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българи
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на стр. 3
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на стр. 10

срещу поскъпването на водата

Год. XXVII (1283)
31.I. - 6.II.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Върховната административна прокуратура протестира против поскъпването на водата, утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя поскъпна с до 20% на места.
След подаване на протести против увеличението на цените, влезли

в сила от 1 декември 2017 г., за Бургас, Ямбол и Враца, от ВАП оспорват и останалите решения на КЕВР
за поскъпване.
Увеличението е в сила от началото на годината за шестнайсет града.
на стр. 3

Истината е, ÷е се оби÷аме заличиха думата
ернестина
шинОва
и андрей
слабакОв

„инвалид“ в закона

- На 1 февруари
всяка година честваме свети Трифон,
а след него идва и
свети валентин. Запазвате ли настроението си между двата празника?
ернестина: - Определено не празнуваме
Свети Валентин.
на стр. 30

Преломът Åìîöèÿòà å íàøàòà
75 години от
сталинградската
битка

åìáëåìà

анета илийчова вълканова
от години ръкоБитката при сталинград, която
води
Клуба
за фолклорни
продължава 200 дни, е сред найкръвопролитните сблъсъци в чо- танци „Мойто либе”. Превешката история, макар да е пред- подавател е от 10 години.
шествана от друга голяма съвет- Тя е чаровна и харизматична личност, умее да увлиска победа – битката при Москва.
ча и поведе хората в танна стр. 24
цовото изкуство. В нейПОЗиЦия
ния клуб за
народни хора има различни нива – начинастранно е поведението на мнозинството в наещи, средно
родното събрание. Президентът им казва, че са оти напреднастъпили първенството в парламентарната репули, ентусиасблика, а те скачат като ужилени. ами замислете се
ти. Там са събе, господа и дами! срамота е! Пратили сме ви да ребрани хора
шавате проблемите ни, а не да изпълнявате заповес различни
дите на бойко, брюксел или вашингтон. радев доприпрофесии, с
насял за ниския авторитет на законодателната
различни хаинституция?! глупости на търкалета! Опитва се
рактери.
на стр. 8
да помогне човекът да се осъзнае изключителната
нейна роля за утвърждаването на демокрацията…
Особено е негативното отношение на председателя на гербаджиите, което явно е израз на завист.
Цв. Цветанов въобще не влиза в класациите за рейтинг на политиците, докато радев има симпатиите на 65 на сто от българите. Харесват го три пъти повече нашенци от гласувалите за борисовото
войнство. и колкото повече са интригите и клеветите срещу него, толкова повече скачат процентите му.
В края на септември 2017 г. на 94 години си
Завистта е грях. ако Цветан Цветанов не знае,
отиде Лилиан Бетанкур - най-богатата жена в
да вземе назаем библията от поелия личен ангажиЕвропа, собственичката на козметичния гигант
мент да го укротява негов супернабожен шеф. там
“Л’Ореал Париж”. “Тя почина спокойно в нощта
пише черно на бяло. а ние ще добавим, че завистта
срещу четвъртък”, обяви лаконично дъщеря й
е признак и на слабост.
Франсоаз Бетанкур Майерс.
„П”
на стр. 9

завист

Историята на
една милиардерка

ÒÐÈÔÎÍÎÂÄÅÍ
1 февруари

на стр. 34

Æелязната
öúрква
на стр. 12

на стр. 3

Размисли на главния редактор

морÀлÍÀ ÊрÈÇÀ

Не може да се отрече, че властниците станаха майстори в манипулирането на общественото
мнение. Пренасочването на гражданската енергия от важните проблеми към второстепенните е
изпитан политически трик. Да вземем за пример
дискусията в аулата на Софийския университет,
организирана от председателката на парламента в деня, в който се обсъждаше

ВоТЪТ На НедоВерие

към кабинета „Борисов” за несправяне с корупцията.
на стр. 4
абОнамент 2018

Грях е да не
се абонираме
Нашето семейство
се абонира за в. „Пенсионери” от самото
му излизане. Още от
първите броеве бях
впечатлен от разно-

образните материали, поместени в него.
Аз сравнявам вестника
с една райска градина
с хиляди разнообразни
цветя.
на стр. 5

2
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Законът

ността на имота обаче
остава у прехвърлителя
и той разполага с имота
до смъртта си. Това значи, че може да го продаде след завещанието, да
го завещае на друг, да го
заложи. Образно казано
- завещателят сяда и пише саморъчно завещание на единия от синовете си. Но ако той проявява явно неуважение към
родителите
си, те решават след месец-два да завещаят имота
на другия син.
Сядат и пишат
ново завещание. След смъртта на родителя (завещателя) сила има последното преди смъртта завещание.
Няма ограничение колко пъти ще го завещаваш
и на кого.
Също много използван способ за прехвърляне на имот между родители и деца е договорът за гледане и издръжка. Родителят или
родителите решават, че
ще дадат имота си (апартамент, къща, кола и т.н.)
по тяхно предпочитание на едно от децата
си. Затова сключват този договор в нотариална форма и прехвърлят
собствеността на имота си на този, който иска да ги гледа. С акта на

сочи към друг продукт
- програмирани тегления. За целта обаче месечното плащане на пожизнена пенсия трябва
да е между 20 и 50% от
минималната пенсия за
стаж и възраст. Размерът
на сумите, срокът и периодичността на получаването им ще зависят от

изтегляне, се актуализира веднъж годишно.
Има и трети вид плащане - еднократна сума,
платима наведнъж или
разсрочено. То също няма да е въпрос на съвсем
свободен избор - може
да се приложи само ако
натрупаното в партидата
е твърде малко и евен-

Прехвърляне на имот на деца

Р

одените след 1959
г. ще имат избор
между три варианта за изплащане на втора пенсия, но всички те
не зависят изцяло от волята на осигурения, а от
размера на натрупаното. Правото на наследяване на парите в индивидуалните партиди ще
съществува само в определени случаи. На практика хората, които редовно са се осигурявали върху високи суми,
няма да могат свободно
да се разпореждат с парите си, които няма да
се наследяват.
Това става ясно от
концептуален модел на
социалното министерство за регламентиране
на фазата на изплащане
от допълнителното задължително пенсионно
осигуряване. Моделът
е изпратен за становища до социалните партньори. Предложенията
в момента са на съвсем
ранен етап. Въпросът
обаче не търпи отлагане, тъй като не е уреден
в съществуващото законодателство, а вече има
категории българи, за
които плащането трябва да започне.
Три вида пенсионни
продукти предлага да

сие. На практика те (купувачите - децата) не биха могли да го продадат
или да направят някакво друго разпореждане с
имота без съгласието на
ползвателя, т.е. на този,
който им е продал имота
- техните родители.
Друг способ за прехвърляне на имота е дарението. Този способ

също се използва често.
Родителят или двамата
родители даряват децата си или само някое от
тях и то става собственик
на имота. За да се подсигурят обаче (да не бъдат
отстранени, изгонени) от
собствения им имот, в
нотариалния акт се вписва клауза, с която дарителите си запазват правото
да ползват имота, докато са живи. Те не са собственици, а остават само
ползватели на имота. Дареният ще стане пълноценен собственик едва
след смъртта им.
Трети вид прехвърляне е завещанието. То
бива нотариално и саморъчно. И при двата вида завещания собствеима във втория стълб
екипът на социалния
министър Бисер Петков.
Въпреки по-широкия избор държавата продължава да бъде непреклонна по отношение на наследяването на пожизнените пенсии от втория
стълб - всеки, избрал този вид плащане, ще губи
правото на наследяване, а индивидуалната му
партида ще влиза в специално създаден фонд
по отделна сметка към
всеки частен фонд. Пожизнена пенсия ще може да се избира, ако месечното плащане ще е
над 20% от минималната
пенсия за осигурителен
стаж и възраст. Тя ще се
изплаща през целия оставащ живот на лицето.
Има възможност човек
да избере да започне да
я получава 1 година преди да изпълни необходимите условия за пенсиониране, но отново под
условие - ако пенсията
е не по-малка от 50% от
минималната пенсия за
стаж и възраст. На практика това са всички повисоки пенсии.
Ако човек държи да
запази правото на наследяване на парите в
индивидуалната си партида, трябва да се на-

Пенсиите

сключване на договора
собствеността от родителите преминава в детето или друго лице, което са си избрали да ги
гледа. В случая лицето,
поело задължение по договора за гледане и издръжка, вместо плащане
на имота се задължава да
полага грижи и да дава
средства за издръжката
на родителя, който му е
прехвърлил имота. Ако
той не е доволен от изпълнението на грижите,
може да развали договора за издръжка и гледане и да търси друг човек, който би се наел да
се грижи за собственика
на имота. Това обаче става със завеждане на дело
в районния съд и там се
доказва дали прехвърлителят на имота е получавал договорените
грижи или не. Съдът решава дали да се развали
договора или да остане
в сила.
Това са основните
способи за прехвърляне на имот. Кой ще бъде предпочетен, много
зависи от личните отношения между родители и деца. Най-добре
е, преди да пристъпите
към каквито и да е разпореждания, да се обърнете към адвокат, за да
ви разясни подробно
преимуществата и недостатъците, които има
във всеки от споменатите правни способи за
прехвърляне на имота
ви. Само тогава ще можете да подсигурите
старините си.

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Мехмед Ходжев от
с. Куклен, област Пловдив, пита: „Какви опасности крие прехвърлянето на имот от родител
на дете и как е най-добре
и безопасно за родителите да се оформи сделката?”
Въпроса на г-н Ходжев навярно си задават много родители. От
правна гледна точка
прехвърлянето на имот
от родители на деца по
своята същност не крие
никакви опасности, ако
отношенията родители деца са на взаимно уважение и почит. Но когато те са нарушени, тогава
възникват проблемите.
Прехвърлянето на имота може да стане с различни правни способи.
Тук ще се спра на найизползваните в практиката.
Първият способ е покупко-продажбата. Родителят продава на сина или дъщерята си или
на някого от внуците си
имот. За да се осигури до
края на живота си, той
може да поиска в договора за покупко-продажба
да има клауза, че си запазва правото на ползване на имота, докато е
жив. В този случай синът
и дъщерята, които са закупили имота, не могат
да отстранят родителя
или родителите си от
имота без тяхно съгла-
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Ограничават правото
за наследяване
на втора пенсия

натрупаното и очакваната средна продължителност на живот на лицето.
В този случай при смърт
на пенсионера средствата по индивидуалната
му партида се наследяват. Самото плащане пък,
наречено програмирано

туалната
пожизнена пенсия
не може
да покрие
20% от минималната
пенсия за
стаж и възраст. Тук
също ще
има право
на насле-

дяване.
Вливането на индивидуалните партиди в
общ пул, от който да се
плащат пожизнени пенсии, ще върви с няколко екстри. При подписването на пенсионния
договор осигурително-

31.I. - 6.II.2018 г.

На 105 години почина
най-възрастният жител
на Великотърновска област
Почина най-възрастният жител във Великотърновска област – 105-годишният Димитър Аврамов
от еленското село Костел.
Роденият на 1 август 1912 г. мъж живееше сам
в селото и затова близките му го бяха настанили
през зимата в хоспис в Сливен, където е прекарал последните си дни. В края на миналата година
възрастният мъж развил бронхопневмония, а покъсно починал. В смъртния му акт е посочено, че
причината за спиране на сърцето му е „старост“.
Димитър Аврамов е бил майстор обущар в родното си село, а след национализацията до пенсионирането си е работил като обущар към танковата бригада в Сливен. Останал е сирак още като малък, след като баща му загинал в Първата
световна война. Въпреки трудностите завършил
Професионалното обущарско училище във Варна

и успял да стане един от най-търсените майстори. Той и съпругата му Донка се радвали на дълъг семеен живот. Овдовял преди три години и
оттогава живеел сам в селото.
Във Великотърновска област има още 14 столетници – осем жени и шестима мъже. Най-много са в община Горна Оряховица – петима души.
По двама столетници живеят в общините Велико Търново, Лясковец и Павликени, а по един в
Елена, Павликени и Свищов.
то дружество ще гарантира брутния размер на
капитала, т.е. сумата от
осигурителните вноски
за целия период на осигуряване. Освен това се
предлага да се въведе
гарантиран минимален
размер на пожизнената
пенсия, който също ще
бъде записан в пенсионния договор на всяко лице. Това ще става от резерв, който дружеството трябва да направи за
своя сметка. Пожизнената пенсия ще се актуализира веднъж годишно след първите 12 месеца. Посоката не е само нагоре, а може да е и
надолу. Актуализацията
обаче засяга само частта на пенсията над гарантирания й размер и
ще зависи от постигнатата доходност от управлението на средствата
в общия пул.
Новата концепция e
плод на работна група,
в която влизаха и представители на пенсионните дружества. В нея са
отразени част от техните предложения от предишния дебат, но тогава се говореше за 9 вида пенсионни продукти,
докато сега се предлагат
само три. "Това не е окон-

чателен вариант за нас,
има какво още да говорим", коментира Даниела Петкова от Асоциацията на пенсионните
фондове.
Очевидно и при новия дебат основният
спор ще бъде около
наследяването на пожизнената пенсия. Социалното министерство
се придържа към позицията на финансовото от 2016 г., че не може да има наследяване при пожизнени пенсии. "При всички случаи
създаването на общ пул
предполага закриване на индивидуалната
партида във фазата на
изплащане, поради което не е възможно наследяване на тези средства
след смъртта на пенсионера", посочват от там.
"Не виждаме проблем
да се наследяват пожизнените пенсии. Това са модели, които съществуват в много държави", коментира обаче
Даниела Петкова. Дружествата ще продължат
да настояват това право
да бъде предвидено и
занапред по аналогия с
държавното обществено осигуряване.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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за кого ще са екопечките КРАТКИ

30 чисто нови екологични печки и пелети за
цял отоплителен сезон
дава без пари столичният район "Нови Искър" на жителите си. Условието е в замяна хората да предадат стара
домакинска горивна
инсталация на въглища или дърва.
До 8 февруари жителите от района ще могат да кандидатстват за
новите екопечки. Проектът е на Столична община. Инициативата е
пилотна и се реализира
като част от Програма-

та за подобряване качествот о

н а
атмосферния въздух на Столична община до 2020 г.
За получаване на
екологична печка мо-

гат да кандидатстват
всички жители от района, като подборът на кандидатите ще се
извърши на
базата на
предварително разработени
и одобрени
от постоянната Комисия
по околна среда в
СОС критерии за класиране. Предимство
при подбора ще имат
домакинства с деца с
увреждания, самотни

Çаличиõа дóмата „инвалид“ в закона
Депутатите заличиха думата "инвалид" от българското законодателство
на първо четене. Така според авторите ще бъде улеснена социалната интеграция на хората с увреждания и
заличаването на термина "инвалид"
от българското законодателство ще
допринесе за преодоляване на стереотипното мислене за хората с увреждания като неспособни, невалидни, негодни.
Крум Зарков, един от вносителите
на промените, подчерта, че думата
"инвалид" трябва да се премахне зави-

наги от българското законодателство,
защото носи негативен заряд. Освен
това конституцията борави с термина "лица с увреждания". Проблемите
на гражданите с увреждания няма да
бъдат решени с този закон, но това
е стъпка в правилната посока, смята
Зарков. Като аргумент той добави, че
думите имат значение, защото оформят възприятия, а по-късно и определени поведения.
"Терминът е и пречка за социалната интеграция на тези хора", добави депутатът.

майки, хора с ТЕЛК и др.
Изборът на район за
подмяна на горивните инсталации е свързан с най-големия брой
малки населени места
в рамките на "Нови Ис-

кър". През първите три
години администрацията на района ще удостоверява, че отоплителните уреди се използват единствено с
пелети.

срещу поскъпването
на водата
От стр. 1
Проверката на прокуратурата сочи, че
енергийният регулатор е допуснал „съществени
нарушения на административнопроизводствени
правила”.
При вземане на решението е разкрито
противоречие с правни разпоредби, уточняват от ВАП.
Държавното обвинение посочва, че цените, приети за седем от градовете, дори надхвърлят прага
на социалната поносимост или са близо

до него.
Става дума
за Силистра, Монтана, Шумен, Сливен,
Кърджали, Враца и
Бургас.
Според прокуратурата КЕВР има нагласа
„непременно да увеличава цените на В и
К услугите”.
С тези аргументи
Върховната административна прокуратура настоява пред Административния съд София град, поскъпването на водата, утвърдено на 15 декември
2017-а, да бъде отменено.

няма кой да обере Ïîëîâèíàòà áúëãàðè
гнева на гражданите
æèâåÿò íà êðåäèò
„връщаме
се
към една картина,
която наблюдавахме преди 10 години. Доходите лекаполека нарастват,
но имаме поредица от случаи на корупция, хората се
сблъскват с трудности на ежедневно ниво, има засилена тенденция за
имиграция, съвсем
естествено нараства и политическото напрежение.”
Това коментира социологът от афис стефан георгиев.
По думите му както има повишаване на дела на хората, чиито доходи леко се покачват,
така има и повишаване на дела на хората, които трудно обслужват своите кредити, своите
дългове, имат намаление на работните часове, в които са заети.
според афис желанието за нови избори
постепенно расте и вече достига 21%.
„Това е съвсем естествено. имахме избори,
а след избори политическото напрежение спада. Минаха 8-9 месеца от поредните предсрочни избори и картината е следната – поредица
от скандали, поредица от политически напрежения, поредица от много горещи дискусии
в Народното събрание. Това, че доходите им
растат, не е достатъчно за българите, за да се
успокоят”, заяви георгиев.
и коментира, че преди 10-ина години картинката е била същата. „2006-2007 г. – влизане в Ес, двойно покачване на доходите, двойно покачване на пенсиите и в същото време
българският гражданин удари много силен
шамар през 2009 г. на тогава управляващите.
сега обаче няма нов актьор, няма кой да
обере гнева на българските граждани”, заяви още стефан георгиев.

Всеки трети българин има кредит,
а всеки втори е със задължения към
банка или фирма за бързи заеми. Това
показват данни на Централния кредитен регистър към БНБ. Към средата на
миналата година там са записани 2,33
млн. кредитополучатели. От тях 2,217
млн. са граждани на страната, 98 000
са фирми, 7000 са чужденци, които
нямат ЕГН или ЕИК, а 8000 са физически лица със свободни професии или
упражняващи занаятчийска дейност.
Взетите заеми обаче са много повече от броя на кредитополучателите.
В края на юни 2017 г. регистрираните кредити в информационната
система на БНБ са 4,991 млн. на обща

сума малко над 69 млрд. лв. Много хора имат средно поне по два кредита.
Банковите кредити в края на юни
2017 г. са 2,765 млн. на обща стойност
50,37 млрд. лв. Близо 2,22 млн. са отпуснатите заеми от фирми за бързи
кредити. При гражданите най-голям е
делът (63,7%) на тези с остатъчен дълг
по кредит до 5000 лв. При фирмите
преобладават кредитополучателите
с остатъчен дълг по заеми между 5000
и 50 000 лв. (35,4%). Броят на дружествата със сравнително малки заеми
е най-голям. Но най-съществена роля
за кредитния пазар в страната имат
големите компании, които теглят заеми за милиони.

„Òåëåíîð” ñ íîâè óñëîâèÿ
Мобилният оператор
„Теленор” обяви, че променя размера на неустойките при предсрочно
прекратяване на срочни
договори за частни лица. След 12 януари 2018
г. клиентите на компанията
вече ще
заплащат
като неустойка наймного три
стандартни месечни абонамента независимо от срока
на договора. До момента те трябваше да платят
всички оставащи месечни абонаменти до края
на срока на договора.
От компанията посоч-

ват, че когато клиентите са ползвали отстъпка
от месечния абонамент,
те ще дължат и възстановяване на такава част
от нея, която съответства на оставащия срок

на договора.
В случай на предсрочно прекратяване на договор клиентите, които
са се възползвали от покупка на устройство на
преференциална цена,
ще дължат и част от от-

стъпката, която са получили, съответстваща на
оставащия срок на договора. Отстъпката се равнява на разликата между стандартната цена
на устройството в брой,
без абонамент към датата на покупката, и цената (в брой или общата лизингова цена), която клиентът е заплатил
при сключването на договора.
Промените са валидни за частни клиенти,
сключващи нови договори за мобилни или
фиксирани услуги, както и за вече сключени
договори, чийто срок
към датата на промяната все още не е изтекъл.

ВЕСТИ

Калпави ремонти

Общините може да изгубят парите по програмата за саниране заради
калпави ремонти. Установено е, че те не следят ефективно работата на външните изпълнители.
Протести
в Добрич

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

Сутрин и вечер в Монтана стотици комини
бълват черен дим. Градът е газифициран, но хиляди се връщат към твърдото гориво, защото им
излиза по-евтино.
Болници с дългове

7 болници в страната са натрупали дълг от
165 милиона лева заради
неправилно управление,
липса на контрол, липса
на отговорност за неправилно взети решения.
Ремонт на джамии

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

Á È Ñ Å ÐÈ
гЕрБ е уморена, но
„вкоренена” партия.
Много дълго управляват, свикнаха и се вживяха. ако искаш да си
„факт”, ще трябва да си
„герб”. Нямаш избор.
Д-р Николай
МиХаЙлов
Страницата подготви
Маргарита лОЗАнОвА

2

4

5

Политика
кОментираме

Първата година от
мандата на Тръмп

На 20 януари 2017
г. Доналд Тръмп положи ръка на Библията,
използвана от Ейбрахам Линкълн, и се закле като 45-ия президент на САЩ. Малко
преди това, в края на
2016 г., американският бизнесмен направи
немислимото: победи не просто Хилари
Клинтън, но и анализаторите, и собствената си партия, и политическата машина.
Оттогава досега управлението на Тръмп
предизвиква редица
остри спорове между привържениците
и критиците му.
Н ай- по зи ти вн ат а
равносметка, свързана с изминалата година от управлението на
Доналд Тръмп, е пряко свързана с причините, поради които
той спечели Белия
дом – икономиката
на САЩ.
Още при избирането му за президент
а м е риканските
фондови борси реагираха
позитивно.
После
безработицата в страната отбеляза най-ниското си
равнище от 2000 г.
насам – 4,1%, и БВП
на страната през 2017
г. вече бе по-голям от
този през предишната година по времето
на Барак Обама.
А с прокарването
на данъчната реформа през декември м.
г. американският президент може да бъде
спокоен, че тези положителни тенденции в
икономиката на страната тепърва ще дават
резултат. Именно тази данъчна реформа,
намаляваща финансовата тежест върху хората и фирмите, може да бъде посочена
като най-големия успех на американския
президент от първата му година на управление.
И ако най-големият
успех на Тръмп бе данъчната реформа, то
най-големият му провал бе невъзможността да намери достатъчно подкрепа в Сената на САЩ за демонтирането на здравната политика на Обама.

