той е 43-годишен софиянец.
На място са изпратени екипи
на полицията и Спешна помощ,
но лекарите само са регистрирали смъртта на мъжа.

Млада жена падна
от блок и загина

30-годишна жена загина,
след като падна от деветия
етаж на блок "Балатон" в кърджалийския квартал "Веселчане". Тялото на загиналата е
транспортирано до спешното отделение на болницата.
Според неофициална информация 30-годишната жена сама е скочила от терасата на
жилището си, в което живее
от година.

Мошеници ”заработиха” 18 000 лв.

Възрастен мъж от
Русе стана поредната
жертва на телефонните измамници, след като даде 6300 лева на
престъпниците.
Русенецът разказал
пред разследващите,
че получил обаждане
по телефона от мъж,
който се представил
за "комисар Попов от
полицията". Последният му обяснил, че има

полицейска блокада в
района, в който живее,
за да бъдат хванати измамници. Имало вероятност престъпниците
да го потърсят по телефона, като той ще трябва да съдейства за залавянето им. След като
приключил разговора
с мнимия комисар, русенецът получил ново
обаждане, но вече от
измамниците, които го

Опасна мода - ученици
гълтат капсули за пералня

Нова опасна мода гълтане на капсули за
пералня, което може
да завърши в спешното
отделение, се е появила сред подрастващите.
Похапването на капсула с перилен препарат се счита от тийнейджърите за върховно

предизвикателство и те заснемат и пускат в
мрежата своето
"геройство".
Лекарите предупреждават, че
новата мода е
много опасна,
тъй като перилният препарат в
капсулите е отровен и може да
причини големи здравни проблеми на "смелчаците". Първите признаци на отравянето са
повръщане и разстройство. По-големи количества водят до затруднено дишане и до прием в
спешното отделение на
някоя болница.

заплашили да изтегли
пари и да им ги предаде. По указания от "комисар Попов" мъжът
хвърлил 6300 лева от
терасата на жилището
си. Малко по-късно "полицаят" пак му се обадил и му казал, че са
хванали измамниците,
ще има дело, а парите
ще му бъдат върнати.
Това е трета телефонна измама в Русенско

от началото на месеца. В предишните два
случая 80-годишна жена даде на телефонни-

Отскоро много хора у нас сигнализират, че са ги търсели от остров Възнесение от номер, който
започва с код + 247.
Атаката е по метода
„пропуснато повикване”, а непознатият номер позвънява само
веднъж. Капитанът на
националния ансамбъл по художествена
гимнастика Симона
Дянкова е сред атакуваните. Решава да се
обади обратно. „Въобще не погледнах.
Започна да отброява
секунди, хем даваше
сигнал, хем отчиташе, все едно говоря”,
заяви тя. Американската полиция е раз-

следвала подобна измама
преди близо 3
години. Обикновено измамниците избират за седалище място като остров Възнесение, където няма строги
правила
за телекомите. Телекомите у нас съветват абонатите
си да блокират непознатите чуждестранни номера и да не връщат
обаждания към тях.
Една от компаниите
у нас дори е преус-

те измамници 6000 лева, а 67-годишна русенка - над 6000 лева в пари и злато.

От мвр отново предупреждават гражданите по никакъв повод да не дават пари или
ценности на непознати, поискани по телефона, независимо като какви се представят или
за какво се обаждат.
"няма държавна институция, която да иска предоставяне на пари по телефона или на
ръка без необходимите документи", посочват от полицията.

Нова телефонна измама атакува
абонатите

тановила избирането и пренасочвано
към остров Възнесение още през 2013 г.

Майка, затрила бебето си, на съд Хасковлия преби
съпругата си

"Бял ден не съм видяла,
откакто осъзнах грешката
си. Няма да оцелея в затвора. Искам да ми дадете
шанс да се грижа за децата си и да работя."
С тези думи се обърна
към хасковските окръжни
съдии 33-годишната Невена Тенева от димитровградското село Сталево в
опит да ги омилостиви.
Тенева получи 2 години
затвор от съда в Димитровград, след като бе призната за виновна за това, че е
убила новороденото си дете през януари 2016 г.
Момиченцето й се ражда напълно здраво и износено, но Невена го увива в

парцал и го слага в чувал. Изнася го навън, оставя го върху снега
зад семейната й
къща и се прибира вътре. В следващите шест часа
бебето се бори
да оцелее,но не
успява.
Тя има още две
деца, които сега са в приемно
семейство в село Ябълково.
Адвокатът на
Невена Тенева
заяви, че тя никога не е планирала убийството и не е съзнавала

какво прави. Съдът ще обяви решението си в законния срок до един месец.

61-годишен мъж от Хасково е задържан, след като е пребил до смърт
жената, с която живеел на семейни начала. На спешния телефон в
РУ- Хасково е получен сигнал от задържания, че жена му е починала.
На адреса е изпратена оперативна
група. Полицаите са констатирали,
че по тялото на починалата 38-годишна жена има синини. Назначената аутопсия е потвърдила насилствената смърт вследствие от нанесен побой, при който е последвало
счупване на черепа. Установено е,
че след пиянски запой двамата са
се скарали и са си разменили удари.
61-годишният мъж, който е познат на органите на реда, е задържан до 24 часа.
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ
ШОфЬОр ПОМЕТЕ
сПирка
Пиян шофьор помете
спирка на градския транспорт в софия. инцидентът
е станал на столичния булевард "александър Малинов" в квартал "Младост".
Пострадали няма. Веднага
след произшествието на
водача на автомобила е направен тест с дрегер, който
отчел малко над 1 промила
алкохол в кръвта.
ОБВиНиХа МлаДЕЖи,
ПОТрОШили 12 кОли
районната прокуратура в Пловдив задържа и
привлече като обвиняеми
двама непълнолетни за повреждане на 12 автомобила и кражба. 17-годишният
а. Д. и 16-годишният к. Б.
са обвинени за унищожаване и повреждане на чуждо имущество и за отнемане на движими вещи.
ПОсТраДали При
ТЕЖка каТасТрОфа
катастрофа край Хасково доведе до смърт и две
тежко ранени млади жени. Вероятната причина за
инцидента е несъобразена
скорост в условия на гъста
мъгла. При челния сблъсък
между двата автомобила е
починала жена на 53 години. катастрофата е станала
в местността Ходжова чешма край Хасково. Шофьорката на втория автомобил
- на 21-годишна възраст, и
спътничката й - на 20 години, са настанени в областната болница. Двата автомобила били смачкани до
неузнаваемост.
ОгНЕНа ВЕНДЕТа
В БлагОЕВграД
лек автомобил "Шкода"
пламна в Благоевград.
автомобилът е собственост на ортопеда д-р Пиринчев, който от около година работа в отделението
в МБал Благоевград.
колата е била паркирана пред дома на медика, а
огънят е лумнал след полунощ.
Предполага се, че е
хвърлен коктейл „Молотов“ в купето.
ТриМа В БОлНиЦа
слЕД ПОЖар
Трима души, сред които
6-месечно бебе, са в болница, след като пожар избухна в жилищна сграда на
столичния бул. „Мадрид“.
На място са изпратени екипи на пожарната и
две линейки. Огнеборците са евакуирали всички в
6-етажната кооперация. На
място е оказана помощ на
жена и дете, които са били
обгазени. Други трима души – мъж, жена и 6-месечно бебе, са откарани в „Пирогов” обгазени.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА
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Прозорец към света
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Български

Роден край

11

Богатствата на Лазурния Õижа "Êуìата" бряг и Испания сиìвол на туризìа
Продължение от бр. 3
Има 3 централни фасади: I – Рождество Христово с 3 входа, посветени на Вяра, Надежда, Любов, II – Страстите Христови и III
– Славата Господня – започва
да се строи в
2002 година. Строежът
з а -

на, врязана в каменните стени скулптура на св. Георги. Любопитното за

почЦи
ва през
та
1891 годиде
ла
на с дарения
та
от заможни привБ
ятели и от гражданиар
се
те. Гауди е толкова обло
на
зет от идеята за построяване на храма, че към
края на живота си жи- н е я
че
вее в малка пристройка е,
към него. За 35-те годи- лицето на
ни до края на живота му светеца е така
(1926 година) е построе- изсечено в дърна само една от кулите (а вото, че откъдето и да
по план те са общо 12). го погледнете, той ще ви
След това негови учени- следва и винаги ще среци успяват да довършат щате неговия поглед.
Манастирът
и други 3 кули. Оттогава до ден днешен стро- е огроежът се издържа изцяло от дарения и все още
не е завършен. За
последните 10

годин и
са построени още
4 от кулите на
западната страна.
Прогнозите са, че катедралата може да бъде завършена изцяло
към 2032 година.
В Барселона
има много паркове.
Разхождам се в най-известния - Гюел, проектиран също от Антони
Гауди в квартал Грасиа. Включвам се в автобусна обиколка на
Барселона. Преминаваме през пл. „Испания”,
паметника на Колумб,
пл. „Каталуния”, Националния дворец, Кралския дворец и правим
пешеходна разходка
по булевард „Рамблас”.
Един цял ден отделям
за екскурзия до планината Монсерат, където
посещавам прочутия
манастир, който скоро ще отбележи своята
1000-годишнина.
В градините на манастира Монсерат се намира уникална дърве-

а

ниц

мен. В
неговия музей
се пазят творбите на
много известни художници като Ел Греко, Дали, Дега, Пикасо, Караваджо, Шагал и др. Тук
е и най-старата печатница в света, напечатала първата книга още в
1499 година. Монасите
все още печатат на нея.
Библиотеката съхранява повече от 300 000
тома. В манастира живеят 80 монаси, посветили се в служба на Бога, които са последователи на св. Бенедикт и
стриктно спазват законите на своя патрон –
работа, молитва и приемане на поклонници.
Забележителност в
Барселона е стадионът
Камп Ноу. Той принадлежи на футболен клуб
„Барселона” още от построяването си през

1957 година. Определен
е като петзвезден стадион. Там могат да се поберат повече от 99 000 души, което го прави найголемия стадион в Европа и 11-и по големина в
света.
След Барселона се
отправям към Ница – столицата на
Лазурния бряг.
Той е петият по големин а

град
в ъ в
Франция
(след Париж, Марсилия, Лион и Тулуза) и най-големият на Френската
ривиера. Населението му е 343 895 души.
Основан е през V век
пр. Хр. от гърците като
търговски център под
името Никея, а след 3
столетия е завладян от римляните. И до
днес са запазени римските терми и арени.
Найкрасив а т а
улица в
град а
е

„Променаде дез Англе” – или Английската алея. Това е знаменитата 7-километрова
крайбрежна улица, построена от англичанина Луис Уей през 1830
година за следобедни
разходки под палмите. Улицата е оградена
с дворци и вили в стил
рококо от периода Бел
епок. Тук са и най-известните хотели в града – а пред тях – лазурносиньо море и каменисти плажове! Плажната ивица е от сиви
камъни с големината
на юмрук и там можеш
да легнеш само върху
шезлонг.
В Ница има 18 музея и
галерии – на Матис, Шагал, Реноар, Огюст Роден и други. Всяка година през месец февруари
се провежда прочутият
карнавал в Ница.
Следва
Йорданка хаджи
кОлиМЕЧкОВа

В църковния двор на селцето
Льойгенфелд, Австрия, гости от България и местни жители полагат цветя на гробовете на загинали алпинисти. Между тях е и гробът на българина Крум Новаков, наричан от найблизките си другари още от детските
му години Кумата. Като малък, когато го питали как се казва, той не можел да изговаря звука "р" и отговарял "Кум" вместо Крум. С това име Кумата, го знаели всички. То останало в историята.
На 25 октомври 1913 г. група младежи се събират в София и учредяват секция "Витоша" към Юношеския
туристически съюз (ЮТС), създаден
през 1908 г. в Русе. Между деветте
учредители е бил и Крум Новаков,
родом от Враца, тогава 15-годишен ученик в столицата.
В началото на
1919 г. начело
в ръководството на
Витошката
секция на
ЮТС застанал Кумата. Той проявил изключителна активност и членският
състав на секцията се
увеличил над 500 души. Излетите до близките планини и разходките до местни забележителности станали масово явление. Все понастойчиво се налагала нуждата от
построяването на туристически дом
- хижа за отдих и пребиваване след
продължителни преходи. Инициатор
и идеолог на тази дейност е Крум Новаков. На Първия редовен конгрес
на ЮТС през 1919 г. той апелира за
търсене на финансови възможности
за изграждане на туристически хижи.
На този конгрес с бурни ръкопляска-

ния е прието неговото предложение
при срещите по планинските пътеки
хората да се поздравяват, макар и непознати, като най-добри приятели с
думите "Здравей!", "Здравейте!". Това обръщение от туристически поздрав се превръща в ежедневен битов ритуал и се използва вече близо
век от всички българи, макар и малко
от тях да знаят кой е неговият автор.
Кумата е бил и с ярко поетическо
вдъхновение. Той пише стихове, които посещава на ентусиастите в туристическото дело, на красотата в българската природа. През лятната ваканция на 1921 г. заминава за Тирол
с неколцина приятели. На 2 август
пристигат в красивия Йоцтал, откъдето на 8 август се изкачват на връх
Лохкогел (3045 м). След кратка почивка почват слизане в различни посоки с желанието
да намерят алпийски еделвайс. Крум е
искал да изпрати символичен
поздрав на
туристите
в България.
Обаче до късна
нощ той не се завръща. След два дни
тялото му е намерено в пропаст, където е паднал и загинал. Името му като първа българска жертва в
Алпите станало легенда за европейския туризъм. Нейният тъжен шепот
поразил България. Приятели и съратници решили строящата се туристическа хижа над Златните мостове да
носи името "Кумата".
Днес тя е една от най-посещаваните хижи на Витоша. Хижата е отбелязана като пункт от европейския
маршрут Е4.
Доцент Тодор кЕриН

Âåêîâíè ñåêâîè
Трите величествени
вековни секвои в местността Ючбунар край с.
Богослов, община Кюстендил, са определени
от гласувалите в конкурса "Дърво с корен"
на фондация "Екообщност" за любими дървета за 2017 г. Те събраха 898 гласа в своя подкрепа.
Секвоята е внесена в
България в края на 19
век. Трите извисяващи се над 30 м дървета са засадени край с.
Богослов от лесовъда
Йордан Митрев. Около тях се е оформила
младо поколение гора
от секвои.
Обиколките на дърветата също впечатляват с размерите си: 9 м,
8,20 м и 3,90 м. Секвоената горичка е любимо
място за разходки сред
природата за туристи и
местните хора.
Вековните секвои
ще представят България в конкурса "Европейско дърво на годината 2018", който ще съ-

бере любимите дървета от 13 страни. Гласуването за избор на победител в конкурса ще
се проведе през февруари 2018 г.
Подгласници на секвоите станаха: на второ място - 400-годишен
космат дъб в центъра
на гр. Тервел, номиниран от ученици и препо-

дишен цер край с. Макреш, община Димово.
Неговата история разказа Денис Димитров
от Димово, който е ученик в ПМГ "Екзарх Антим
I" във Видин.
На второ място остана 150-годишен дъб
край Алфатар, предложен за участие от общинската администра-

даватели в СУ "Йордан
Йовков" гр. Тервел, на
трето място - 800-годишен дъб край с. Еловица,
община Трън, номиниран от Людмила Гюрова.
В категория "Вековните дървета говорят"
най-много подкрепа
(54 гласа) събра 600-го-

ция Алфатар, а на трето - 300-годишен горун
край с. Голеш, община
Годеч, самотен потомък
на Великата българска
гора, представен от доц.
д-р Росен Цонев от Биологически факултет
на Софийския университет.
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Съюзен живот

„Достоен живот ли? К’вой туй нещо?”
В голямата зала на
община Шумен кметът
и областното ръководство на СП-2004 – Шумен, зарадваха местните пенсионери с предпразничен концертспектакъл на самодей-

председател на Столичния съвет на СП-2004.
Изпълнител на китара
е Йорданка Георгиева,
председател на Клуба
по интереси в кв. Слатина. На по-късен етап
към групата се включи

ния сатиричен състав
към Столичния съвет
(СС) на СП-2004, в който
се включиха със своите
прекрасни изпълнения
Владимир Маринов, солист на Българското национално радио, ВКТ
„Вдъхновение” – София, район „Младост”,
с ръководител Георги
Богданов. Присъстващите възнаградиха изпълнителките с бурни
аплодисменти. По този
начин публиката цяла
година все така възторжено изпраща всички
спектакли на самодейния сатиричен състав.
Как започна всичко? В
разгара на лятото на
2016 г., докато други се
радваха на морето или
планината, в клуба на
СС към СП-2004 кипеше творческа дейност.
Млад, но много амбициозен, деен колектив – новосформираният самодеен сатиричен състав провеждаше своите репетиции.
Ръководител на групата, автор и сценарист
е инж. Петър Петров,

и известният китарист
Петър Вангелов, който
със своя професионализъм повиши нивото
на изпълнение.
За много кратко време с голямо желание и
труд първият спектакъл „Достоен живот
ли? К’вой туй нещо”
беше готов и последваха много представления пред публиката в София и страната,
която по достойнство
оцени нашата сатирично-музикална творба и
горещо ни аплодираше. Читалищните салони в кварталите „Младост”, „Изток”, „Дианабад”, „Красна поляна”,
„Лагера”, Владая и Перник, културният център
„Лиляна Димитрова” и
националният български университет „Трета
възраст” се изпълваха
от пенсионерите, за които са създадени нашите спектакли. Радваха
им се и пенсионерските клубове в кварталите
„Връбница“, „Лозенец“,
„Подуяне”, „Младост” и
др. В нашите спектакли

4

Български

с подходящ текст и вокално-инструментални
изпълнения самодейците бичуват системата, обрекла българските пенсионери на мизерен и недостоен живот.
Изпълнителите също са
пенсионери и затова играта и песните извират
от сърцата им. Те са естествени и емоционални и подготвени с желание, тъй като са част
от ежедневието на възрастните хора.
По повод 1 октомври
и 1 ноември изнесохме
голям спектакъл в културния дом на Ихтиман
по покана на кмета на
града и председателката на общинското ръководство на СП-2004, които лично присъстваха.
За първия ни рожден
ден получихме от сърце торта.
Измина една година
от създаването на състава, а зад гърба ни вече са толкова много
сърдечни срещи с публиката. Спектаклите ни
предизвикват радостни
емоции и сълзи. Нашите
представления са с вход
свободен и всеки може
да ги посети.
Изказваме най-сърдечна благодарност на
читалищните ръководства, предоставящи ни
безвъзмездно салоните си, както и на нашите районни председатели, без чието съдействие тези изяви биха
били невъзможни.
До нови срещи с прекрасната ни публика! На
всички желаем щастлива нова година!
лилия кръсТЕВа,
член на състава,
софия