Доналд Тръмп обаче продължава да бъде по-скоро разделяща и разединяваща
американското общество фигура, отколкото такава, която да
допринася за сплотеността на нацията.
На практика през
изминалата година
почти нямаше тема
от международно естество, за която САЩ
и Европейският съюз
да бяха на едно мнение. И при катарската
криза, в която Доналд
Тръмп прибързано
подкрепи действията на Саудитска Арабия и ОАЕ, и с преждевременното обявяване на Йерусалим за
столица на Израел, и
с опита за промяна на
естеството на ядрената сделка с Иран, и
с оттеглянето от Парижките споразумения за климата.
И ако управлението на Тръмп започна с протести, една
година
по-късно те
са далеч помногобройни, което показва,
че милиони
американци не са доволни от водената от
стопанина на Белия
дом политика. Или
както отбеляза Си Ен
Ен: „Една година управление на хаоса.” Особено ярък е контрастът с неговите предшественици Джордж
Буш-младши и Барак
Обама.
А социологическите проучвания сочат, че рейтингът на
Тръмп през първата му година в Белия
дом е рекордно нисък. Като цяло първата година от управлението му премина под знака на твърде противоречиви и
непродуктивни решения, множество
скандали и критики,
напрежение в световен мащаб. Ако не в
друго, президентът
на САЩ успя в едно
– обедини много хора в неприязънта към
себе си. Дали през
втората си година на
най-важния пост в
света ще помъдрее?
Изгледите не са обещаващи.
Цветан илиЕв

Общество

Български

От стр. 1
Събраха се уважавани
люде - професори, социолози, омбудсманът,
духовни лица. Двата лагера разпалено спореха
пред камерите има ли в
Истанбулската конвенция намек за несъществуващия трети пол или
напротив. Защитниците на ненасилието върху
жени и деца защитаваха
цивилизационния избор
на документа. Останалите не желаеха потомците им сами да определят
момчета или момичета са,
когато усетят вътрешните си сексуални потребности…
Трябваше ли точно в
този момент да се води
подобен скандален разговор? Според г-жа Цвета Караянчева – категорично ДА. Нали новините, вместо да започват с
пренията в пленарната
зала и крещящото отсъствие на премиера
при дискусията за вота,
българите ще се вълнуват
от разправията в университета. И ще обсъждат
кой прав, кой крив. Гербаджиите си изиграха играта и поради неразбирането на понятието джендър или заради неточния
му превод оттеглиха гласуването за друг път. Борисов си призна, че той е
помолил депутатите да го
сторят. Шефовете им обаче твърдят, че те са стигнали до това решение.
Ние вярваме на Бойко,
защото иначе просто не
може да бъде. Протакането е временно! Докато
успеят да се разберат с
патриотите и вероизповеданията. На църквата
нашият премиер държи
и дори обяви, че е най-,
ама най-вярващият християнин от всички. Цветан
Цветанов заяви: „До края
на председателството на
Европейския съвет задължително ще приемем
конвенцията!!!”
Дразнещ еколозите
проблем е опитът на бизнеса да се обогатява за
сметка на природата. Тази рана е все отворена,
понеже има основателни
съмнения за корупционни практики най-малкото при изсичането на гора за спортни съоръжения и строежи на какво
ли не. Хиляди митингуват
в десетки градове у нас и
в чужбина.
Седи Бойко в кабинета
си, отдолу крещят:

„осТаВка!”

И дали за екоминистъра или за друг някого
става дума, все му е едно.
Подобни шествия няма да
го изложат пред чужденците. Към такива се отнасят със симпатии из цяла Европа. Виж, ако протестът бе заради корупцията, смятана от 82 на
сто от нашенци според
последното социологическо изследване за огромен минус на неговото управление, тогава работата щеше да е дебела.
Вина на социалистите
е, че дълго тупаха топката
и даваха възможност на
гербаджиите да се спаза-

рят с другите парламентарни групи. Патриотите още веднъж показаха,
че са влезли във властта,
за да я рекетират. Валери
Симеонов – заради лифта
в Банско, а Волен Сидеров – за 80 млн. лв., необходими на атакаджията областен управител за
ремонт на стената на язовир „Бели Искър”. Бойко
няма къде да мърда, опре ли ножът до кокала, и
бърка в хазната.
Оттук започват и съмненията на по-голяма част
от гласоподавателите в
същността на парламентарната република. Първолак да попиташ от кого
зависи всичко в родината, ще отговори: „От чичко
Бойко!” Само преди месеци депутатите се дърлеха
часове наред, приемайки
основния закон на страната – бюджета.

ха ви на маймуни, докато
бяха в опозиция. Трябваше да призовете симпатизантите си и всички, на които им е писнало от рушветчийството, за подкрепа. Властолюбците от уличен натиск страшно се боят… Иначе имаше и силни моменти в изказванията. Антон Кутев бе дълбоко засегнат, че все не
може да зададе на премиера тревожещи го въпроси като как Цветелина Бориславова е станала собственик на СИБанк, докато интимният й приятел е
главен секретар на МВР,
а впоследствие – министър-председател. Такова шеметно забогатяване
не намирисва ли на корупция? Опровергана бе
и мантрата, че не е страшно опорочаването на обществени поръчки и вземането на пари под маса-

морÀлÍÀ ÊрÈÇÀ
Защо високоплатените
избраници загубиха толкова време, щом веднага след това Борисов започна да раздава милиони насам-натам? Сякаш
ги вади от своя джоб. А
уж всичко бе премерено
прецизно, с „аптекарски
везни” от ковчежника Горанов…
Стигнахме до чаканото
събитие – първия вот на
недоверие към третия кабинет на премиера. Бойко, обиден, че се прави
толкова излагащо го нещо, не застана пред народните представители,
назначили го на високия
пост. Нямал никакво желание да участва в подобни „глупости”. Направено
бе възможното да се омаловажи темата. Нивото
падна от ниско по-ниско.
Вицепремиерът Симеонов си позволи да сравни
шефката на единствената истински опозиционна
партия с варненска убийца, задушила мъжа си със
„свинска опашка”. Основният докладчик срещу вота бе Лъчо Умното, както
го наричат колегите му в
кулоарите. Този личен лекар на Борисов в миналото е несменяем депутат независимо от излаганията с биенето на шамари на бившата съпруга
и активно участие в провокативни демонстрации
на фирма, уж раздаваща
скъпи часовници на депутати в работното им време. Човекът се постара да
прочете без запъване написания от някого текст.
Дори издекламира единдва лозунга, от които стана ясно, че корупция няма, но Бойко се бори с нея
геройски!!!

леВиЦаТа

не показа характер. Пет
пъти настоя да бъде извикан премиерът в залата, но не я напусна, след
като разбра, че той пукната пара не дава нито за
тях, нито за съпартийците
му. Защо така бе, другари?
Къде е вашата революционност? Вземете пример
от гербаджиите! Направи-

та, щом постъпленията са
с 2 млрд. повече от планираните през миналата година. Само че ръстът им
не е толкова според финансиста проф. Румен Гечев, а около 900 млн., и то
заради скока в цените на
горивата, на акцизите за
цигари и няма нищо общо с пречупване гръбнака на контрабандата. Напротив! Системата, конкурираща вноса на стоки така е направена, че
да се заличава без следа преминаването на десетки тирове и цистерни
с бензин през границата.
Тези изводи са от официален доклад на ДАНС,
тълкуван от гербаджиите
както дяволът чете Евангелието. А главният прокурор не можел да привлече никого под съдебна отговорност, не се знаело кой с какво и кога е
бръкнал в кацата с мед.
Сто тридесет и един
гласа спряха вота за недоверие. Бойковите воини, патриотите, хората
на Марешки и „Независим юнак” застанаха като плътна стена и спасиха кабинета. Публикуваме ли цитати от предизборните програми, обещания и речи на сегашните коалиционни партньори и на подложения
на ревизионен и съдебен натиск собственик
на близо 400 аптеки бензинопродавец, читателите ще се спукат от смях.
Те наричаха сегашните си
съдружници с епитети, за
които слагат червена точка в „Шоуто на Слави”.
Отвратителното в случая е, че избраниците ни
не намират вина за ниския рейтинг на парламента в своето на моменти аморално поведение. Г-жа Цвета Караян-

31.I. - 6.II.2018 г.
чева си позволи да обвини държавния глава, че
допринася с критиките
си точно за това. Милата жителка на Кърджали,
за която съграждани, нейни връстници, твърдят, че
е била суперактивен комсомолски секретар, не забелязва гредата в собственото око, но прашинката на веждите на Радев
предизвиква яростта й.

президеНТЪТ

не само има право, той
е длъжен да казва истините, вълнуващи народа. Нима има нормален
българин, съмняващ се в
следните му думи: „Парламентарната република атрофира. Парламентът все повече се превръща в нотариат, който
само официализира решенията на правителството. Партократските механизми убиват
свободната воля на депутатите. Доверието
в Народното събрание
е критично ниско… Корупцията и несправедливостта деморализират
цялото общество.”
Отчетът за едногодишната дейност на държавния глава с положителен рейтинг, двойно надхвърлящ онзи на Борисов,
бе подложен на нападки
и лъжливи обвинения.
Не бил се занимавал със
свършеното от него, а се
бъркал в работата на другите институции. Глупости! От 10 страници само
на 2 деликатно са посочени недостатъците, пречещи за нормалното развитие на България. Това, че
Бойко нарича депутатите
„безделници” и напълно
игнорира парламентарния контрол, е неоспорим факт. Поведението
му определено е на едноличен властелин. Договаря се с Меркел да кани
президента на Турция на
среща у нас – Радев разбира за визитата от медиите. По протокол президент кани президент. Такава е световната практика. Изключенията са дипломатически и политически гаф.
Цяла година гербаджиите не могат да преглътнат загубата на Цецка Цачева. Тежи им, че не
си разиграват коня, както си щат. Правят го, но
има кой да им подръпва
ушичките и зад него стоят над 2 млн. електорални единици. Как да му затворят устата, когато се
шири бедност в родината след три мандата управление на ГЕРБ. Все някой
трябва да им дава оценка и между изборите, за
да не се самозабравят, и
да им казва, че в техните
редици има доста некадърни, алчни и корумпирани люде.

братя и сестри, желаем ли да променим съдбата и
страната си – тя да бъде добра и щедра към поколението ни, длъжни сме да прогоним примирението. кротуваме ли, ще сме най-зле не само в европейския съюз.
стоим ли си по домовете пред телевизорите, ще ни
манипулират, ограбват и лъжат. Цените ще растат,
немотията ще ни държи за гърлото. Протестите по
местоживеене са нашето оръжие и демократично право да заявим претенциите си към властта. нека се възползваме от него!
Петьо ДафиНкиЧЕв
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Уважаеми господине,
Прочетох внимателно писанието
на проф. Иван Ангелов в бр. 1 от т.г. за
престъпната приватизация. Пиша ви,
за да изкажа мнението си по повдигнатите въпроси.
Материалът ме
върна в 1990 г., когато правителството на Андрей Луканов кани американските икономисти
Ричард Ран и Роналд
Ът да разработят
„Проект за икономически растеж и преход към пазарна икономика на България”,
така наречената
програма „Ран-Ът”.
Като в разработването на този проект се включват и 29
български икономисти начело с проф.
Иван Ангелов (Венцислав Димитров,
Иван Костов, Емил
Хърсев, проф. Стефан Стоилов, проф.
Тодор Вълчев и др.).
За което, както се
говори, са получили
тлъсти възнаграждения. Именно тази

програма слага началото на престъпната приватизация. Заблуждаваха ни, че ще
изграждаме демократичен социализъм. А
още в увода на проекта е казано: ”България е избрала пътя на
демократичния капитализъм.” А може ли
капитализмът да бъде демократичен? Демокрация значи власт
на народа. А при капитализма властва парата.
Нека припомним някои моменти от този
проект.
„България трябва
бързо да приеме всеобхватна програма
за приватизиране на
своите 2000 държавни предприятия, на
земеделските стопанства и хилядите
малки обекти от сферата на търговията и услугите”, като
се включат „колкото
може повече предприятия от онези, които се
смятат за стратегически”. И те „би трябвало да бъдат първи в
списъка”. Като въпросът за „мръсните пари” не трябвало да се
ограничава, защото
това щяло да забави
раздържавяването.
И знаем какво се получи. Едни предприятия бяха бързо прода-

И на 80 г. Маргарита
танцува като момиче
Много гости, близки
и роднини се събраха,
за да честитят рождения ден на Маргарита
Божанова от Новград.
Дългогодишната административна служителка отпразнува своя
80-годишен юбилей. Редом до рожденичката
беше и съпругът й Божан, с когото са заедно
повече от 60 години.

Двамата съпрузи след
пенсионирането си живеят в селото, а по-голямата част от трудовата
им дейност е преминала в Свищов. Семейство
Божанови има две дъщери, но най-голямата
им радост са четиримата внуци и двамата правнуци. В знак на признателност баба Маргарита получи много цветя и
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дени на безценица на
чужденци и машините и съоръженията заминаха за чужбина или
във „Вторични суровини”, а други - присвоени от така наречените работническо-мениджърски дружества
(РМД). Със земеделските стопанства (ТКЗС)
се заеха ликвидационните съвети. Безследно изчезнаха хиляди трактори и друга
селскостопанска техника. Милиони животни бяха изклани. Земята - разбита на милион дребни парчета.
Как ресторанти, хотели и други търговски обекти станаха
частни, така и не разбрахме. Програмата
определя: ”В една свободна пазарна икономика държавата няма
място в стопанската
дейност.”
В раздела за социалното дело на проекта „Ран-Ът” пише,
че „през този период
не може да се мисли за
запазване на досегашното жизнено равнище”. А по-късно се разбра, че програмата
съдържала и поверителна част, в която
било казано, че на пазара ще се появят всякакви ментета, че ще
се увеличава дистанцията между цените
и заплатите. Както и
че ще се появи безра-

ботица и много млади хора ще напуснат
страната. Ще избуят
социално значими заболявания –сърдечносъдови, ракови, психични и др. Всичко това обикновените хора
го изпитаха и продължават да го изпитват
вече 27 години. А в същото време някои натрупаха огромни богатства (бизнесмени,
банкери кредитни милионери и най-различни мутри). А така също и част от политическия елит. Държавна, т.е. общонародна
собственост за милиарди, отиде в частни ръце. И досега не е
потърсена отговорност от никого.
Наскоро се заговори за отмяна на давността за престъпленията в процеса
на приватизацията.
Но въпросът не е само в това.
А защо се допусна
тази престъпна приватизация? Защо народът не бе уведомен
какво го чака?
Виновни за това
има, но те също са
сред облажилите се
от приватизацията.
Май само ни баламосват. И не ни остава
нищо друго, освен да
пием по една студена
вода.
гутьо сиМЕоНов,
софия

дългОлетниЦи

подаръци. Кметът на селото Диана Копчева поздрави рожденичката,

къде сте Приятели?

През 1973 г. три големи групи студенти от специалността ”Счетоводна отчетност” завършихме
ВИНС „Д. Благоев” във Варна.
През 2018 г. се навършват 45 г. от нашето завършване, през 2020 г.
институтът ни става на
100 години.
Достолепие и гордост!
Елате да се видим тази година (без да пеем „45 години стигат”),
за да се срещнем и на
100-годишнината.
Обадете се, не е трудно. Нека спомените ви върнат назад, когато бяхме млади, умни и красиви.
Чакам ви! Чака ви и Варна!
0876 687879
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на читателя

като й пожела много
здраве, щастие и дълги години да се радва
на потомците си и връчи на юбилярката поздравителен адрес.
На рождения си ден
баба Маргарита за пореден път показа, че
през годините не е загубила младежкия си
дух. Заедно със съпруга си дълго време танцуваха, като демонстрираха пред гостите уменията си не само при народните танци, но и че владеят до
съвършенство и класическите стъпки на
валс, танго, ча-ча-ча.
Кметът на селото не
скри, че се обсъжда
идеята кръгли годишнини да се празнуват
заедно с жителите на
Новград.
Марий ПEЙЧЕв

ваЖнО!

Уважаеми читатели, след като години наред успявахме да запазим цената на нашия-ваш
„Пенсионери”, по независещи от нас причини се
налага тя да стане от 50 на 60 ст. Увеличението е символично, като се имат предвид ръстът на производствените разходи, поскъпването на водата, на тока, на хартията и т.н.
както сме поели ангажимент, за годишните
абонати няма да има никаква промяна. Останалите съветваме до 15 февруари да икономисат някой и друг лев.
новата цена в каталога на „български пощи“ ще влезе в сила от 1 април 2018 г. и това
не е шега!
от екипа

абонирайте се!
От 1 до 15
февруари
във всички
пощенски
станции

Цените са:
1 месец

2 лв.

4 месеца

8,50 лв.

10 месеца

21,50 лв.

кат. №552

Íàìåðèëè ñòå
ñâîåòî ïðèçâàíèå

Моята професия е трудоемка, тежка, колкото
физически, толкова и мисловно. Тези, които си
мислят, че ни е лесно, се лъжат. Често лишавам
семейството си, родителите, роднините и приятелите си от себе си заради снимки или пътуване
за поредното представление. Но знаете ли, моята професия винаги съм я свързвала с една думичка - призвание. Човек трябва да има призвание, за да практикува това, което обича, уважава
и, разбира се, което му се удава най-добре. Вие,
„Пенсионери”, определено сте намерили своето призвание и радвате аудиторията си. Тя ви е
вярна, както и вие на нея. Браво!
На старини желая да съм една достойна и силна бабка. Искам да посрещна пенсионерските
си години и края на земния си път усмихната и
с чиста съвест като ваш абонат.
актрисата Мария саПуНДжиЕва

Грях е да не
се абонираме

От стр. 1
Колкото по-навътре влизаш в този парк от
цветя, срещаш по-привлекателни за окото. И
така забравяш за ежедневните си проблеми. Естествено, не може да се опише всичко с няколко реда. Това са много броеве и много страници.
Според мене е грях да не се абонираме за този
вестник. Та кой ако не ние, тийнейджърите ли?
Тези, които киснат по цял ден по кафенетата
и дискотеките?
Не мога да пропусна и връзката на главния редактор г-н Дафинкичев с пенсионерите. Почти
няма брой, в който да липсва писмо, написано до
него. Струва ми се, че „Пенсионери” е единствената защита за нас, онеправданите възрастни хора. Смятам, че ако имахте правомощия и
сила, вие не бихте допуснали да живеем с мизерните си пенсии. Вярвам във вас!
Няма да забравя никога първия ми материал
с рисунка, който пуснахте във вестника. Докато сме живи със съпругата ми, ще се абонираме.
Вече се абонирах за 2018 г.
ради сЕМов, габрово
Страницата подготви Соня вълКОвА
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Писмата

Радости и болки

Български

Пишете ни!

Уважаеми читатели,
благодарим на всички, проявили съпричастност към доверилите се на „Пенсионери”, търсещи съвет за решаване на проблемите си
хора! вашите писма, изпълнени с житейска
мъдрост, със сигурност ще са им от полза.
Пишете ни, нека си помагаме в трудни моменти! така нашият-ваш вестник ще изпълнява
още по-пълноценно благородната си мисия –
да служи на своята аудитория.
„П”

Ãреøно сте
изживели
живота си!
до б. б. от бургас по повод
писмото му, поместено
в бр. 1 от 2018 г.

Здравейте,
самотнико! Грешно сте
изживели живота си
до 65- годишната си
възраст. За жената,
която ви е напуснала, нямам коментар,
но вероятно причината е двустранна.
Радвам се, че сте се
погрижили за възпитанието и образованието на децата си.
Те обаче не бива да
бъдат съдници на бъдещия ви живот, нямат това право. Аз
също 23 години след
развода с бившия ми
съпруг се грижих за
дъщеря и син, но не
бях самотна. Срещах се с приятели,
работих и не се откъснах от обществото. След голямото наводнение в Габрово
реших да се омъжа
за беден човек като
мен, когото малко
познавах, но случих
на добра душа. Децата си не съм питала,
а и защо? Дъщерята
е омъжена с деца, а
синът тогава беше
все още ерген. Вече
си имат своя пътека в
живота и сами ще решават как ще вървят
по нея. А вторият ми
съпруг ги прие като
свои деца, огорчен
от своите собствени, защото големият
го окрал, малкият го
Страницата подготви
Соня вълКОвА

бил, дъщерята върви по кривата
пътечка. Имена няма да
споменавам, те ще
се познаят.
Преди две
години той
почина, но
много ми
липсва, а
вече съм на
78 г. Липсва
ми топлата
мъжка ръка, но тук са
двете ми внучки, които се грижат за мен.
А вие, господине, напразно сте живели само за децата си, без да
се запитате колко кратък е животът и как ви
е липсвала нежната
женска ръка,топлата
чорбица, която да ви
свари любимата домакиня, а вечер, когато
си легнете, да почувствате тялото й, което ви желае.
Стар ли сте на 65 г.?
Не, не сте стар, щом
духът ви е силен, възрастта не е от значение. Така че моят съвет е да си потърсите подходяща партньорка и да изживеете дните си не в самота, а щастлив, с любима жена!
Цанка оДажиЙска,
с. Шереметя

31.I. - 6.II.2018 г.
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вени за възстановяването на селската църква "Света Троица". От
една година е започнала кампания "Локомат за България", чиято
цел е купуването на модерен медицински робот, който да помага
на пациенти с цялостна или частична загуба на двигателни функции, на болни от множествена
склероза, от детска церебрална
парализа, на хора, преживели ин-

като хирург офталмолог в същата
виенска болница. От 2007 г. е лекторка в Медицинския университет
и е научен работник в Института по
ретинология и биомикроскопична
лазерна хирургия "Лудвиг Болтцман". Доктор Хохватер се ползва с
репутацията на световно признат
специалист в очната хирургия - направила е над 3000 операции при
отлепване на ретината, глаукома
и др. Освен това тя с желание
и отговорност се е включвала
в хуманитарни международни
мисии с лекарска и преподавателска дейност: на остров
Сокотра, Йемен (2009 г.), в Хараре, Зимбабве, Етиопия (2011

Мадоната
от Горна
Митрополия

ака е известна доктор Анелия Петрова Хохватер уважително, с благодарност и с много любов, сред нейните съселяни и за сънародниците й от цяла България. Австрийското списание "Мадона"
в своя класация на "Заслужили
жени" я е поставило на почетно
място в категорията "СОЦИАЛНО
АНГАЖИРАНА ДАМА"! Изданието
"Българи в Австрия" е написало
за нея: "Тя е много земен, широко
скроен човек. Хората от селото й
се радват, гордеят се с нея и постоянно питат кога пак ще дойде.
При всяко свое посещение в родното село Анелия опитва с нещо
да помогне: купува дръвчета за
парка на детската градина, дарява кафемашина и микровълнова
печка на пенсионерския клуб, за
старческия дом е доставила апарат за измерване на кръвната захар. През 2008 г. за две седмици
е прегледала около 300 души и
събраните средства са предоста-

султ или мозъчна травма. Подобен апарат няма в България, а нуждаещите се от лечение
с него за цялостна рехабилитация на тялото
са десетки хиляди пациенти.
Доктор Анелия Хохватер е родена в село Горна Митрополия,
Плевенска област, и е
завършила семестриално
Медицинския
университет в Плевен.
Дипломирала се е във Виена със
специалност "Обща медицина". От
1997 г. работи като общопрактикуващ лекар в болницата "Рудолф
Щифтунг", след което е назначена

г.), и Узбекистан (2012 г.). За себе
си тя казва, че е вярна на своя девиз "Безвъзмездна работа и неуморимост"!
Доцент Тодор кЕриН

ПОдадена ръка

Писмо до една маéка
Скъпа И. К. от София,
Прочетох твоето писмо в нашия любим вестник “Пенсионери”, бр.
47 от 22 ноември 2017
г. След това станах и се
поразходих, като мислех за теб. В мислите си те нарекох Ирина и мислено се заселих в теб. Започнах да
се питам какво бих направила, ако бях на твоето място. А това е много трудно!
Представих си, че съм
майката на това дете, което вие в младостта си
сте оставили в дом. Причините за раздялата могат да бъдат неимоверно много! А и във времето, когато е родено, това беше и позор! Нямам
избор и оставям детето
си в дом, за да се избавя
от срама и трудния живот, който ми предстои.
С годините, щастлива
със съпруг и две други

деца, се опитвам да
не мисля за изоставеното дете. (А дали съм забравила,
само аз си знам!...)
После си представям, че аз съм това изоставено дете.
Взели са ме добри
хора, отгледали са
ме с много обич и
нежност. Създали
са от мен един достоен човек и както
се пее в една песен
“всичко ми е наред...”.
Един ден осиновителите ми са разкрили тайната пред мен (понякога това може да се научи
и от някои “добронамерени” люде). И възниква
въпросът: А сега какво?
Трябва много време и
усилия, докато влезеш в
ритъм. Обичам осиновителите си – те са ме учили
да ходя и говоря, носили
са ме на ръце и рамене,
по цели нощи са бдели

над мен, когато съм боледувала. Но все пак аз
имам друга майка, която
ми е дала живот! Зачената съм с любов! И в един
момент съдбата е решила да ни срещне! Независимо кога, независимо как! Аз искам това!
Безкрайно много! Търся
я и я намирам! О, миг, поспри! Какво ли ме чака?
И ето отново аз съм
тази майка, чиято отхвърлена дъщеря я е
намерила. Няма нито за

миг да се двоумя, Ирина! Ще се срещна с нея.
Но преди това ще поговоря със съпруга си.
Ако ме обича, ако ми
вярва, ще ме разбере.
Все пак това се е случило във време, когато с него не сме се познавали. Дала съм му
две дъщери и целия си
живот, но онази, изоставената, също е кръв
от кръвта ми и плът от
плътта ми!
Със сегашните си деца ще постъпя по същия начин, както с баща им. Така ще постъпя
аз, Ирина. А ти направи така, както ти диктува сърцето. И дано да
имаш сърце, а не буца
лед. Не прави два пъти една и съща грешка!
Надявам се да съм ти
била полезна.
Моето име е Недка
илиева и съм на 67 години, също майка и баба. Живея в Нова Загора. Желая ти успех и
много обич!