Читалища

П

Никога не е късно
за ново начало

овод за моето изложение е разпространеното в
медиите решение на
пленум на ЦС на СП2004 за изключване от
съюза на дългогодиш- чествено здравеопаз- ги Колев, не уважи съзни изявени негови чле- ване, правото на рабо- дателите на съюза, отдали дълги години за негонове поради различия та на техните деца.
Уважаеми прияте- вото утвърждаване.
във вижданията им за
Аз не съм назначена
ролята на пенсионер- ли, в нашето общество
ския съюз и методите има остър дефицит на от Валентина Николона неговото управле- справедливост, дава се ва, за да ме изключва тя.
ние с Валентина Ни- път на некадърните, но Аз съм избрана от мояколова. Има ли право удобни хора. Трудно та организация. СъщоЦС да взема подобни се приемат онези, има- то се отнася и за Стефарешения, при положе- щи куража да отстояват нов. За разлика от нея,
тъй като тя беше назнание че е нелегитимен, своите идеи.
Областният съвет в чена на заплата от натъй като съюзът все
още не е регистриран Перник ще продължи шия членски внос, още
в съда след послед- да работи като силен и преди да бъде пенсиония оспорван конгрес? принципен екип, който нерка. Би трябвало да
И не се ли нарушават разчита на знаещите и знае, че все още е недемократичните прин- можещите. За нас гово- легитимен председател
ципи в него, след като рят резултатите от рабо- и решенията й са неленеудобните на ръко- тата ни. Времето е пред гитимни. И би трябвало
водството хора прос- нас и ние ще покажем да е научила, че истито се изключват, дори какво можем! Обще- ната се ражда в споровете, че критикабез тяхното зната е здравословние, без допитна и не е редно да
ване до органисе изтребваме позациите, в които
между си. Нашачленуват и коита задача е да рато са ги избрали
ботим за благото
за свои ръковона пенсионерите.
дител?
Аз на това съм се
Областнипосветила и не
ят съвет на СПскачам като нея
2004 - Перник,
от партия в паросъзнаваме свотия за собствениите отговорноте си облаги.
сти и ще върСъюзът не е
вим напред, без
фронтова линия.
да се отклоняваНикой няма праме от идеите си.
во да насажда
Пенсионерският
конфронтация, да
съюз има нужда
от промяна, но катя Христова и стефан стефанов изключва по собствено усмотретя трябва да започне от ЦС. Време е от ството ще оценява на- ние. За съжаление ІV
конгрес на СП-2004 не
думи да се премине към шата дейност.
дела.
Боли ме от неспра- излезе с чисто лице, не
Смисълът на нашата ведливостта, от нега- обедини хората, а както
дейност не са екскурзи- тивизма, но няма да се споделят някои делегаите и банкетите – не те предам. Много години ти, „беше цирк и шоу”.
Никога не е късно за
ще променят живота на съм отдала на тази кавъзрастните хора. Ние уза, но не за лични об- ново начало!
трябва да отстояваме лаги. Няма да се примиОбл. съвет на
правото им на норма- ря с това, че конгресът
сП-2004 - Перник
лен живот, на нормални не почете почетния си
катя ХрисТОВа,
пенсии, достъпно и ка- председател ген. Георпредседател

Ïðàçíèê â Áàëâàí
КПИ ,,Здравец” в с. Балван, общ. В.Търново, e открит преди 30 години. Юбилеят бе отбелязан тържествено. В украсения салон на читалището освен
балванчани присъстваха и много гости от община
В. Търново, от институциите в Балван, кметове и
председатели на пенсионерски клубове от региона. Всеки гост получи стикер с логото на клуба,
създадено по повод на юбилея.
Официалната част на празника започна с приветствено слово на председателя на КПИ ,,Здравец” и продължи с поздравленията на гостите и
връчване на почетни грамоти на малко останалите живи основатели на клуба, на бивши председатели, уредници, самодейци, на институции от община В.Търново, които са ни подкрепяли през годините, на спонсори и дарители, благодарение на
които вече имаме лого, имаме компютър, обновихме обстановката в клуба, благодарение на тях организирахме и юбилейното тържество.
След официалната част празникът продължи с
литературно-музикална програма от самодейците
в селото и от децата на Балван. С много аплодисменти бяха изпратени женските хорови състави за
народни и за стари градски песни, както и новосъздаденият танцов състав ,,Надежда”. В края на
тържеството танцьорите слязоха в салона и публиката се присъедини към тях за едно голямо балванско хоро. Празникът завърши с приятелска среща на официалните гости в клуба на пенсионера.

24.I. - 30.I.2018 г.

Нашият клуб е част от сдружение ,,Съюз на пенсионерите-2004”, Велико Търново,чийто девиз е
,,Заедно можем повече!”. И ние в Балван, оставайки верни на този девиз, работим заедно с всички институции
– кметство, читалище,
клуб на пенсионера, училище, дом
за възрастни
хора, дружество на инвалидите,
център за
работа с деца, кризисен
център, детска градина. В
Балван има четири
женски хорови състава с художествен ръководител Тодор Арнаудов: за обработен фолклор, за стари градски песни, църковен
хор и вокално трио. Без тях не минава нито един
празник в селото. Освен на местно ниво те имат и
много участия на фестивали от регионален и национален мащаб. Благодарим за техния талант и
за всеотдайния им труд.
В две последователни години кметството, читалището и клубът на пенсионера организираха

в Балван Празник на баницата. Специален гост на
първия празник на баницата в Балван беше посланикът на Египет Нейно превъзходителство Манал
Ел Шанауи.
През по-миналата година самодейците от Балван с обичая ,,Жътва” участваха на Международния кулинарен фестивал във В. Търново и в София,
а през миналата година и на Международния
фолклорен фестивал във Вършец.
По традиция в Балван със специални ритуали се отбелязват национални и местни празници. А рождените дни са едни от най-чаканите
празници за членовете на клуба,
всеки има своя ден на внимание,
признателност и пожелания.
Благодарим за подкрепата
на общината, на председателя
на областния и общинския съвет
на СП-2004 Радка Маркова. Благодарим на кметовете на Балван през
годините и на настоящия кмет Недьо Георгиев, който освен инициатор е и един от
основните организатори и участник в духовния
живот на селото. Благодарим на самодейците и на
децата от Балван. Специално благодарим на спонсорите и на дарителите.
Честит юбилей!
кина сТаНЧЕВа, председател на кПи
,,Здравец”, с. Балван, общ. В. Търново
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

24.I. - 30.I.2018 г.
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Трибуна

Ще се пребори ли Земан за втори мандат Нека се знае
и помни

Чешкият президент Милош дентски мандат от мюсюлманЗеман оглави първия тур на из- ските бежанци. Неотдавна в обборите, на които се бори за вто- ръщение към нацията Земан
ри петгодишен мандат. Земан заяви: „Убеден съм, че концепспечели 39 процента от гласо- цията за миграционните квовете. Втори, с 26%, е 68-годиш- ти ще свърши на бунището на
ният Иржи Драхош, бивш пред- историята и никой няма право
седател на Чешката академия
на науките. Двамата изпре- коментираме
вариха значително другите
7 претенденти. Като далеч
под очакванията се представи бившият премиер Мирек
Тополанек, чието правителство падна от власт през март
2009 г., докато страната беше ротационен председател
на Европейския съвет. Също
като първия тур и балотажът
ще се проведе в два дни – на
Милош Земан и Иржи Драхош
26 и 27 януари.
Чехите избират едва за вто- да ни диктува кого да допускари път пряко свой държавен ме на наша територия.” Критиглава, който има по-скоро це- куван, че разделя нацията, опремониални функции. Успехът итният политик печели непрена 73-годишния Милош Земан къснато популярност, особено
на първия тур при 61% избира- сред пенсионерите и хората с
телна активност не е изненада. по-ниско образование.
Екипът му не пускаше реклами
Милош Земан е убеден, че
по телевизиите, но през пър- ще спечели на балотажа, заявия мандат президентът обика- вявайки, че преди пет години е
ляше страната и водеше мащаб- получил на първия тур 24% от
на кампания за подобряване гласовете, а на втория – 54%.
жизненото равнище на хората. А сега при близо 40% от пърЧесто представян с етикета вия тур не смята да загуби на
„проруски”, самият Земан не втория от Иржи Драхош, когокрие симпатиите си към пре- то не пропусна да поздрави с
зидента Путин. Бившият пре- второто място.
миер от СоциалдемократичеОпонентът на Земан е проската партия е известен ев- фесор по химия. Автор е на дуроскептик и раздухваше страх зина патенти, но е новак в попо време на първия си прези- литиката. Драхош също крити-

кува квотите за бежанци като
съвсем неправилна идея и лоша стратегия на Евросъюза, но
за разлика от действащия президент той е твърдо против
провеждането на референдум
за членството на Чехия в Евросъюза. А също подкрепя въвеждането на еврото,
въпреки че наскоро анкета установи, че 85,2% от чехите са против приемането
на единната валута. По време на предизборната кампания той заявяваше, че иска
да намали поляризацията на
чешкото общество.
Анализаторите очакват,
че Драхош ще получи подкрепата на отпадналите на
първия тур кандидати и
предричат още по-напрегната битка на балотажа. Той
обаче даде знак, че съзнава колко много чехи биха
предпочели човек от народа за държавен глава вместо учен, откъснат от живота.
Вярно, че държавният глава
на Чехия има до голяма степен представителни функции
и не разполага с политическа
власт, но след като портретът
му е във всяка класна стая,
това означава, че той оказва голямо влияние върху общественото мнение.
Така че не е без значение за
страната кой и в бъдеще ще
задава тона в дебатите по обществени въпроси.
Цветан ИЛИЕВ

140 години от Руско-турската война

Началник-щаб на опълчението

От стр. 1
Бойна формация, начело на която застават офицери от руската армия, прославила
се с бойните подвизи
на Шипка, при Шейново, Стара Загора…
За началника на българското опълчение генерал Столетов се знае
много. Известни са и
другите от командния
състав, но сравнително
по-малко е писано за началник-щаба на Българското опълчение генерал Ефим Ефимович
Ринкевич.
Той е роден на 24
февруари 1846 г. в Тула. Произхожда от стар
дворянски род. От ма-

лък остава кръгъл сирак. Негови роднини го
отглеждат и възпитават.
Възмъжаването му е в
Пажеския на негово императорско величество
корпус, в който се обучава до 18-годишна възраст. На 23 май 1864 г.
е удостоен във воински
чин камер-паж в Лейбгвардейския конногренадирски полк. От ноември 1875 г. е в състава на офицерския корпус със звание подполковник. Поддържа оживена преписка с деятелите на Московския славянски комитет. Дарява лични средства при
формирането на Българското опълчение

през 1877 г.
От бойния летопис научаваме, че
на 19 април 1877 г.
той встъпва в длъжност началник-щаб
на Българското опълчение. На друго
място в същата документация е посочено, че с рапорт
от 16 ноември до
началник-щаба на
действащата армия
генерал Столетов
(като началник на
Българското опълчение) изискали да
бъдат командировани
в негово разпореждане
подполковник Е. Ринкевич, майор П. Калитин и
българинът полковник
К. Кесяков.
Като началник-щаб
на Българското опълчение Е. Ринкевич проявява особени грижи за неговото укрепване като
самостоятелна войскова единица. По време на
боя при Стара Загора на
19 юли 1877 г. съдейства за запазване целостта на линията на отбраната и за събиране на
разпръснатите при отстъплението части. За
проявени командни качества в боя на 17 септември 1877 г. получа-

ва високата воинска награда „Златно оръжие“
с надпис „За храброст”.
Участва и в бойните
действия при отбраната
на Шипка в тежките августовски сражения. На
9 август е ранен в коляното, за което е откаран
в болницата в Търново,
а после и в Русия. Продължително време е на
лечение в Москва, там
описва пребиваването
си в Българското опълчение. Ринкевич е награден с орден „Св. Владимир” втора степен с
мечове и лента за създаването на опълченската формация и отделно
с орден „Св. Станислав”
втора степен с мечове
и сребърен медал за отбраната на Шипка.
След оздравяването
си полковник Ринкевич
е на военна служба на
различни длъжности.
Умира на 5 декември
1896 г. на 50-годишна
възраст. Погребан е в
Тифлис – днешния Тбилиси, Грузия. Далеч от
обичната му България.
Но българският народ,
към който той питаел неимоверно силна
обич, не може да го изтрие от паметта си“.
Христо ЦЕКОВ

От стр. 1
България поддържаше дипломатически
отношения с над 120 държави в света и развиваше търговия със страни от всички континенти. Изградихме модерно селско стопанство и мощна индустрия и бяхме в челото на класациите по брутен вътрешен продукт. За да престанат спекулациите по отношение на това, което градихме, ще публикуваме под заглавие „Нека се знае и помни” поредица от материали, които недвусмислено показват успехите на обществено-икономическия строй, при който живяхме, и какво сме постигнали тогава.
За периода 1979-1988 г. САЩ увеличават
БВП на глава от населението със 182%, Япония с 275%, Германия със 158%, Франция със
157%, а България увеличава БВП на глава
от населението с 234%. Това ще рече, че
България по време на комунизма, дори и в
годините на перестройката, никога не е била
в рецесия, камо ли фалирала, както тръби западната пропаганда.
По брутен вътрешен продукт на глава от
населението през 1988 г. България се изкачва на суперпрестижното 25-то място в света.
За сравнение през 2013 г. България вече се
е сринала до 78-мо място в света по брутен
вътрешен продукт на глава от населението по
данни на Международния валутен фонд.
Преди перестройката България е произвеждала 40% от всички компютри, продавани
по линия на Съвета за икономическа взаимопомощ.
През 2014 г. България е с най-ниския номинален брутен вътрешен продукт в Евросъюза,
най-висока квота на мизерия – 21,8%, по данни
на Международния валутен фонд и Евростат,
и най-много извънбрачни раждания в Европа.
Данните са взети от Националния статистически институт. Те са официални и общодостъпни. Така че всеки гражданин може да отиде
и да си направи справка. Крайният резултат
от изследването е потресаващ! Ето и фактите:

ПРОИЗВОДСТВО:

Първа група показатели - какво е произвеждала България през 1988 г. Това е последната нормална година, преди да дойде така
наречената демокрация. Сравняваме 1988 г.
с 2014 г. И ето какъв е резултатът по отрасли:
Металообработващи машини: През 1988
г. сме произвели 17 440 броя. За сравнение, през цялата 2014 г. сме произвели едва 1930 броя.
Електрокари: През 1988 г. – 47 400 бр. –
През 2014 г. – 180 бр.
Мотокари: През 1988 г. – 35 100 – През
2014 г. – 210 бр.
Домашни хладилници: През 1988 г. –
111 000 бр. – През 2014 г. – 0 бр.
Цветни телевизори: През 1988 г. – 124 300
бр. – През 2014 г. – 0 бр.
Памучни платове: През 1988 г. – 362 млн.
кв. м. – През 2014 г. – 8 млн. кв. м.
Вълнени платове: През 1988 г. – 45 млн.
кв. м – През 2014 г. – 2,4 млн. кв. м.
Месо: През 1988 г. – 565 600 тона – През
2014 г. – 150 000 тона Тоест- 4 пъти по-малко
Мляко: През 1988 г. – 2,5 млн. литра – През
2014 г. – 70 хил. литра. Тук спадът е потресаващ – 34 пъти по-малко количество!!!
Зеленчукови консерви: През 1988 г. –
344 000 тона – През 2014 г. – 67 000 тона.

ИЗНОС:
Електронни калкулатори: През 1988 г. –
46 700 бр. – През 2014 г. – 0 бр.
Електрокари: През 1988 г. – 44 700 бр. – През
2014 г. – 0 бр.
Следва
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Български

Х АПВ АЙ ТЕ ФЪС Т ЪЦИ

Фъстъците са една от
най-полезните храни, която ни осигурява добри количества витамини А и Е,
минерали като магнезий,
фосфор, цинк, желязо, фолиева киселина и други.
Антиоксидантите в ядките инхибират растежа на свободните радикали, като
по този начин се
намалява рискът
от редица възпаления в организма.
За да извлечем максимална полза от тях, е
важно да ги ядем печени
и по възможност без добавени сол и други овкусители.
Ползите от фъстъците (освен ако не страдате
от алергия, не ви причиняват образуване на газове и
други нежелани реакции):
Намаляват риска от
диабет. Според някои проучвания умерената консу-

мация на фъстъци може да
намали риска от диабет с
21%. Това се дължи още
на наличието на манган в
ядките – минерал, който
и г -

р а е
важна роля в метаболизма
на мазнините и въглехидратите, абсорбцията на
калций и регулирането на
кръвната захар.
Подобряват паметта. Фъстъците също като орехите са наричани
храна за мозъка. Вкусните ядки са богати на вита-

мин В3 (ниацин), подобряващ функционирането на
мозъка и повишаващ паметта. Също така съдържат флавоноид, наречен
ресвератрол, който помага за подобряване на
притока на кръв към
мозъка. Серотонинът е един от
ключовите мозъчни химикали, участващи
в регулирането на настроението. Нарушаването на секрецията
на серотонин от нервните клетки в мозъка е причина за появата на депресия. Фъстъците съдържат
аминокиселина, наречена триптофан, която подпомага освобождаването
на серотонин, като по този начин помага в борбата
с лошото настроение.
Намаляват риска от
болестта на алцхаймер.

Проучванията доказват,
че консумацията на храни, богати на ниацин, като фъстъците, намалява риска от развитие на
болестта на Алцхаймер
със 70%. Четвърт чаша
фъстъци може да осигури почти една четвърт от
препоръчителната дневна доза ниацин. Те са добър източник на биотин
(В-витамин - витамин В7),
който е жизненоважен за
растежа на косата и цялостното здраве на скалпа. Той се синтезира в организма, но се съдържа
и в редица хранителни
продукти. Дефицитът на
биотин може да доведе
до загуба на коса. Фъстъците са добър източник
на този витамин и фолиева киселина, които допринасят за здравината на косата. Ядките съдържат и достатъчно витамин С и омега 3-мастни
киселини, които укрепват
космените фоликули.

Çàùî íàé-÷åñòî ãîòâèì íà 180î

К

огато приготвяме ястие,
най-често се придържаме
стриктно към рецептата или
ако експериментираме, добавяме нови съставки към храната.
Температурата на печене обаче е
от изключително значение. Колкото и усилия да сме вложили, те
може да се окажат напразни, ако
ястието е недопечено или прегорено. Затова при повечето рецепти се изисква да готвим на 180о.
Което не знаем обаче, е защо това е така.
Фурните са метод за високотемпературна обработка. Когато се пече във фурна, се създава

температурен градиент в храната. Това означава, че се получава
храна, която е много гореща на
повърхността си и все по-малко
гореща към центъра. При печене температурата от реотаните и
стените на печката бавно се разпространява към вътрешността
на ястието, а умерената температурата от 180о е подходяща за
целта, тъй като при нея има баланс между изпичане на цялостното ястие и на вътрешността му.
180о са подходящи за приготвянето на разнообразни печива и
други блюда, въпреки че в много от случаите сходен резултат
може да се постигне с по-висока температура за по-кратко време или с по-ниска температура за
по-дълго време, както и на кекс,
сладки и други десерти, зеленчу-

ци, месо, хляб и други вкусотии.
Изключение правят големите
парчета месо като бут или плешка, защото, за да станат сочни и
крехки, се изисква по-ниска температура - около 90о. При карамелизиране или алангле вътрешност е препоръчително градусите да са над 220. Пиците също изискват печене на по-висока температура, понякога дори
над 280о.
Доказано е, че най-подходящата температура за печене е 180о.
Колкото повече температурата
се увеличава, толкова рискът е
по-голям отвън храната да прегори, докато остане сурова отвътре, както и да се превиши температурата на пушене на мазнината. Второто е непрепоръчително от здравословна гледна точка.

Киселото зеле -

традиционен лек
Ако страдате от язва
или проблеми с червата, не пренебрегвайте
тази традицоннна зимнина. Може да се изненадате, но киселото зеле също като сока от
прясно зеле помага за
лечение на язвената болест. За разлика от други зеленчуци при ферментацията зелето не
само запазва полезните си свойства, но и ги
умножава. Млечнокиселите бактерии играят ролята на консерванти за витамините,
включително и на толкова полезния витамин
U. Освен това подобряват дейността на стомаха и червата, помагат за
преработка на храната
и повишават имунитета. Американски гастроентеролози установили, че когато в храната на болни от пептична
язва се включи всеки-

дневна консумация на
кисело зеле, те оздравяват 2 пъти по-бързо.
Киселото зеле помага
при възпаления на стомаха и червата, тъй като
е отличен пробиотик. В

случая млечнокиселите
бактерии действат противомикробно и пречат
на развитието на болестотворните микроорганизми, убиват продуктите от тяхната обмяна на веществата. Твърди се, че ако в продължение на 2-3 седмици

ядете по 200 г сурово
кисело зеле дневно, ще
решите стомашните си
проблеми.
Освен това киселото
зеле е протектор срещу рака. Установено

е, че по време на процеса на ферментация
се произвеждат изотиоцианати, които възпрепятстват растежа
на ракови клетки. Глюкозинолатите активират естествените антиоксидантни ензими в
организма. Бактериите

на млечната киселина
пък активират имунната система, а по този начин и съпротивата
срещу туморите, пречат на чревните ензими да превръщат безопасните предканцерогени в опасни канцерогени.
Нещо повече, преди
години микробиологът
проф. Янаки Караджов
се спасил от рак на дебелото черво благодарение на зелев сок и
прополис. За да може
да пие големи количества зелева чорба, той
приготвял киселото зеле по специална рецепта, така че тя да не е
много солена: вместо 5
на сто той слагал 0,9 на
сто сол, при това морска, тъй като в нея се
съдържа по-малко натриев хлорид, към зелевия сок по-късно добавял и прополис на
прах. Разбира се, соколечението съчетавал и с определен хранителен режим.