ПОмОгнете, дайте съвет!

Êаêво да ïравя?

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

ла принципите си,
дълго чаках да вземеш това нелеко решение." Направо ми
стана лошо. Като се прибра "любимият", веднага го
попитах и ми каза, че е грешка. Взе телефона и пред мен се
обади, че този смс му създал
проблеми с жената, и отсреща
му се извиниха, че бил объркан номерът. Аз бях там, чух
това и се успокоих. Но ме зачовърка да направя нещо, за

да се убедя напълно в неговата лоялност спрямо мен. Имам
регистрация на телефона му в
страницата на мобилния оператор и реших да разгледам с
кого е говорил. Влязох и какво да видя - съпругът ми е обменял смс, ммс и разговори
с този номер от доста време,
една година назад. Стана ми
тъжно за мен самата. Почувствах се излъгана и измамена от
собствения ми съпруг. Мисля
си, каква глупачка съм била,

нито веднъж да не се усъмня в него. Очевидно е, че отсрещната страна знае за мен.
Ако му кажа, че съм разбрала
от електронната фактура, ще
спре да праща смс и да звъни
и никога няма да разбера приключили ли са нещата. Но и да
го питам, няма да си признае.
Чудя се какво да правя и как
да постъпя. Обидно ми е, но и
ме боли ужасно!
в. в., варна
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ХиперТоНия и пикоВе В НалягаНеТо – осТаВаТ В миНалоТо!

„инфаркт и инсулт – причина за
почти 70% от всички смъртни случаи в света. седем от всеки десет
души умират поради запушване на
артериите на сърцето или мозъка.
в почти всички случаи причината
за такъв ужасен край е една – пикове в налягането поради хипертония. “Тихият убиец”, както са го нарекли кардиолозите, отнема живота на милиони хора всяка година“,
споделя д-р лео антонович.
всеки път, когато се повишава налягането, това води до претоварване на сърцето 10-20 пъти. особено
страшен е фактът, че много хора не
осъзнават, че имат хипертония. и
те, пропускайки възможността да
се промени нещо, просто се обричат на гибел.
как МожЕ Да сЕ ЗаЩиТиТЕ
и Да сЕ ПрЕБориТЕ с БолЕсТТа?
На първо място, вие трябва да
разберете, че е необходимо да се откажете от много свои вредни навици, особено тютюнопушенето и алкохола. редовен прием на предписана терапия от лекуващия кардиолог също е наложителна. всъщност

в момента единствената
добавка, базирана на концентриран извлек от фитонутриенти, която официално се препоръчва за хипертонията, това е карДиоксиН/CARDIOXIN.
Неговата разработка започна преди няколко години и приключи съвсем
скоро. със създаването на
добавката се занимаваше екип от експерти, които работеха в тясна връзка с практикуващи кардиолози. резултатът е получаване на уникално
по своите параметри средство, надеждно “погасяващо” хипертонията и ликвидиращо нейната причина за разлика от всички други препарати.
Експертите са установили, че
карДиоксиН действа на причината за заболяването, благодарение
на което е възможно напълно да се
отървете от хипертонията. симптомите ги изчиства още през първите
шест часа след приемането, което
се дължи на активните компоненти
- биофлаваноиди.
съдовият тонус е напълно възстановен след един курс на употреба.
Така CARDIOXIN е ефективен на всеки етап от хипертонията. Добавката естествено е преминала през клинични проучвания.
Препоръчителен е приемът в
продължение на 3 месеца 2 пъти
в годината. „карДиоксиН“ има
дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на употреба.
Без лекарско предписание.

ЦЕНа:

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./
Продукта „кардиоксин“ можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40, както и на
интернет страницата: http://tonik.info/cardioxin/
или в повечето аптеки в страната.
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Ëеновските баби - пазителки на традициите

Те са останали осем
от двадесетина възрастни жени в село Леново, Асеновградско,
пресъздаващи и до
днес традиционните
тракийски песни. Това са Николинка, Дафинка, две Йорданки,
Мария, Елена, Димка
и Атанаска, като найОт стр. 1
Те са обединени от любовта и интереса към българския фолклор, вдъхновява ги и ги мотивира българската
народна музика. Репертоарът им е разнообразен. Стараят се да представят
танци от всички наши етнографски области. Анета предпочита автентичния
фолклор. Рови се из
стари книги и учебници. Обикаля селата, среща се с възрастни хора, опитва
се да засече спомените им с теоретичните си познания. Тя

възрастната – Желязка, е на 73 години. Атанаска по професия е
детска учителка, днес
музикален ръководител на Леновската група. Жените пеят местен автентичен фолклор, тракийски песни, събрани от много
възрастни хора. От тях

черпили информация
за обичаите
и традициите на района. За преданията, в които се разказва за скрито
имане, което дава знак
със син пламък на избрания човек, за да го
намери. Но
онова имане,
което
вечно го има
около Леново, са ливадите, пълни
с лековити билки - равнец, здравец, росен. Жените се събират в една
от къщите, плетат венци
и си разказват стари и
днешни истории за малкото останали жители на
селото. После, когато изплетат венеца, се провират под него, пеейки

своите песни, и заиграват хоро.
Леновските баби от
детство слушат тракийските песни, разказващи за споделена радост,
любов, но и за страдания и несрети. Всеки овчар се заслушва в песента на леновките, запели
по жътва. Песента се лее
над полето, човек бърше потно чело, изтръпнал от гласовете и разказа в песента. В нея има
всичко преживяно в живота – любов и мъка,
разказва за делата на
юначни хайдути, за магията на омайни самодиви, за работливи невести и отрудени стопани. За всички тях пее
българката, лее се песента и разказва. Послушайте само: „"У Недини
слънце грее, върбо ле,
върбо-върбице. То не
било ясно слънце, най
ми била сама Неда..." Така пеят и разказват же-

ните от Леновската група за автентичен фолклор при народно читалище „Звезда - 1928 г.”
в село Леново. Те поддържат единствената
дейност в читалището
на селото. През годините натрупват своя богат
репертоар с песни, научени от техните майки и
баби, събрали красотата на тракийската природа и хората. В читалището мъждука онази
идея, оцеляла до днес
от далечно и близко минало. Ръководителката
им Атанаска Янкова събира песни от най-старите хора в селото, записала е много от тях с
цел да се запазят напред
във времето, да се предадат на следващото поколение наред с плетенето и вшиването на изящните дантели, които
изумително красят техните носии. Втъкани в

Страницата подготви Маргарита лОЗАнОвА
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Днес на мода са множеството школи за народни песни и танци. Хората масово се записват
в тях, искат да учат народни хора, да изживяват радостта от играта.
Безспорно това им дава
голяма емоция. Така се
запазва българската национална същност. Хорото обединява и носи
много позитивен заряд.
Само на хорото можете
да видите толкова много различия обединени.
През последните години се организират голям брой национални

усещането, че работи с
най-интересните хора на
земята! Те са на различна възраст и с различни
професии. Може да говори с часове за тях, защото те са нейното вдъхновение и са страхотни!
Някои играят в клуба с
години, други - по-мал-

ко. Зависи от амбициите
и възможностите на хората. Въобще кипи усилена работа на всички нива
в нейните клубове. Работи едновременно в различни софийски села – в
Габер, Кубратово, Световрачене, навсякъде, където има желание за на-

красиви тракийски шевици са преживените
чувства на млади и стари, вплитали и надеждата си за добро бъдеще.
Българската народна
песен се носи от Странджа до Пирина, прескача Балкана и плисва
през равна Добруджа,
носена от вятъра на времето, и разказва за някогашните и днешните хора, живели и работили
по безкрайното Тракийско поле. Песента, танците, разказите звучат и
днес на местни празници и обичаи, пресъздаващи традициите на Леновския край, кулинарни изложби представят
местните гозби, приготвени по стари традиционни тукашни рецепти,
припомнят позабравени, но и познати от детството вкусове.
Дарина НЕНова

родни хора. Българинът
умее да съхранява народното ни творчество.
В миналото на мегдана се е играело по празниците. Всенародното веселие е било част
от бита на българина. И
днес няма празник, на
който да не се извие хоро за радост и за веселба.
Освен на мегдана хората отиват в концертната зала, за да видят спектакъл с народни танци
и песни, пресъздадени
цели народни легенди и
предания. Хореографията на народните танци
намира все повече популярност като вид изкуство наред с класическия и модерния балет
например. Затова и любителите не са малко.
В част от хореографии-

те на Анета има голям
сантимент. Тя е пораснала с песните на Борис Машалов, който е
бил приятел на дядо й
Иван Вълов, а той ежедневно ги пеел у дома. Един от танците й
се казва „Мятало Ленче ябълка“ – емблематична песен от репертоара на Борис Машалов, която е и в репертоара на „Мойто либе”,
споделя с радост Анета.
Формацията й участва в много събори, различни всенародни веселия, състезания, конкурси. Навсякъде са
приети топло и гостоприемно. Игрохорци от
„Мойто либе” са имали
прекрасни срещи с публиката в Гърция, Сърбия, Черна гора, Ирландия, били са и в Румъния. Имат приятели и в
цяла България!
Дора алЕксаНДрова

„Ìèñòè÷åí ðèòúì“

прави и свои разработки и хореографии, стараейки се
да е възможно найблизо до първоизточника.

и местни фестивали и
конкурси на народното
танцово изкуство. Всеки
път, когато събере своите „либета”, както ласкаво ги нарича, Анета има

В навечерието на 25-ата годишнина от създаването си ансамбъл "Чинари" представи
своя нов авторски проект пред пълната
зала 1 на НДК.
С "Мистичен ритъм" първият частен
ансамбъл у нас се изкачи на ново стъпало в своята история, представяйки
различен спектакъл на световно ниво - с оригинални и изключително
атрактивни танци, музика, цялостна
визия (костюми, осветление, ефекти) и най-вече блестящо изпълнение.
Още с първите ритми на приказния спектакъл артистите на сцената
(общо 32 професионални танцьори
и 12 музиканти) с лекота, страхотна
енергия и ритми завладяха публиката.
Страховити бабугери, черният и белият
кукер, най-красивата мома и още чудати
герои пресъздадоха на сцената историята на Стария чинар. Много и най-различни
звънливи и потропващи инструменти намериха точното си място в спектакъла и оживя-

ха в ръцете на таньорите от "Чинари". Имаше танц с
кратунки, танц с маши и още изключително ефектни ударни инструменти, с които артистите едва
ли не жонглираха на сцената, докато танцуваха.
Режисьори на спектакъла този път бяха
Асен Павлов и Калоян Павлов, който бе и в
главната роля на момъка в приказния спектакъл. Прекрасни и специално написани песни,
част от историята, представиха акапелно и
момичетата от трио "Булгарина". На сцената бяха още: група "Етнотикс", квартет "Българи", гост-музикантите Стойо Стоев, Иван
Цонков, както и китаристът Петър Миланов
със запомнящо се соло. Прекрасната музика
с подчертано съвременно звучене бе дело
на композитора Костадин Генчев, който също имаше своето ювелирно соло на кавал.
На финала публиката вече беше на крака, а
от сцената създателят, хореограф и продуцент
на ансамбъла благодари на участниците в мистичния спектакъл и напомни на всички в залата,
че 2018 г. ще е годината на "Чинари" - 25-ата година от създаването му.

31.I. - 6.II.2018 г.

Женски
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Историята на
една милиардерка
От стр. 1
Двете бяха на нож,
след като Майерс обяви в съда майка си за
склеротичка, която пилее богатството за млади мъже.
Какво се знае за Лилиан Бетанкур? Родена е в Париж в скромно семейство от средната класа. Петнадесет години преди да се
появи на света баща й
Йожен Шьолер създава
компанията “Л’Ореал”.
Йожен е химик по об-

рорт Лейзин. Там се
запознава с Андре Бетанкур. Той е с три години по-голям от нея.
Предците му са прочути мореплаватели
от Нормандия, откриватели на Канарските острови. Бащата
на Лилиан, който има
кръст за храброст от
Първата световна война и орден на Почетния легион през Втората световна, откровено подкрепя германците и налага ан-

Наша радост

БАБА АНГЕЛИНА ОТ ПОДЕМ:

Правнуците са
моята гордост!

костискания. Сред найблизките им приятели
е семейството на Жорж
Помпиду.
Дъщеря им Франсоаз се ражда през 1953 г.
Четири години по-късно си отива бащата на

Със семейството
разование. Той изобретява формулата на щадящите бои за коса. Открива ги, правейки опити в собствената си
кухня. Дълги години
нощем създава формулите на козметични
продукти, а през деня
обикаля фризьорските
салони, за да ги продава. Майка й Луиз е музикантка. Умира, когато Лилиан е на 5 годинки, от абсцес на черния
дроб. Отива си за една
нощ. „Когато мама умря, в къщата ни настана
тишина, музиката спря
– доверява по-късно
Лилиан Бетанкур. – Аз
съм предимно дъщеря
на баща си.“ А баща й е
предприемач и работохолик. Събужда се в четири всяка сутрин и задължително върви пеша 45 минути. Учи дъщеря си на ред, дисциплина, точност и вкус
към полагането на усилия. Тя получава религиозно образование в
Доминиканския орден
и излиза рядко, свири
на пиано, чете много и
всяка събота следобед
ходи на кино. В дома им
идва учител да й преподава гимнастика.
От 15-годишна Лилиан стажува в “Л’ Ореал”, първо във фабриката, където лепи етикети, после в техническия център. Ваканциите й продължават точно един месец – 15 дни
в град Евиан и още 15 –
в Аркуес в Бретан.
На 25 Лилиан заболява от туберкулоза. Отива да се лекува в швейцарския ку-

тисемитска политика.
След войната е обвинен в колаборационизъм и реабилитиран единствено благодарение на познанството си с приятеля
на дъщеря си Андре
Бетанкур и близостта
на Андре с новите управляващи и Франсоа
Митеран. Шьолер пък
за благодарност назначава Бетанкур за
творчески директор
на издателската къща на “Л’Ореал”, а покъсно и в дирекцията
на козметичната компания.
Три години след срещата им, на 8 юни 1950
г., Лилиан и Андре се
женят в кметството на
Валори в Алп Маритим,
Югоизточна Франция.
Церемонията е в тесен
кръг.
“Л’Ореал” е просперираща фирма със
100 000 души работници и огромно производство. Продуктите й
Monsavon, Dop, Ambre
Solaire присъстват във
всяко френско семейство.
От 1946 г. Андре Бетанкур е главен съветник в областната управа на Нормандия. През
1951 г. започва политическата му кариера,
първо като независим
депутат и след това като министър в няколко правителства, включително и в това на Де
Гол. Лилиан го подкрепя и придружава навсякъде – на официалните
пътувания, световните
приеми, съпътстващите речи, важните ръ-
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свят

Лилиан. На почти 35 години тя наследява поста му и изцяло поема
бизнеса. Доказва търговския си нюх с идеята “Л’Ореал” да се ориентират към азиатския
пазар. От продажбите
в Китай и Япония марката печели повече, отколкото от продажбите
в цяла Америка. Пробивът на изток е нечуван
за времето си.
През 1987 г. Лилиан
приема да позира пред
списание Egoïste. Фотографът романист художник Франсоа-Мари
Бание е очарователен
събеседник.
Малко по малко Бание става един от приближените на семейство
Бетанкур. През 2007 г.
Лилиан губи мъжа си и
годините, които следват, прекарва в дела,
широко коментирани в
пресата. Едното от тях е
заведено от дъщеря й.
Франсоаз Бетанкур, която обвинява майка си,
че артистът ФрансоаМари Бание се е възползвал нашироко от
средствата й. Оказва се,
че между 2001 и 2007 г.
Лилиан е финансирала
изложби, подарила му
е банкови чекове, произведения на изкуството и седем застраховки
живот на стойност 600
милиона евро, всичко
– общо около милиард
евро.
Разгаря се скандал.
Дъщерята на Лилиан,
която е част от администрацията на компанията, подава молба майка й да бъде подложена на медицински пре-

глед. Възрастната дама
отказва. Обидено заявява, че все още е с ума
си и нищо не се е случило без нейната воля
и знание. Оттогава отношенията между майка и дъщеря са обтегнати и двете не
поддържат контакти. В края на
септември 2011
г. е обнародвано медицинско
заключение,
според което
Лилиан Бетанкур има алцхаймер на умерено тежък етап,
смесена деменция и проявява признаци на
слабоумие.
На 21 септември 2017 г. Лилиан
Бентанкур умира, а състоянието от 43,3 млрд.
долара наследява дъщеря й Франсоаз.

Там далеч, накрай света
щастлива баба живее с мисълта
за трите правнучета, душички чисти,
всяка вечер пали тя свещички.
За Ники моли се да има здраве,
да играе весел, радостен, щастлив,
да преброди океани и морета
като баба Ангелина да е приказлив.
Преси да не спира да се учи,
светът за нея да е справедлив,
любов да дава и нека да сполучи
и сто езици чужди тя нека да научи.
Бобчо миличък да си остане,
светлина от него нека да струи,
с огън и вода той да се пребори,
като следва смело своите мечти
На край света далеч живее тя,
в ума й няма място за тъга,
с деца и внуци тя е благословена
със златни ръце е от Бога надарена.
Стиховете написа Ивалин Николов

Любими сериали

Иджлял от "Сега и завинаги"

В хитовия сериал „Сега и завинаги" човекът, който застава на пътя
на Нур и Ийт, е Иджлял. В образа на
бившата жена се превъплъщава Шафак Пекдемир.
Актрисата е родена в Истанбул на
18 юни 1988 г. Има по-малък брат,
когото обожава, и доста пъти в интервюта заявява, че той е нейната
най-голяма слабост. Вижда семейството си като щастливо и сплотено, но и малко по-нетрадиционно,
защото мъжете се събират у дома,
а жените прекарват свободното си
време навън.
Шафак отдава този
факт на черкезките корени на родителите си.
Още от дете тя е запленена от киноиндустрията и иска да се занимава именно с нея, но
това не е единствената й мечта. В продължение на осем години тренира волейбол
в „Галатасарай" и след
тежка травма прекратява спортните си занимания.
В университета „Бейкент" учи актьорско майсторство и още тогава дебютира на театралната сцена.
По-късно получава няколко второстепенни роли, а продукцията, която я открива за широката публика, е
„Сладко от смокини 2".
За ролята си в „Сега и завинаги"
Шафак споделя, че с нетърпение е
очаквала сценариите на всеки следващ епизод, за да разбере какво ще
направи Иджлял. Актрисата до го-

ляма степен разбира персонажа си
и смята, че той не е по-различен от
всички жени.
Бившата жена на Ийт обича да се
поддържа, държи на външния си вид
и като повечето дами внимателно
подбира дрехите си. Успешното превъплъщение на Пекдемир се дължи
на факта, че тя успява да вникне в
образа и приема действията на героинята си като постъпки на една
наранена жена. Шафак е на мнение,
че Иджлял се държи като всеки човек, борещ се за това, което смята,
че му принадлежи.
Ролята й в сериала „Сега и завинаги" леко повлиява на актрисата, по-скоро
в негативна посока. В едно
интервю Пекдемир споделя,
че преди да се превъплъти
в ревнивата бивша на Ийт,
не се е оплаквала толкова
много. В момента смята, че
е започнала както екранния
си образ да недоволства и
мрънка от малки и дребни
неща. За разлика от персонажа си в личен план Шафак
е щастлива. От четири години има връзка със своя колега Умут
Курт, с когото се запознава на светско събитие. Двамата са голяма подкрепа един за друг и освен това найдобри приятели.
Актрисата не планира скорошна
сватба, но споделя, че не обича да
прави планове за бъдещето. Иска й
се да реализира мечтите си, затова се
оставя на момента и взема решения
спрямо настоящата ситуация.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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ßÑтÈß Ñ ПÈлеØÊо
месото на пилето е полезно при следните заболявания: полиартрит, подагра, язва, диабет. При страдащите от захарна болест втора група именно то увеличава съдържанието на полезни полиненаситени мастни киселини в кръвния серум. тези киселини се усвояват
лесно от организма, затова месото е профилактика
срещу атеросклероза и свързаните с нея заболявания:
инсулт, инфаркт, исхемия, хипертония.
диетолозите препоръчват консумацията на пилешко месо в горещо време, но то е не по-малко полезно и в
студа. Под формата на бульон се използва като лекарство срещу простудни заболявания. в състава на това
месо влизат глутаминова киселина, етерични масла и
азотосъдържащи вещества. Пилешкото се използва за
възстановяване на силите на болни и физически изтощени хора и за повишаване на имунитета.
високото количество на полиненаситените маст-

Êðèëöà ñúñ ñóñàì

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

Приготвяне: Солта се слага при варенето на крилцата. Сварените крила
престояват в маринатата 2 часа. Пържат се
в добре загрята мазнина (олио).