съветник
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ИЗПИТАНИ
РеЦеПТИ
При нисък пулс

За да се лекува,
трябва да се установи
причината. Ето няколко рецепти, които повишават пулса и подобряват състоянието.
Залейте с чаша
водка 50 г борови иглички и оставете сместа да престои 10 дни.
След това прецедете и
приемайте по 20 капки
от тази настойка три
пъти на ден 20 минути преди ядене. Курсът на лечение е 2-3
седмици.
В завряло половин литър червено
сладко вино добавете 50 г смлени семена от копър. Оставете
сместа да ври 10 минути, след като изстине, прелейте в стъклен
буркан. Дръжте в хладилника и вземайте по
1 с. л. три пъти на ден
20 минути преди ядене. Курсът на лечение
е две седмици. Десет
дни се почива и рецептата можете да повторите.
Смелете 100 г чесън и залейте с чаша
водка. Добавете 25 г
аптечна настойка от
прополис и 50
г мед.
Размесете добре и
оставете за 10
дни на
тъмно
топло
място.
С л е д
т о в а
п р е цедете. Вземайте
по 1 ч. л. преди закуска, обяд и преди сън.
Курсът на лечение е
две седмици.

При световъртеж

 кромид
лук.
Настържете на ситно ренде и накиснете във вода за 2 часа.
Прецедете и пийте само по 2-3 глътки на ден.
На всеки 2 дни почивайте 3 дни.
Морско зеле. За
често срещания световъртеж с неизвестен произход трябва да се взема преди ядене по лъжичка
от изсушени морски
водорасли – морско

зеле. То прочиства
организма от токсини и укрепва нервната система, ако се
приема ежедневно.
От изсушеното морско зеле се взема по
1 ч. л. на ден с малко
течност.
 анасонови капки с шоколад. Ако се
почувствате замаяни, вземете парче
шоколад или захар,
капнете върху него
две капки анасоново масло (за перорално приложение)
и го изяжте.
горчица. Когато ви се вие свят, може да вземете малко горчица за мазане
и да я поставите на
носа, както и да сложите горчица върху
прасците. След това легнете и отпочивайте със затворени
очи и напълно спокойни.
Отвара от живовляк.

1. Смилат се пресни
или сухи листа от живовляк. Една с. л. залейте с чаша вряла вода. Оставете запарката да престои захлупена един час. После
прецедете и подсладете с 1 ч. л. мед. Получената запарка се изпива наведнъж през
нощта.
Лечението
продължава 10 дни.
2. Сипете две лъжици плод живовляк
в 2 чаши вряща вода,
захлупете и оставете
да престои един час.
След това прецедете и пийте през деня 30 минути преди
хранене.

24.I. - 30.I.2018 г.

Медицина

Çà âàøåòî
Фармацевти препоръчват
„ÕÅÏÀÒÎÔÅËÈÍ“
ли хепатит и често изследват чернодробните си
показатели, което показва ефективността на продукта.
„ХЕПаТОфЕлиН“ повлиява
положително състоянието на черния дроб по напълно натурален
начин.
 „ХЕПаТОфЕлиН“ е висококачествен френски продукт, който се произвежда
елиз Октай мехмедали,
по Licaps® техномаг.- фармацевт, аптека логия за бързо ус„36.6 - Център“ - Пловдив вояване от организма.
 Съдържа: екстракт
Черният дроб е „химичната лаборатория“ от бял трън, екстракт
на организма. Злоупо- от артишок, екстракт
требата с алкохол, ци- от глухарче и ленено
гари, лекарства и про- масло.
 Дневен прием от 2
дължителното лечение
на вируси могат да пре- капсули.
„ХЕПаТОфЕлиН“ е
дизвикат увреждания на
висококачествен френчерния дроб.
При натоварване на ски продукт, който се
този важен орган мета- произвежда по Licaps®
болизмът е сериозно за- технология за бърза абстрашен. Това може да сорбция от организма:
 без разтворители;
доведе до чернодроб без консерванти;
на стеатоза – затлъстяване на черния дроб. Хепатофелин пречиства черния
дроб от токсините, повлиява възстановителните свойства, регенерира чернодробните клетки.
Може да се
използва както за профилактика, така и
при лечение на
различни хепатити и чернодробни възпаления. Имаме много добри отзиви от
пациенти, които са прекара-

 без глутен;
 без захар;
 без ГМО.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

Силимаринът е основна съставка на белия трън. Той е уникален флавоноиден комплекс, съдържащ силибин, силидианин и силихрисин. Тези фитохимикали на белия трън са
предмет на десетилетия
проучване поради техните полезни свойства.
През 1968 група немски учени откриват активния флавоноиден
комплекс наречен силимарин, който дава на
белия трън полезните
свойства.
Оттогава стотици изследвания са направени върху силимарина и е одобрен от немската
kommission-e
monographien (най-точната налична информация за безопасност и
ефикасност на билки)
като поддържаща терапия за състояния на възпален черен дроб като
цироза, хепатит и мастни натрупвания, причинени от алкохол и други
токсини.

Търсете в аптеките без рецепта!
Пðîèçâåäåíî îò CAPSUGEL – Ôðàíöèÿ, åêñêëóçèâíî çà Âèòà Õåðá.
Çà êîíòàêòè: Âèòà Õåðá, òåë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg/
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Êàêâè îïàñíîñòè êðèÿò
çà çäðàâåòî âèñîêèòå
íèâà íà êðúâíàòà çàõàð
è íàðóøåíèòå
ôóíêöèè íà ïàíêðåàñà
Може ли да бъде
предотвратен диабетът?

За да сме здрави,
е нужно да поддържаме физиологични
нива на кръвната
захар, особено при
хора с диагностициран диабет. Безспорно правилният хранителен режим и физическата активност
са важни, но за съжаление недостатъчни, особено когато
задстомашната жлеза не функционира
правилно и не произвежда инсулин.
В последните години научните изследвания са съсредоточени върху
функционирането
на панкреатичните
клетки (именно тези
клетки са отговорни за производството на инсулин, който разгражда кръвната захар) и връзката като цяло на
панкреаса с другите
жлези в тялото. За да
се стимулира, панкреасът се нуждае
от група биоактивни
вещества като флавонолови гликозиди,
бифлавоноиди, проантоцианидини, фитостероли, терпенови лактони, ензима с
мощно антирадикалово действие супероксиддисмутаза,
полизахариди, органични киселини,
аспарагин, гинколови киселини, алкилфеноли, восъци
и други, които се съдържат в някои рас-

тения. Някои
от тези вещества стимулират отделянето на инсулин
от бета-клетките на панкреаса, а други съдържат
вещества с подобно на
инсулина действие и
по този начин може
да се въздейства комплексно върху диабета. Комбинация от тези мощни фитонутриенти е продуктът „Диабексин“ – базиран
е на разработките на
академик Хлебаров от
концентриран извлек
от 4 растения, които
в комбинация могат
да понижат нуждите
на организма от допълнителен прием на
инсулин.
„Диабексин“ дава
много добри резултати и при усложнения
при диабет, свързани
със зрението, кожата,
бъбреците, диабетна
невропатия и др. Про-

дуктът е е концентрирана течна формула, която съдържа няколко активни
компонента, работещи едновременно
както в поддържане нормалното стимулиране на панкреаса в производството на инсулин, така
и в правилната резорбция и разграждане на въглехидратите. Концентрираните извлеци са и
неизменна подкрепа при съпътстващите диабета състояния
на сърдечни заболявания, нарушение на
зрението или бъбреците и др.
Препоръчва
се
приемът на Диабексин за период от
поне три месеца, така че да се постигне траен резултат в
нормалното функциониране на панкреасната жлеза и нормалната регулация
на кръвната захар в
организма.

Продукта „диабексин” можете да поръчате
директно на телефон 0877 72 10 40, както
и на интернет страницата
http://tonik.info/diabexin/ или в аптеките.
ПрОМОЦиОНалНа ЦЕНа:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
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ДИСКОПАТИИ
Установено е, че
повече от 90% от
страдащите от дискова болест могат успешно да се лекуват
консервативно. Над
100 вида специални омесващи и разтриващи техники на
специалния японски

тури, мускулния спазъм около гръбнака,
сковаността и болката. Нещо повече във ВъЗсТаНОВиТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър на фирмата се
прилагат и допълнителни хидромасажни
процедури с използ-

26 ГОДИНИ “БИО еНеРГО СПеКТЪР”
Център за
масажи

Възстановителен
сПа център

софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

масаж на проф. М.
Сайонджи освобождават безболезнено
ставните блокажи по
протежение на целия гръбначен стълб,
както и прищипаните нервни коренчета. Вече 25 години в
ЦЕНТър За МасаЖи
“БиО ЕНЕргО сПЕкТър” тази безлекарствена терапия помага на хора, страдащи
от гръбначни и тазови проблеми, болки в главата, раменете, врата и крайниците, някои заболявания на нервната
система и обмяната
на веществата. Мануалните масажи засилват кръвообращението не само в засегнатите участъци, а и в
цялото тяло, като подобряват мускулния
трофик и статиката
на гръбначния стълб.
Нещо повече - чрез
паралелното прилагане на аурикулотерапия, зонотерапия,
акупресура, подходяща физиотерапия и
оздравителна японска гимнастика се
лекуват последствията от възпалението и
травмираните струк-

ването на лековити
соли от Мъртво море
и ароматерапевтични масла. Използваните арома- и олигопродукти имат допълнителен оздравяващ
ефект. Комплексната
терапия съкращава и
времето за възстановяване на организма,
като успоредно регулира естествения му
енергиен баланс.
Не бива да се забравя, че дископатията може да възникне изведнъж - при
рязка промяна на положението на горната част на тялото (завъртане, изправяне,
навеждане), при вдигане на тежести, след
прекарани травми и
злополуки, от наднормено тегло, статична неправилна
стойка на работа и
покой.
Дисковите болести
трябва да се лекуват навреме, предупреждават специалистите, тъй като всяко
едно забавяне може
да доведе до по-сериозни заболявания,
като дискови хернии
и частични парези на
долните крайници.
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ÒÅÑÒÂÀÉÒÅ
ÇÄÐÀÂÅÒÎ ÑИ

ЗаПОВЯДаЙТЕ В НаШиТЕ слуХОПрОТЕЗНи ЦЕНТрОВЕ:
сОфия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОвдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

Всички знаем колко важно е да наблюдаваме здравето си. Но
малко от нас обичат да
посещават лекарския
кабинет. Ето лесен и
бърз начин да проверите здравословното
си състояние, без да
напускате дома си:
1. Вземете лъжица и
я издърпайте по цялата повърхност на езика, като я навлажните
обилно със слюнка.
2. Пъхнете лъжицата в прозрачна торба
и я поставете под ярка светлина - слънчева
или от лампа.
3. Изчакайте 1 минута, след което проверете лъжицата.
 Чиста лъжица, без
петна и лоша миризма
- нямате проблеми със
здравето на вътрешни-

те органи.
 Ако има миризма:
- Силна, остра – проблем с белите дробове
или стомаха.
- Сладка - симптом за
поява на диабет.
- Амонячна - бъбречни проблеми.
 Ако има петна:
- Бели или жълти
с дебело покритие –
проблеми с щитовидната жлеза.
- Лилави - бронхит,
лошо кръвообращение, висок холестерол.
- Бели - наличие на
респираторна инфекция.
- Оранжеви - бъбречно заболяване.
Важно! Не забравяйте, че този метод
има информационен
характер и не заменя
препоръките на лекар!
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ÀËÒОÐÈß и заáоляванията 48 000 СА БОЛНИТе
на дихателната систеìа ОТ ГРИП У НАС

Острите белодробни
заболявания водят до
краткотрайна загуба на
работоспособността, а
напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за трайно инвалидизиране. В
около 10% от възрастното население се установява изразена в
различна степен дихателна недостатъчност.
При хроничната дихателна недостатъчност
се наблюдава нарушение в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради задушаване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална
хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в
организма и съответно
по-ниското му съдържание в тъканите), но
без хиперкапния (повишено съдържание на
въгледвуокис), тъй като въглеродният двуокис преминава през алвеоларно-капилярната
мембрана 25 пъти полесно 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 тера-

пия на заболяванията
на дихателната система. Лечебни растения
се прилагат в профилактиката и в помощ
на терапията както при
възпаление на горните
дихателни пътища, така
и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е
едно от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са
богати на слузести вещества, които способстват за омекотяване
на бронхиалните секрети и за по-лесното
им отделяне от бронхиалното дърво. Екстра-

ктите 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 найнапред 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.

Заболелите от грип в момента са към 48 000 души в страната, обяви директорът на Центъра по
заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.
В някои от областите има значително повишена заболеваемост. Това са Перник, Пазарджик,
Смолян, София-област, Сливен, обясни проф. Кантарджиев.
„За 5 дни сме изследвали 134 проби, като са доказани пет вируса H1N1 (пандемичен грип), H3N2.
Останалите 34 са група B. Той обикновено се явява в началото и в края на епидемията. Засега 34 са
група B, а 6 са група А“, подчерта той.
По думите му засегнатите с много положителни
проби от група В са Пазарджик, Сливен, Благоевград, където има група А - H3N2 и H1N1.
„H1N1 е този, който преди години наричахме
„свински грип“, H3N2 е грипът, който в момента
доминира в САЩ и Западна Европа. До две седмици ще можем да кажем кой от тях ще вземе превес. Засега прави впечатление, че наистина е много голям процентът на група В грипни вируси“, каза още проф. Тодор Кантарджиев.

Топенето на ледовете може
да доведе до завpъщането
на опаcни болеcти

глобалното затопляне и cъпътcтващото го повишаване на темпеpатypите може да доведат
до pедица негативни
поcледcтвия за планетата, включително
и до възpаждането
на отдавна изчезнали болеcти.
учени, pаботещи на
Поляpния кpъг пpез
поcледните няколко
деcетилетия, попадат
там на pедица виpycи,
които един ден биxа
могли да cе
завъpн а т
н а

зем я та, ако
вечната замpъзналоcт на земната коpа в теpитоpиите около севеpния полюc започне да cе затопля, пише наyчното издание „сайънc
алъpт“.
Пpез 2015 г. изcледователи в сибиp откpиxа т. наp. Mollіvіruѕ
ѕіbеrісum – 30 000-годишен виpyc, който
ycпя да заpази амеби
по вpеме на лабоpатоpен екcпеpимент.
само деcетилетие поpано yчените откpиxа
в pycката тyндpа пъpви по pода cи виpyc,
cъдъpжащ 1200 гена c дължина два пъти по-голяма от та-

зи на тpадиционните
виpycи. За cpавнение
виpycът ХиВ има cамо 9 гена.
Наcкоpо изcледователи ycтановиxа, че
подобни виpycи биxа
могли да избягат от
cвоите „замpъзнали
затвоpи“, въпpеки че
cпоpед автоpа на в.
„Ню Йоpк таймc“ каpл
Цимеp това за момента е малко веpоятно,
тъй като те не „изпълзяват“ от земята,
а cе „pазмpазяват“ в
лабоpатоpии.
О т кpитите

дpевн
и
виpycи
cе
pазличават по няколко неща от тези, които въpлyват по земята
в момента. На пъpво
мяcто те cа значително по-големи, в някои cлyчаи до 30 пъти. разполагат и c повече гени. Mollіvіruѕ
ѕіberісum например
има 500 гена, които дават инcтpyкции
за пpоизвеждане на
пpотеини. Виpycите
не cе cмятат за живи cъщеcтва, но някои от техните гигантcки пpедшеcтвеници
пpитежават качеcтва,
наподобяващи фyнкциониpащ метаболизъм.

24.I. - 30.I.2018 г.

Медицина
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Дълголетие

Сербо IQ

мемори комплекс
435 mg, 30 капсули

Пðåç 2018 ã. áåçïëàòíè î÷íè ïðåãëåäè
ïî çàÿâêà íà ïåíñèîíåðñêèòå êëóáîâå

Тази година Националната кампания „Право на зрение“ ще даде възможност на председателите на пенсионерските клубове да осигурят информационна беседа и безплатен преглед за заболяванията катаракта и глаукома на
своите членове. Нужна е единствено заявка по
телефона – 070010126 (на цената на градски
разговор). Заявки се приемат всеки работен
ден от 10 до 17 ч.
„Тази година решихме да направим кампанията още по-ефективна, защото се срещаме с
много възрастни хора и слушаме техните съвети. Получихме много запитвания от председатели на пенсионерски клубове и други организации, кога ще ги посетим. Има много клубове с
богата здравно-просветна дейност, както и културни събития, има много загрижени за своите
членове председатели. Посещавали сме много
градове, но по наша преценка. Сега решихме
да създадем по-тесен контакт с всички организации, които държат на своите членове“, обясни Юлия Андреева, координатор на националната кампания.
Вече са подадени заявки от 15 клуба, посетен е и първият от тях – в гр. Камено, Бургаска
област, по покана на председателя г-жа Вълева. Посещението включва беседа, раздаване на
информационни материали за очни заболявания, изчисляване на индивидуалния риск от катаракта и глаукома, безплатен преглед на място от специалист-офталмолог. Включването в
графика ще става с предимство за организации с повече членове и населени места, в които кампанията не е гостувала. Заявка може да
бъде подадена и от друга организация на възрастните хора – читалище, общинска администрация, и пр.
Междувременно ново проучване показа, че
за 89% от хората зрението е най-важното сетиво, но само 43% се преглеждат редовно при
очен лекар. Анкетираните са на възраст 60+,
тъй като те попадат в основната рискова група
за развитие на катаракта – причина номер 1 за
предотвратима слепота. 77% от запитаните считат, че ако развият катаракта, биха се чувствали в тежест на семействата си. 87% са притеснени от повишен риск от падане или нараняване, 89% биха спрели да се занимават с нещата, които обичат.
Най-честите симптоми на катаракта са: замъглено или двойно виждане, затруднено виждане през нощта, заслепяване от светлината,
чести промени в диоптрите, чувствителност към
светлината, влошено цветно виждане, двойно
виждане с едното око.
Появи ли се веднъж, пердето се лекува само
оперативно. Процедурата е амбулаторна, не е
необходим престой в болница. Тя трае около 20
минути, извършва се с местна упойка, безкръв-

на е и безшевна. Естествената помътняла леща
се заменя с нова изкуствена леща. Операцията се извършва само от офталмолог, специално обучен затова.
Новото поколение изкуствени лещи са меки,
разработени от биосъвместим материал и помагат да виждате добре наблизо и надалеч без
очила, коригират и някои аномалии на очите
като астигматизъм, късогледство и далекогледство. Изкуствената леща остава в очите доживот. Затова материалът, качеството и реномето
на производителя имат голямо значение.
как се избира изкуствена леща?
Трябва да споделите с вашия офталмолог
възможно най-много подробности за начина
ви на живот – познавайки навиците ви, той ще
може да прецени какви са очакванията ви към
зрението. Попитайте за марката и производителя на лещата, която ви се препоръчва. Само
лещи от утвърден и дългогодишен производител са преминали достатъчно клинични проучвания, за да гарантират добро зрение.
Видове вътреочни лещи
Най-честото деление е монофокални и
мултифокални. Монофокалните могат да предоставят ясно зрение за далеч, за близо трябват очила. Мултифокалните лещи са създадени за хора, които не искат да носят очила. Препоръчват се на активно работещи хора, които никога не са носили очила или не могат да
свикнат с тях. Особено подходящи са за хора,
на които им се налага често да отместват погледа си на различни разстояния (например
карате кола и трябва едновременно да следите както пътя (надалеч), така и показанията на таблото (наблизо). Има и лещи, коригиращи астигматизъм.
Избирайте лещи, които осигуряват защита
срещу UV лъчите и вредната синя светлина, излъчвана от електроуредите. Вредните лъчи необратимо увреждат ретината и макулата на окото и способстват за поява на необратима слепота. Особено уязвими са очите на диабетиците.
Здравната каса заплаща само процедурата за премахване на перде, но не заплаща изкуствената леща. Тя се купува от пациента. В
документите, които получавате след операцията, трябва да има залепен стикер на лещата,
която Ви е поставена. Проучванията показват,
че независимо от цената на лещата, по-голямата част от пациентите предпочитат по-качествен имплант, когато им се предложи вариант за избор.
научете повече на: www.healthedu.
eu, национална кампания „Право
на зрение“. в сайта можете да
изчислите и своя личен риск от
развитие на катаракта.

Оптимизира когнитивните
функции на мозъка, насърчава
паметта и концентрацията.

Допринася за оптимизиране когнитивните функции
на мозъка, насърчава паметта и концентрацията. Има
профилактично действие срещу невродегенеративни
и мозъчно-съдови нарушения и преждевременно стареене на невроните при напредване на възрастта, силен
стрес, интензивни умствени натоварвания. Притежава
адаптогенно, невропротективно, антиоксидантно и
антитромботично действие. Подпомага оросяването
на мозъка по естествен начин.

Подходящ за употреба от възрастни и хора,
подложени на умствени
натоварвания, студенти и ученици.

ТЕ В
ТЪРСЕ ТЕ!
И
АПТЕК

Всяка капсула от Сербо IQ съдържа
екстракт от листата на готу
кола, L-глутамин, стандартизиран
екстракт от листата на двуделен
гинко, BioPS® от соеви зърна, доставящ 25 mg фосфатидил-серин,
фосфатидилхолин (от соеви зърна)
- 50 мг, както и стандартизиран
екстракт от листа на розмарин.

Съставките в продукта са
доказано ефективни и безопасни, НЕ ПРОМЕНЯТ съня и
настроението и НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ЗАВИСИМОСТ!

За повече информация: www.revita.bg
или на тел. 02 9530583
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Снежа – жена на около
35 години, софиянка, счетоводител, женена, с едно
дете и мъж полицай със
селски произход, отдавна мислеше, че София се е
напълнила с хора „екащи
и мекащи”, люпещи семки по спирките, храчещи
по паважа, а в трамвая
намирисващи на вкиснато. Тя не одобряваше наплива след демокрацията
към големия град. Имаше
чувството, че някой отнема от личното пространство на града, отредено
само за нея.
След дълго мислене
стигна до заключението,
че трябва да търси ново
жизнено пространство.
За голямо свое учудване
една сутрин се събуди и
като на себе си каза: след
като тези хора са си оставили къщите, имотите
там, на село, се е отворило място за нея. Защо не
си купи къща с двор и да
прекарва почивните дни
и отпуските си далеч от
този напълнен с чуждици
град? Започна обиколката по села из Северозапада – край, забравен от Бога и властта. Намери къща
в заспиващо село.
Мъжът й се оказа деен
човек и започна ремонтите. Трудеше се и подреди
всичко така, както искаше
жена му. Къщата се съживи. Селяните гледаха семейството софиянци и се
чудеха на акъла им - да заменят софийската сгода и
да дойдат да блъскат в този пущинак.
Една юнска вечер семейството седеше под
асмата, уморено от агротерапията през деня, когато Снежа чу тихо мяукане: ”Мяу, мяу...” Някъде
из треволяка от съседния
двор се появи малко шарено котенце. Козината
му беше с тигрова окрас-

Б

ка, нежно, беззащитно,
изникнало сякаш от нищото. Снежа го взе в ръце и му заговори нежно:
- О, миличкото ми, ти си
гладно! С какво да те нахраня? – изтича и бързо

отвори бутилката с мляко, която беше купила от
съседа, сипа в паничка
и постави котенцето до
нея. То започна да ближе с малкото си червено
езиче.
Животинчето се настани в нейния живот така
бързо и естествено, както и решението й да купи и поддържа селския
имот. Тя без колебание
му направи ритуално кръщение и то получи името Бъки. Котето беше живо, игриво. Понякога се
свиваше в скута й, а Снежа му говореше. Гледаше
разбиращо и мило с големите си жълтеникави очи.
Цялата картина на разбирателство се срина, когато наближи краят на отпуска на двамата съпрузи. Снежа купи кафез, за
да го занесе в града. Постави го внимателно в него, за да привикне. Котето замяука жално, заблъска истерично вратата на

еше много отдавна - преди близо осемдесет
години, когато бях ученик в трето отделение
в началното училище „Отец Паисий” в родното ми село Бреница, тогава Врачанска област,
сега Плевенска. През топлите все още ноемврийски дни прекарвахме междучасията в игри и песни в училищния двор.
Един ден между нас, децата, се пусна мълвата, че учителите ни решили да създадат детски театрален състав. Определен бил вече и
ръководителят му – даскалът Бано Костов. Новината приехме различно. Имаше и такива, които вече
знаеха какво е театър. Те съставяха групата на невярващите, защото била много трудна работа. Групата на вярващите в това
трудно дело бе значително по-голяма. Между
тях бяха и скрито надяващите се да попаднат
в театралния колектив.
Очакванията ни скоро се сбъднаха. В края
на втория час в класа влезе учителят Бано
Костов. Каза, че той ще ръководи детския театър, прикани желаещите ученици да участват
в него и след часовете да дойдат в учителската стая за прослушване. Явихме се 30-40
доброволци. Той одобри петнадесетина момичета и момчета. Между тях бяхме аз и моята съученичка Стефка. Режисьорът ни разпредели ролите и започнахме репетициите.
Те наистина се оказаха много трудна рабо-
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затвора си. Отвори вратичката и то излетя като
птичка. На следващия ден
не се появи. Снежа го търсеше навсякъде, но така и
не го намери. Беше осъзнала, че котето иска свободата си...
След две седмици семейството отново се появи в къщата. Пред
вратата ги чакаше
Бъки. Като видя
Снежа, се спусна
към нея и се заумилква в краката
й. Тя го взе в ръце,
заговори виновно, извинително. Когато заминаваха, оставяше
за него храна на
съседите. В такива моменти очите на Бъки ставаха тъжни като на
разсърдено дете.
Съседите й разказваха, че
когато те не идват в петък,
Бъки ходел около къщата и тъжно мяукал. Когато пристигаха, неизменно посрещаше колата.
Бъки стана истински стопанин на селската къща.
Със саможертва се хвърляше да отбранява имота от нашественици – котараци, кучета, белки, че
понякога с дни ходеше с
одрано лице и проскубана козина. В двора допускаше само малка шарена
котка. Щом чуеше нежното й мяукане, скачаше като ужилен и притичваше
към нея. Опираха муцунките си, като че ли се целуваха, и на котешки език
си казваха някакви мили
неща, след което Бъки я
канеше да сподели с него
обяда или вечерята. Той
се отдръпваше настрани
от копанката и я гледаше
с умиление и любов.
Снежа и Бъки бяха неразделни и само шарената

Поезия

неверница можеше да отвлече вниманието на котарака от стопанката му.
Това се случваше най-често рано напролет, когато
Бъки изчезваше с дни, усетил миризмата на разгонената си любима. Тогава
забравяше къщата, задълженията си на пазач и се
впускаше в битката за продължаване на рода. Така
се изнизваха дните, месеците, годините...
Тази пролет софиянците, както ги наричаха
в селото, бяха дошли да
празнуват Трифон Зарезан. Когато колата спря,
освен Бъки ги посрещна и
съседът им, който го хранеше през дългите зимни
дни. Развълнуван, той заразказва:
- Да знаеш, Снеже, че
твоят Бъки е герой! Той
ви спаси къщата от обир.
Прескочили оградата апашите и почнали да разбиват вратите. Чувам, през
нощта нещо блъска на
прозореца ми. В тъмното виждам Бъки. Бе, викам
си, какво му става на това
животно - мяука и блъска стъклото ще строши! Станах и излязох навън. Бъки напред, аз след него.
И тогава видях хайдуците.
Извиках, а Бъки, като се
спусна по тях, ръмжи, мяука, скача върху гърбовете им, а те бягат, като че ли
тигър ги гони... Прескочиха оградата и през съседния имот изчезнаха в тъмното. На сутринта гледам
- патронникът на вратата счупен. Не са могли да
отворят. Бъки ги усетил и
ме потърси за помощ. На
толкова години съм, а такова нещо не бях виждал
- котка къща да пази.
Снежа го беше гушнала и милвайки го, му говореше:
- Тигре мой, тигре...
Бъки нежно близваше
бузите й с червеното си
езиче.
кръстан ВлаДиМирОВ

та. Понякога недоволствахме от забележките
му, сърдехме се по детски, но той търпеливо
ни уверяваше, че така се подготвят за сцената всички велики артисти.
Дойде и денят за представлението - по време
на коледната ваканция. Януарски мраз с дебела снежна покривка беше сковал земята. Препълненият отрано студен читалищен салон с
четиристотин стола в него и около двеста правостоящи на балкона вече очакваха нас, арти-

Íàñëåäñòâî
Не бе герой.
Без гръмко име,
с което като други
да се хваля.
Животът мой
е негова заслуга
и силите, с които
той дари ме,
за да устоявам
на ветровете,
без да ме повалят.
Не бе герой,
не е светец,
но той е свят за мене,
защото не знаеше покой
и беше скромен жрец
в жестокото летоброене.
И не ме остави сляп
за преходното във
живота,

а правеше за всички
хляб,
тъй нужен
по трънливата
Голгота.
Не бе герой,
не бе богат
и нека зад мене
да злорадстват.
Достатъчно е,
че ми е баща!
За дни безброй
на този свят
той ми завеща
да нося неговото име най-голямото
богатство,
което имам!
Тео ПЕТкОВ,
Владая

ßíóàðè
Видях какво е януари… Дълго взрян
в лицето му, броях, кръстосвах дните –
ту бяла риза вее, ту носи дъждобран
или като пиян нозе преплита…

Защо ми е такъв – с оскъдица на сняг
и без постеля топла над нивята?
Нехаен. Без характер. Безсърдечен знак.
Подсмихва се, като че носи лято.
При нас не е ли същото? Виж януари
капризите си как в душите ни повтаря.
Драгни ДрагНЕВ
съсед и добър приятел Гено Гайдарски (лека
му пръст!). Спомням си как Гено се хвърли на
сцената срещу побойниците и буквално ги разпертушини. След това с топли думи приласка
и успокои не на шега уплашеното пострадало
момче. Третото действие беше среща на провинилите се ученици с родителите им. Бащите и майките на побойниците стояха виновно
и осъдиха публично недостойното поведение
на децата си. Разговора ръководеше един от
родителите. Той прояви най-добра
критичност към собственото си дете – нарече го главен виновник. А
всъщност инициаторът за побоя
беше друг ученик. На тази последна нелицеприятна сцена бяхме и ние със Стефка. Изпълнявахме ролята на учители от училището на
провинилите се ученици. И двамата имахме по
няколко реплики. Не съм забравил след близо осемдесет години моята последна реплика,
преди завесата да падне. И с нашия режисьор
Бано Костов излязохме на сцената и се поклонихме под бурните овации на присъстващите
и възгласи „Браво, деца!” и „Бис, чакаме ви отново!”. Надявам се и моята съученичка Стефка
(била е начална учителка), с която загубихме
дирите си преди тридесетина години, дано е
жива и с добра памет, за да преживее отново
и тя този красив спомен!
Димитър ХрисТОВ, Ямбол

Ó÷åíè÷åñêèÿò òåàòúð
стите. Поне час и половина преди началото се
суетяхме на сцената. А там бе адски студ, но
не го усещахме. Двете печки в салона, големи
колкото човешки бой, горяха зачервени. Редом с нас бяха майките ни, развълнувани повече от всякога. Оправяха постоянно и нетърпеливо реквизита, напомняйки ни репликите,
които знаеха наизуст.
Името на пиесата и това на автора й не съм
запомнил. Но и сега зная с доста подробности, че в нея се говореше за добри и лоши постъпки. Добрите показахме в първото действие.
Във второто - лошите. Тук малка група ученици
по време на игра нанесе побой на свое другарче. Защити го случайно минаващ наблизо
пак наш ученик. Ролята му изпълняваше моят
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Писмата
сПОделете с нас

Æåíà ìè ìå íàïóñíà!

Здравейте, пиша ви, за да
споделя моята абсурдна съдба.
Вече съм на 66 години и останах сам. След 40 години брак
и две деца съпругата ми каза,
че ме напуска заради човек,
когото не е виждала!
Запознала се с него в интернет, още дори не са се срещали, но се влюбила в него.
Не съм очаквал, че ще ми се
случи това. Със съпругата ми
имахме идеален брак. Не сме
се карали, имали сме финансови трудности, но сме ги преодолявали. Преди много години
бяхме пред развод, тръгнах си,
живях три месеца на квартира,

4

Български

но после се разбрахме, върнах
се и всичко започна постарому. Пък и беше отдавна, тогава бяхме млади.
Сега обаче аз съм пенсионер,
тя е на 56 години, също не е в
младежка възраст. И какво стана, всичко се промени изведнъж като гръм от ясно небе?!
Оказа се, че от година и нещо
жена ми си пишела с този мъж
в интернет.
Каза ми, че иска да се разведем и да живеела с него. Направо съм потресен и не знам как
да реагирам. Мисля си да
не би да е откачила!
Т. В., софия

Îò ãëóïîñò
ïðîâàëèõ æèâîòà ñè

Радости и болки

венета
райкова:
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Ñлед 13 г. áрак
се развеждаì

известната водеща обяви развода в личния си профил във фейсбук: "Приятели, след 13 години брак с
Тихомир се развеждаме.
споделям го тук, за да няма спекулации по темата", написа тя в социалната мрежа.
"разделяме се като приятели, няма трети човек нито от моя, нито от негова
страна. интервюта по темата и двамата няма да даваме, много моля да ни оставите на спокойствие в името на спокойствието на детето", апелира русокосата
водеща.
семейството посрещна
заедно Нова година в съседна сърбия. Те бяха в компанията на приятели.
Венета и бившият брадър Тихомир
се ожениха през 2005 г. Те имат син
Патрик. Преди време райкова споде-

ли публично, че 2
години след началото на брака си с
Тишо се били разделили, а той дори подал молба за
развод. Но нещата тогава се разминаха.
Близĸи дo тяx
изтoчници
изнecoxa двe вepcии
зa сегашната им
paздяла. Πъpвaтa
oт тяx e, чe paзвoдът нa двaмaтa e
блъф, кoйтo цeли
дa вдигнe peйтингa нa Beнeтa
Paйĸoвa, a oттaм

и нa „Πaпapaци“.
Дpyгaтa вepcия oбaчe e, чe paзвoдът e иcтинcĸи, и тo пo винa нa
Beнeтa, ĸoятo cи xвaнaлa любoвниĸ.
Koй e тoй и дaли изoбщo cъщecтвyвa,
пpeдcтoи дa се paзбepe cлeд вpeмe.

Иpeн Kpивoшиeвa сърдита на Лaмбo

Aĸтpиcaтa Иpeн Kpивoшиeвa нe ycпя дa
paзвeдe Cтeфaн Дaнaилoв нaвpeмeтo и тaĸa и
нe можа дa гo пpeвъзмoгнe. Зaтoвa и дo днec
cипe лoши дyми пo
aдpec нa aĸтьopa, мaĸap
и извън пyбличнoтo
пoлeзpeниe. Toзи път
блoндинĸaтa изпoлзвa
cвaтбaтa нa oбщия им
cин, зa дa го aтaĸyвa.

Иpeн oбвинявaлa Лaмбo, чe нe e отишъл дa
види ĸaĸ cинът мy ce
жeни. Toвa зa нeя билo
яceн знaĸ, чe aĸтьopът
нe го oбичa дocтaтъчнo. Cтeфaн Дaнaилoв
нe yвaжи cвaтбaтa пo
peд пpичини. B cъщия дeн вдигнa гoлямo
пapти пo cлyчaй poждeния cи дeн, a и пpeдcтaви aвтoбиoгpaфичнaтa

cи ĸнигa. Иpeн oбaчe
нe пpиeмaлa ниĸaĸви
oпpaвдaния. Зa нeя
пocтъпĸaтa нa бившия й билa пpeĸaлeнo
нeдocтoйнa, зaщoтo
дpyг шaнc дa види cвaтбaтa нa cинa cи eдвa ли
щe имa.
Kpивoшиeвa
oбaчe явнo нe oтчитa пoдoбaвaщo фaĸтa,
чe нa пpaĸтиĸa пoлoвинaтa oт тaзи cвaтбa я e плaтил имeннo
Cтeфaн Дaнaилoв. Toй
изпpaтил oгpoмнa cyмa
пapи нa Bлaдo мaлĸo
пpeди
вeнчaвĸaтa,
ĸoeтo билo и нeгoвият
cвaтбeн пoдapъĸ.
Имa инфopмaция,
чe Лaмбo нe e отишъл
в CAЩ и пo дpyгa пpичинa. Toй имa гoлeми
пpoблeми cъc здpaвeтo
и лeĸapитe ĸaтeгopичнo
мy зaбpaнявaт дa
пътyвa, ocoбeнo пъĸ нa
дълги paзcтoяния.