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

Ñóïà îò ïèëå è çåëå
Продукти: 2 пилешки
бутчета, 300 г прясно зеле, 1-2 моркова, една глава лук , 1-2 ч. л. брашно, 1
ч. ч. прясно мляко, 30 г краве масло, 3 с. л. олио, пресен магданоз, черен пипер, сол
Приготвяне: Измиваме
добре пилешките бутчета,
слагаме ги в тенджера и заливаме с топла вода. Слагаме на котлона и като кипне
водата, изливаме и измиваме отново бутчетата. Наливаме чиста топла вода. Слагаме да се варят. Прибавяме нарязано ситно прясно
зеле, почистени и настъргани моркови. Варим, докато месото се свари. Изваждаме бутчетата от супата,

обезкостяваме, нарязваме
на ситно и отново връщаме
във врящата супа. Посоляваме на вкус и ръсваме черен пипер. В отделен съд,
тиганче или касерола слагаме олио, масло и малко
вода и задушаваме нарязан на ситно лук. Като остане на мазнина, прибавяме брашното и запържваме, като разбъркваме. Разреждаме запръжката с бульон от супата и изливаме във врящата супа, като разбъркваме. Наливаме
и прясното мляко. Прибавяме нарязан пресен магданоз и варим супата още
няколко минути. При необходимост доливаме топла вода.

Ôàëøèâà
øêåìáå-÷îðáà

Продукти: 300 г пилешко филе, 300 мл
прясно мляко, 1 с. л.
брашно, 1 с. л. червен
пипер, 2-3 скилидки чесън, 1 с. л. сол, 5 с. л.
олио.
Приготвяне: Пилешкото филе се нарязва на
малки късчета и се задушава в олиото, докато
остане на мазнина. Слага се червеният пипер,
разбърква се и се оттегля от котлона, за да
не прегори. Прибавя се

брашното и се налива 700 мл вряла
вода, като се бърка непрекъснато, за
да не стане брашното на бучки. Налива се млякото и
тенджерата се връща на котлона. След
като заври, се овкусява със солта и
счуканите скилидки чесън. Оставя се да покъкри около 15 минути.

Продукти: 6 пилешки бутчета, 6-7 скилидки чесън, 1

Õðóïêàâè õàïêè
Хапките се приготвят от пилешко филе.
То се нарязва на хапки и се овкусява с подправки – черен пипер, къри, куркума, кисело мляко и чесън. Всичко това се разбърква
хубаво и се оставя да престои в така приготвената марината 5-10 минути. Така приготвените хапки се панират в брашно, яйце и галета. Пържат се в олио.

и останалите подправки. Когато пилето е готово, трябва да го извади-

Ñóïà ñ äðîá÷åòà
Продукти: 200 г пилешки дробчета, 200 г
пилешко бяло месо, 1
голям картоф, 1 морков, 1 глава кромид лук,
2 с. л. нарязани домати от консерва, 1
гнездо фиде,
1 с. л. олио - ако
е необходимо, 1
с. л.
с у х
магданоз,
вода,
щипка
сол
Приготвяне: Измиваме
дробчетата и пилешкото месо. Режем пилешкото на едри парчета. Сваряваме месото поотделно. Като се
сварят дробчетата, ги
прехвърляме в чиста чиния. При вареното на месото слагаме 1
щипка сол. След като се
свари, го накъсваме на
малки парченца. Свареното месо слагаме при
дробчетата. Прецеждаме бульона при вареното на пилето. Слагаме го
в чиста тенджера и го
поставяме на котлона.
Подправяме с щипка
сол при необходимост.

Добавяме 1 с. л. олио,
ако е нужно. Ако е домашно и по-мазно месо,
няма нужда от допълнителна мазнина. Обелваме моркова. Нарязваме го на
ситно.
Лу-

к а
п о чистваме, измиваме и
нарязваме също на ситно. Слагаме зеленчуците в бульона. След като
кипне, слагаме около 2
с. л. доматите. Оставяме да поври. Обелваме
картофа и го режем на
малки кубченца.
Слагаме ги в тенджерата. Добавяме дробчетата и пилешкото месо.
Оставяме да поври. Към
края на варенето слагаме фидето.
Подправяме със сушен магданоз. След като е готова, сваляме от
котлона. Сипваме още
гореща.

×åñíîâè áóò÷åòà ñ áÿëî âèíî

Ãðóçèíñêà ñóïà
Продукти: 1 пиле,
250 г лук, 5 жълтъка,
50 мл винен оцет, 100
г разтопено масло, сол,
черен пипер, дафинов
лист на вкус, билки и
корени за супа на вкус.
Приготвяне: Нарежете пилето и го сложете да се вари. След
като вече се е варило
половин час, към него
може да добавите корените и билките за супа, които предварително сте нарязали, както
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те, обезкостите
и нарежете на
фини парченца
като за супа.
След това го
запържете заедно с нарязания лук в малко
масло и после
го върнете в
бульона. Гответе още 5-10 минути и направете застройка от жълтъците и оцета. Остава да
застроите супата.

щипка розмарин, 1 щипка
сол, 1 щипка
черен пипер, 1
чаша сухо бяло вино, ¼ чаша олио
Приготвяне:
Намачкайте
чесъна добре.
Загрейте
олиото в тиган и го запържете. овкусете бутчетата с

всички подправки.
Запържете бутчетата при
чесъна в сгорещеното олио.
Пържете от всяка страна по
десетина минути или до зачервяване.
когато това стане, излейте
виното в тигана. разбъркайте добре бутчетата, за да се
смесят добре с всички вкусове в тигана.
гответе така няколко минути и сервирайте.

мàíäæà ñúñ çåëåí÷óöè
Продукти: две цели
пилешки бутчета (две
горни и две долни), една глава лук, една консерва грах (от 400 грама), половин чаена чаша смлени домати (може от консерва), 3 картофа, половин чаена
чаша измит ориз, 120
мл олио, една чаена лъжичка с връх
червен пипер, една чаена лъжичка сминдух, сол
и черен пипер на
вкус.
Приготвяне:
Сварете в подсолена
вода пилешките бутчета. Обезкостете ги и накъсайте месото на парченца. Изсипете олиото
в дълбок тиган, загрейте
го и изсипете в горещото олио ситно нарязаната глава лук. След около
минута прибавете ори-

за, смлените домати и
червения пипер. Запържете още за около минута. Прибавете нарязаните на парченца картофи,
подправете със сминд у х а

и черния пипер и изсипете граха заедно с
течността от консервата. Разбъркайте и махнете тигана от котлона.
Преместете запържени-

те продукти в дълбока
тава и подредете отгоре обезкостеното пилешко месо. Залейте с
един литър бульон, в
който са врели пилешките бутчета. Опитайте
и ако е нужно, посолете още малко.
Сложете ястието
във фурната, която
трябва да включите на 230 градуса и вентилатор. Може и
без, но това
ще ви отнеме малко
повече време за нейното сготвяне.
Когато оризът
омекне
(след
около 40 минути),
ястието е готово.
Изчакайте леко да
се охлади и сервирайте топло. Ако искате,
може да поръсите със
ситно нарязан магданоз.
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Сред цветята

Ñåíòïîëèÿòà - ñòàéíàòà êðàëèöà

Ñúõðàíåíèå íà êàðòîôèòå
В нашата страна
картофите са основен
продукт в зимното меню. Независимо дали ги
печем, варим или пържим, обикновено са на
масата ни почти всеки
ден. Затова чувалчето
с картофи собствено
производство, подарено от роднини, е безценен подарък. Но изниква задачата как по дълго да ги съхраним.
МЯсТоТо
За съХраНЕНиЕ
То трябва да бъде сухо, прохладно и тъмно.
Идеалното помещение
е изба или мазе, но малко домакини разполагат с нещо подобно. В
рамките на апартамента с подобни достойнства може да се похвали само килерът. Задължително е да няма достъп на слънчева светлина, защото тя вреди
на картофите. Под въздействието на слънчевите лъчи в тях се образува вредното вещество соланин, което можем да познаем по зеления цвят на кората.
В такъв случай те вече
не са годни за ядене и
могат да се използват
единствено за посадъчен материал.
Сортираните карто-

фи трябва да прехвърлим в касетки с отвори.
За да осигурим добра
циркулация на въздуха,
не бива да ги поставяме
нито на пода, нито плътно до стената, а най-добре върху рафтове.
Най-подходящата
температура за съхранение на картофите е около 2-3 градуса
и влажност на
въздуха не
повече
от 90%.
П р и
п о н и с к а
темп е ратура грудките замръзват, а съдържащото се в
тях нишесте започва
да се превръща в захар. Вследствие на това такива картофи стават сладки и безвкусни.
С влагата можем да
се борим като между
редовете картофи сложим дървени стружки
или пластове хартия.
Важното е материалът
да е хигроскопичен и да
попива всяко запотяване на грудките.
внимание!Както вече казахме, в картофите, които не се съхра-

няват правилно, се натрупва соланин и те позеленяват.
Това е вредно вещество. От него картофите придобиват горчив
вкус и причиняват дразнене в гърлото. Ако съдържанието на соланин
значително превишава
нормата, може да се
стигне и до хранително
отравя-

не.
В повечето
случаи резултатът е
стомашно-чревно разстройство, учестено
сърцебиене и задух.
При по-тежките форми
на отравяне обаче може да се стигне до гадене, повръщане и нарушена бъбречна функция.
Затова обезателно
трябва да проверяваме
картофите преди готвене. А тези от тях, които
са позеленели и прокарали, да не използваме
за храна.

Ïîäãîòîâêà çà íîâèÿ ñåçîí

време е да се подготвите за работа в градината. Първо почистете
и наострете инструментите си и ако
е нужно, купете нови. За ръждясалите можете да пробвате да ги натопите за една нощ в оцет.
в ЗЕлЕНЧуковаТа граДиНа
няма друга работа освен подготовката за отглеждане на разсади. и
любителите, и професионалистите
още в началото на януари трябва
да са засели семената на пипера и
доматите, ако ще отглеждат тези
зеленчуци в пластмасови оранжерии. Не след дълго ще настъпи времето и за сеитба на средно ранните зеленчуци, та затова трябва да
се потегнат съоръженията за отглеждане на разсада и да се набавят семена. в края на месеца може
да се засява и разсадът за ранно зеле и ран карфиол, ако ще се пикират младите растения, което е за
препоръчване.
в овоЩНаТа граДиНа
има повече възможности за работа на открито. снежната покривка

или замръзналата почва позволяват да бъдат изрязани изсъхналите
клони, изкоренени загинали и загиващи дървета. остъргва се и старата напукана кора, ако тази работа
не е свършена досега.
в лишените от листа корони ясно личат мумифицираните плодове и гъсеничните гнезда. Това е добра възможност за ефективното им
отстраняване. Януари е и подходящо време за събиране на калеми.
ако е наваляло много сняг, освободете младите дръвчета и храсти
от тежестта му, защото той лесно
може да ги увреди.
Почистете контейнерите от прахта и изтъркайте старателно саксиите, сандъчетата и подложките. купете нови семена и потърсете тези,
които сте събрали от предишния
сезон. осигурете храна на птичките, които посещават градината ви.
сега е време да засеете семената
на сладкия грах.
ако няма сняг, почистете лехите
и мулчирайте цветните легла.

През 1892 г. барон Валтер фон
Сент Пол, губернатор в планинските райони на Източна Африка, намерил ново растение с мъхести
листа и очарователни виолетови
цветчета, което много приличало на теменужка. Изпратил семена от него на своя баща, любител
цветар, един от най-известните колекционери на орхидеи в Германия, а той на свой ред дал част
от тях на директора на Кралските
ботанически градини. Новите растения нарекли в чест на бащата и сина Сен Пол Saintpaulia
ionantha (сентполия).
Видовото наименование ionanta – теменуженоцветна, било дадено заради сходството на цветовете му с
цветовете на теменужката.
Сентполията
(Saintpaulia), позната
също като африканска теменужка произхожда от планините на Танзания,
от местността Узамбара, поради което има още едно име - узамбарска
теменужка. Разбира се, бихме могли
да допълним името й с българско название, тъй като може би си спомняте, че с нея разговаряше бившият ни
премиер Иван Костов (това – в рамките на шегата).
Днес африканската теменужка е
много популярно стайно растение, което цъфти целогодишно - обикновено
по 2-3 последователни месеца, следвани от 20-30 дни покой, след което при
правилно отглеждане цикълът се повтаря. Цветовете варират от бяло през
розово и пурпурно до синьо и виолетово. Листата са мъхести и не понасят да
бъдат пръскани, тъй като тогава се покриват с кафеникави петна и загниват.
Оптималната температура е около 20
°С, на полусенчесто място. Размножава
се с листни резници, потопени във вода или поставени в почва. Вкореняват

се бавно. Друг начин за размножаване
е със семена, посадени през пролетта.
От 1951 г. до 1970 били създадени
много нови и разнообразни хибриди
на сенполията: с къдрави и пъстри листа, с цветове във формата на звезда.
Започва ерата на селекцията на африканската теменужка. Започнали да се
появяват 2-, 3-, 4-цветни теменужки, с
различна форма на цветовете, появила
се сентполия с жълти цветове, различни миниатюрни сортове, многобройни
хибриди с удивителни разцветки, форма и размери на розетката.
В света има
регистрирани
над 8000 сорта, но селекционерите вече са си поставили за цел да
отгледат теменужка с ароматни цветове. И досега,
повече сто години след откриването й, продължава победното
шествие на сенполията по света, като едно от най-любимите и популярни
стайни растения, завоюващо все повече и повече поклонници.
Размножаване: Разможаването става лесно чрез резници от листа. Потапят се в чаша, като е добре дръжките
на листата да не се допират помежду
си. Подходяща температура е над 20
градуса. Коренчета се появяват след
3-5 седмици. След това е добре резниците да се засадят в лека торфена
почва. Глинести тежки почви не са подходящи, защото коренчетата загниват.
За да цъфти, премахвайте прецъфтелите цветове и подхранвайте редовно.
Пресаждайте в рохка хумусна пръст
всяка година. 5 основни правила:
• постоянна топлина
• внимателно и умерено поливане
• добро осветление
• висока въздушна влажност
• редовно подхранване.

Òîïëè ãðèæè â ñòóäåíîòî âðåìå
1. Цветята през зимата не се торят. Тъй
като през кратките зимни дни светлината е послаба, растежът на стайните растения
се забавя
и
те не се
нуждаят от
много
храна за
фотосинтеза.
2.
Н е
с е
п о ливат често и помного,
тъй
като излишната вода изпълва въздуха
в почвата,
като лишава корените
от кислорода, от който имат нужда, за да се развиват
добре. Така корените
лесно загниват. Затова
е добре да ги поливаме

по-рядко, и то не по график, а когато имат нужда. Най-добре с ръка да
пипнем пръстта и когато установим, че горният слой е прекален о сух, само
тогава да
поливаме. А може и просто да
се сипва по
малко вода
в паничката
на растението.
3. Пръскайте листата с вода.
Тъй като през
зимните месеци в пове- чето жилища въздухът е изключително сух,
влагата от растенията бързо се изпарява.
4. Температурата на въздуха в стаята е добре да бъде
между 7 и 15 градуса.
5. Поставете ги максимално близко до

светлината. Подходящо място са южни или
източни прозорци. Внимавайте с остъклените
балкони, защото когато
температурите паднат
под 0 градуса навън,
температурата в помещенията, които не са
уплътнени достатъчно
ще падне драстично и
това може да убие цветята ви.
6. Дръжте растенията далече от течение
и отоплителни уреди. В
противен случай листата ще започнат да пожълтяват и да падат.
7. съобразявайте се
със специфичните изисквания за отглеждане на всяко ваше цвете.
Например някои цветя
спят през зимата и не
трябва да се поливат
въобще.
8. Пускайте си музика и им се радвайте. Със зеленина и уют
в дома зимата не изглежда толкова дълга
и студена.

Страницата подготви Уляна ПеТКОвА
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Наши

„Свети Стефан“ е
единствената православна желязна църква. Тя представлява
трикорабна базилика
с кръстообразна форма и красиви орнаменти. Олтарът е обърнат
към Златния рог, а над
притвора се издига
40-метрова камбанария. Храмът е създаден в края на XIX век и
струва на българската
държава над 1 милион
франка.
През 1849 г. влиятелният османски
държавник, българинът княз Стефан Богориди подарява за български черковни нужди голям двор с 3 постройки – една дървена и две каменни, в
цариградския квартал
„Фенер“ между площадите „Балат“ и „Фенер“,
на самия бряг на Златния рог, близо до седа- създадена със султанлището на Вселенска- ски ферман на 27 февта патриаршия.
руари 1870 година. ЕкНа 17 октомври 1849 зархията функционира
г. е издаден официа- в Истанбул и след Ослен султански ферман, вобождението на Бълпозволяващ на бълга- гария до Балканската
рите да имат собствен война през 1912 г.
молитвен дом. ДолниНа 25 юни 1890 г. със
ят етаж на подарената султански ферман се
от Богориди дървена разрешава на Българкъща е превърнат във ската екзархия да повременен параклис и строи нов храм на мясе тържествено осветен на
9 октомври
1849 г. По-късно параклисът
прераства в самостоятелен
храм, известен като Дървената църква и посветен
на първомъченик и архидякон Стефан
в чест на дарителя Стефан
Богориди.
Нa 25 октомври 1859 г. княз
Никола Богориди по- тото на Дървената църкставя основния камък ва. Автор на проекта е
на Желязната църква османският архитект
„Свети Стефан“. Поста- от арменски произход
вянето на основния Ховсеп Азнавур.
камък е напълно симОсновният камък е
воличен акт от страна поставен от екзарх Йона Богориди, тъй ка- сиф I на 27 април 1892
то истинското стро- г. Тъй като теренът е
ителство на днешна- нестабилен, архитектът
та църква започва 33 предлага конструкциягодини
по-късно.
През
1850 г.
каменн и т е
къщи в
двора
са разрушени и с
материала
е
изг р а д е - Дървената църква
на триетажна постройка с та на църквата да бъде
25 стаи, известна като от предварително изМетоха, която по-къс- готвени сглобяеми жено става седалище на лезни плоскости, а не
Българската екзархия, с бетонни основи. Тър-
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Български

светини

Желязната църква
„Свети Стефан” в Истанбул

гът за изработване на
чугунените елементи
на църквата е спечелен
от виенската фирма Рудолф Филип Ваагнер,
макар тя да не е строила дотогава железни
църкви. Но Ваагнер вече има стабилен авторитет в областта на железните изработки – на
виенското изложение
през 1873 г. компания-

византийски стил. Интериорът също е изработен във
Виена
–
коринтски
колони,
ангелчета
и флорални мотиви
са завинтени или
заните-

те са изписани от руския художник Клавдий Лебедев, един от
най-добрите, а шестте камбани са отлети
също в Русия, в Ярославъл във фабриката на Пьотър Оловянишников. Две от
шестте камбани звучат и до днес отново
като символ на близостта на нашите два
народа.
Тържественото освещаване на новата
църква „Свети Стефан“ е извършено от
екзарх Йосиф I на 8
септември 1898 г. –
празника Рождество
Богородично. От ста-
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гарщината в Истнабул.
Още повече че в нея са
служили известни български църковни дейци. В двора на „Свети
Стефан“ са погребани българските църковни дейци Иларион
Макариополски, Авксентий Велешки, Мелетий Велешки и Паисий Пловдивски.
Около 3,5 млн. евро (близо 16 млн. турски лири) са вложени
в цялостната реставрация на българската
желязна църква "Св.
Стефан" в Истанбул.
От тези средства България е предоставила
целево два транша - за
200 000 евро и за 190
000 евро.
Строително-ремонтните дейности и
цялостната реставрация са извършени в
рамките на 7 години
съвместно от Истанб-

Олтарът

та излага продуктите си
в огромен павилион от
стъкло и желязо.
Елементите, тежащи
500 тона, са изработени
във Виена между 1893
и 1895 и са откарани по
железницата до Триест,
а оттам с параходи до
Цариград. Скелетът на
църквата е от стомана,
а страните от ковано желязо, всички
елементи
са захваната основите с болтове, гайки
и нитове –
общо около 4 милиона. Сглобяването
на Желязната църква
приключва на 14 юли 1896 г.
В архитектурно отношение отвън църквата
съчетава елементи на
необарок, неоготика и

ни във вътрешността. Стилът
на интериора има влияние от ар нуво – първият пример
за ар нуво
в Истанбул.
Виенските
майстори
обаче изработили иконостаса по
католически образец.
Това не отговаряло на
православните канони

рата дървена църква е
съхранен само напрестолният камък от олтара като паметник, който
да напомня за историческата й роля в продължение на половин век.
19 век е векът на желязото и железните конструкции. „Свети Стефан“ също е резултат от
това течение в техническия прогрес. Преносимите железни църкви
са британско изобретение и са използвани за
отдалечените им колонии като Австралия на-

Откриване на ремонтирания храм
и отговорните хора не пример. Създателят на
оставили този факт без Айфеловата кула, френразрешение. Тогава се- ският инженер Густав
кретарят на екзархия- Айфел също изработва
та Атанас Шопов заед- железни църкви, изпрано с архитекта Азнавур щани във Филипините и
отиват къде? – отново Перу. Днес „Свети Стев Русия, за да прегова- фан“ е една от малкото
рят с руска фирма за из- оцелели железни църкработката на правосла- ви в света. И така каквен иконостас. Иконос- то Айфеловата кула статасът е направен от мос- ва символ на Париж, и
ковската фирма на Ни- „Свети Стефан” може
колай Ахапкин, икони- да стане символ на бъл-

улската голяма община, Областната управа на град Истанбул
и Фондацията на Православната църква на
Българската екзархия
в Истанбул. Собствеността върху църквата е била възстановена
от турската държава
на Фондацията на Православната църква на
Българската екзархия
в Истанбул с нотариален акт през 2004 г.
Оттогава са започнали
опити за цялостно ремонтиране на храма и
запазване на първоначалния му вид.
В момента българската църковна общност и българското
малцинство в най-големия турски град са
силно притискани от
сегашния цариградски патриарх Вартоломей, който се опитва да забранява служението на български език. Но неговото присъствие на откриването на църквата може би ще допринесе да отпаднат
тези трудности пред
българската общност
в Истанбул. И дано
така дълго чаканото възстановяване на
църквата и участието
на турската държава
в това дело да не станат повод за разкол и
търгашество, а за добри отношения между
двете държави.