Maéки нa ÄecиCлaвa e
нaé-ùacтливият áaткo
Както се случва често, и аз осъзнах какво съм загубил, когато изгубих
съпругата си. Моята история е изключителна. С жена ми
сме израснали заедно, родителите ни
бяха приятелски семейства. После учихме в един и същи
клас, в университета
отново бяхме заедно. Някак естествено се получи приятелството ни да прерасне в любов. Оженихме се, родиха ни

се деца. Всичко беше
прекрасно до момента, в който аз сгреших. Тъй като тя беше
първата жена в живота ми, реших да проверя как бих се чувствал с друга. И си намерих любовница. Не
след дълго съпругата
ми разбра и поиска да
се разделим. Напуснах
я и заживях с любовницата.
Но мина известно
време и започнах да
съжалявам за жена ми.
Осъзнах, че тя е любовта на живота ми. По-

търсих я и помолих да
ми прости. Исках да се
върна при нея. Но тя е
горда жена и каза, че
не може да ми прости.
Все още е сама, но не
желае да се съберем
отново. Децата също
се отчуждиха от мен.
Почти не ме търсят,
мъчно ми е и за тях.
Съжалявам, че от
глупост провалих живота си. Загубих найценното, което имах
– съпругата си и
децата ми.
с. и., Варна

Πeвицaтa ДecиCлaвa
мoжe дa ce пoxвaли c
чyдecни деца. Наскоро
тя poди втopия cи син,
a дpyгия - пpeди 16 гoдини. Maйĸи, гoлeмият,
е вeчe бaтĸo и e мнoгo
щacтлив oт тoзи фaĸт.
Toй чepпeл вcичĸи пpиятeли нapeд, зaщoтo
иcĸpeнo ce paдвaл.
„Щe xoдим зaeднo пo
бapoвe, нa ĸyпoни, щe
гo нayчa ĸaĸ дa живee“,
зaĸaнвaл ce млaдeжът
oщe oтceгa.
Paзбиpa ce, гoлямaтa
възpacтoвa paзлиĸa
мoжe дa им пoпpeчи
дa нaпpaвят вcичĸo
тoва. Гoлeмият cин нa

певицата ce paдвaл
мнoгo нa пpoмянaта
в cвoя живoт и пo
дpyгa пpичинa. Toй
бил пpиятeл c бaщaтa
нa бeбeтo Блaгoй Haйдeнoв и зaтoвa изпитвaл иcтинcĸo щacтиe,
чe тoчнo бoĸcьopът
e тaтĸo нa бpaтчeтo
мy. Maлĸaтa Koбpa и
Maйĸи имaт paзлиĸa oт
eдвa 5-6 гoдини и ca
близĸи пpиятeли.
„Дecи тъpceшe дългo вpeмe мъж, ĸoйтo
дa пpиeмe cинa й.
Зaтoвa, ĸoгaтo видя
ĸaĸ Блaгoй ce oтнacя

c Maйĸи, вeднaгa paзбpa, чe e нaмepилa
тoчния чoвeĸ зa ceбe
cи“, cпoдeлят нейни
близĸи.
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Ïðåîäîëÿâàì òðóäíîñòèòå ñ óñìèâêà
деси Бакърджиева познаваме и от ролята на педиатърката д-р Хинова в сериала „Откраднат живот”. красавицата, изиграла блестящо героините си в любими на
зрителите поредици като „стъклен дом“ и „фамилията“, за докторския сериал минава обучителен „стаж“
в александровска болница, където наблюдава истински
операции. От години се занимава с бойни изкуства. много от коментарите под снимки на деси Бакърджиева из
социалните мрежи гласят: „Бих дал всичко, ако мога да
получа поне един автограф и да се запозная на живо с
вас.” мечтите са именно за това - да се сбъдват...
ки и да
изливаме тестото на кекса във
формичката. Помага ми
с овкусяването и на салатите и разбърква супичките. Обичам да готвя пиле с ориз, гювеч,
пържолки... Имам
още доста да уча
за кулинарията,
но по-важното е, че го правя с любов и не
го чувствам като задължение, а
като много приятно... губене на време.
- гледали ли сте някога към Холивуд?
- Трудно ще ми е да
успея в Холивуд. Там
има хиляди талантливи хора и надали някой
ще ми обърне внимание. За мен е по-важно
да се усъвършенствам
и да съм на ниво, а това се постига с къртовски труд и дузина лишения. Няма нищо хубаво,
което да съм получила
даром, а с много рабо-

От стр. 1
Чувствам се уютно и
на снимачната площадка, и на сцената. Въпреки че когато отивам на
работа, по-скоро живея
друг живот, влизам в нова роля, изследвам характери. Харесвам всяко едно от тези изкуства
- киното, театъра и телевизията са тясно свързани, принципът на реализация е различен, а
стихията e еднакво силна навсякъде. Живеем в
много динамично време и трябва да сме със
сверени часовници, за
да се чувстваме добре
в кожата си.
- а у дома как са „настроени” вашите чувства и емоции?
- Според мен семейството трябва да е на
пиедестал, защото е от
най-стойностните неща
в живота. Професионалната реализация за съвременната
жена е изключително важна. Ако човек притежава качества и
талант, е задължително
да ги разгърне. Не трябва да спира
да мечтае и
да се развива, да намери златната
среда. Тогава
удовлетворението е както
в личен, така
и в професионален план.
- В личен с евтим милошев
вие намерита и учене, но това ме
хте ли го?
- Усещам, че да, но по- амбицира да продълнякога е хубаво и да гле- жавам напред и да надзиш семейството си из- граждам.
- Защитавахте каувън всекидневните обзата в борбата срещу
грижвания. Обичам да
домашното насилие.
готвя и макар да не ми колко голям е този
остава много време, с проблем в България?
всичките си сетива усе- Последни статистики
щам, че съм щастлива, а сочат, че всяка четвърта
и си имам малък помощ- жена е жертва на домашник в лицето на десетго- но насилие. Агресията,
дишната ми дъщеричка. любовта и страхът имат
Анна-Мария е любозна- най-различни форми, но
телна и вече сме на етап най-силни са онези, коида обръщаме палачин- то са се научили как да

се борят с тези проявления. Не мога да давам
рецепти. Просто трябва
с повече вяра да подхождаме към проблемите. Не толерирам агресията и със
си-

материално съвремие.
Често ме нараняват, но
не го показвам. Мога да
се натъжа или обидя на
някого, но бързо ми минава. Осмислям го и не
пов-

се от грешките си. Всеки може да бъде красив,
умен или глупав в очите
на конкретен човек.
- Наранявали ли са
доверието ви, предавали ли са ви?
- Да, била съм предавана и това не е
никак приятно.
Но
според
мен всеки
трябва да
се държи
към другите така,
както би
желал те
да се отнасят към него.
- когато имате
нужда от подкрепа,
какво си пожелавате късмет, приятели или
повече самочувствие?
- Знам, че усмивката
помага да преодолееш
всяка трудност. Усмихвам се и това е! Трудности много, но не винаги
съумявам да се справя.
Вярвам в доброто в хората и в светлото бъдеще, което можем да си
изградим, но често се
сблъсквам със злоба, завист, простотия... Много съм самокритична и
трудно се доверявам, това не харесвам в себе си.
- На кое издържате повече - на сълзи и

болка или на усмивки
и радост?
- Аз съм човек и всичко човешко ми е присъщо. Не знам в какво
се изразява издръжливостта ми. Не смятам, че
са негативните емоции
и затова съм непоправим оптимист!
- кое е разковничето ви за красота?
- Жената изглежда
добре, когато се поддържа! Когато завърших ВИТИЗ, си мислех,
че не съм научила достатъчно. Завърших двегодишно обучение в
Берлин за стилист при
Рене Кох и Kryolan, но
както се казва, човек се
учи цял живот. За модата и външния вид е важен индивидуализмът.
Не одобрявам идолопоклонничеството. Всеки трябва да намери себе си, да си избере своя
стил, да се уважава.
- Пожелайте нещо
на многобройните ни
читатели.
- Бъдете щастливи,
мили читатели! Мечтайте и се трудете, за да
сбъднете своите копнежи. Дай Боже, да имате
късмет, бъдете влюбени
и обичани!
Въпросите зададе
иво аНгЕлОВ

гурност
с яна маринова и елен колева
н е
смятам, че е хуманно по- тарям грешката.
ведение. Любовта е дви- Думите звучат и кажеща сила за много от то кураж за постраданас, но не бива да бъде ли жени.
разрушителна и унизи- Често пъти хората
телна. Всеки човек мо- си причиняват болка,
же и трябва да се стреми когато се лъжат и недода бъде по-добър, креа- изказват нещата, които
тивен. Никой не е без- мислят. Не се предавайгрешен и перфектен. те и не позволявайте да
Не бива да изграждат у вас чувствоспираме да то, че вие сте първоизсе борим, точникът на всяка беда.
да мечта- Никой не заслужава да
ем, да оби- бъде обиждан или пубчаме, да се лично унижаван. Човек
образоваме прави своя избор. Учете
и да търсим
начин, за да
откраднем
малко повече светлина за душите си! Любовта може
Символът
на
да е сляпа,
френската
музика
но не знаи звезда от световчи, че трябна величина с бълва да е магарски корени Силнипулируви Вартан ще изнесе
ема и малдва прощални контретирана.
церта пред българВажното е
ска публика в София
да покажеш уважение
и Варна през април.
към човека до себе си,
Те ще включват парда му пазиш личното
чета от най-попупространство и да не го
лярните албуми на
караш да се чувства запевицата. На 17-годушен. Хората не обичат
дишна възраст Силда им се казва истинави Вартан записва
та в очите и често това
първата си песен в
ги провокира да се дърПариж, а любовта й
жат арогантно. Има ситус легендата Джони
ации, в които решениеХолидей е в спомените на хората в сърцето. Изпява над 1300 песни и
то е да направиш крачи до днес. Певицата събира много- има продадени 40 млн. албума – безки назад. Така виждаш
бройна публика на концертите си спорно доказателство за обичта на
по-ясно. Не искам детепо света, но винаги носи България почитателите й.
то в мен да изчезне, не
искам да бъда унищожестраницата подготви Невена НикОлОВа
на от безскрупулното ни

Силви Вартан идва за
прощални концерти

24.I. - 30.I.2018 г.
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В зимните дисциплини

Eвропейско първенство по фигурно пързаляне Томас Дресен победител в спускането
„Сборная“ спечели 9 медала
тезание
(с изключение
на един
Гран при
финал).
Парт ньорката имаше
проблеми със
скоковете, но
все пак
211.01
Победителите в спортните двойки точки се
Евгения Тарасова оказаха достатъчни за
и Владимир Морозов среброто. Забяко и Ензащитиха европейска- берт направиха верота си титла при спорт- ятно най-силната волна
ните двойки на евро- програма в кариерата
пейското първенство в си и събраха 210.18 точМосква. За четвърти път ки. Интересно е, че при
в последните десет го- трите двойки главен
дини „Сборная“ печели треньор е Нина Мозер.
целия подиум. Втори и Една стотна лиши Ванеса Джеймс и
трети са
Морган Сипре
Ксения
от
медал.
СтолбоФранцузите
ва/Фьоостанаха със
дор Кли210.17 точки.
мов и
ПартньоркаНаталия
та не издържа
Забяко/
на напрежениАлекето и след пресандър
калено много
Енберт.
грешки дуЗа млаХавиер Фернандес
етът не усдите Тарасова и Морозов то- пя отново да се качи
ва е четвърто европей- на подиума.
Европа има нова
ско и четвърти медал
след два бронза и тит- шампионка по филата от миналата годи- гурно пързаляне и
на. Те стартираха от пе- това е 15-годишната позиция с пасив от 5 та Алина Загитова.
точки, но се хвърлиха за Руската състезателпобеда, стартираха с че- ка спря серията на
творен туист и изиграха сънародничката си
всичко така, както е за- Евгения Медведева.
ложено – без нито една За бронза се пребори Кагрешка. Столбова и Кли- ролина Костнер – с 11-и
мов, за които се очак- медал за последните й
ваше да заместят Татя- 11 участия.
Загитова събра 238.24
на Волосожар и Максим
Транков, така не успяват точки и показа, че е готода спечелят голямо със- ва да се бори и за олим-

Степанова/Иван Букин.
„Лунната соната“ на
Бетовен отново беше
пийската титла. Инте- изпълнена от Пападакис
ресно е да се спомене, че и Сизерон с лекота сядвете руски топ състеза- каш са в бална зала, а
телки се готвят при Ете- не на кънки. Те получири Тутберидзе. За Мед- ха 121.87 точки за волен
ведева европейското танц и 203.16 за сбор.
беше тест преди олимЗа трета поредна годипиадата, след като леку- на шампионите от 2013ва контузия и пропусна а Боброва и Соловиев са
Гран при финала и шам- с медал – сега сребърен.
пионата на Русия.
Те събраха 187.13 точки,
Тежък ден при скоко- което е личен резултат.
вете преживя Кароли- Втори медал за младина Костнер, но
те Степакомпонентите
нова и Буй я измъкнакин, които
ха. 30-годишпрез 2013ната италиана станаха
ка завърши
световни
с 200.25 точюношески
ки. За медала
шамписе бори предони, остаставителката
вяйки след
на домакинисебе си Пате Мария Сотпадакис и
скова, но остаСизерон,
на четвърта –
след което
200.81.
кариерата
Габриела
на франПападакис и Габриела Пападакис цузите се
и Гийом Сизерон
Гийом Сизеразви по
рон спечелиха четвър- шеметен начин.
тата си поредна титла
След три поредна Европа при танцови- ни сребърни медала и
те двойки. На шампиона- пет години на подиума
та на Стария континент извън него с четвърв Москва получиха ре- то място останаха Анна Капелини и Лука Ланоте (Италия).
Вероятно в последния сезон на кариерата си Хавиер
Фернандес записа
поредно уникално
постижение. Испанецът спечели
шестата си титла в
Москва. За четвърти път в последниАлина Загитова
те пет сезона има
кордно високи оценки двама представитеза волен танц и сбор. Ру- ли на Русия на подисия е отново с две двой- ума. При дебюта си
ки на подиума след пет Дмитрий Алиев спечегодини пауза – Екате- ли сребро, а Михаил
рина Боброва/Дмитрий Коляда е трети за втоСоловиев и Александра ра поредна година.

Бьо победи Фуркад в Линдзи Вон триумфира
спринта и преследването в Кортина д'Ампецо

Норвежецът Йоханес
Тингес Бьо постигна седма
победа за сезона, след като
спечели спринта на 10 километра от Световната купа
по биатлон в италианския
зимен център Антхолц-Антерселва. 24-годишният
Бьо пропусна една мишена
и преодоля дистанцията за
23:19.3 минути. За норвежеца това беше седми успех за
сезона и общо 20-и в кариерата. Бьо победи носителя на Световната купа Мартен Фуркад (Франция) във
второ поредно състезание.
Фуркад остана втори с пасив от 12.8 секунди, въпреки
че повали всичките 10 мишени. От българите с найпредно класиране е Красимир Анев. Той завърши на

35-а позиция с две грешки
и изоставане от 2:13.3 минути. Димитър Герджиков
е 80-и с три грешки и пасив от 3:24.6 минути, Владимир Илиев финишира 92-и с
шест пропуснати мишени и
на 3:48.9 минути след победителя, а Антон Синапов се
нареди 97-и с пет грешки и
на 4:18.0 минути.
Красимир Анев се класира на 15-о място в преследването на 12.5 километра.
Той направи силно състезание като допусна две грешки в четирите стрелби и финишира на 2:47.0 минути зад
победителя Йоханес Тингес
Бьо (Норвегия), който повали всичките 20 мишени
и преодоля дистанцията за
31:14.4 минути.

Американката Линдзи
Вон постигна 79-а победа в кариерата си, след като триумфира в спускането в Кортина д'Ампецо
(Италия) от
Световната купа по ски-алпийски дисциплини.
По този начин тя се приближи още повече до
рекорда на Ингемар Стенмарк, който е най-успешният алпиец за всички времена с 86 победи.
Вон стартира с девети номер и финишира за
1:36.48, като така спечели втората си победа за
сезона и първа в спускането. Втора в Кортина
остана Тина Вайратер от Лихтенщайн, която завърши на 0.92 секунди зад американката.
Въпреки отпадането си Годжа продължава
да води за Малката световна купа в спускането
с 269 точки. Втора е Вайратер с 262 точки, докато на трето място е Микаела Шифрин с 256. Вон
е пета с 206 точки.

Германският скиор Томас Дресен стана изненадващият победител на спускането в Кицбюел.
24-годишният скиор постигна първи успех за Световната купа, като той дойде именно на легендарната писта Щрайф. Германски скиор не беше триумфирал в спускане от Световната купа повече от
13 години. За последно това направи Макс Рауфер
във Вал Гардена през декември 2004 г.
Дресен измина страховитото трасе за 1:56.16
минути и изпревари с 20 стотни швейцареца Беат Фойц.
Зад Дресен и Фойц се класира местният любимец Ханес Райхелт. 37-годишният ветеран е последният австриец, печелил на Щрайф (2014 г.),
но този път изостана с 41 стотни. Райхелт се спусна с първи номер и дълго държеше лидерството.
В класирането за Малкия глобус в дисциплината Свиндал има 452 точки, но авансът му се стопи до само 10 след второто място на Беат Фойц.
С победата си на Щрайф Дресен се изкачи на трето място, като има 265 точки.

Ски-бягане в Планица
Алексей Полторанин от Казахстан спечели състезанието на 15 километра класически
стил от Световната купа по ски-бягане за мъже в Планица (Словения). Полторанин преодоля
трасето за 36.54.7 минути и записа втора победа за сезона и общо 11 за Световната купа в кариерата си. Всичките му успехи са в класическия
стил. Втори на 13.2 секунди завърши лидерът в
класирането за Световната купа този сезон Йоханес Хьосфлот Клаебо (Норвегия), който водеше
до малко преди десетия километър.

На турнира в Мелбърн

След драматична игра
Григор пречупи Кириос

Световният
№3
Григор Димитров се
класира на 1/4-финалите на Аустрелиан Оупън, след като
постигна драматична
победа със 7:6 (3), 7:6
(4), 4:6, 7:6 (4) над Ник
Кириос.
Българинът
демонстрира отличен
характер и спечели
трите си сета след тайбрек, което го прати в
следващата фаза срещу британеца Кейл
Едмънд. Австралиецът затрудни нашето
момче до краен предел
с мощните си сервиси и
реализира общо 36 аса
в сблъсъка, като двамата допуснаха и по седем
двойни грешки.

По този начин хасковлията отмъсти на Кириос за загубата на 1/2-финалите в Бризбън преди близо две седмици и
поведе с три срещу една победи над австралиеца.
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B Алеята на славата първа рожба
Дуейн Джонсън - професионалният кечист, преквалифицирал се в успешен
актьор, получи звезда на холивудската Алея на славата. Звездата на
45-годишния Джонсън е 2624-ата
на прочутата алея в Холивуд и
се намира в близост до тези на
главния изпълнителен директор на Световната федерация
по кеч Винс Макмеън и жабока Кърмит. На церемонията присъстваха многобройни почитатели на актьора, приятели, колеги и
членове на семейството му, сред които майка му, брат му и дългогодишната му партньорка Лорън Хашиян. Преди

броени дни беше оповестено, че двойката
очаква второ дете, което за актьора ще
бъде трето. "Успехът не идва сам, а се
дължи на работа в екип. Дължа благодарност на всички хора, както и
на семейството ми, че ми помогнаха да успея. Без тях нямаше да
съм никой", сподели на церемонията актьорът, чиято кариера в
киното започва преди 18 години.
Понастоящем Джонсън, познат с
ролите си в "Мумията се завръща",
"Кралят на скорпионите", "Сан Андреас" и филми от поредицата "Бързи и яростни", е сред най-високо платените актьори в Холивуд.

Джордж Лукас мисли за Китаец стана невидим
нови „Междузвездни войни”

Режисьорът
на
култовата поредица
„Междузвездни войни” Джордж Лукас споделил пред популяр-

но американско издание, че мисли за
създаването на нов
филм. След премиерата на поредната
серия – „Междузвездни войни: Последните джедаи”, в която
участие взеха и английските престолонаследници Уилям
и Хари, Лукас споделил, че вероятно това
не е краят на рекордната по гледаемост за
всички времена лента.

Човек става невидим като дух с
помощта на чудно наметало. Това
звучи невероятно, но в YouTube
e публикуван видеоклип, от който се вижда как
действа пелерината. Как е постигнато това, остава
загадка. Към новото китайско чудо
интерес проявяват военните.
На кадрите се вижда как човекът изчезва веднага, след като се наметне. Вижда се само околната среда.

Холивудската
звезда
Кирстен
Дънст
очаква
за първи път
да стане
майка.
Тя ще дари годеника си
Джеси
Племънс
с дете.
35-годишната
актриса
и партньорът
й от сериала "Фарго" са сгодени от около година.
През юни звездата от филма "Скрити числа",
която срещна Джеси на снимачната пощадка
на втория сезон на "Фарго" през 2015 г., изрази желание да създаде семейство, след като работеше неуморно през последните три
десетилетия. Говорейки за плановете си, тя
споделя: "Работя от 3-годишна възраст - време е да стана майка. Но не бях сред жените,
които непременно искат да родят бебе, докато на бял свят не се появи кръщелницата ми
Лили - дъщерята на най-добрата ми приятелка Моли." Очаква се Кирстен и Джеси да се
оженят през пролетта в Остин, Тексас. Дънст пояснява, че на сватбата им ще присъстват единствено членове на двете семейства
и близки приятели.

загубената овца Платена прегръдка
Овца на име Крис от много ценна порода заради вълната й била открита 5 години след като била загубена. Тя се отделила от стадото и въпреки опитите да
бъде намерена, в крайна сметка била сметната за
мъртва. Когато Крис найнакрая случайно е бил
открит след
толкова много години в
дивата природа, всички
овчари били в шок. Той приличал поскоро на грозно, мръсно кълбо вълна, отколкото на овца. За да бъде из-

бавен от огромната тежест на руното
му, на помощ се притекъл един от найопитните "фризьори" на тези животни в Австралия. Той
заедно с помощниците си успял да остриже добичето за
около шест часа. От
овцата била свалена вълна с тегло 42
килограма.
Само си представете колко допълнително тегло
е трябвало да носи
животното! Толкова
голямо руно за тази
порода овце е опасно не само заради
теглото му, но и за
риска от инфекция от многобройните паразити, които с радост избират
такава топла "къща".

Наздраве за руската водка
На 31 януари 1865 г.
Дмитрий Менделеев защитава своята знаменита докторска дисертация „За съединяването
на спирта с водата”, над
която ученият работи цели две години. Тя се съхранява в музея на Менделеев в Санктпетербургския държавен университет. В труда си Менделеев изследва разтворите на спирт и вода, тяхната концентрация и температури. В четвъртата и петата глава се говори за концентрациите
на 33,4% и 40% разтво-

ри, като е ясно, че не става дума за биохимичното им въздействие върху
живите организми. Възможно е да става въпрос
за съвпадение, но до
днес 40-градусовата водка се смята за стандарт
в руското производство.
Въпреки това се предполага, че руската водка
съществува поне от 600
години. В началото тя се
произвеждала от пшеница или ръж и била много популярна както сред
простолюдието, така и в
аристократичните среди. По времето на Петър

Първи обаче водката била само около 20-градусова и с това име наричали практически всяко
хлебно вино. Монархът,
който много обичал питието, въвел и понятието „чашка-глоба”. Тази

Силвия Калиновска
и
Магдалена
Фиалковска
решават да
започнат бизнес, който на
пръв поглед
изглежда рискован и странен. Те отварят първия
салон във Варшава за... прегръщане. Срещу 49 злоти за половин час или
79 за цял те предлагат
утеха за самотниците
в полската столица. По
време на сесията клиентът може да избере
дали да мълчи, да го-

“чашка” побирала около
1,5 литра водка и трябвало да бъде изпивана на
един дъх от закъснелите
на празненствата. Именно Петър Велики разрешил и на жените да пият
водка на обществени места. Обичайната мярка по
това време била 150 грама. Иначе водката се продавала на ведра с обем
12,5 литра.
В края на XIX век държавата иззема монопола по производството на
водка и налага 40-градусовия стандарт, който и до днес популярно
се свързва с името на химика Менделеев. Наздраве за руската водка!

вори или пък да му почетат книга. Условието
за записване на час в
студиото е всички дейности да бъдат предварително уговорени
и изрично е уточнено, че прегръдките нямат еротичен характер.

"Можем да се прегръщаме по много начини. Всеки може да избере любимата си поза
- от седнало, легнало
или изправено положение. Искаме обаче
всички посетители на
салона да знаят, че става въпрос за платонично, приятелско докосване." Всеки професионален "прегръщач"
минава курс на обучение и получава сертификат за извършване
на дейността. Условието да кандидатствате
за работата е да бъдете
пълнолетни и да имате умение за работа с
клиенти.

И мишките обичат театъра

Група художници от
шведския
град Малмьо
представили
своя проект
на умалено
копие макет
на човешко
заведение,
но за... мишки. Те направили минитеатър и книжарница за гризачи. Преди Коледа миналата година
групата представила своя първи проект - ресторант
и кафене за малките сиви животинки. „Забавно е да
наблюдаваш как хората се грижат за малките предмети и да предложиш помощ за лапките” – се казва
в съобщение на художниците експериментатори.
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ПЕТЪК, 26 януари
„Здравей, България”
„На кафе”
„Бон Апети”
Новините на NOVA
„Войната на розите”
„Остани с мен” (премиера)
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” ,
нов сезон
21.00 „Шеф под прикритие” –
риалити, нов сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков”
01.00 „Мотив” , 3 сезон
02.00 „Непростимо”
04.00 „Ритъмът на мечтите”
06.00 „Войната на розите” /п/
СЪБОТА, 27 януари
07.00 „Непорочната Джейн”
08.00 „Събуди се...”
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
06.20
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30

Канал 3
ПЕТЪК, 26 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед” с Криси“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 Патарински Live
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 Патарински Live п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед с Криси” /п/
02:00 07:00 – Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 26 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
10.40 „ Евромакс”
11.00 Новини
11.15 Топшоп
11.30 Новини
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.40 „Бъдете здрави”
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 прогноза за времето и спорт

Най-гледаните
13.00 „Принц Смотльо” – с уч.
на Сара Хайланд, Мат
Прокоп, Саша Питърс и
др.
15.00 „Диви и красиви” – с уч.
на Кирстен Дънст, Джей
Ернандес, Брус Дейвисън, Тарин Манинг и др.
17.00 „Съдби на кръстопът”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Трансформърс: Тъмната
страна на луната”– с уч.
на Шая Лебьоф, Джон
Малкович, Джош Дюамел, Франсис Макдормънд, Тайрийз Гибсън,
Кевин Дън, Патрик Демпси, Джон Туртуро и др.
23.10 МИС ПЛЕЙМЕЙТ 2017 –
церемония по избора
00.40 „Диви и красиви” – с уч.
на Кирстен Дънст, Джей
Ернандес, Брус Дейвисън, Тарин Манинг и др.
/п/
02.40 „Съдби на кръстопът”
04.00 „Трансформърс: Тъмната
страна на луната”– с уч.
на Шая Лебьоф, Джон
Малкович, Джош Дюамел, Франсис Макдормънд, Тайрийз Гибсън,
Кевин Дън, Патрик Демпси, Джон Туртуро и др.
/п/
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НЕДЕЛЯ, 28 януари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн”
08.00 „Събуди се...”
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA

12.30 „Невероятното приключение на Шарпей” – с уч.
на Ашли Тисдейл, Остин
Бътлър, Камерън Гудман,
Джесика Тък и др.
14.15 „Ново начало” (премиера) – с уч. на Пол Грийн,
Кирстен Уорън, Хедър
МакКомб, Лекси Джованоли и др.
16.00 „Аз обичам България” забавно предаване на
NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Твърде лично 3”- с уч.
на Лиъм Нийсън, Фамке
Янсен, Форест Уитакър,
Маги Грейс, Дъгрей Скот,
Дон Харви и др.
22.15 „Късметлията” – с уч. на
Ръсел Кроу, Рене Зелуегър, Пол Джамати, Пади
Консидине, Брус Макгил
и др.
01.15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.45 „Ново начало” – с уч.
на Пол Грийн, Кирстен
Уорън, Хедър МакКомб,
Лекси Джованоли и др.
/п/
03.50 „Невероятното приключение на Шарпей” – с уч.
на Ашли Тисдейл, Остин
Бътлър, Камерън Гудман,
Джесика Тък и др. /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 29 януари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен”
14.30 „Прости ми”
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Мотив” – сериен филм, 3
сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ВТОРНИК, 30 януари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети”
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен”
14.30 „Прости ми” (премиера)
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Мотив” – сериен филм, 3
сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СРЯДА, 31 януари
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети”
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Мотив” – сериен филм, 3
сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СЪБОТА, 27 ЯНУАРИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Криси”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Без монтаж”, избрано
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 Интервю с Наделина
Анева
20:00 “Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
22:00 Интервю с Наделина
Анева/п/
22:30 „Уикенд с Роси”/п/
23:30 “Спорт в обектива”
00:30 06:30 – Повторения

НЕДЕЛЯ, 28 ЯНУАРИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Офанзива” с Любомир
Огнянов/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед с Криси”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд”/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед с Криси”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live/п/
15:55 Телемаркет
16:00 „Без монтаж”, избрано
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
22:00 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 06:30 – Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 29 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Офанзива“/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live”п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

ВТОРНИК, 30 ЯНУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин”
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Време, календар, хороскоп
13:30 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

СРЯДА, 31 ЯНУАРИ

ЧЕТВЪРТЪК, 1 ФЕВРУАРИ

06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

22.30 новини
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 27 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.15 Телестар
10.30 новини
10:40 Авторевю - предаване за автомобили
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 „В обектива”
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
15.15 „Ексклузивно”
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно”
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок

НЕДЕЛЯ, 28 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин”
10.00 Новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
16.30 новини
16.40 Бъдете здрави здравно предаване
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 Hовини
17.45 Спорт
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. 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, 29 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10.00 новини
10.40 “Авторевю”
11.00 Новини
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 прогноза за времето и спорт
19.30 новини
19.50 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
00.00 - 05.00 Нощен информационен блок

ВТОРНИК, 30 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Топ шоп
10.30 новини
10.50 Спорт
11.00 Новини
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.35 Спорт
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт

23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 31 януари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Топ шоп
10.30 новини
10.40 “Европространство”
11.00 Новини
11.15 Топшоп
11.30 Новини
11.45 Телестар
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 прогноза за времето и спорт
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Прогноза за времето
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини

17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 прогноза за времето и спорт
13.00 Централни обедни
Новини

ЧЕТВЪРТЪК, 1 февруари
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Мотив” – сериен филм, 3
сезон
02.00 „Непростимо”
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 „В обектива”
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Прогноза за времето
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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26
петък, 26 януари
07.00 “Скални манастири“ - 2
част
07.30 „Приказки с Ванчето„
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 Прокудени от бащин
край
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.15 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
18.30 „Рай или ад“ - предаване
за наркозависимости
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
23.45 Поп музика - Цвете за
Гошо - 2011г
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
ЕВРОКОМ
Петък, 26 януари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Криминални хроники 12 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 167 еп. Сериал
14:15 Баровки - 58 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Шоколад и пипер - 166
еп. - Сериал
20:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
21:00 Военна прокуратура - 21
еп. - Сериал
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Шпионката на Коко Скрита камера
03:30 Ключът към успеха
04:00 Военна прокуратура - 21
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 167 еп. Сериал

08:00
08:15
08:30
09:00
10:00
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:45
18:50
20:00
20:30
22:30

00:15

02:30

тв програми

Български

24.I. - 30.I.2018 г.

06.00 “Възкръсналият манастир „
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
СЪБОТА, 27 януари
07.00 „Слънчеви петна“ - док
филм
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 Разширен репортаж
15.00 Кратки Новини
15.10 “През планини и морета“
- документална поредица
16.00 “Облаче ле бяло”
17.00 “Изгнаници клети …” Арменска конференция
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
18.00 “Паралакс” - публицистично предаване
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
19.50 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето
22.50 Концерт 75 години проф.
Георги Костов - 1 част
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.30 Новини. Прогноза за
времето
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
04.00 “Изгнаници клети“ - конференция
04.30 Рай или ад 05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
НЕДЕЛЯ, 28 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, нашенско” - неделен поздравителен концерт
14.00 „Разбулване“
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“ с проф.
Цв. Димитров
17.00 „Богинята - майка Рила“ 2
част - док.филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 “Джон Лоутън представя
...“ - док.поредица
18.15 „Дневниците на уфолога“
с водещ проф. Стаменов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 „Алтернативи“ - с водещ
Г. Колев
21.30 „Паметниците на културата в София“
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето
02.00 “Паралакс“ 03.30 Прокудени от бащин
край 04.30 „Кръшно хоро, нашенско” - неделен поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
понеделник, 29 януари
07.00 „От Велико Търново до
света“ - Док. филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Концерт 50 години ДЮФА „Изворче“
12.00 „Историята на прабългарите в картини“ - док.

филм
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Алтернативи - повторение
14.15 Паралакс 1 част - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 част - повторение
16.00 „Първото благо“ с проф.
Цв. Димитров /повторение/
17.00 „Съкровищницата на
България“ - документален филм
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” /
на живо/
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Концерт на Акад.симф.
Оркестър дир.Методи
Андреев - Джулиани,
Хайдн, Сарасате
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски /повторение /
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.00 Телевизионен форум повторение
05.00 Облаче ле, бяло - повторение
06.00 Мадара - култов център
на Балканите - документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт /
повторение/

вторник, 30 януари
07.00 „Сътворението“ - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
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 /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/
повторение/
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ /повторение/
16.15 „Ако зажалиш“ - повторение
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” /
на живо/
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов /
на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 Директно за културата повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 Рисувам по небето с
поглед - Документален
филм
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

сряда, 31 януари
07.00 “Да раздадеш живота си“
- Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
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 /повторение/
14.00 “Дискусионно студио”/
повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - българско - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 „Заблеяло ми агънце“
- музикален филм за Борис Машалов
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /на
живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване - /на живо/
21.00 „Паралакс“ - /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети - повторение
23.00 Български старини от
Македония - 2 част Скопие - документален
филм на ТВ СКАТ
23.30 Концерт на ансамбъл за
електроакустична музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - повторение
04.00 Алтернативи - повторе-

ние
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов /
повторение /
06.30 „Заблеяло ми агънце“
- музикален филм за Борис Машалов
четвъртък, 1 февруари
07.00 “Радост от живота“ - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
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
13.45 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио /
повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - повторение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
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/повторение/
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката / на живо/
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио”/
повторение/
03.00 “Първото благо“ - /повторение/
04.00 „Дневниците на уфолога“
- повторение

06:00 Преследвачът - 9 еп. - Сериал
Събота, 27 януари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 35 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:20 Диви сърца - 24 еп. - Сериал
19:00 Диви сърца - 25 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Преследвачът - 10 еп. Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Диви сърца - 24 еп. - Сериал
06:00 Диви сърца - 25 еп. - Сериал

Понеделник, 29 януари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 168 еп. Сериал
14:15 Баровки - 59 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Шоколад и пипер - 167
еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 21
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
04:00 Военна прокуратура - 21
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 168 еп. Сериал
05:45 Баровки - 59 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 30 януари
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 169 еп. Сериал
14:15 Баровки - 60 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Шоколад и пипер - 168
еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Ченгета под прикритие 8 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Ченгета под прикритие 8 еп. - Сериал
04:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
05:00 Наследницата - 169 еп. Сериал
05:45 Баровки - 60 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Ченгета под прикритие 8 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 170 еп. Сериал
14:15 Баровки - 61 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Шоколад и пипер - 169
еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
05:00 Наследницата - 170 еп. Сериал
05:45 Баровки - 61 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 1 февруари
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 171 еп. Сериал
14:15 Баровки - 62 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Шоколад и пипер - 170
еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники 13 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
04:00 Криминални хроники 13 еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 171 еп. Сериал
05:45 Баровки - 62 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Первый канал (ОРТ)
ПЕТЪК, 26 януари
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. «Своя колея». К
юбилею Владимира Высоцкого (16+)
Данила Козловский, Елизавета Боярская, Паулина Андреева в комедии «Статус:
Свободен» (16+)
Лия Ахеджакова, Людмила
Гурченко, Светлана Крючкова, Ирина Купченко в
фильме Эльдара Рязанова
«Старые клячи» (12+)
Владимир Ильин, Алексей
Вертков, Евгений Стычкин,

4

Най-гледаните

03:55
05:00
05:10
05:35

06:55
07:35
07:55
08:40
09:00
09:25
10:25
11:00
11:10
12:30
14:40
15:40
17:00
17:15
18:50

Неделя, 28 януари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Странни птици - Комедия
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 36 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Семеен лекар - 121 еп. Сериал
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Баровки - 58 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Александр Панкратов-Чёрный в фильме «Палата №6»
(16+)
«Модный приговор»
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
Владимир Высоцкий, Лариса Лужина в фильме «Вертикаль»
СЪБОТА, 27 януари
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Спорт»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Владимир Высоцкий. „И, улыбаясь, мне
ломали крылья“» (16+)
«Живой Высоцкий» (12+)
Новости (с субтитрами)
Владимир Высоцкий, Светлана Светличная в комедии
«Стряпуха»
«Своя колея». К юбилею
Владимира Высоцкого (16+)
«Высоцкий. Последний год»
(16+)
Фильм «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
Фильм «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
«Сегодня вечером» (16+)

20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 К юбилею Владимира
Высоцкого. «Своя колея».
Избранное (16+)
23:35 Дмитрий Харатьян в фильме
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
01:10 Семён Морозов, Наталья
Варлей, Станислав Садальский, Евгений Весник в
фильме «Три дня в Москве»
03:20 Василий Меркурьев, Борис
Новиков в фильме «У тихой
пристани» (12+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Фильм «Старик Хоттабыч»
(12+)
НЕДЕЛЯ, 28 януари
05:35 Фильм «Старик Хоттабыч»
(12+)
07:05 «Смешарики. ПИН-код»
07:30 «Часовой» (12+)
08:00 «Здоровье» (16+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:40 Премьера. «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
10:25 Премьера. «Дорогая переДача»

11:00
11:15
12:10
14:25
15:25

16:55
18:30
20:00

21:30
23:30

01:15

02:55

Сряда, 31 януари
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол

Новости (с субтитрами)
«Теория заговора» (16+)
Комедия «Баламут»
«Надежда Румянцева. Одна
из девчат»
Надежда Румянцева в комедии «Королева бензоколонки»
«Аффтар жжот» (16+)
«Старше всех!»
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
«КВН-2018». Сочи (16+)
Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семён Стругачёв в
фильме «Особенности национальной рыбалки» (16+)
Олег Табаков, Надежда Михалкова, Владимир Ильин,
Дина Корзун в фильме «Президент и его внучка» (12+)
Ольга Кабо, Александр
Кознов в фильме «Приключения Квентина Дорварда,
стрелка королевской гвардии» (16+)

Телеканал Россия (RTR)
ПЕТЪК, 26 януари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное время
11:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное время
13:55 Гении и злодеи. Николай Костомаров
14:25 Семейный детектив
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное время
17:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Петросян-шоу
22:20 К 80-летию Владимира Высоцкого
23:30 XVI Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографиче-

ской премии “Золотой Орел”. Прямая
трансляция
02:20 Единственная. Х/ф
03:55 Андрей Малахов.
Прямой эфир
СЪБОТА, 27 януари
05:00 Другая жизнь Маргариты. Х/ф
07:00 Вести. Местное время
07:20 Другая жизнь Маргариты. Х/ф. Продолжение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
11:05 “Измайловский
парк”. Большой
юмористический
концерт
13:10 Россия, любовь моя!
13:40 Искатели
14:30 Ближний круг братьев Котт
15:25 Елки-палки!.. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Ожидается ураганный ветер. Х/ф
23:30 Романтика романса

00:25 Старший сын. Х/ф
02:35 Кровь с молоком.
Х/ф
04:15 Искатели
НЕДЕЛЯ, 28 януари
05:00 Ожидается ураганный ветер. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разрешается
13:00 Вести
13:20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
14:05 Пешком... Городец
пряничный
14:35 Легенды кино. Александр Довженко
15:05 Опасный возраст
16:45 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:25 Дежурный по стране
00:10 Таблетка от слез. Х/ф
01:45 Смеяться разрешается
04:00 Пешком... Городец
пряничный
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Забавни

24.I. - 30.I.2018 г.

27

минути

Български

ÈÃÐÎÑËÎÂÈÖÀ

ËÎÃÈÊÀ

Äóìèòå, êîèòî òðÿáâà äà âïèøåòå â ðåäîâåòå
ñúäúðæàò ñàìî ÷åòèðè ñúãëàñíè áóêâè (Â ,Ë,Í,Ð).

1

ÔÐÅÍÑÊÈ ËÅÊÀÐ (1845-1922)

2

ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅÍ ÃÐÀÄ Â
ÈÒÀËÈß

Â 3

ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÊÈÒÎÂÅ

Ë 4

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈ ÓÐÅÄ

Í 5

ÂÈÄ ÂÎÅÍÍÎ ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ

Ð 6

ÄÚËÚÃ ÏÐÚÒ

Ïðåöåíåòå êîå ÷èñëî
òðÿáâà äà ïîñòàâèòå íà
ïðàçíîòî ìÿñòî âúâ âñåêè ðåä.
Ïúðâè ðåä

À

Á

8

13
4

9

Â

4

Ã

5

Ä

1

14 19 24 29 34
Âòîðè ðåä

À

Á

2

14
6

8

Â

3

Ã

16

Ä

8

12 18 26 36 48
Òðåòè ðåä

7

ÁÎÃÈÍß ÍÀ ÊÐÀÄÖÈÒÅ È
ÈÇÌÀÌÍÈÖÈÒÅ (ÐÈÌ.ÌÈÒ.)