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите
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ПЕТЪК, 2 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония: Моменти от Ишикава
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
14:00 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
16:25 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
БНТ 2
ПЕТЪК, 2 февруари
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
10:00 Голямата кражба на картини
10:15 Семеен бизнес
10:45 Евроновини: Поколението на новото хилядолетие
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Кратки новини
14:15 Япония на фокус
14:30 Мисля, че да
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Планински хроники
18:25 Световните градове на
България
19:05 Светът на Япония
19:20 Потребителската кошница
19:30 България новини
20:00 Шифт
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Туристически маршрути
22:15 Венецианският търговец
00:25 България новини
00:55 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:40 Регионални новини
02:25 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
03:25 Международен конкурс за камерно пеене
“П.Владигеров” 2014,
Шумен
04:15 Песни от Рая
04:45 Местно време
05:15 България днес
СЪБОТА, 3 февруари
06:45 Пътешествия
07:15 Световно наследство
07:35 Местно време: Без бариБНТ свят
ПЕТЪК, 2 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Открито с Валя Ахчиева
14:05 Денят започва с Култура
15:50 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до
край 5
19:30 Малки истории
19:45 Когато портокалите узреят
20:00 По света и у нас
21:00 Панорама
21:55 120 минути смях със Стоянка Мутафова
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
00:00 Открито с Валя Ахчиева
00:35 Още от деня
01:20 Местно време
01:50 България днес
03:20 Бразди
03:50 Бързо, лесно, вкусно
04:00 Панорама
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18:15
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
21:55
23:00
23:25
23:30
0:30
2:10
3:10
3:55
4:20
5:00
5:45

Още от деня
Семейство Даръл 2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Война и мир
По света и у нас
Зелена светлина
Суинг кидс бенд и Аксел
Цвингербергер
Денят започва с Култура
Червената кралица
Семеен бизнес
Как се прави?
Зелената линейка
Още от деня
Панорама с Бойко Василев

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

13:00 Иде нашенската музика
14:00 Малки истории
15:00 Американският черен
красавец
16:25 Бай Ганьо във Виена
/155г. от рождението на
Алеко Константинов/
17:00 Вяра и общество
18:00 Животът е вкусен
19:00 Брекзит - битката за Британия
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шоуто на Канала
21:45 Млади стрелци
23:35 По света и у нас
23:50 Пъзел
1:20 Червената кралица
2:15 Американският черен
красавец
3:50 Как се прави?
4:15 Отблизо с Мира Добрева
5:15 Бразди
5:45 Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 4 февруари
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 Концерт на Виенската
филхармония от Будапеща
14:40 Зачеркнатият класик
15:30 Полицаят и извънземните
17:00 Непозната земя
6:45
7:00
7:10
7:35
8:00
9:00

ери
Затвори телефона
Сийбърт
Семеен бизнес
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
Венецианският търговец
Ново 10+2
Как се прави
Изкуството на 21 век
Съвременници: “Живот
на село”
18:40 София в един снимачен
век
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 37 дни
20:55 Концерт на дует “Авеню”
22:05 Монахът
23:45 Добър ден с БНТ 2
00:45 България новини
01:15 37 дни
02:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:40 Da New Generation
03:45 Земята е само една
04:00 Време за губене
04:30 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
05:30 Часът на зрителите
НЕДЕЛЯ, 4 февруари
06:00 Специалитетите на Бабет
06:25 Песни от Рая
06:55 Планински хроники
07:20 Европейски маршрути
07:35 Благуните
08:00 Космически кораб “Догстар” 2
08:30 Днес и утре
09:00 Неделна литургия
10:30 Часът на зрителите
11:00 Изкуството на 21 век

11:30 Часът на студентите:
Ателие
12:00 Ай да идем
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Монахът
15:40 Екология
15:50 Пътешествия
16:20 През коридорите на времето
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Рецепта за култура
18:35 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Наздравица от песни
21:30 Другата страна на трофея
23:05 Любов е думата
23:55 Добър ден с БНТ 2
00:55 България новини
01:25 Афиш
01:40 Планински хроники
02:05 Другата страна на трофея
03:40 Знаете ли, че…
03:50 Пътувай с БНТ 2
04:20 Абсурдите с БНТ 2
04:50 Световните градове на
България
05:30 Местно време: Без бариери

СЪБОТА, 3 февруари
06:00 Време за губене
06:30 Пътувай с БНТ 2
07:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
08:00 По света и у нас
09:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура
11:00 Непозната земя
11:30 Българското пътуване в
Европа: Брекзит
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “С дъх
на бадеми”
14:10 Салто мортале
15:30 Време за губене
16:00 България от край до
край 5
16:30 Абсурдите с БНТ 2
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл – Балкан /
Ботевград/
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Наследницата
22:00 120 минути смях със Стоянка Мутафова
23:00 Балканска треска
00:00 По света и у нас
00:15 Шоуто на Канала
01:15 Рецепта за култура
02:15 Часът на зрителите
02:45 Абсурдите с БНТ 2
03:15 Плюс това
04:15 Европейски маршрути

НЕДЕЛЯ, 4 февруари
06:00 Защо бре, Гоце
06:30 Бърколино
06:45 Да намериш хармония
07:00 Малки истории
08:00 По света и у нас
09:00 Децата.com
09:30 Бразди
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Библиотеката
14:35 Антарктически профили
14:45 Афиш
15:00 Съвременници 2
15:30 Отблизо с Мира Добрева
16:30 Животът е вкусен
17:30 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Аз, графинята
22:35 Международен фестивал
за поп и рок музика
23:15 По света и у нас
23:30 Афиш
23:45 Часът на студентите
00:15 Спортна треска
01:15 Отблизо с Мира Добрева
02:15 Защо бре, Гоце
02:40 Иде нашенската музика
03:40 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
04:40 Извън играта

08:05
08:20
08:35
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
14:00
16:10
17:10
17:40
18:10

ПОНЕДЕЛНИК, 5 февруари
06:00 Специалитетите на Бабет
06:30 Време за губене
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Планински хроники
10:25 Ай да идем
11:00 На опера с БНТ 2: “Трубадур”
11:30 Как се прави
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Световно наследство

17:30
18:30
19:05
19:55
20:00
20:30
20:45
22:30
22:45
23:45
1:15
2:15
3:20
3:50
4:50
5:50

Спортна треска
Спорт ТОТО
Кой свали полет “МН17” ?
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Момичето, което яздеше
китове
По света и у нас
Нощни птици
Полицаят и извънземните
Война и мир
Плюс това
Изкуството на 21 век
Отблизо с Мира Добрева
Вяра и общество с Горан
Благоев
Бързо, лесно, вкусно

ПОНЕДЕЛНИК, 5 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Шоуто на Канала
13:55 Дом за нашите деца
15:10 Телепазарен прозорец
15:25 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Нощта на шампионите
19:50 Лека нощ, деца!
13:05 Добро утро с БНТ2
14:40 Песни от Рая
15:10 Голямата кражба на картини
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 Телетуризъм
18:40 Днес и утре
19:10 София в един снимачен
век
19:30 България новини
20:00 Европа днес
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Съвременници: “Да уловиш вятъра”
22:40 Америка днес
23:40 Моцартови празници
2017: “Сватба”
00:25 България новини
00:55 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:40 Регионални новини
02:25 Добро утро с БНТ 2
03:25 Рецепта за култура
04:25 №1 Туризмът
04:55 Местно време
05:25 България днес
ВТОРНИК, 6 февруари
06:55 Знаете ли, че...
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2
10:30 Семеен бизнес
10:55 Космически кораб “Догстар” 2
11:20 Сийбърт
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето
05:15 Знаете ли, че...
05:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война
ПОНЕДЕЛНИК, 5 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на студентите:
Ателие
13:00 Рецепта за култура
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 От клоун до каубой
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Нощта на шампионите
00:20 Часът на зрителите
00:50 Още от деня
01:35 Местно време
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20:00
20:45
21:00
21:55
23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
2:10
3:15
3:40
4:25
5:05
5:50

По света и у нас
Спортни новини
История.bg
Война и мир
По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 2
Семеен бизнес
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

ВТОРНИК, 6 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 История.bg
13:55 Дом за нашите деца: Неизчезващите
15:05 Телепазарен прозорец
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Епоха на герои
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
12:00
12:30
12:45
13:00
14:35
15:05
15:35
16:00
17:30
18:00
18:30
18:40
19:05
19:30
20:00
20:10
21:00
21:45
22:15
23:45
00:00
00:30
01:20
02:05
03:05
03:55
04:20
04:50
05:20

- по градове
Местно време
България 12.30
Европа днес
Добро утро с БНТ2
Днес и утре
Часът на зрителите
Благуните
България днес
Местно време
Абсурдите с БНТ 2
Очарователни погледи
към Китай
Как се прави
Планински хроники
България новини
Япония днес
Момчетата от „Медисън
Авеню”
Регионални новини
Пътешествия
Стоичков
Япония на фокус
България новини
Момчетата от „Медисън
Авеню”
Регионални новини
Добро утро с БНТ 2
85 години Софийска филхармония /2014 г./
Специалитетите на Бабет
Пътешествия
Местно време
България днес

СРЯДА, 7 февруари
06:50 Очарователни погледи
към Китай
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Децата.com
10:30 Семеен бизнес
10:55 Космически кораб “Догстар” 2
02:05 България днес
03:35 България от край до
край 5
04:05 Вяра и общество
05:05 Здравето отблизо
05:45 Афиш
ВТОРНИК, 6 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Знаете ли...
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Непозната земя
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Вкусът на новото начало
18:30 Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл - Тирана
20:30 В кадър
21:00 Референдум
21:55 Концерт на Симфоничния оркестър на БНР
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:00 Време за губене
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес
03:15 Съвременници 2: “Странник в лазура”

21:00
21:55
23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
2:10
3:15
3:40
4:25
5:05
5:50

Референдум
Война и мир
По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 2
Семеен бизнес
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

0:20
0:30
2:10
3:15
3:40
4:25
5:05
5:50

Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 2
Семеен бизнес
Ню Йорк
Здравето отблизо
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно

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

ЧЕТВЪРТЪК, 8 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Майсторски клас на Сузана Клинчарова
14:00 Аварийно кацане
15:05 Телепазарен прозорец
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Значка на предателството
22:25 Открито с Валя Ахчиева
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2

11:25 Сийбърт
11:40 Да вкараш гол с царицата
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 5 минути София
12:55 Информация за времето
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 София в един снимачен
век
14:55 Америка днес
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
19:00 Пътувай с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:10 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 През коридорите на
времето: “От какво сме
направени наистина?”
23:00 Живко Петров трио &
Георги Корназов
00:00 България новини
00:30 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:20 Регионални новини
02:05 Добро утро с БНТ 2
03:05 През коридорите на
времето: “От какво сме
направени наистина?”
03:50 Специалитетите на Бабет
04:15 Знаете ли, че...
04:20 Пътувай с БНТ 2
04:50 Местно време
05:20 България днес

ЧЕТВЪРТЪК, 8 февруари
06:50 5 минути София
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Семеен бизнес
10:50 Сийбърт
11:05 Япония днес
11:25 Часът на зрителите
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време: Без бариери
12:30 България 12.30
12:45 Стъпка по стъпка
12:50 Информация за времето
- по градове
12:55 Добро утро с БНТ2
14:30 Време за губене
15:00 Съвременници: “Да уловиш вятъра”
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Заръката
18:30 Пътешествия
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Евроновини
20:10 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2
22:15 Американски боен кораб
23:40 Гласовете на рока
00:15 България новини
00:45 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:35 Регионални новини
02:20 Добро утро с БНТ 2
03:20 Местно време: Без бариери
03:50 Часът на зрителите

03:45
03:55
04:10
05:10
05:50

05:05 Здравето отблизо
05:45 Малки истории

Бързо, лесно, вкусно
Знаете ли, че...
Шоуто на Канала
Здравето отблизо
Малки истории

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

ЧЕТВЪРТЪК, 8 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Европейски маршрути
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Ай да идем
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Бъди благословена
22:20 Антарктически профили
22:30 Абсурдите с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 В кадър
00:00 Непозната земя
00:30 Още от деня
01:30 Местно време
02:00 България днес
03:30 Монолог в картини
03:55 Бързо, лесно, вкусно
04:05 Библиотеката
05:05 Здравето отблизо
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ПЕТЪК, 2 февруари
06:00 „Аватар - легендата за
Анк”
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. 54
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.1, еп.7
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” - сериал,
с.3, еп. 22
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1,
еп. 15
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” - сериал, с. 2, еп. 46
21:30 Премиера: „Мата Хари“ сериал, с.1, еп.12
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Извън играта”- сериал,
с.7, еп. 1
01:00 „Изкушение” /п./- сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика”сериал, с.3, еп.14
bTV синема
ПЕТЪК, 2 февруари
06:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп. 21, 22
08:15 „Руби Спаркс: Мечтаното
момиче”- комедия
10:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8, еп.2, 3, 4
13:30 „Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,
Ейми Росъм, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Илай
Уолък и др.
16:15 „Фалшиво обвинение“
- драма (Канада, 2009),
режисьор - Дейвид
Уинклър, актьори - Брук
Невин, Кате Джаксън,
Кийгън Конър Трейси и
др.
18:30 „Вестоносецът“ - драма,
романтичен, военен
(САЩ, 2009), режисьор
- Орън Мувърман, актьори - Бен Фостър, Саманта
Мортън, Джина Малоун,
Уди Харълсън и др.
21:00 Месец на Оскарите:
„Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ - фентъзи
00:30 „Маската на властта”
- драма (САЩ, 2011), режисьор - Джордж Клуни,
актьори - Райън Гослинг,
Джордж Клуни, Филип
Сиймур Хофман, Макс
Мингела, Евън Рейчъл
Ууд, Пол Джамати, Марибтв комеди
ПЕТЪК, 2 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - сериал, с.4
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” сериал
10:00 „Ричи Рич” - комедия,
семеен (САЩ, 1994),
режисьор - Доналд Петри, актьори - Маколи
Кълкин, Джон Ларокет,
Едуард Херман, Кристин
Еберсол, Чарлс Рос и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
13:00 „По средата“ /п./- сериал
14:00 „Двама мъже и 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” - комедиен сериал,
с.8
23:00 „Двама бащи, двама синове“ - сериал, с.3
00:00 „Ричи Рич” - комедия,
семеен (САЩ, 1994),
режисьор - Доналд Петри, актьори - Маколи
Кълкин, Джон Ларокет,
Едуард Херман, Кристин
Еберсол, Чарлс Рос и др.
02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ сериал
03:00 „Стажанти“ /п/- сериал
04:00 „По средата“ /п/- сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./

Най-гледаните
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ВТОРНИК, 6 февруари
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”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
56
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.9
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 24
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 17
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 48
21:30 Премиера: „Медичите“ –
сериал, с.1, еп.2
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Извън играта”– сериал,
с.7, еп. 3
01:00 „Шест сестри” /п./– сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Седем часа разлика”–
сериал, с.3, еп.16
05:30 „Лице в лице” /п./

СРЯДА, 7 февруари
06:00 „Аватар – легендата за
Анк” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/–
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
57
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.10
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 25
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 18
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 49
21:30 Премиера: „Медичите“ –
сериал, с.1, еп.3
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Извън играта”– сериал,
с.7, еп. 4
01:00 „Шест сестри” /п./– сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Седем часа разлика”–
сериал, с.3, еп.17

31.I. - 6.II.2018 г.

СЪБОТА, 3 февруари
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Теория на глупостта”
- развлекателна поредица, с.1, еп. 5
07:30 „Кое е това момиче” - сериал, с.3, еп.19
08:00 „Тази събота и неделя”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Домашен арест” - сериал, с.4, еп.12
13:00 „Робо-куче“ - семеен
15:00 „Приятели“ - сериал, с.3,
еп.17,18
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Ромео трябва да умре”
(САЩ, 2000)
22:00 „Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще”
00:20 „Дневниците на вампира“ - сериал, с.5, еп.21
01:20 -„Космос“ - научно-популярна поредица
02:10 „Робо-куче“ - семеен,
фентъзи (САЩ, 2015),
режисьор - Джейсън
Мърфи, актьори - Майкъл Кампиън, Патрик
Мълдуун, Оливия Д`Або,
Уолъс Шон
04:00 „Cool…T” /п./ - токшоу
05:00 „Кое е това момиче” /п./
- сериал

НЕДЕЛЯ, 4 февруари
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Като на кино“
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 Премиера: „НепознатиТЕ“ - документална
поредица
13:00 „Избрана жертва”
15:00 „Приятели“ - сериал, с.3,
еп.19,20
16:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.12, еп.9,10
17:00 „120 минути”
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Малки бъркотии”
22:00 „Папараци” - телевизионен таблоид
23:00 Премиера: „Хрониките
на Шанара” - сериал, с.2,
еп. 7
00:20 „Дневниците на вампира“ - сериал, с.5, еп.22
01:20 „Космос“ - научно-популярна поредица
02:10 „Избрана жертва”- драма, криминален, трилър
(САЩ, 2011), режисьор
- Крис Геролмо, актьори - Марк Хармън, Лола
Глаудини, Атина Карканис и др.
04:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:00 „Робо и Страшко”
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 5 февруари
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.
55
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.8
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 23
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 16
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 47
21:30 Премиера: „Медичите“ –
сериал, с.1, еп.1
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Извън играта”– сериал,
с.7, еп. 2
01:00 „Шест сестри” /п./– сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу

ЧЕТВЪРТЪК, 8 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”
13:30 Премиера: „Любов под
наем” – сериал, с. 1, еп.
58
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.1, еп.11
16:00 Премиера: „Клиника
край езерото” – сериал,
с.3, еп. 26
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1,
еп. 19
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Сега и завинаги” – сериал, с. 2, еп. 50
21:30 Премиера: „Истински
истории“ – риалити поредица , еп.1
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините
00:00 „Извън играта”– сериал,
с.7, еп. 5
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините /п./ – късна емисия
02:30 „Преди обед” /п./
04:30 „Седем часа разлика”–
сериал, с.3, еп.18

са Томей, Джефри Райт и
др.
02:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8, еп.1, 2, 3
СЪБОТА, 3 февруари
06:00 „Втората Земя” - драма
(САЩ, 2011), режисьор
- Майк Кейхил, актьори Брит Марлинг, Джордан
Бейкър, Флинт Беверадж, Робин Тейлър, Уилям
Мапотър и др.
08:00 „Фалшиво обвинение“
- драма (Канада, 2009),
режисьор - Дейвид
Уинклър, актьори - Брук
Невин, Кате Джаксън,
Кийгън Конър Трейси и
др.
10:00 „Вестоносецът“ - драма,
романтичен, военен
(САЩ, 2009), режисьор
- Орън Мувърман, актьори - Бен Фостър, Саманта
Мортън, Джина Малоун,
Уди Харълсън и др.
12:30 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
13:30 „Всичко е изгубено“ - екшън, драма (САЩ, 2013),
режисьор - Джей Си
Чандър, актьор - Робърт
Редфорд
16:00 „Доносник“ - екшън
18:15 „Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,
Ейми Росъм, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Илай

Уолък и др.
21:00 Месец на Оскарите: „От
другата страна“ - екшън
00:00 Месец на Оскарите:
Cinema X: „Хищникът” ужаси, трилър, екшън,
фантастика (САЩ, 1987),
режисьор - Джон Мактиърнън, актьори - Арнолд
Шварценегер, Карл
Уедърс, Бил Дюк, Джеси
Вентура, Елпида Карило,
Кевин Питър Хол и др.
02:15 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
03:15 „Фалшиво обвинение“
- драма (Канада, 2009),
режисьор - Дейвид
Уинклър, актьори - Брук
Невин, Кате Джаксън,
Кийгън Конър Трейси и
др.
НЕДЕЛЯ, 4 февруари
06:00 „Всичко е изгубено“ - екшън, драма (САЩ, 2013),
режисьор - Джей Си
Чандър, актьор - Робърт
Редфорд
08:30 „Маската на властта”
- драма (САЩ, 2011), режисьор - Джордж Клуни,
актьори - Райън Гослинг,
Джордж Клуни, Филип
Сиймур Хофман, Макс
Мингела, Евън Рейчъл
Ууд, Пол Джамати, Мариса Томей, Джефри Райт и
др.
10:30 „Мистър Пибоди и Шърман” - приключенски,
анимация, семеен (САЩ,
2014), сценаристи - Крейг
Райт, Тед Кий, режисьор -

Роб Минкоф
12:30 „Големи топки” - комедия
(САЩ, 2004), режисьор Роусън Маршъл Тънбър,
актьори - Винс Вон, Бен
Стилър, Кристин Тейлър,
Рип Торн, Джъстин Лонг,
Стивън Рут, Джоел Дейдив Мур, Ханк Азария,
Гари Коул, Джейсън
Бейтман, Алън Тюдик и
др.
14:30 „Властелинът на пръстените: Задругата на
пръстена“ - фентъзи,
приключенски (САЩ,
Нова Зеландия, 2001), режисьор - Питър Джаксън,
актьори - Доминик
Монахан, Мартон Чокаш,
Хюго Уийвинг, Илайджа
Уд, Лив Тайлър, Йън
Холм, Шон Бийн, Джон
Рис-Дейвис, Кристофър
Лий, Иън Маккелън, Кейт
Бланшет, Виго Мортенсен, Шон Остин, Питър
Джаксън, Орландо Блум
и др.
18:00 „От другата страна“ - екшън, драма, криминален
(САЩ, 2006), режисьор
- Мартин Скорсезе,
актьори - Рей Уинстън,
Джеймс Бадж Дейл, Мат
Деймън, Джак Никълсън,
Марк Уолбърг, Мартин
Шийн, Вера Фармига,
Алек Болдуин, Леонардо
Ди Каприо и др.
21:00 Месец на Оскарите: „Високо в небето“ - драма,
комедия (САЩ, 2009),
режисьор - Джейсън
Райтмън, актьори -

Джордж Клуни, Ана
Кендрик, Вера Фармига,
Мелани Лински, Джейсън Бейтман, Зак Галифанакис и др.
23:15 „Кралски афери” - драма,
исторически, романтичен (Дания, Швеция,
Чехия, Германия, 2012),
режисьор - Николай
Арсел, актьори - Мадс
Микелсен, Алисия Викандер, Микел Бо Фолсгаард, Давид Денсик, Трин
Дирхолм и др.
02:00 „Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,
Ейми Росъм, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Илай
Уолък и др.
ПОНЕДЕЛНИК, 5 февруари
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп. 2,3
08:15 –„Властелинът на пръстените: Задругата на
пръстена“
12:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.5,6,7
15:00 „От другата страна“
18:15 –„Кралски афери” - драма
21:00 Премиера: Месец на
Оскарите: „На всяка цена“
23:00 „Хавана“ – драма (САЩ,
1990)
02:00 „Вътрешна сигурност“ –
сериал, с.3, еп.1
03:15 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп. 5,6

ВТОРНИК, 6 февруари
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп. 5,6,7
09:15 –„Кралски афери” - драма,
исторически, романтичен
12:15 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.8,9,10
15:15 „На всяка цена“ - криминален, драма (САЩ,
2016), режисьор - Дейвид
Макензи, актьори - Дейл
Дики, Бен Фостър, Крис
Пейн, Джеф Бриджис,
Уилям Стерчи, Бък тейлър и др.
17:30 –„Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ - фентъзи
21:00 Премиера: Месец на
Оскарите: „Интерстелар“
– фантастика
00:30 „Хищникът” - ужаси, трилър, екшън,фантастика
02:45 „Вътрешна сигурност“ –
сериал, с.3, еп.2
03:45 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп. 8,9
СРЯДА, 7 февруари
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.
8,9,10
09:15 „От другата страна“ - екшън, драма, криминален
вс12:30
„Дневниците на
вампира” – сериал, с.8,
еп.11,12,13
15:30 „Девет” – драма, мюзикъл, романтичен
18:15 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1) –драма
21:00 Месец на Оскарите: „Крадецът на книги“ - драма

(САЩ, Германия, 2013),
режисьор - Брайън Пърсивал, актьори – Роджър
Алам, Софи Нелис, Джефри Ръш, Емили Уотсън,
Кристен Блок и др.
23:30 „В какво се превръщат
мечтите“ – драма
01:45 „Вътрешна сигурност“ –
сериал, с.3, еп.3
03:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп. 11,12
ЧЕТВЪРТЪК, 8 февруари
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп.
11,12,13
09:15 „Хавана“ – драма (САЩ,
1990), режисьор - Сидни
Полак, актьори - Робърт
Редфорд, Лена Олин,
Алън Аркин, Марк Райдъл, Тони Плана и др.
12:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8,
еп.14,15,16
15:30 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1) –драма, приключенски
18:30 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 2)” драма
21:00 Месец на Оскарите:
„Гравитация“ - фантастика, трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Алфонсо
Куарон, актьори - Сандра
Бълок, Джордж Клуни, Ед
Харис и др.
23:00 „Интерстелар“ – фантастика
02:30 „Вътрешна сигурност“ –
сериал, с.3, еп.4
03:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8, еп. 14,15

СЪБОТА, 3 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - сериал, с.4
07:00 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.1
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора”- сериал, с.2
10:00 „Ченге в детската градина“ - екшън, комедия
(САЩ, 1990), режисьор Айвън Райтман, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Пенелъпи Ан Милър,
Джейсън Райтмън, Кати
Мориарти, Карол Бейкър, Памела Рийд, Линда
Хънт 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 Премиера: „Северополис“ - комедия (САЩ,
2014), режисьор - Дъглас
Бар, актьори - Тифани
Тисън, Джош Хопкинс,
Бейли Медисън, Макс
Чарлз, Кандис Глоувър
22:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
03:00 „Стажанти“ /п/- сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина” /п./- сериал

НЕДЕЛЯ, 4 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ - сериал, с.4
07:00 „Двама мъже и половина” - комедиен сериал,
с.1
08:00 „Стажанти“ - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора”- сериал, с.2
10:00 „Северополис“ - комедия
(САЩ, 2014), режисьор
- Дъглас Бар, актьори
- Тифани Тисън, Джош
Хопкинс, Бейли Медисън, Макс Чарлз, Кандис
Глоувър 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 „Ченге в детската градина“ - екшън, комедия
(САЩ, 1990), режисьор Айвън Райтман, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Пенелъпи Ан Милър,
Джейсън Райтмън, Кати
Мориарти, Карол Бейкър, Памела Рийд, Линда
Хънт и др.
22:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ сериал, с.2
03:00 „Стажанти“ /п/- сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина” /п./- сериал

ПОНЕДЕЛНИК, 5 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ – сериал, с.4
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” –
сериал
10:00 „Робо-куче“ – семеен,
фентъзи (САЩ, 2015),
режисьор – Джейсън
Мърфи, актьори – Майкъл Кампиън, Патрик
Мълдуун, Оливия Д`Або,
Уолъс Шон, Кени Бомонт
и др.
12:00 „Двама бащи, двама синове“ – 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 „Загадките на Лора“ – сериал, с.3
20:00 „Новите съседи” – комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” – комедиен сериал,
с.8
23:00 „Двама бащи, двама синове“ – сериал, с.3
00:00 „Робо-куче“ – семеен,
фентъзи (САЩ, 2015),
режисьор – Джейсън
Мърфи, актьори – Майкъл Кампиън, Патрик
Мълдуун, Оливия Д`Або,
Уолъс Шон, Кени Бомонт
и др.
02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ –
сериал

ВТОРНИК, 6 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”
10:00 „Маймунски работи” – комедия,
приключенски,семеен
(САЩ, Япония, 1994), режисьор – Франко Амури,
актьори – Финстър, Тора
Бърч, Харви Кайтел, Мими Роджърс, Кристофър
МакДоналд и др.
12:00 „Двама бащи, двама синове“ – 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 „Загадките на Лора“ – сериал, с.3
20:00 „Новите съседи” – комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” – комедиен сериал,
с.8
23:00 „Двама бащи, двама синове“ – сериал, с.3
00:00 „Маймунски работи” – комедия,
приключенски,семеен
(САЩ, Япония, 1994), режисьор – Франко Амури,
актьори – Финстър, Тора
Бърч, Харви Кайтел, Мими Роджърс, Кристофър
МакДоналд и др.
02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ –
сериал
03:00 „Стажанти“ /п/– сериал

СРЯДА, 7 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”
10:00 „Братовчед ми Вини”
– комедия (САЩ, 1992),
режисьор -Джонатан
Лин, актьори - Джо Пеши, Ралф Мачо, Мариса
Томей, Мичъл Уитфилд,
Брус Макгил
12:00 „Двама бащи, двама синове“ – 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 „Загадките на Лора“ – сериал, с.3
20:00 „Новите съседи” – комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” – комедиен сериал,
с.8
23:00 „Двама бащи, двама синове“ – сериал, с.3
00:00 „Братовчед ми Вини”
– комедия (САЩ, 1992),
режисьор -Джонатан
Лин, актьори - Джо Пеши, Ралф Мачо, Мариса
Томей, Мичъл Уитфилд,
Брус Макгил, Лейн Смит
и др.
02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ –
сериал
03:00 „Стажанти“ /п/– сериал
04:00 „По средата“ /п/– сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ –
сериал

ЧЕТВЪРТЪК, 8 февруари
06:00 „Да отгледаш Хоуп “ – сериал, с.4
06:30 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.2
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” –
сериал
10:00 „Радостен шум“ - комедия, музикален (2012),
режисьор - Тод Граф,
актьори - Куин Латифа,
Доли Партън, Кики Палмър, Декстър Дарден,
Джеръми Джордън, Крис
Кристофърсън, и др.
12:00 „Двама бащи, двама синове“ – сериал
13:00 „По средата“ /п./– сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./
17:00 „ Столичани в певече”
18:00 „По средата“
19:00 „Загадките на Лора“
20:00 „Новите съседи” – комедиен сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” – комедиен сериал,
с.8
23:00 „Двама бащи, двама синове“ – сериал, с.3
00:00 „Радостен шум“ - комедия, музикален (2012),
режисьор - Тод Граф,
актьори - Куин Латифа,
Доли Партън, Кики Палмър, Декстър Дарден,
Джеръми Джордън, Крис
Кристофърсън, и др.
02:00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ –
сериал

31.I. - 6.II.2018 г.

ПЕТЪК, 2 февруари
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”
13.30 „Остани с мен” (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 „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” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
04.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/

Канал 3
ПЕТЪК, 2 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

Тв Европа
ПЕТЪК, 2 февруари
05.00 Новини, спорт
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 прогноза за времето
и спорт
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 „В обектива”
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.40 „Бъдете здрави”
20.00 Новини
20.10 Темите
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
22.20 прогноза за времето
и спорт
22.30 новини
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок

Най-гледаните

5

Български
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тв програми

СЪБОТА, 3 февруари
07.00 „Непорочната Джейн” –
сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Кънки с остър връх” – с
уч. на Д.Б. Суини, Мойра
Кели, Рой Дотрис, Тери
О’Куин, Дуиър Браун и
др.
15.00 „Джак и Джил” – с уч.
на Адам Сандлър, Кейти
Холмс, Ал Пачино, Ник
Суордсън и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Спасителен отряд”– с
уч. на Кевин Костнър,
Аштън Къчър, Села Уорд,
Мелиса Сейджмилър,
Кланси Браун и др.
22.50 „Блек Хоук”– с уч. на
Джош Хартнет, Юън
Макгрегър, Том Сайзмор,
Ерик Бана, Уилям Фихтнър, Сам Шепърд и др.
01.50 „Нови светове” – с уч. на
Джеръми Нортън, Фрея
Мейвър, Алис Енглърт,
Джейми Дорнан, Джо
Демпси, Фил Чийдъл и
др. /първа част/
04.10 „Спасителен отряд”– с
уч. на Кевин Костнър,
Аштън Къчър, Села Уорд,
Мелиса Сейджмилър,
Кланси Браун и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 4 февруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн”
08.00 „Събуди се...”
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Пълна каша” – с уч. на
Джоузи Бисет, Роб Естис,
Линдзи Фонсека, Ефраим
Елис и др.
14.15 „Любовни хроники”
(премиера) – с уч. на Мерит Патерсън, Джъстин
Кели, Лейни Макоули,
Джина Холдън и др.
16.00 „Аз обичам България”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Капитан Америка: Първият отмъстител” - с уч.
на Крис Евънс, Хюго Уивинг, Самюел Джаксън,
Томи Лий Джоунс, Хейли
Атуел, Стенли Тучи, Доминик Купър, Себастиан
Стан, Тоби Джоунс
22.30 „Неуловим” – с уч. на
Джеймс Макавой, Анджелина Джоли, Морган
Фрийман, Терънс Стамп,
Томас Кречман и др.
00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.15 „Любовни хроники” – с
уч. на Мерит Патерсън,
Джъстин Кели, Лейни
Макоули, Джина Холдън
и др. /п/
03.50 „Пълна каша” – с уч. на
Джоузи Бисет, Роб Естис,
Линдзи Фонсека, Ефраим
Елис и др. /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 5 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера)
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 „Скандал” – 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, 6 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – 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, 7 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера)
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 8 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СЪБОТА, 3 ФЕВРУАРИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Без монтаж”, избрано
17:00 “Офанзива” с Любо 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, 4 ФЕВРУАРИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Офанзива” с Любомир
Огнянов/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, 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, 5 ФЕВРУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Всеки следобед“
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

21:00
21:45
22:00
23:00
00:00
00:30
02:00

23:00
00:00
00:30
02:00

СЪБОТА, 3 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 „В обектива”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето
и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно”
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето
и спорт
17.00 Новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски
блок

24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 4 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
16.00 Новини
16.15 Спорт
16.30 новини
16.40 Бъдете здрави здравно предаване
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 Hовини
17.45 Спорт
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. 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, 5 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за времето и спорт
10.00 новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Топ шоп
10.30 новини
10.40 “Авторевю”
11.00 Новини
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 прогноза за времето и спорт
19.30 новини
19.50 Спорт
20.00 Новини
20.10 ч. - Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски
блок
00.00 - 05.00 Нощен информационен блок

ВТОРНИК, 6 ФЕВРУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Всеки следобед“, избрано
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Време, 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 Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”

ВТОРНИК, 6 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за 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
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
16.10 Прогноза за времето
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - 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

НОВИНИ
„Патарински Live” п/
“Денят на живо”/п/
„Спорт в обектива”/п/
НОВИНИ/п/
„Всеки следобед” /п/
-07:00 – Повторения

СРЯДА, 7 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/

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, 7 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.15 Спорт
09.30 Новини
09:45 прогноза за 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
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини

16.10
16.15
16.30
16.35
16.45
17.00
17.25
17.30
17.35

Прогноза за времето
Телевизионен пазар
новини
Спорт
Телестар
Новини
Прогноза за времето
новини
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, 8 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини

„Спорт в обектива”/п/
НОВИНИ/п/
„Всеки следобед” /п/
-07:00– Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 8 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/
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Прогноза за времето
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - 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

2
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скат

петък, 2 февруари
07.00 “Печелиш и помагаш“ Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести / на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /
повторение
16.15 Поп музика
16.30 Нови хоризонти /повторение/
17.30 Новини
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Татко О’Махони“ - документален филм
19.00 Концерт за пиано и оркестър - Алфред Шнитке
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. /повторение/
22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/
23.45 Поп музика - Цвете за
Гошо - 2010
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/
02.00 „Прокудени от бащин
край“ /повторение/
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев /повторение/
05.00 “Паралакс” - публицистично предаване /повторение /
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 2 февруари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Криминални хроники 13 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 172 еп. Сериал
14:15 Великите музей на
Америка- Документален
филм
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 1 еп. - Сериал
20:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
21:00 Военна прокуратура - 22
еп. - Сериал
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Шпионката на Коко Скрита камера
03:30 Ключът към успеха
04:00 Военна прокуратура - 22
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 172 еп. -

17:45
18:50
20:00
20:30
22:00
22:50

00:20
01:50
03:20
04:15

ПЕТЪК, 2 февруари
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»
«Старше всех!»
«Вечерний Ургант» (16+)
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Артур Смольянинов,
Сергей Гармаш в фильме
«Ёлки» (12+)
Татьяна Догилева, Юрий
Богатырёв в фильме «Нежданно-негаданно» (12+)
Елена Соловей, Родион Нахапетов, Олег Басилашвили в
фильме «Раба любви» (12+)
«Модный приговор»
Георгий Жжёнов, Анатолий

Български

тв програми

31.I. - 6.II.2018 г.

06.00 “Боженци - бяла приказка“ - документален филм
06.15 Фолклорен концерт
събота, 3 февруари
07.00 „ Живата вода“ - док
филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна 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” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …” Арменска конференция
част 4
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 /повторение/
23.00 Концерт 75 години проф.
Георги Костов - 2 част
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.30 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката /повторение/
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Поп музика
05.00 „Сънища в цвят“ - документален филм
05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова

неделя, 4 февруари
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“ /повторение/
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“ с проф.
Цв. Димитров
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 “Джон Лоутън представя
Община Созопол“ - док.
поредица
18.15 „Дневниците на уфолога“
с водещ проф. Стаменов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 „Алтернативи“ - с водещ
Г. Колев
21.30 „Български старини
из Македония - 3 част
„Охрид - Струга - Дебър
- Кичево“ - док. филм ТВ
СКАТ
22.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
22.30 „Час по България“ /повторение/
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето/повторение/
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин
край - повторение
04.30 „Кръшно хоро, нашенско” - неделен поздравителен концерт /повторение/
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева /повторение/

понеделник, 5 февруари
07.00 „Талант и човеколюбие“ Док. филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Юбилеен концерт на
странджанския народен
певец Георги Павлов
11.30 Китка народни песни
11.50 България - земя на три
писмености - док. филм
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Алтернативи - повторение
14.15 Паралакс 1 - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 - повторение
16.00 „Първото благо“ с проф.
Цв. Димитров /повторение/
17.00 „Меден рид“ - документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Концерт на 100 години
от рождението на Светослав Обретенов
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 Ноктюрно от багри - документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт /
повторение/
вторник, 6 февруари
07.00 „Живата вечност“ - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
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”
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Приказното живее в
нас“ - Документален
филм
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт
сряда, 7 февруари
07.00 “Църквата свети Николай Софийски“ - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести 10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот /
на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
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”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
на живо/
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване 21.00 „Паралакс“ 22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети - арменска конференция
- повторение
23.00 Български старини от
Македония - Прилеп Битоля - документален
филм
23.30 Концерт на Джон Лоутън
и Мик Богс 2010г
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - повторение

04.00 Алтернативи - повторение
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
четвъртък, 8 февруари
07.00 “По следите на старата
къща“ 1 част - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио /
повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - повторение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
на живо/
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
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

Сериал
06:00 Преследвачът - 10 еп. Сериал

04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Диви сърца - 26 еп. - Сериал
06:00 Диви сърца - 27 еп. - Сериал

Понеделник, 5 февруари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 172 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 1 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 2 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 22
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
03:45 Военна прокуратура - 22
еп. - Сериал
04:30 Наследницата - 172 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 2 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 6 февруари
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 173 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 2 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Изумрудената огърлица
- 3 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Ченгета под прикритие 9 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Ченгета под прикритие 9 еп. - Сериал
03:45 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Наследницата - 173 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 3 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 7 февруари
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Ченгета под прикритие 9 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 174 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 3 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 4 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Наследницата - 174 еп. Сериал

05:15 Изумрудената огърлица
- 4 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Събота, 3 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 37 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:20 Диви сърца - 26 еп. - Сериал
19:00 Диви сърца - 27 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Преследвачът - 11 еп. Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:15
08:30
09:00
10:00
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00

5

Най-гледаните

05:00
05:10
06:05
06:20
07:00
07:45
08:00
08:20
09:20
10:20
11:00
11:10

14:15

16:05
17:00
17:15

Неделя, 4 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Подводницата - Екшънтрилър
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 38 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Убийства в Мидсъмър Криминална поредица
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Великите музей на Америка
06:00 Делници - с Николай
Колев

Кузнецов, Борис Токарев в
фильме «Горячий снег» (12+)
Новости
«Горячий снег» (12+)
СЪБОТА, 3 февруари
«Смешарики. Спорт»
«Играй, гармонь любимая!»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
К 95-летию Леонида Гайдая.
Премьера. «Бриллиантовый
вы наш!» (12+)
«Смак» (12+)
Новости (с субтитрами)
Арчил Гомиашвили, Сергей
Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская в
комедии Леонида Гайдая «12
стульев»
Андрей Мягков, Дмитрий
Харатьян в комедии Леонида
Гайдая «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
«Как Иван Васильевич менял
профессию» (12+)
Вечерние новости (с субтитрами)
Александр Демьяненко,
Наталья Варлей в комедии

18:50
20:00
20:20
21:50
22:45

00:45

02:30

04:35
05:00
05:10

Леонида Гайдая «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (12+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
К 95-летию Леонида Гайдая.
«Бриллиантовый вы наш!»
Премьера. Дмитрий Назаров,
Дмитрий Нагиев, Марина
Могилевская, Олег Табаков в
комедии «Кухня. Последняя
битва» (16+)
Александр Абдулов, Елена
Проклова, Анна Легчилова,
Игорь Бочкин в фильме
«Жёлтый карлик» (12+)
Георгий Тараторкин, Антонина Шуранова, Анатолий
Папанов в фильме «Дела
сердечные» (12+)
Марина Неёлова, Игорь Кваша в фильме «Просто Саша»
Новости
«Просто Саша» (16+)

НЕДЕЛЯ, 4 февруари
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
08:00 Новости (с субтитрами)
08:20 «Поле чудес» (16+)
06:00
06:15
06:45
07:40

09:20 Премьера. «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
10:10 К 85-летию Игоря Кваши.
Премьера. «Дар сердечный»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:10 Василий Меркурьев, Борис
Чирков в фильме «Верные
друзья»
14:00 «Страна Cоветов. Забытые
вожди» (16+)
16:00 Юбилейный вечер Григория
Лепса
18:10 Павел Деревянко, Оксана
Акиньшина, Роман Мадянов в
комедии «СуперБобровы»
20:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая
программа
21:30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI
века
22:40 Тинатин Далакишвили, Павел
Табаков, Андрей Смоляков,
Юозас Будрайтис в фильме
«Звезда» (16+)
01:00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семён Стругачёв в
фильме «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
02:15 Игорь Кваша, Анастасия
Вертинская в фильме «Преждевременный человек» (12+)
03:55 «Модный приговор»

Телеканал Россия (RTR)
ПЕТЪК, 2 февруари
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 Пятое измерение
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 Юморина
22:00 Чужие дети. Х/ф
23:35 Белая студия. Николай Добронравов
00:20 Не забудь... станция
Луговая. Х/ф
01:40 Сталинградская

Четвъртък, 8 февруари
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 175 еп.
14:00 Изумрудената огърлица
- 4 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 5 еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники 14 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
02:45 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Криминални хроники 14 еп. - Сериал
04:30 Наследницата - 175 еп. Сериал

битва
03:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
04:00 Пятое измерение
04:30 Пряничный домик

03:30 Линия жизни. Олег
Басилашвили
04:30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

СЪБОТА, 3 февруари
05:00 Я или не я. Х/ф
07:00 Вести. Местное время
07:20 Я или не я. Х/ф. Продолжение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
11:05 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
13:10 Россия, любовь моя!
13:40 Искатели
14:30 Линия жизни. Олег
Басилашвили
15:30 Подружка моя. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Выбор. Х/ф
23:30 Романтика романса
00:25 Монолог. Х/ф
02:05 Слон и Моська. Х/ф

НЕДЕЛЯ, 4 февруари
05:00 Выбор. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разрешается
13:10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
13:55 Легенды кино. Вия
Артмане
14:25 За полчаса до весны. Х/ф
17:50 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:25 Допинг
00:30 Мама, я женюсь. Х/ф
02:00 Смеяться разрешается
04:00 Легенды кино. Вия
Артмане

31.I. - 6.II.2018 г.

Медицина

Çà âàøåòî
„просТаТизал плЮс“ -

ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО
СЕ НУЖДАЕМ
УКРЕПВАНЕ НА ПРОСТАТАТА

атанас големеев,
гр. ямбол
Здравейте, казвам
се Атанас Големеев
от град Ямбол. Написах това писмо, за да
разкажа за чудесата на
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС.
Никога не съм имал
сериозни проблеми със
здравето. Но когато
ходех до тоалетната,
усещах слаба пареща
болка при уриниране.
Помислих, че съм настинал и затова е така. Болката обаче не
премина, а дори започна да се усилва. Вечер
все по-често ставах
по малка нужда, трудно уринирах и след това дълго време не можех да заспя. Отидох
на лекар
и той установи,
че простатата
е уголемена. Започнах да
пия лекарства, но
след време установих, че
ефектът
е незадоволителен. Моят съсед
тогава

ми препоръча ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС. Започнах
да вземам хапчетата и
само след 2 месеца започнах да се чувствам по-

добре. Парещата болка постепенно изчезна,
уриниранито ми се облекчи. Върнах се отново във форма.

Простатизал Плюс е
натурален продукт, който спомага за укрепване
и възстановяване дейността на простатната
жлеза. Подбраните билкови екстракти съдържат биологично активни вещества - фитостероли, сапонини, танини,
органични киселини, които подкрепят здравето
на простатата и подпомагат функциите на отделителната и половата
система при мъжете.
Екстрактът от леска
притежава пикочогонно,
противовъзпалително и
съдосвиващо действие.
Дребноцветната върбовка има диуретичен
ефект и повлиява благоприятно затрудненото, честото и болезнено
уриниране.
От своя страна екстрактът от гръмотрън, допълващ действието на
дребноцветната върбовка, е със силно отводняващо действие и съдейства за премахване
задържането на урина
и за отстраняване на пи-

кочните инфекции. Биологично активните вещества, извлечени от невена, имат противомикробно и противовъзпалително действие.
Напълно натурален,
той съдържа стандартизиран сух екстракт от
билките леска, дребноцветна върбовка, гръмотрън и невен. Биологично активните вещества, извлечени от тези
билки, притежават много
добро противовъзпалително, диуретично, спазмолитично и болкоуспокоително действие.
Простатизал Плюс
повлиява благоприятно затрудненото, често
и болезнено уриниране. Постепенно премахва задържането на урина в пикочния мехур. Съдейства и за отстраняване на пикочните инфекции, които се явяват често усложнение на простатната хиперплазия.
Простатизал Плюс
спомага и за стимулиране на сексуалната енергия при мъжете.