8

ÑÚÍÎÒÂÎÐÍÎ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

À

Á

Â

55 126 54

Ã

Ä

63 371

631 91 55 118 64 73 82

ÎÒÊÐÈÉÒÅ ÄÂÅÒÅ ÅÄÍÀÊÂÈ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß

1

2

3

4

5

6

7

ÊÐÚÑÒÎÑËÎÂÈÖÀ ÇÀ ÑÚÑÒÀÂßÍÅ
ÓÏÚÒÂÀÍÅ:
Ïîïúëíåòå ïðàçíàòà ìðåæà ñúñ
çàäàäåíèòå äóìè ïî òàêúâ íà÷èí,
÷å äà ïîëó÷èòå êðúñòîñëîâèöà.

ÐÎÇÅÒÊÀ

9-ÁÓÊÂÅÍÈ

8-ÁÓÊÂÅÍÈ

Öåíòóðèîí.

Íàåìàòåë.
Ñàìîñâàë.

7-ÁÓÊÂÅÍÈ

6-ÁÓÊÂÅÍÈ

Îïèòàéòå ñå äà ïðî÷åòåòå
äóìàòà, êîÿòî ñå ñúäúðæà â
“Ðîçåòêàòà”, êàòî èìàòå
ïðåäâèä, ÷å òÿ âúðâè ïî ïîñîêà
íà ÷àñîâíèêîâàòà ñòðåëêà è îò
âñåêè äâå áóêâè òðÿáâà äà
èçáåðåòå ñàìî åäíà.

Ñêèïòúð.
Öàðñòâî.

Àëàðìà.
Îðáèòà.

ÌÀ

5-ÁÓÊÂÅÍÈ

4-ÁÓÊÂÅÍÈ

Åðèêà. Íàñèï.
Ðàïúð. Òåñòî.

“Àðèñ”. Åëåê.
Êîðà. Ïàòå.
Ðåñè. Òðèï.

3-ÁÓÊÂÅÍÈ

2-ÁÓÊÂÅÍÈ

Àðñ. Ñèì.
Îðò. ÑÎÒ.

Àñ. Áà. Âà. Ðà.
Ðå. ÑÑ. Óì.

ÈÎ

ÒÅ

Ñ

ÒÚ
ÊË

ÓÍ
ÍÂ

ÈÅ
ÑÚÑÒÀÂÈËÀ: ÑÈËÂÈß ÉÎ×ÅÂÀ
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Обяви

малки обяви
0887/337684 – купува пишеща машина
„Хеброс – 1300”, радиокасетофон, касети с
народна музика, стари
градски песни, хумор,
противогаз, електрически трион, запазен
лаптоп, очила за нощно виждане, газов пистолет руски, романите
„Война и мир”, „Мъртвите сибирски полета”, „Клетниците”
0879/421090 – продава нов пистолет 6
мм, регистриран, газов, калорифер ловешки, нагреватели
– само за 85 лв., нова
мивка порцелан с кондензатор – 15 лв.
0886/729130 – продава кожух мъжки и
дамски с качулка, къси, нови; пералня AEG,
запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”
0897/507266 – продава мерцедес вито
7+1 и лада калина –
на метан
0889/378252 – продава нови чехли от ест.
агн. кожа, №38 и 42 –
20 лв., уред за жива и
мъртва вода – 45 лв.,
ски тренажор – 80 лв.;
въртяща поставка за
приготвяне на торти с
ел. задв. – 42 лв., кожени ботуши от Германия № 45 – 40 лв., печка
конвектор 220v 2000w
– 42 лв.
0876/924275 – купува пощенски марки
и пътували пликове до
1945 г.
0898/380387,
02/8242129 – продава микроскоп, китеник, спортен велосипед, радиокасетофон

„Панасоник”, аптекарска везна, старинен
телефон, приставки
за бормашина – ренде, трион
0885/083606,
02/9277167 – продава
за мерцедес купе 114115, бял ретро волан,
стъкло за предна лява
врата, стъкло за фар,
предна решетка
0895/651427 - продава шевна машина на
ток и пишеща машина
на латиница. Цена по
споразумение
0889/378990 - продава шахматни игри с
различни размери, велурено палто мъжко
и дамско, географски
карти - на ниски цени!
02/4690408 - продава нов аспиратор,
бутала комплект - първи ремонт, за фиат 1,3,
гедоре - комплект с
калъф, немски, обувки зимни саламандър
- мъжки и дамски, постеля с магнитни ленти - от едната страна
мериносова вълна, от
другата - памук, размерите са 200/81 см, нова, неупотребявана
0878/345398,
0893/514839,
0887/732680 - купува
стари монети, часовници, картини, фотоапарати, метали, стари
бижута
02/8566830,
0887/585240 - продава уникалната книга
"Умеете ли да се държите в обществото" и
социологическа литература
0896/722938 - продава: мъжко кожено
яке, употребявано, но
в много добро състояние - голям размер,

ВЪЗПОМИНАНИЕ
14 години
без

Деля Янева Ивчева

(Дора)
8.4.1926-24.12.2003
Родена в с. Бодрово,
бивша Първомайска околия.
Партизанка от II Родопска
бригада „В. Коларов”, чета „Райчо Кирков”.
Живееш в сърцата ни с примера
на твоя живот.
От семейството
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спортно - 50 лв., халат
нов, неупотребяван 10 лв.
0895/726638 - търся контакти с роднини и приятели на Игна Велинова, родена
около 1920 г., раждала през февруари 1940
г. в Плевен
0886/746780 - след
20 ч. - продава оригинална нова съветска
комплектована с клапани за МТЗ-80 "Болгар". Цена 650 лв.
0898/380387,
02/8242129 - продава микроскоп, китеник, спортен велосипед, приставки за бормашина - ренде, трион, аптекарска везна,
речници, романи, старинен часовник
0876/179992 – безработен, страдам от
катаракта и сърдечна
недостатъчност. Хора, помогнете с пари
и храна!
0899/892045 – проводник венелитов нов
6 мм/180 м – 200 лв.,
електрическо фабрично ново апартаментно
табло с 9 автоматични
предпазителя – 60 лв.
0888/606053 – купува български лентов фотоапарат „Еделвайс”
0882/92121100,
след 18 ч. – продава
скулптурен портрет
на „Тайната вечеря на
Исус Христос”. Цена по
споразумение.
02/8727480 – продава нови родопски
одеяла – 15 лв./бр.,
ръчна шевна машина
„Богиня”, антика – 30
лв., с лека повреда

имоти

02/4690408, след 18 ч.
– дава под наем самостоятелна стая обзаведена,
за непушач, гараж с ток и
вода
041350362 – продава
вила на два етажа с 1,1 кв.
дворно място, 40 кв. м гараж, банциг и фреза, на 5
км от зеленчуковата борса
в с. Плодовитово
0879/694192 – продава
двор 800 кв. м, и къща – с.
Ясен, Плевенско
02/4690408 - след 18 ч.
- дава под наем самостояелна стая обзаведена - за
един човек, непушач, гараж с ток и вода.
0899/297967 - продава вила в Момин проход
- триетажна, може и поотделно I етаж - 20 хил. евро,
II и III обзаведени х 25 хил.
евро, с минерална вода
0896/785986 - продава
лозе 2 дка с малка вила - 46
кв. м, близо до болницата
в Балчик, с изглед към морето - 50 хил. лв.
0878/181538 – продава
къща в Ставерци, Плевенско, с 5 стаи, декар двор,
стопански сгради
0894/220590 – продава
1 дка празно дворно място
в село Засмяно, на 30 км от
Варна в посока Добрич, в
регулация – 2000 лв.
0885/335852
и
0889/433582 – продава
УПИ с бунгало 16 кв. м, фургон, лози и овощни дървета – с. Бошуля, Пазарджишко – 12 хил. лв.
0895/307569 – продава
партер в Бургас близо до
Краснодар, става и за жи-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 6.1.2018 г. се навърши
1 ГОДИНА
от смъртта на нашия
обичан съпруг,
баща, дядо и приятел

ВЕЛКО НИКОЛОВ ПЕТКАНСКИ

роден в с. Попинци, общ. Панагюрище, 1938-2017 г. Ти живя честно, всеотдайно и остави след себе си
прекрасни и незабравими спомени. Винаги ще
те носим в сърцата си с много обич и признателност. Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От семейството и приятели

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 29.1.2018 г. се навършват
6 МЪЧИТЕЛНИ и ТЪЖНИ ГОДИНИ
от смъртта на милата ни и незабравима
съпруга, майка и баба

ВАСИЛКА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

Съобщения

Български

родена през 1935 г. в гр. Тулча, Румъния
Изминаха шест години на мъка и тъга, откакто ни напусна нашата мила съпруга, майка и
баба, отдала целия си живот за нас. Споменът
по теб никога не ще угасне, винаги ще те носим в сърцата си с много обич и признателност! Спи спокойно вечния си сън! Дълбок поклон пред светлата ти памет! Бог да те прости!
Почивай в мир!
От опечалените: съпруг Дамян, синове Валентин и Александър,
снахи Маргарита и Лили
Възпоминанието ще се състои на 29.1.2018 г. в 11,30 ч. на гроба й в Централните гробища - Варна

веене, или дава под наем
0897/050151 – продава двуетажна къща, декар
двор, стопански сгради,
кладенец – в с. Огнен, Бургаско. Цена 8000 лв.
0877/456780 – продава
апартамент четиристаен,
първи етаж, в центъра на
гр. Рудозем, обл. Смолян
0884/766588 – жена с
френски и руски език търси работа без заплащане,
срещу ползване на празно помещение при почтени хора
0899/892045 – продава/заменя имот за малък
апартамент в София. 880
кв. м, до водите на язовир
„Искър”. С нотариален акт
– двустайна дървена къща 18 кв. м, масивен строеж 68 кв. м, готов за първа плоча. Много строителен материал. Облагороден. Електрификация, инфраструктура, отлична панорама. За лов на патици,
гъски, сърни, елени и др.
Риболов, туризъм, ски – на
40 км от София и на 25 км
от Боровец
0988/722370 – дава самостоятелна стая на мъж,
жена или семейство за
символична сума – в София, „Х. Димитър”, срещу
елементарна помощ
0877/852693 - продава
парцели 760 кв. м с ПУП в
кв. Виница, Варна
0305/29320 – продава етаж от къща в София,
4 стаи, 2-и етаж, с голяма
тераса, сменена дограма,
120 кв. м
0877/852339 – продава обзаведена добруджанска къща с кьошк,
3 стаи, антре, баня, двор
1,3 дка, стопански сгради,
овошки – в центъра на гр.
Алфатар
0889/524801 – купува/
заменя с тристаен лукс за
вила лукс с цел постоянно

24.I. - 30.I.2018 г.
живеене, врачански лозя
0879/694192 – продава
800 кв. м двор с къща в с.
Ясен, Плевенско
0988/783323 – дава
под наем гараж, оборудван с ток и вода. Изгодни
условия!
02/4690408 – продава/заменя голяма реконструирана, функционално
обзаведена с всички екстри, с гараж – за по-малка
боксониера. Купува боксониера или самостоятелна
стая
0884/741516,
0878/460617 - продава
офис със статут за живеене, напълно обзаведен
- Варна, комплекс Свети
Константин и Елена, 35 кв.
м и паркомясто; или заменя срещу гарсониера в София
02/8743738 – продава
½ идеални части от имот:
двор 650 кв. м и майсторска къща 80 кв. м на два
етажа в с. Телиш
0885204295 – продава
курортен имот: двор 530
кв. м със законна масивна
вила 50 кв. м във вилна зона Батулия
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж, център – в
Рудозем, обл. Смолян
0878/959581 - продава
имот 500 кв. м за живеене,
в Троянския балкан близо
до Троян, с асфалтов път,
река. Цена 16 хил. евро
0882/550389 – заменя
източен нов необзаведен
апартамент - 65 кв. м, във
втора зона – Варна, за подобен или къща в София
и Пловдив
0886/119257 – дава
под наем помещение за
магазин/офис
0884/766588 - спешно
наемам празно помещение до 30 кв. м, добър гараж или друго

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 25 януари 2018 г.
се навършва
ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на

Бояна Бочева
Кичукова

от с. Каравелово,
Карловско
Светла й памет!
От сестра й Павлина

24.I. - 30.I.2018 г.

ЛУНеН
КАЛеНДАР

24 ЯНуари, 9 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа,
луНа В ТЕлЕЦ
Желателно да обърнете внимание на себе си и да подлагате
организма си на изпитания – найвече не злоупотребявайте с алкохола и тежка храна.
25 ЯНуари, 10 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В
ТЕлЕЦ
Няма да имате проблеми в общуването, с близките си ще бъдете в разбирателство. Негативните тенденции ще бъдат слаби.
Ако подхождате спокойно и конструктивно, ще решите без усилия
проблемите си.
26 ЯНуари, 11 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ,
луНа В БлиЗНаЦи
Възможни са сериозни разногласия и даже караници, трудно ще угодите дори и на хората, с които се разбирате отлично. При онези от вас, които имат
повишена метеочувствителност,
може да се появят здравословни
проблеми.
27 ЯНуари, 12 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В
БлиЗНаЦи
Събитията се развиват по-бавно, отколкото сте очаквали. За
много от вас ще се появят несвойствените ви неорганизираност и лабилност.
28 ЯНуари, 13 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В рак
Трудности ще имат онези, които не отстъпват от своето и отказват за коригират плановете си,
дори да има за това уважителни
причини.
29 ЯНуари, 14 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В рак
Ще се проявят вашата целеустременост и настойчивост, което ще способства за успехите ви
– не само професионални, но и
лични. Но бурни ще бъдат не само романтичните връзки, а и караниците.
30 ЯНуари, 15 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В лъВ
Комфортно време за хора
предвидливи, сериозни, умеещи да оценяват последствията
от своите постъпки и правилно
да разпределят силите си. Очаквайте важно известие – може
би не съвсем приятно, но което
определено ще изисква вашето
внимание.
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Обяви

Български

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

ИВАН КИРИЛОВ ГеОРГИеВ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 28 януари на

СТАНИМИР ВеНЦИСЛАВОВ БеРеМСКИ

от София
Пожелавам му здраве, успех в работата, дълголетие, както баба си Величка да стане прадядо.
Поздравявам и всички софиянци, родени на тази дата!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

0877430258 след 19 ч.
- 40 годишен работещ варненец 182/96, не пуша, не
пия, търся жена до 37 години от Североизточна България за създаване на семейство и деца.
0898/483353 – 75 г./166
см/68 кг, жизнен, с бодър
дух, не пие и не пуши, с кола, търси разумна, възпитана и почтена жена. Аз знам,
че някъде те има и ти също
отчаяно търсиш сродната
душа. Обади се!
0878/463251 – жена образована желае хубави моменти с хубав, образован и
възпитан мъж, над 177 см,
от 65 до 73 г. – за щастлив
живот
090/363179 - търся сериозен мъж за дълготрайно партньорство. Не ме
вълнува пенсията му, а да
обича семейния уют, топлината, да е добър, да не
прекалява с алкохола!
0877/619012 – мъж на 72

г. от Великотърновския регион търси жена до 67 г. от цялата страна – да не пуши, да
живее при мен на село
0877/402437 – добра,
симпатична 70 г. спешно
търси подслон и финансова
подкрепа при възрастен самотен софиянец
0896/255929 – 60 г./172
кг, осигурен, самостоятелен
търси сериозна жена, копнееща за нежност, разбирателство за цял живот. Чакам те!
0893/558487 – вдовец,
68/169/72, търси жена от
Разград, Русе, Шумен, 68-70
г. Моли само сериозни обаждания!
02/4445711 – г-н на 78 г.,
180/80 кг, интелигентен, осигурен, още здрав, с добър
външен вид, с кола, желае
запознанство с подобна г-жа
1750 софия, ина Елисеева, до поискване! – от
грижи за другите пропускаш себе си. Търси 77-82-годишен от София, Западна
България – чрез доверие и
грижа - за съвместен живот
0988/990836 – софиянка, около 60 г., симпатична,
търси своята половинка –

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (24.I.- 30.I.2018 г.)
ОВЕН – През новата седмица се предпазвайте от
попадането в среда, която трябва да избягвате. Пазете се
от допускането на каквито и да
било крайности, особено в духовен или емоционален план.
ТЕлЕЦ - Действайте с
повишено внимание
по отношение на наличните си финансови средства.
До средата на периода избягвайте крайностите в материално отношение. Обърнете внимание на
здравето си.
БлиЗНаЦи - Придържайте се към златната
среда. Освободете съзнанието си от предразсъдъците,
които спъват развитието ви. Отделете достатъчно време за себе си и за хората, на които истински държите.
рак - С правилно
предприетите от вас
ходове ще си спестите множество главоболия в професионалната сфера. Добре е да не изпадате в крайности.

лъВ - Постарайте се да
подобрите цялостно ситуацията си, като действате с повишено внимание при
осъществяването на инициативи. Около средата на седмицата
избягвайте прекомерните вълнения.
ДЕВа - Повече от всякога
ще се нуждаете от обективност, която ще ви
предпазва от необмислени решения, които да тласнат съдбата ви в нежелана от вас посока.
Здравето ви е добро.
ВЕЗНи - Изкоренете навреме егоистичните си
потребности в отношенията си с интимната половинка.
В края на разглеждания период
направете необходимите стъпки,
за да постигнете целите си.
скОрПиОН - Постарайте
се да предвидите някои ходове, които вашите близки или недоброжелатели възнамеряват да предприемат. Внимавайте да не увредите непоправимо здравето си.