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерб,
тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg/
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имóномодóлатор
на бъдеùето
С каквито и невероятни предложения да
ни залива пазарът, проучванията доказват, че
бета-глюканите са единствените природни имуномодулатори с доказан
механизъм на действие.
Поради високата им
ефективност и безопасност при продължителна употреба те навлизат широко в клиничната практика и се определят като „имуномодулатори на бъдещето”.
За получаване на максимални ползи се търсят по-високо технологични бета-глюкани - с
висока чистота 93-100%
и от източник медицински гъби. Качеството и
ефективността на имунния отговор зависят освен от високата чистота
и от размера на частиците. Микрочастиците са в
състояние да преминат
през тънките черва много поефективно.
В момента на българския фармацевтичен пазар единствените продукти, съдържащи микронизиран 93%
екстракт на
бета-глюкан, са имунобор кидс
актив сироп, имунобор кидс
сироп и имунобор
Протект.
От своя страна имунобор Протект е единственият микронизиран
бета-глюкан 93% в таблетки. Таблетките имунобор Протект са с приятен ягодов вкус, подходящи за дъвчене или
смучене с общ имунен,
но и с локален противовъзпалителен ефект.
Освен микронизиран
бета-глюкан 93% в количество 30 mg имунобор
Протект съдържа витамин C – 40 mg, и екстракт
от роза канина – 10 mg.
Бета-глюканът – основната биологичноактивна съставка на имунобор Протект, е с повишена ефикасност чрез
микронизация и висока
чистота 93%. Благодарение на това имунобор Протект има мощно и бързо антивирус-

но и антибактериално
действие. Бета-глюкан
притежава и антиалергичен ефект, подобрява симптомите при астма и други алергични заболявания.
Витамин C стимулира продукцията на интерферон и инактивира
вируси. Увеличава броя
на имунните клетки. Укрепва съдовата стена и
стимулира синтезата на
колаген, което повишава резистентността към
патогени и ускорява зарастването на раните.
Множество проучвания доказват, че екстрактът от роза канина притежава антиоксидантна, имуностимулираща, антимикробна
и противовъзпалителна активност. Той разширява антивирусната, антибактериалната

и имуностимулиращата активност на
имунобор Протект.
Осигурява и локално
противовъзпалително
действие, което е съществено при инфекции на горните дихателни пътища. Екстрактът от роза канина съдържа комплекс от полезни вещества и антиоксиданти, които повишават защитните сили
на организма и жизнения тонус, влияят благоприятно на имунната система и активират обмяната на веществата. Консумацията

на 25 до 75 g шипкови плодове осигурява
необходимото количество от антиоксидантни единици на човек
за ден.
Комбинирани в имунобор Протект, трите
съставки го правят високотехнологичен имуномодулатор за максимална защита срещу вирусни, бактериални и гъбични инфекции, с повишена ефикасност чрез
патентован микронизиран бета-глюкан с найвисока чистота 93%.
Чрез удобната иновативна таблетна форма
за дъвчене или смучене
се разширяват локалните противовъзпалителни терапевтични ефекти при катар на горните
дихателни пътища, като
успоредно с това се разгръщат и общите имунни ефекти.
имунобор
Протект е подходящ за деца
и възрастни
при склонност към често боледуване, при първи симптоми
на настинка
и грип, след
боледуване, както и в
комбинация
с други имуномодулатори (Имунобор
Бронхо, Имунобор Кидс Актив и др.).
Високият профил на
безопасност при продължителна употреба,
добавен към предимствата на имунобор
Протект, го прави отличен терапевтичен избор.
имунобор Протект
се приема при деца от
3 до 8 г. по 1 таблетка
дневно, при деца над 8 г.
- по 2 таблетки дневно, а
при възрастни - по 3 таблетки дневно. Таблетките се приемат чрез смучене или дъвчене. Препоръчителният период
на прием е минимум 3
месеца.

имунобор е търговска марка на фирма бОрОла.
За консултация със специалист може да се
обърнете към клиника бОрОла, софия 1202 ,
ул. "Цар симеон" 52; тел. 02/ 983 62 03;
www.imunobor.соm; е-mail office@borola.соm.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ЗаЩита с каЧествените ПрОдУкти на „есПара“, австрия

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

Масло оТ ЧаЕНо Дърво капс. х 30 е
природна алтернатива за повишаване защитните сили на организма през есеннозимния период. Маслото от чаено дърво
е ефикасно противовирусно и противогъбично средство от естествен произход.
Прилага се успешно при простудни, грипни и възпалителни заболявания, инфекции
на дихателната (хрема, бронхит) и пикочнополовата система, гнойни рани, херпеси, дерматити, абсцеси, екземи и други хронични кожни заболявания (акне). Помага за по-бързо възстановяване при хронична умора, следоперативни усложнения, по време на и след химио- и лъчевъздействие. Особено подходящо при гъбични инфекции по
кожата, стомашно-чревния тракт и пикочно-половата система. Продуктът съдържа и масла от пупалка (вечерна иглика)
и облепиха (ракитник), които са богати на витамини и есенциални мастни киселини и подсилват синергичния му ефект.
алоЕ вЕра био растителен сок 1 литър е
100% натурален сок без консерванти, оцветители и овкусители от сертифицирано биологично
производство със съдържание на ацеманан 600
мг на литър. Природен източник на витамини,
минерални вещества, ензими и аминокиселини.
Използва се за повишаване защитните сили на
организма, възстановяване на клетъчната виталност, поддържане на нормалната микрофлора в
стомашно-чревния тракт. Има слабително, жлъчегонно и стимулиращо обмяната на веществата
действие. Притежава естествен противовъзпалителен ефект.
Отразява се добре на хора с кожни проблеми, както и с артрит.
ЧисТ Нос капс. х 50 е синергична комбинация от лечебни билки, ензими и калций, подходяща за усилване на съпротивителните сили
и общия жизнен тонус на организма, при кашлица и хрема, придружена със сърбеж, настинки, прекалено отпускане на мускулите на небцето, езика и гърлото, вирусни и бактериални
инфекции на дихателните пътища. Действа успокояващо, противовъзпалително, облекчава
болките и подпомага отделянето на секрет при суха кашлица. Засилва отбранителните сили на организма, изпреварвайки с една крачка простудните заболявания, и помага за побързото им отшумяване. Ензимите протеаза, липаза и алфаамилаза улесняват дишането и съдействат за изчистването
на жилавите секрети от носа и околоносните кухини. Калцият
е необходим за функционирането на клетъчните мембрани,
за работата на ядрения апарат на клетките, той спира освобождаването на хистамин, като с това намалява проявяването на алергични реакции, болковия синдром и формирането
на имунния отговор.
сЕМки оТ грЕЙПфруТ натурален
билков дестилат 30 мл
Семките на грейпфрута се отличават с
особените си антимикробни свойства. Те
обезвреждат както бактериите, така и вирусите и гъбичките. Спектърът им на активност е много висок (около 800 бактериални и вирусни щамове и 100 гъбични
щамове), като запазват полезната чревна флора на организма.
Ето защо екстрактът от семките на грейпфрут е универсално
естествено средство за защита и укрепване на имунната система. Основни приложения: бактериални и вирусни инфекции; гъбични инфекции (Candida); стомашно-чревни инфекции; паразитни болести.
ЕХиНаЦЕЯ коМПлЕкс натурален
билков дестилат 30 мл от: ехинацея,
кисел трън, оман, коприва, див чесън,
шипка и туя
Ехинацеята има имуностимулиращо
действие, защитава производството на
имунните клетки и действа срещу вируси (включително херпесни), ефективно пречиства кръвта. Комбинацията с кисел трън е особено полезна при умора и изтощение за повишаване на съпротивителните сили.
Оманът и туята действат противовъзпалително и отхрачващо. Шипката укрепва съпротивителните сили на организма,
а копривата и дивият чесън се характеризират с кръвопрочистващото и стимулиращо метаболизма действие. Основни
приложения: укрепване на защитните сили; пречистване на
кръвта; при пролетна умора; за възстановяване след боледуване, при стрес.

вносител:
тел. 02/9532601,
“фармабион плюс” ЕооД, www.pharmabion-plus.dir.bg
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ÀЛÒÎÐÈß и заболяванията Èзмерването на
на диõателната система крúвното налягане
често е погрешно

Острите белодробни заболявания водят до краткотрайна загуба на работоспособността, а напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за
трайно инвалидизиране.
В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна
степен дихателна недостатъчност. При хроничната
дихателна недостатъчност
се наблюдава нарушение
в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради задушаване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в
организма и съответно пониското му съдържание в
тъканите), но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис),
тъй като въглеродният
двуокис преминава през
алвеоларно-капилярната
мембрана 25 пъти по-лесно от кислорода.
За да не се стига до хронифициране на заболяванията, не трябва да се допуска продължително въздействие на различни видове агенти, дразнещи
бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах, дим и
др. Важно е и това острите инфекции да се лекуват

навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната
система. Лечебни растения
се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и
хронични бронхити.
Лечебната ружа (Althaea
officinalis L) е едно от найпроучваните растения по
отношение на заболяванията на дихателната система. Корените са богати
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотяване на бронхиалните секрети и за по-лесното им
отделяне от бронхиалното дърво. Екстрактите от
лечебната ружа имат изразен противовъзпалителен ефект. Препоръчва се
прилагането им при упорити кашлици, магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това се
установява благотворно влияние на ружата по отношение
на язвена
болест на
стомаха и
червата,
хиперацидитетни
гастрити,
при остри
и хронични колити,
дори и при
диарични
страдания
и дизентерия.
Планинският очиболец
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горните дихателни пътища.
В народната медицина се
прилага чай от очиболец

многократно в денонощието при тежки синуити, при
тонзилити и хрема.
Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински очиболец имат потенцииран
ефект, което е използвано в създаването на продукта Altoria. Приемането
на 1 капсула в денонощие
в подкрепа на профилактиката през студените и
влажни месеци се отразява добре на функцията на
дихателната система. При
настъпило възпаление на
горните дихателни пътища и бронхиалното дърво
препоръчваните дози са 3
по 1 капсула на ден. При
упорита кашлица и тежки
бронхити може да се приемат 3 пъти по 2 капсули
на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли
да се предпазим от заболяванията.
Altoria е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на природата, и е без странични
действия. Във всяка капсула се съдържа 300 мг екстракт от лечебна ружа и
150 мг екстракт от планински очиболец.
Този продукт е в помощ
на профилактиката и лечението на заболяванията на
дихателната система. Трябва да мислим как да съхраним здравето си. То е безценно.

Грешките при измерване
на кръвното налягане са чести, дори и с
най-съвременните
електронни апарати. А електронните са и по-неточни, защото са
по-чувствителни към температурата и лошия кръвоток. Това може да ви накара ненужно да вземате лекарства, кръвното да падне застрашително,
дори да изгубите съзнание. Или напразно да се
успокоявате и да пропускате лечението. 1. Мерете
кръвното винаги по едно и също време на деня.
Знайте си предварително часа, за да не се тревожите. Тревожността повишава кръвното дори до
20 мм. 2. Не се хранете, не пийте кафе, не пушете
и не се натоварвайте психически и физически поне половин час преди да си мерите налягането.
Защото ще получите неверни стойности. 3. Мерете кръвното си само седнали. При легнало положение се получават разлики дори до 10 мм. Мерете кръвното винаги на една и съща ръка, найдобре лявата, която да е в едно и също положение - с дланта нагоре. Лентата на апарата слагайте непосредствено над лакътната гънка. 4. Проверете излизащите от лентата маркучи. Лентата
трябва да е с напълно изпуснат въздух. Вярно е,
че манометърът отчита началото, но точността
е различна. Поне веднъж годишно проверявайте апарата си, сверявайте го със сигурен апарат.
5. В един сеанс правете поне 3 измервания. Записвайте данните. След първото измерване изчакайте 3-4 минути, без да сваляте лентата, тогава
направете второто и третото. Вземайте средното аритметично от трите измервания и за долната, и за горната граница.

Според световната
статистика ежедневно
от рак се разболяват
над 14 млн. души,
8 млн. умират

Т

ревожната статистика е неумолима,
но все по-добрите
познания на учените за
това какво поражда туморите дава увереност
и сила, че ракът може
да бъде спрян.
След повече от десетилетие научноизследователска работа световното име д-р Хулда
Кларк открива доказателства, които я водят
към ключова причина
за възникването на туморите и на много други масово разпространени болести.
Нейните изследва-

ния показват, че диабетът има свързаност
с причинител като говеждия панкреатичен
метил, епилепсията се
дължи на конкретен
вид кръгъл червей, при
случаи на шизофрения
и депресия в организма се откриват паразити, поразяващи мозъка, астмата е свързана отново с паразити, конкретно в белите
дробове, а като причина за много сърдечни
заболявания д-р Кларк
сочи паразит, развиващ се в кръвоносната
система на организма.

Списъкът на болестите не свършва до
тук. Тя е категорична,
че зад много тумори,
както и зад спин, язвата и болестта на Крон,
артрита, хроничните
ставни и мускулни болки, псориазиса и упоритото акне, както и зад
хипертонията и глаукомата се крие инфекция
– състояние на заразяване с паразити, бактерии, гъбички, вируси и
червеи – глисти, тении.
Д-р Кларк открива,
че в мнозинството си
опасните микроорганизми са много чувст-

вителни на една прецизна формула – извлек от три природни
средства: билката сладък пелин, цветето карамфил и извлек от зелената обвивка на плода на ореха. Тя разработва формула, която е вложена в продукта Триактал. Комбинацията, вложена в
продукта Триактал,
действа срещу бли-

зо 100 различни паразита, нормализира химичния състав
на кръвта, възвръща
здравето, категорична е д-р Хулда Кларк
на базата на продължителния си личен опит с широк кръг пациенти и техните лекари.
С годините Триактал става все попопулярен в цял свят,
търсен е от хора с раз-

лични здравословни
проблеми и такива
с туморни образувания, които търсят спасение чрез природни
методи. Има регистрирани случаи на пълно
изчезване на рака само след 3 месеца прием на Триактал. По тази причина производителят препоръчва
прием от минимум 3
месеца.

Продукта Триактал можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://triactal.com/bg/ или в повечето аптеки в страната.

Öена:

1 бр. õ 69 лв. + Áезплатна доставка /Обùо: 69 лв./
2 бр. õ 65 лв. + Áезплатна доставка /Обùо: 130 лв./
3 бр. õ 59 лв. + Áезплатна доставка /Обùо: 177 лв./
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Дръжте ГРИПОЛЕК
на една ръка
разстояние
Знаете как е с грипа. Лягаш си здрав и в
три през нощта се събуждаш смазан, пламнал и замаян. Възможности за противопоставяне никакви – нито физически, нито умствени. Не това е времето да му мислим как
да се справим с болестта. Нито да чакаме и
търсим консултации с
лекари и фармацевти.
В такъв момент трябва просто да протегнем ръка и да изпием
предварително подготвено и
вече
изпитано от
нас противогрипно
средство.
Какво се
иска от него? Да пресече болките, да
свали температурата, да ни зареди със съпротивителни
сили и да предотврати усложненията или ненужното поглъщане на антибиотици.
И да направи всичко това бързо, незабавно. За
да се постигне това, ви
препоръчваме да заредите в домашната аптечка и при първи признаци на настинка и грип да
вземете гриполек.

С какво Гриполек
е по-различен
и ефикасен
от останалите
продукти?
Всяка година сме
бомбардирани от мутирали поколения нови и
нови вируси и щамове,
все по-устойчиви на антибиотиците и другите
противогрипни лекарства. Препаратът, който ни е помогнал миналия сезон, този вече не
ги притеснява. Авторитетни специалисти предупреждават, че често
лекарствата не само не
помагат, но са и вредни. Спасението е в силната имунна система,
а за нейното укрепване спомагат витамини
и природни средства.
Това е първият плюс
за гриполек. Той е природен продукт, безвреден и без нежелани
ефекти дори при честа
употреба. Второ, той е
специално създаден не
само за облекчаване на
симптомите на грип и

настинка, но и за бързо
възстановяване на организма чрез засилване на
защитните му механизми. Трето, в състава му
са комбинирани уникални съставки, които имат
патентна защита.

Какво съдържа
и как действа
Гриполек?
Във всяка капсула
гриполек има 150 mg
от уникалния буфериран Вит а -

м и н
С (Естер-С). Заедно с
цитрусовите биофлавоноиди той укрепва
имунната система на
организма, като повишава количеството и
качеството на имунните клетки и осигурява
24-часова защита.
За разлика от обикновения витамин С, буферираният витамин С
е неутрален и щади
стомашната лигавица.
Той много по-лесно се
усвоява и задържа от
организма и възстановява витаминния дефицит и алкално-киселинното равновесие
в него. Подпомага антиоксидантната защита и повишава устойчивостта на организма
срещу свободните радикали и токсини.
Втората съставка на
гриполек - Метилсулфонилметан (МСМ),
е естествено съществуващо сярно съединение. То способства
за прочистването на
организма от токсини
на клетъчно ниво. Облекчава болката и възпалението и укрепва
имунната функция. По-

мага на пациенти със
ставни и мускулни болки. Ефектът на МСМ се
засилва при добавяне
на витамин С.
За цялостната ефективност на гриполек
допринасят и витамините от група В в състава му. Тиамин, Рибофлавин, Ниацин и Пантотеновата киселина
са необходими за всички клетъчни и ензимни функции и са важна част от терапията
на грипа. Те намаляват
стреса, засилват имунната реактивност и
укрепват способността на организма да
се пребори с инфекцията.
Като краен резултат гриполек не само облекчава симптомите на грип и настинка, но и гарантира бързото възстановяване на организма чрез засилване на защитните
му механизми.

Гриполек®
При първи
симптоми на
грип и настинка!
Изпреварва
вирусите!
Облекчава
симптомите!
Възстановява
организма!
Засилва
имунитета!

Кога да използваме
Гриполек?

При първи признаци на настинка и грип,
защото повлиява болковия синдром, интоксикацията, оксидативния стрес, алкално-киселинното равновесие и засилва имунитета.

Как да приемаме
Гриполек?
Възрастни - 3х1 капсула дневно; деца до 12
години - 2х1 капсула,
над 12 години - доза за
възрастни. Приема се
минимум 5 дни или до
отзвучаване на симптомите. За получаване на
максимален ефект комбинирайте с фамилия
имунобор!

Gripolek® е търговска марка на фирма
бОрОла. За консултация с лекар специалист можете да се обърнете към клиника бОрОла, софия 1202, ул. Цар симеон 52,
тел.: 02/ 983 62 03; e-mail: office@borola.com.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на простата – състояние, известно като доброкачествена простатна
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъжкия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урината и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата притиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не
забравяме и един много важен факт - увеличената простата
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжкото самочувствие.
Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при
леки до средно тежки форми на доброкачествена простатна хиперплазия, е Просткеър.
Просткеър е натурална хранителна добавка със
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палмето, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ленено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие:
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихидротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на
простатата да се размножават, което води до постепенното разширяване на простатата. Просткеър действа
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и
предотвратява задържането на урина, намалява болките и
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите,
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в
невероятно преживяване!

ПРОСТКЕЪР
Облекчава симптомите при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза
Намалява размера на простатата
Предпазва от възпаления
Поддържа нормалното функциониране на пикочния
мехур и спомага за пълното му изпразване
Съдържа само стандартизирани екстракти! Гаранция за
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и
Пигеум (африканска слива)!
Канадски продукт
с гарантиран произход.

Повече информация
можете на получите
на тел: 02/9530583
и на www.revita.bg

ТЪРСЕТЕ
Е!
В АПТЕКИТ

31.I. - 6.II.2018 г.
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огато усетим болки в гърлото, обикновено не можем да
предвидим как ще се развият
и дали става въпрос за ларингит,
фарингит, ангина или нещо друго.
Ангината е заболяване както на
сливиците, така и на сърцето (ангина пекторис/стенокардия). Самото име произлиза от латинската дума angina, която в превод означава
„задушаване“. Когато става въпрос
за възпаление в гърлото, в началния си стадий заболяването може да
има сходни симптоми с фарингит.
Но докато фарингитът е възпаление на лигавицата на фаринкса, което често
преминава без усложнения, то
ангината е инфекциозно заболяване на лигавицата на небните сливици (тонзили). Ненавременното му лечение може
да доведе до усложнения, бъбречни и ставни увреждания.
Ангината се предава много
лесно по въздушно-капков път.
Тя е възпаление на сливиците от остър характер, по-често срещано в
детска възраст. Започва с подуване
и зачервяване на сливиците и болка
при преглъщане. Възможна е температура и мигрена. Освен настинка
и грип тя може да предхожда скарлатина, морбили, рубеола, мононуклеоза или дифтерит.
Проявленията на ангината са различни. Спрямо произхода може да
бъде вирусна или бактериална. Съществува и разделяне на бяла и червена, базирайки се на цвета на гърлото и наличието или липсата на на-

лепи по него. Бързото преминаване
от едната в другата форма обаче е
причина този тип определения да
се ползват по-рядко. От вида промени в гърлото се разпознават катарална ангина (най-често срещаната при децата, само уголемяване и
зачервяване на сливиците), гнойна
ангина (има същите симптоми както
катаралната, но и наличие на гной и
налепи и протича по-тежко), везикулозна ангина (причинена от вируса херпес зостер, с наличие на мехурчета, които
след спукването
си образуват ранички като афти), микотична
ангина (причинена най-често от гъбички
Candida).
Спрямо продължителността може да бъде остра и хронична, като втората винаги е от бактериален произход. Бактериалната ангина, причинена от стрептококи, се характеризира с кратък инкубационен период,
около 2-3 дни. При нея се появяват
носни и гърлени секрети. Започва с
главоболие, зачервяване на гърлото, болки в гърлото, висока температура, втрисане, повдигане, повръщане, коремни болки и усещане за
обща отпадналост. За адекватно лечение е необходимо да се установи
от какъв произход е възпалението.
С антибиотици се лекуват най-често гнойната и бактериалната ангина.