ЧЕСТИТ 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
на моя добър приятел и колега

ВеСеЛИН БОРИСОВ ИЛИеВ

роден в с. Голяма Фуча,
общ. Бобов дол,
който на 23.1.2018 г.
навърши
87 гОДиНи
Желаем ти много здраве и
дълголетие!
От семейството

ЗаПОЗнайте се

Съобщения

сТрЕлЕЦ - През почивните дни посветете времето си на занимания,
които имат отпускащ ефект. Добре е да следвате своя вътрешен
ритъм, за да можете да се насладите на пълноценна почивка.
кОЗирОг - Ако изминалите дни са били доста
емоционални, трябва вече да се
успокоите. При много от вас ще
се наблюдава цялостно отпушване. Ще имате възможност да почувствате осезателно навлизането на позитивното.
ВОДОлЕЙ – Близките дни ще ви донесат
положителни емоции.
Още в началото на периода ще
имате шанс да дадете израз на
вътрешния си творчески потенциал.
риБи - Възможно е част
от вас да решат здравословни проблеми. Добре
е да намерите време за представителите от вашето семейство.
Отделете място за романтика.
ДЖеСИКА

от гр. Бяла, обл. Русе
ще навърши на 25 ЯНУАРИ 2018 Г.
Дългогодишен бивш бригадир в бившето
„Енергоснабдяване”, район Бяла. С 48-годишен
стаж. Оттам излиза в заслужена почивка. Електротехник, с богат професионален опит. Благият му характер, но същевременно строг, справедлив, сериозен му спечели добро
име и доверие сред хората, с които
е работил. Предаде опита и знанията си на своя син Борьо.
С пожелания за много здраве,
късмет и дълголетие!
От стоил Димитров стоилов, гр. Бяла
почтен вдовец на подходяща възраст
0988/742930 – 59 г./173
см/65 кг, работи, обича разходките сред природата,
търси добра жена с приятна визия, да не пие и да не
пуши, с добър външен вид и
здрава.
0877/787202 – търси си
другарче самотно от Брестовица, Пловдивско, на 70 г.
090/363906 – самотна
вдовица от софийско село,
финансово независима, търси мъжко рамо до себе си, топлина, уют, близост
0894/526888 – 67 г./168
см, мъж от София търси жена
от 50 до 65 г., домошар, самотна, симпатична, от София и областта – за сериозна връзка. Без есемеси и
кликване!
0895/695595 – почти 69 годишна желае приятелство със
свободен мъж от Ст. Загора
или близките села и квартали
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 72/180/101,
инженер, поет, сам, осигурен, търси добра, осигурена, без ангажименти, от Варна или София – за щастлив
съвместен живот
0886/462077 – 70 г/165
см/70 кг – неженен търси
пенсионерка за другарка,
за съжителство, да има сериозно отношение към се-

мейството
0885/441250 – напълно
сляп съм. Търся жена, която да ме приеме при себе си
в нейния дом. Аз ще й помагам с пенсията. Повече информация – по телефона
0894/358377 – мъж желае запознанство със самостоятелна и независима дама
за сериозна връзка или брак.
Обявата е валидна за цялата страна и чужбина. Моли
само сериозни обаждания
и SMS-и
0988/810169 – 68/166/60,
вдовец, от Плевен, скромен
и добър, не пуши и не пие,
търси добра жена
087/9265162 - вдовица
65 г., 158 см, 72 кг, от Варна,
скромна, земна, уважителна, без пороци и с благ характер търси подобен. Убеди се сам в добродетелите ми
0877/883113 – 62 г./168
см/62 кг, от Плевен, не пуши
и не пие, търси здрава жена
до 67 г. да го догледа при
нея и да наследи апартамента му. Желае съжителство при нея.
0885/338581 – 66/183/83,
търси съпруга от Пловдивска област, да не пие, да не
пуши, да не е осъждана, психически и физически здрава, за да може да създадат
дете и семейство

29
ПОКАНА

НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ
КАНИ
студентите с посребрени
коси на поредното занятие на тема:
ЗакОНъТ За
кОНЦЕсииТЕ –
кОлОНиЗаТОр
На БългарскаТа
кОНОМика
Лектор: Александър Трифонов, водещ експерт по
концесиите, обучител,
автор на книги и десетки
статии по проблема
Жорж Ганчев ще ги поздрави със слово на тема: „ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ,
ХОРАТА НА МЪДРОСТТА,
ЗНАНИЕТО И ОПИТА
ЗАСЛУЖАВАТ
ДОСТОЕН ЖИВОТ“,
и с кратък поетичен рецитал и съпричастие
25.1.2018 г. от 15:00 ч.
Общински културен институт Красно село
София, бул. „Цар Борис
ІІІ“ № 41 Спирка „Хиподрума“ на трамвай №5

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

25 януари 2018 00:21:26 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.
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времетО
днес времето ще бъде типично зимно – сутрешните температури ще достигат – 9 градуса, а дневните – едва 0.
в четвъртък облаците ще се разкъсват до слънчево, но слънцето няма да ни стопля, защото температурите ще са с
градус-два по-ниски. През деня ще достигат 3 градуса. в петък съществена промяна на времето не се очаква. в събота ще бъде облачно, сутрешните температури ще са ниски
– до минус 7 градуса, а през деня ще достигат до 4. в неделя
не се очаква съществена промяна в атмосферните условия.
в понеделник ще бъде слънчево и тихо, а студът малко ще
отпусне – до – 5 градуса сутрин и около 6 през деня. същото ще остане и във вторник.
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Продължава да расте броят на вирусните инфекции
на горните дихателни пътища, както и този на грип. От
полза в подобни случаи ще бъде приемането на чайове и
хранителни добавки за стимулиране на имунната защита, както и използването на прополисови капки за нос. За
целта пет мл от тях се смесват с пет мл сребърна вода
и от така приготвения разтвор няколко пъти дневно се
накапват по няколко капки във всяка ноздра. По този начин се унищожават много от болестотворните микроорганизми в носоглътката. При болки в гърлото е добре да
се правят гаргари със запарка от цветове от лайка, към
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От стр. 1
Пейо Тотев Крачолов е кръщелното име
на може би един от найталантливите и прочувствени родни поети. Всяко негово стихотворение ви докосва, всяка негова творба се запечатва
в съзнанието ви, кара ви
да искате да четете още
и още от творчеството
му. Той е от онези личности, чиито произведения ги увековечават,
от онези българи, които
всеки техен наследник е
горд да цитира.
Пейо Крачолов, покъсно познат като Пейо
Яворов, е роден на 13
януари (нов стил) през
далечната 1878 г. в Чирпан. Малкият се ражда
много слаб, едва показващ признаци на живот,
а майка му се притеснява
дали няма да загуби още
едно свое чедо. Той обаче оцелява и израства в
нормална обстановка.
Започва училище в родния си Чирпан и се отличава с качествата си на
силен възпитаник, който
освен интерес към българския език и литературата, е запален и по математиката – една твърде нетипична наука за
бъдещ писател.
Яворов постъпва в
местната прогимназия,
но след третата година
майка му настоява той
да се премести в Пловдив. Подобно на много
други прочути исторически личности младият
Пейо не завършва училище. Напуска школото
през 1893 г. и се връща
в родния Чирпан.
Тук трябва да отбележим, че животът на Яворов е сякаш съвкупност
от два напълно различни и противоречащи си
периода, а именно този,
който настъпва след завръщането му в родния
град – революционният,
и този след смъртта на
Гоце Делчев – меланхоличният, изпълнен с тъ-

га и мъка, копнеж и любов по красивото.
През 1897 г. влиза в
контакт с Вътрешната
македоно-одринска революционна организация (ВМРО). В този период става и един от найизявените защитници
на идеята за свобода на
Македония, деен сподвижник на Гоце Делчев
и негов пръв биограф
(„Гоце Делчев” (1904).
След смъртта на Гоце
Делчев през 1903 г., която нанася силен душевен удар на Яворов, той
отчасти прекратява революционната дейност
поради неразбирателство с Яне Сандански.
Този етап от живота му
е забележителен с издаването на няколко бунтовни произведения.
Знакови творби са „Хайдушки песни”, която е
посветена на Гоце Делчев, „Заточеници”, „Арменци” и др. Всички те
олицетворяват копнежа

Междувременно в периода 1897 – 1901 г. работи като телеграфист.
Именно по пощенските
станции Яворов започва
да пише своята мрачна,
изпълнена с тъга, а същевременно романтична и символистична поезия. Незавършил образованието си, той не
престава да се интересува и обогатява, започва да чете много книги,
повечето от които класическа литература. Скоро
след приключването на
обучението си за телеграфист Пейо е принуден
да работи. Първоначално е изпратен в Скобелево, а по-късно работи
в Сливен и Стралджа. Работата го отвежда и до
Анхиало (днешно Поморие), където среща Нонка Чипева, тамошна учителка, превърнала се в
негова муза и, вдъхновявайки се от нея, пише
една от най-нежните си

гов творчески кръстник –
именно той заменя фамилията Крачолов с псевдонима Яворов.
Младокът пристига в
София по покана на своите благодетели и скоро се превръща в много
уважаван представител
на творческите среди.
Първата му публикувана
творба е стихотворението „Напред” във вестник
„Глас македонски”, а през
1901 г. издава и първата си стихосбирка “Стихотворения”. През 1904
г. излиза второ издание
на стихосбирката, но е с
предговор от Пенчо Славейков. През 1907 г. е издадена втората му стихосбирка „Безсъници”, която несъмнено и окончателно проправя пътя към
модерната българска лирика. Символистичната
поезия на Яворов, метафизична, пропита с дълбок скепсис, „прозрения”
и терзания за „вечните

модерна френска поезия.
По това време младият поет се отдава и на
своята любима –
Мина Тодорова,
която е сестра
на П.Ю.Тодоров.
Тя среща смъртта прекалено
млада, едва двадесетгодишна, и
Яворов преживява емоционален
потрес, който се
отразява върху произведенията му. Именно
Мина е личността, заради която
днес се радваме
на творби като
„Две хубави очи“,
„Среднощни вълнения“, „Благовещение” и други.
Скоро обаче Пейо среща друга
дама, която ще
завладее, но и

разбие
неговото сърце. Това
е дъщерята на
Петко
Каравелов –
Лора.
Не след
дълго
Яворов
и Лора
се превръщат
в найярката
двойка
Литературният кръг “Мисъл”: Пенчо Славейков, Пейо Яворов, на софийскоПетко Тодоров и д-р Кръстю Кръстев, София, 1905 г.
то обпоеми – „Калиопа”. Бла- въпроси, що никой век щество. Както на Мина,
годарение на тази твор- не разреши”, променя то- така и на дъщерята на виба Пейо Яворов влиза в тално българското лите- дния български общестратурно мислене и нала- веник са посветени нега един нов, напълно раз- малко стихотворения,
повечето от които гениличен начин на писане.
През 1910 г. излиза ални, като „Стон”, „Сенот печат антологичната ки”, „Клеопатра”.
Лора често бива опкнига на поета „Подир
сенките на облаците”, ределяна като „царица
чието второ издание от на нощта“, жена с ха1914 г. представя равно- рактер, който със сисметка на поетическия гурност повлиява мнопът, съпоставим само с го сериозно на личносттози на Ботев. Пейо се та на поета. Много криползва с уважението на тици, историци и аналимного от своите нови ко- затори твърдят, че сялеги и затова е нает за каш би било по-добре,
редактор на вестник „Де- ако Яворов никога не
ло“ – един от органите бе срещал Лора. Както
на македоно-одринско- началото на любовнато движение. В този пе- та връзка на двамата е
риод поетът работи като изпепеляващо и страстбиблиотекар, а по-късно но, то такъв е и нейният
и като драматург на На- край – изпълнен с разС любимата Лора
родния театър. Плод на рушителна страст. Мапо родината на изстра- кръга „Мисъл”. "Калиопа" работата му в театъра са кар двамата да се вендалите българи в Маке- силно впечатлява двама две пиеси – „В полите на чават през 1912 г., щасдония и Одринско. Клю- от най-видните предста- Витоша” (1910) и „Кога- тието отстъпва място
чов момент от този пе- вители на тогавашния то гръм удари, как ехото на съмнението, а всичриод на поета револю- литературен живот – д-р заглъхва” (1912). Често е ко, до което се докосне
ционер са и участията му Кръстев и Пенчо Славей- командирован в чужби- поетът, сякаш е осъдев чети, които навлизат в ков. Докторът веднага на за усъвършенстване но на разруха. В края на
Македония, а Яворов до- изпраща хонорар от 50 по литература – в Нанси, 1913 г. той губи и другари е награден с „Кръст за лв. на младия Пейо, а Сла- Женева, Виена, Париж. та си любима – Лора Кавейков се превръща в не- Яворов усилено чете равелова се самоубива.
храброст”.

Мина Тодорова
Пейо Яворов не успява да се пребори с
мъката и скоро след това прави опит за самоубийство, който обаче
се оказва неуспешен и
вместо да сложи край
на живота на поета,
куршумът го ослепява.
Следва позорен процес, обвиняващ Яворов в това, че е убил
жена си, което напълно
сломява духа на поета.
На 29 октомври 1914 г.
Пейо Яворов взима голяма доза отрова и се
застрелва.
Той оставя след себе си прощални писма, в които личат душевните му страдания. Предсмъртните
послания на автора
са изключително интересни, в тях той не
забравя и някогашния
си порив към Македония: „Брате Тодоре, кажи на Македония, когато отидеш там, че
нейният син (аз се считам неин) умря в свободна България, увенчан с една мръсна клевета…”
Именно чувствата, които слагат край
на Яворовия живот,
са движещата сила
на неговия талант.
Той остава завинаги
един от най-великите
родни поети - лирикът, успял в различни, дори противоположни регистри, да
създаде великолепни
произведения: революционни, символистични, социални, любовни. Гениалното му
творчество и бурният
му живот го нареждат
сред най-ярките личности на българския
литературен небосклон.
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Писмо
от съпругата
на Петко Славейков

Петко, драги Петко, Петко мой стопанин,
не си ме сайдисвал с писъмце от лани.
В Трявна – градче китно, гнезденце си свихме
и дечица ситни двама наплодихме.
Ама ти се, Петко, в писмена вторачи
и за теб от мене те повече значат.
Запиля се, мили, в пусти Цариграда,
а сърце ми скръбно все по тебе страда.
Пенчо се източи – вече връзва гащи.
Патките оскуба – с перата да дращи.
Не ми тежат хурка, стана и децата,
най ми е студено без теб у кревата.
Петимна съм, Петко, двама да се гушнем.
С мустак да ме боднеш по бялата гушка.
Скоро ме попита един ябанджия
давам ли под наем стая за кирия.
Един млад, засукан, с дреха алафранга.
Златен ланец дрънка, черноок бабанка.
Все край нашта порта взе да се навърта,
че и през дувара видях да надзърта!
Ще дам ката долен, думам ти, под наем.
Вехна – неполивано цвете у градинка!
Жив да си, ела си!
Жаждаща Иринка
Дорéчам – почина вчера кума Злата.
Бобът пък се харчи пет пари оката.
Открил Васил АВРАМОВ

Хумор

МЪРША ЛИ СМЕ?

е обичам обобщенията особено. Да вземем например прочутото Пе- та си там специалност –
тко-Славейково „Пен- експерт, референт или
чо бре, чети...”, което не знам още как си? Симзавършва с „...време се вол е на всичко наймина, Пенчо порасна, ужасно на света. И в лииска да яде, няма от- тературната класика, и
къде”. Колко невярно! в действителния живот,
С малки изключения и в миналото, и в настопо-образованите хора ящето, а и в бъдещето
в цялата история на чо- той ще си остане непровечеството са били бе- менен. Но една светла
дни и гладновати. Като искрица изведнъж просе почне от маймуната, блясва и те кара да се
та до наши дни. Погледнете основоположни- Ян НОВАКОВ
ците на милиардерските фамилии по света.
Нима са били четящи,
ученолюбиви? Достатъчно е да надникнем
в биографиите им и
ще забележим, че са
били в повечето случаи полуграмотни хаймани. А у нас? Какво
да говорим, вижда се.
А между управляващите страната ни като се
види някой по-интелигентен човек, направо усъмниш в обобщенияизцъкляме очи. Тъй че та. Бях подал веднъж едда ме прощава поетът, ни документи в държавно учреждение и си чаама не е прав.
А що се отнася до ках да се уреди някакъв
„народ ли сме или мър- мой въпрос, но вместо
ша!”.... Хайде и тук да писмо с един служебен
поразсъждаваме. Ка- отговор телефонът ми
зах вече, че не обичам звънна и се обади мил
обобщенията. Ще дам дамски глас и ме повика,
примери от собстве- за да ми каже, че трябва
ния си опит. На какво да се направи промяна
е символ, да речем, чи- в подадения документ,
новникът, наричан още която е в моя изгода, и
служител или по тясна- то за вечни времена. До-

АФОРИЗМИ
 Цифрите не приказват, а показват.
 Щом си в управляващата шапка, не е нужно
да мислиш.
 Шефът, за да съществува, разделя.
 Дойдох, видях и... затърпях.
Георги РАБОТОВ

като съм жив, в смисъл.
Чиновничката бе затрупана с документи, но ето
че в моя се бе поровила
и бе открила изгодната
за мен възможност. Тя
не ме познаваше, не знаеше колко съм чаровен,
обаятелен и талантлив.
В плика с документа не
бях оставил двайсетачка или по-едра банкнота... Когато после й зане-

сох кутия бонбони, отказваше да ги приеме
и т. н. За съжаление не
помня името й. Обикновено запомняме имената само на онези, които
са ни направили някаква гадост.
Или на какво са символ катаджиите? Хайде да не се разпростирам, а? Толкова се пише и говори, че... Добре.
Тук примерът ми е от постари времена, когато
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катаджиите съвсем не
се различаваха от сегашните. По нищо даже. Но! Пътувах си с
москвича към морето
и не щеш ли, повреди
се... какво пък викам
„не щеш ли”... но както и да е. Беше близо
до катаджийски пост,
аз вдигнах капака и
почнах да ровичкам,
мислейки, или да мисля, ровичкайки, когато милиционерът,
тогава така се наричаха, дойде при мене, деликатно ме отстрани и сръчно оправи повредата. Отказа
всякакви пари, дори
и една цигара не пощя да изпуши с мен.
А покрай нас минаваха сума ти други автомобили и техните водачи така си и отпътуваха неглобени.
Такива работи. Аз и
за лекарите мога да
ви разкажа, но има ли
смисъл? Сигурно има.
Но нека първо за поетите – те понякога
изпадат под влияние
на собствените си или
на общите емоции и
току кажат нещо, в
което и сами не вярват. Но от друга страна пък, нали мършата
мирише силно, та отдалече се усеща посилно от всичко останало. Просто ти овонява душата.
Божидар ТОМОВ

Жейно ЖЕЙНОВ

ПРИСПАХ ДЯДО
Дядо Димитър е легнал по обед да приспи
четиригодишната си
внучка, която вече може да брои до 80. Той
пее и повтаря само два
стиха от песента „Нови
панталонки”, а тя брои
повторенията. Когато

Лорд излиза от заведение и вижда просяк:
- Ето ти 5 лири, да си
купиш пура.
- Сър, аз не пуша.
- Ето ти 10 тогава за
бутилка хубаво вино.
- Аз и не пия. ...
- Вземи тогава 50,
иди в бардак, да си поръчаш мацка.
- Сър, в тази криза
изобщо не ми е до мацки, а съм и стар.
- Тогава вземи тези
1000 лири, отиди на този адрес и се покажи
на милейди. Нека види как изглежда човек,
който не пие, не пуши

и не ходи по жени.

Извънградски път.
Катаджия забелязва
кола, движеща се с 20
км/ч, и решава да я
спре и провери какво
става. В колата са 4 бабички на около 85 години, едната шофира,
а другите – пребледнели и се кръстят.
– Какъв е проблемът, господин полицай? – пита шофьорката. – На знака пише
20 км/ч и аз карам по
правилата.
– Госпожо, това 20
е номерът на пътя.
Ограничението е 60!

стига до 56-ото, в спалнята доста шумно влиза баба й. Внучката размахва пръстче и я предупреждава:
- Бабо, по-тихо, защото приспах дядо!
Димитър ХРИСТОВ,
Ямбол

– отговаря полицаят,
след което се обръща
към другите бабки: – А
вие защо сте така уплашени?
– Ох, синко – една
през друга се оплакват
те, – току-що минахме
през път номер 210…

ботата си, домакинята
му платила и казала:
- Аз... искам да ви помоля за... нещо необичайно. Но трябва да ви
помоля да го запазите
в тайна!
Техникът бързо се
съгласил.


Телевизионен техник бил повикан в една къща. Но домакинята била толкова красива, че човекът не можел да свали очи от
нея. Когато най-после
техникът свършил с ра-

Жената продължила:
- Малко ми е неудобно да говоря за това,
но... моят съпруг, иначе е много свестен човек, но... има... физическа слабост. Дори, бих
казала, че не може да
се справя с някои не-

ВИЦОТЕКА

- Защо ги гоните, те са приятели на човека.
- Не, конкуренти са!
ща. Исках да ви помоля за това още от мига, в който ви видях на
вратата. Аз съм жена, а
вие сте мъж и си помислих, че бихте могъл...
Техникът веднага
отвърнал:
- Да, да, да...
- Бихте ли преместили този хладилник?

Вървят трима арменци по улицата,
пред тях се разхожда
красива девойка. Единият арменец казва:
- Ех, за да преспя с такава девойка, бих дал и
пет хиляди!

Вторият:
- Какви пет, аз и десет не бих пожалил!
Третият:
- Абе вие добре ли
сте?! Такава красавица трябва първо да я
облечеш, да я обуеш,
да й подариш скъп автомобил, да я водиш
всяка вечер на ресторант!
Девойката се обръща:
- Извинете, а кой от
вас се обади трети?
Арменците:
- Върви си, върви си,
не се бъркай в чужди
разговори...
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