ÀНÃÈНÀÒÀ

диеТа при ШипоВе
В много храни се съдържат вещества, които може да блокират болката при шипове. Против хроничните болки се препоръчват:
1. Храни с ненаситени мастни киселини омега-3. Тези вещества се съдържат
най-много в тлъстите
риби - скумрии, херинга, тон, сьомга. Те успокояват възпалението и
намаляват болката.
2. Плодове с антиоксиданти - вишни,
къпини, сини боровинки. В тях има вещества, които намаляват възпалението
и снижават чувствителността на нервите.
Според някои изследвания вишните действат 4 пъти по-ефикасно от аспирина. Диетите с къпини или

сини боровинки намаляват болките при
коксартрози при една трета от пациентите, а при други хронични болести - до
една четвърт.
3. Други храни с
малко изследвани
вещества. На първо
място между тях е
целината. Знае се, че
в нея има апигенин,
който
обезболява
нервите. Болките от
шипове се повлияват
в голям процент (почти у половината болни, от дископатии).
Към тези храни принадлежат и подправките джинджифил и
куркума. За куркумата твърдят, че в нея
има куркумин, който
не само намалява болката, но и спира растежа на тумори на дебелото черво.
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Поборникът от Арабадæиево

Опълченецът илия
Драгиев Момчев е роден на 22 април 1847 г.
в с. Арабаджиево, сега с.
Коларово, Старозагорско. То е родно място и
на сподвижника на Васил
Левски поп Минчо Кънчев, автора на „Видрица”
и „Диарбекирски спомени”, с които остава в националната ни история и
в съзнанието на широката ни общественост. Но
и досега животът и дейността на Илия Драгиев
остават обвити в тъмни-

П

ната на отминалите десетилетия.
Малкият Илия има детство, неотличаващо се с
нищо от това на неговите връстници.
Забелязал отрано
будния дух на момчето, бащата го записва
в известното Светиниколско училище, където малкият Илия е възпитаван в продължение
на 3 години от даскал Петър Иванов.
Трудно е да се гадае
как биха се стекли обстоятелствата, ако не
бил случаят, широко
разпространен в рамките на тогавашната Османска империя. Двама
турци отсядат в дома на
Илия и след обилна гощавка решават да се позабавляват с 14-годишната му сестра. Напразни са
увещанията и молбите на
изплашените родители. В
този момент се завръща
Илия с приятеля си Велко Андонов. Закипяват
сърцата им, но надделява разумът – убийството
на насилниците в само-

ърволета Христова Янакиева
е родом от Рибен, а понастоящем (след като се омъжва) живее в Подем близо до Плевен. По професия е педагог и през 20-годишната
си практика е възпитала стотици деца. 14 години от живота й пък са преминали като директор на профсъюзния дом на културата към ПЖК „Георги Димитров - Плевен”. Щастлива е с
всичко, което е извоювала да има в живота си. Внуците й са най-голямата
радост. Но тя често връща в паметта си и към историята на храбрия
си род. И по-точно тази за прадядо й,
поборника Иван Ганчев Комитата, на
когото заслужено е отредено място в
музея в Плевен в отдел „Освобождението на България от турско робство”.
За него тя с вълнение разказва.
- г-жо Янакиева, закърмена сте
с патриотизъм. какво означава за
вас тази дума?
- От латински това означава любов,
обич към родината и желание за опазването й. За мен патриотизмът е възхищение от националните постижения, привързаност към
родната земя,
език и традиции. Патриотизмът на дело
изисква безкористна и всеотдайна работа за въздигане на народа и
родината. Патриотизмът е
и инструмент,
който се насажда у народа от
управляващия
икономически
и политически
елит на държавата. Той идва
и е свързан със
силна и голяма
армия, както и с
войни, битки и победи и техните чествания, издигнати в национален култ,
които създават национална гордост.

то село ще обрече хората
на смърт. Пияните аги са
причакани и наказани в
Делинейковската кория,
но за младежите вече нямало обратен път. Дълго продължило тяхното
скиталчество. Стигнали
са чак в Одеса, където
останали близо година.
След това се прехвърлят
във Влашко, където Велко Андонов се оженва, а
Илия поема пътя на хъшовете. Работи в печатницата на Любен Каравелов. Изпълнява различни
задачи в поробеното отечество. При една от тях
става свидетел на самоубийството на Ангел Кънчев на русенското пристанище. Често се среща
с Христо Ботев. Слуша с
другарите си огнените
думи на поета за необходимостта да бъде следван примерът на парижките комунари.
Идва и 1876 година.
Макар и болен от малария и разтърсван от идващите един след друг
пристъпи, Илия Драгиев пристига на парахо-

В мирно време националната гордост
се поддържа и чрез спортни завоевания, научни постижения и прочие. За
поддържането на патриотизма елитът
се стреми да е щедър към народа със
социални и икономически придобивки, работни места, добро заплащане,
ниска безработица, както и с ред и законност и стремеж за справедливо управление на всички нива.
- разкажете ни за вашия прадядо.
- Прадядо ми Иван Ганчев Комитата е истинска гордост за мен и нашия
род. Той е родом от с. Байкал, бившето Бишлиите. Още от много малкък
остава сирак - умира баща му. Майка му е принудена да се омъжи в село Рибен, където отвежда и двете си

да „Радецки”, където вече се товарят градинарските сандъци със скритите пушки и въстаническите униформи. Оценяващ трезво трудностите
и вероятния кървав край,
Христо Ботев предпочита да върне младежа обратно под някакъв предлог. Изпратен с писмо в
Гюргево, Илия не успява да се върне обратно
на парахода. Той тежко
преживява вестта за гибелта на поета с огненото слово и неговите следовници.
Избухва конфликтът
между Сърбия и Турция и
младият хъш заминава за
Белград, където за проявено мъжество и храброст е награден с два
ордена. Но десетина години по-късно с възмущение, предизвикано от
братоубийствената политика на сръбския крал
Милан, Илия Драгиев ще
върне тези ордени.
Уви, войната завършва, без да се стигне до
освобождението на България, и Илия се завръ-

българи
ща обратно във Влашко.
И ето че идва най-после
дългоочакваната вест –
създава се Българското опълчение и той поема пътя към Самара, за
да се влее в редиците на
3-та опълченска дружина. Получил подофицерски чин, Драгиев стига
до Стара Загора, закичен с цветя от своите
съграждани, но радостта трае кратко. Към града настъпват пълчищата, предвождани от Сюлейман паша. В разгара на боя опълченецът
се оказва в съседство с
тежко ранения подполковник Калитин и е измежду онези, които изнасят тялото на умиращия
командир.
Отбранявайки се отчаяно, опълченските
дружини и малобройните руски части отстъпват
към Шипка. Завинаги поборникът ще запомни думите на генерал Столетов: „Боят при Стара Загора показа, че българите могат да се бият и умират като герои.”
За участието си в Освободителната война Илия
Драгиев е удостоен с Ге-

шава да остане при тях. Другарят му
се захваща с гардинарство, жени се,
след което следите му се губят в иначе паметната история.
- споделихте, че дядо иван е бил
в приятелски отношения със стефан караджа.
- Да, един от най-близките сподвижници на дядо Иван Комитата е Стефан
Караджа. Според предположение той
е участвал в четата му, въпреки че името му го няма измежду четниците, но
ние, неговите наследници, след години проучване и вписване на всичко
в книга за дядо знаем със сигуност,
че не всички имена са запазени. При
избухване на Руско-турската война
той се записва опълченец. Попада в

Първолета янакиева:

Прадядо Иван
е гордост за нашя род
деца - момчета. Там
той расте в немотия,
но с буен нрав. Вече младежи, заедно
със свой другар започват работа при
един заможен турчин като бояджии
на прежда. Поради
непокорните характери и на двамата
чорбаджията им не
може да ги търпи и
една нощ организира брутален грабеж,
като публично обвинява в наглата пакост
двамата си работници. Заплашени от изтезания и затвор, те
убиват турчина, вземат дрехите му и побягват. Единият облича турските дрехи
и подкарва другия
като арестант. Така
стигат до Дунава, след което някак си
преминават в Румъния. Там прадядо
ми се свързва с комитите и от раз ре-

6-а опълченска
дружина. Активно участва в боевете за завземането на Стара
Загора. Радостта
от знаменития
успех е била неописуемо голяма и всички са разпуснати за почивка. За зла участ ликуващата Стара Загора внезапно е нападната от 100-хилядната армия на Сюлеман паша. Започва поголовно клане. Градът е опожарен. Разпръснатите
опълченци и руски войски оказват съпротива кой където се е намирал - по
двама, по трима, на групи... Останалите живи се оттеглят.
- ами дядо иван?
- Дядо Иван е ранен в крака и това
не му позволява да бяга. Той е разказвал как е гледал настъпващите и
наближаващи турски войски. Представял си е вече как го секат на парчета. Не му оставало нищо друго, освен да се опита да се прицели с пушката си и да чака не избавлението, а
края си. За щастие в това време в непосредствена близост край него ми-

31.I. - 6.II.2018 г.
оргиевски кръст за храброст, а по-късно става
носител на общо 8 български и руски ордени и
медали, както и на специалната награда на император Александър II –
позлатена масивна чаша
от сребро, която се давала за особени заслуги. От
8000 опълченци едва 60
са удостоени с този почетен знак. Със специална
грамота е обявен и за почетен жител на Габрово.
След завършването
на войната Илия получава предложение за военна кариера, но 11 години скиталчество го кара
да предпочете близките. Завърнал се в родния
край, създава семейство
– отглежда и възпитава
8 деца. Избран е за първи кмет на Арабаджиево
през 1878-1879 г. и остава в паметта на съселяните си като честен и справедлив човек. Умира на
87 години на рождения
си ден – 22.4.1932 г.
росица гЕоргиЕва
Със съдействието на
наследниците на Илия
Драгиев

нава препускащ руски конник. Той
вижда ранения опълченец, но няма
време да спре, а само силно извикал:
„Дръж се, братушка, в на кон опашка.” Така моят дядо се спасява.
- какво следва?
- Събралата се руска и опълченска
войска се отправя към прохода Шипка. Именно там започват епичните
шипченски боеве.
Иван Комитата е при ранените, когато при тях докарват ранен войник,
който разказва, че нашите са разбити, че турците идат и колят всичко живо наред. Тогава ранените решават,
вместо да чакат да бъдат изклани, подобре да умрат в бой. И всички - кой
кьопав, кой кьорав, кой сакат, подкрепяйки се, доколкото могат, тръгват
с песен на уста към бойната линия
в помощ на своите братя.
Опълченците, като чуват песен,
помислили, че им идва помощ, и започват с още по-голяма ярост да се
отбраняват. Тогава се свършват и
куршумите и идва неравната битка с „камънье и дървье”, с телата
на убитите... Кошмар... Обаче в този решаващ момент „Радецки пристига със гръм”...
- и дядо иван се завръща жив
от войната?
- Да, и слава Богу! Поклон пред
останалите, които не са имали неговата щастлива участ! След като се
завръща, моят прадядо се залавя със
земеделие и с работа и пот на челото
си е изкарвал хляба. Не минава много
и той се включва и в политическия живот на страната. Пеш е ходел най-редовно до Плевен, за да участва в провежданите събрания на „бившите” поборници. За участие във войната Иван
Ганчев е награждаван с ордени и медали. Умира през далечната 1940 г. и
едни от последните думи на прадядо
ми са били: „Караджа, Караджа, къде
си, Караджа...?”
Признателните му внуци и правнуци със съдействието на кметството в село Рибен в лицето на бившия
кмет Цветан Попов поставиха паметна плоча на мястото, където е бил домът му.
въпросите зададе иво аНгЕлов
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Мечтата на Зайо

ÐÀÄÎÑÒ
Падат палави снежинки белоснежни балеринки,
вятър нежно ги люлее
и приспивна песен пее.

Украсиха дървесата,
заспаха кротко на земята.
Сняг натрупа и във двора,
време за игра е, хора!

Зима. Студ скова навред –
реки, гори, всичко в лед.
Зъзне Зайо в бодлив храст,
тръпне и се чуди как
в градина да се добере морковче му се яде.
Сняг се сипе от небето
и затрупал е полето.
Всички божи горски твари
в дупки, в стрехи са се свряли.
Страх, не страх, скок-подскок,
скочи Зайо на крака,
хукна весело в снега.
Зайка лятос му изплете
бяло пухкаво елече,
та през снежна, люта зима
топла дрешка да си има.
Мина край хралупа стара,
чу как Баба Меца хърка.
Спи си сладко във студа,
ней не трябва й храна.
После на едно дърво
скочи Катеричка умна.
Тя запаси има в дупка
и щастливо ще си хрупка.
Лиса зайчето надуши
и в снега се леко сгуши.
Зайо видя й следите
и наостри си ушите.
В страх затупа му сърцето:
кой ще спаси зайче клето?
С бягане ще пробва пак,

Ñíåæåí ÷îâåê

С топли дрехи, с ръкавички
бързо да излезем всички!
Със снежни топки да играем
само както ние знаем!

Снегът разстла от своите коприни:
внезапно заваля и всичко в бяло
уедини – дворове и градини;
и в приказка превърна ги изцяло.

Колкото да ни е тежко,
ще направим Белодрешко.
Казват, приказно било
да легнеш в снежното легло.

Детенцето търкулна рохкав сняг
и си направи мъничко човече,
да го зарадва мислеше си как –
и в своето палтенце го облече.

Нищо че снегът се сипе
и студ бузките ще щипе!
Тичайте, деца, на двора –
да играем без умора!

Постави нос, очите – от маслинки,
и шалче върху снежните ръце,
и шапка – нова кухненска съдинка,
отляво даже – от картон сърце.

Хубаво е, че я има
веселата Баба Зима!
лили вЕНЕЦиЯНова

в

чера татко,
щом се върна от работния си ден, най-сърдечно ни прегърна
– мама, батко ми
и мен, и ни каза
със усмивка: „Моля,
чуйте ме за миг! утре нашата почивка
е отиване на цирк!”
Ех, че светло стана
вкъщи след дошлата новина! всичко в
песни се превръща
и изпълва с добрина. а щом времето
настана и потеглихме със смях, радостта така ме хвана, че по пътя чак
запях.
Циркът
беше
пълен с хора – няма смръщено лице. всички весело
говорят и се смеят
от сърце. от арената красива с поглед
благ и умилен вкуп
артистите вежливо ни приветстват
с „Добър ден!”. и
веднага тук започ-

Цирк! Цирк! Цирк!

ват всички чудеса, като
лента се проточват до сияйни небеса!
акробатите са първи и с вълшебна лекота
своите тела прехвърлят
и ни трогват с красота.
следват сръчните жонгльори с многобройни
номера. Чак на мене ми
се стори, че и аз със тях
играх. сетне папагал наперен с гордо вдигната
глава проговори с глас

че Лиса е силен враг.
Във гората тя се слави
с хитрини и лоши нрави.
Сили Зайо пак събра,
припна смело през снега.
Бяга, скача дотогава,
сетил, че веч отмалява.
Спря. Озърна се. Разбра:
от Лиса няма и следа.
Скри се Зайо в храсталака
и отново пак зачака.
Тъй дочака в унес мрака.
Гладен и премръзнал вече,
Зайо в мечти се увлече.
И мечтае за градина,
там, де морковчета има.
Даже малко си поспа
и сънува чуден сън:
топло слънце грее вън,
а той в новата си дупка
морковче си сладко хрупка.
видка филиПова

уверен чудни български
слова! с клоуните Мирко – Морко се превивахме от смях. Мирко явно е злосторко, Морко
пък яде пердах! с тежки стъпки стъпва слонът по червения килим.
Поздравява ни с поклони – стар приятел наш
любим! Малки понита
игриви тичкат пъргаво
пред нас. веят нежните
си гриви и ни хвърлят

във захлас. а едно
момиче нежно се катери по въже. всичко прави най-прилежно и по-силно от
мъже! Две маймунки
хитроумни, във специален тоалет, в такт
със музиката шумна
в крак танцуват нов
балет. виж едни камили мили, люшкат
се насам-натам - или
биричка са пили, или
друго – сам не знам!
а от тигрите накрая
доста ни обхвана
страх. Но дресьорът
ни омая с майсторския си замах.
и така сред смях и
трепет времето се извъртя. с този цирк великолепен нещо вътре в мен запя. Хей,
връстници мои мили, по-добра забава
няма! Тя ни дава нови сили и веселие голямо!
Младен ПЕТров

Сърце си има снежното човече,
усеща ли, че го обичат вече?
галина Божилова
рис. силвия
йОрданОва

оцветете рисунката
Страницата подготви Кристина ДОбРевА
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Минало незабравимо
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140 години от Руско-турската война

Академик Бехтерев воювал при Плевен Преломът

В световната медицинска наука името на
руския учен проф. Владимир Бехтерев е известно не само с микстурата „Бехтерев” и болестта Бехтерев, но и
с капиталните научни
трудове върху морфологията и физиологията на централната нервна система, върху невропатологията и психиатрията.
През май 1877 г.
20-годишният медик
напуска занятията в Петербургската медикохирургическа академия
и се включва в състава
на доброволческия медицински отряд към руската армия, създаден
от братя Рижови, за да
участва във всички оперативни акции и сражения в боевете край Свищов, Търново и Плевен.
Своите преживявания
решава да сподели публично - става кореспондент на излизащия в Петербург „Северен вестник”. „Българите възлагат всичките си надежди
за освобождението си

от отоманско иго на нас
– пише в кореспонденцията си. - Приемат ни
като спасители. Участват в боевете с оръжие,
взето от убитите турци,
разделят с нашите войски трудностите при военните походи. В Габрово са създали образцова болница, която приема по 300 ранени. В нея
работят безплатно български санитари, сестри,
лекари. Обзавеждането,
болничните принадлежности изцяло са от тях.
Грижат се за храната. Полеко ранените приемат
у дома си и ги връщат
излекувани. За тях всички ние сме им братя. Езикът им е близък до нашия. Разбираме се!...
Непосилно тежки бяха
боевете край Плевен –
продължава кореспонденцията си Бехтерев. От превързочните пунктове превозваха ранените до най-близката болница в с. Българене, която завеждаше
проф. Склифасовски и
където бяха подготвени 6000 места... За три

денонощия в превързочния пункт постъпиха две хиляди ранени...
Благодарение на волята, издръжливостта и героизма на целия лекарски персонал бе оказана помощ на всички, а
тези, които се нуждаеха
от ампутация, бяха оперирани.”
Това е последната кореспонденция на 20-годишния медик. Разпространената във войската
малария не го отминава.
Безсънните нощи, постоянното психическо
напрежение изтощават
организма му. На 4 септември 1877 г. тежко болният Бехтерев е изпратен в с. Горна Студена, а
два дни по-късно заминава обратно за Русия.
Участието на Бехтерев в Освободителната
война способства не само за неговата професионална медицинска
зрелост, но и като публицист - помества в „Северен вестник” за 3 месеца 22 кореспонденции, подписани с псевдонима „Санитар”.
След войната Бехтерев нееднократно посещава България, страната, която никога не забравя. Преживените събития на фронта определят и избора му на специалността психиатрия.
Почти три десетилетия
по-късно, по време на
второто си пребиваване
в България, Бехтерев, вече прославен психиатър
и невропатолог, отново
се отправя към Плевен
със спомените по бойните места. „В съзнанието ми се занизаха преживените тежки картини на вечерите и нощите на 30 и 31 август 1877
г., когато в превързочния пункт при невероятно лоши условия трябваше да приема и помогна

на 3500 ранени. Трудно
е да се повярва, че това
се бе случило ...” – ще напише той.
На Славянския конгрес в София през първото десетилетие на
ХХ в. заявява: „Велико щастие е да умреш,
съхранявайки разума
си по пътищата на живота, но това е дадено
само на 20% от хората.
Останалите 80% с остаряването се превръщат
в тежест на собствените си деца и внуци. Интелектуалната им работа се ограничава до решаването на кръстословици. Страдат паметта
и способността за размисъл. Човек се откъсва от света на реалното,
създавайки свой, често
жесток и болезнен фантазиен свят. Как да си помогнем? Необходимо е
максимално да съхраним знанията, емоционалността си. И да пазим сърцето да не старее” – завършва прочувственото си слово Владимир Бехтерев.
Бехтерев продължава изследванията си в
Германия, Австро-Унгария и Франция. Защитава докторска дисертация. Доцент и ръководител на катедра в Санктпетербургската медикохирургическа академия.
Професор в Казанския
университет. Академик.
Член на медицинския
съвет при Министерството на вътрешните
работи. Военен министър. През 1908 г. основава Психо-неврологическия институт, където
създава собствена школа. През целия си живот
работи върху функциите и строежа на главния
и гръбначния мозък.
Умира в Москва на 20
януари 1927 г.
Катя ЦОНКОВА

Освобождаването на Пловдив
На 16 януари 1878 г. отрядът на руския командир капитан Александър
Петрович Бураго от Лейбгвардейския
драгунски полк влиза в Пловдив. Бураго узнава от българите в кв. Кършияка, че в града има повече от 1000 низами и черкезка конница. Сержант Пономарьов успява да залови в района
на жп гарата пленник и с действието
си предизвиква уплаха, прераснала в
паника и изоставяне на позициите. Капитан Бураго незабавно атакува и превзема кв. Мараша, хълма Бунарджика
и пощата. В града влиза генерал-лейтенант Йосиф Гурко с целия си щаб и
обявява освобождаването на Пловдив.
Отслужен е молебен. Главните руски сили незабавно се отправят за атака срещу османските сили в района. Групата
на Сюлейман паша е отклонена от направлението Пловдив - Одрин и насочена към Родопите, където се разпада
като организирана военна сила.

От стр. 1
Сталинградската битка е тази, която дава началото на постепенното изтласкване на вермахта от
съветските територии, окупирани през 1941–1942
г. В нея войските на Германия и съюзниците й Румъния, Италия и Унгария губят около ¼ от личния
си състав, воюващ на Източния фронт – загуба, от
която така и не успяват да се възстановят.
Когато в началото на 1942 г. Хитлер разбира, че
няма достатъчно ресурси за активни действия на
всички фронтове, решава да проведе настъпление към петролните залежи край Каспийско море
и към стратегически важния център Сталинград
на река Волга.
Задачата за завземане на Сталинград е поставена на 6-а армия на Фридрих Паулус и съюзнически сили.
Битката за самия Сталинград започва на 23 август, когато германските танкове достигат десния
бряг на Волга северно от града, а луфтвафе извършва масирани бомбардировки на промишлените съоръжения и жилищните квартали. Голяма
част от града е опожарена или разрушена. Срещу
немската 6-а армия се противопоставят съветските 62-а армия начело с генерал Василий Чуйков и
64-а армия на ген. Михаил Шумилов.
Боевете се водят на широк фронт, обхващащ
почти 100 хил. кв. км. На отделни етапи от битката от двете страни участват повече от 2 милиона
и 100 хиляди души с 26 хиляди оръдия и минохвъргачки, 2 хиляди и 100 танка и повече от 2 хиляди и 500 самолета.
До 18 ноември немците успяват да завземат
между 80 и 90 % от разрушения град. Съветските войски продължават да бранят два тесни, изо
лирани един от друг участъка.

Пленяването на Фридрих Паулус
На 19 ноември 1942 г. започва контраофанзивата на съветската армия, която продължава до
2 февруари 1943 г., когато при Сталинград е обкръжена 330-хилядната армия на Паулус, която
включва четиринадесет пехотни, три танкови, три
моторизирани и една противовъздушна дивизия.
Огромните загуби на вермахта влошават военно-политическото и икономическото състояние
на Германия и я изправят пред криза. Рязко се изостря недостигът на хора. Погромът край Волга
слага своя забележим отпечатък върху моралното състояние на вермахта. Управляващите в Италия, Румъния, Унгария и Финландия, за да се спасят от надвисващата катастрофа, започват да търсят причини, за да излязат от войната, и не зачитат заповедите на Хитлер за пращане на войски
на съветско-германския фронт. Битката при Сталинград прекършва вермахта и слага началото на
прелома във Втората световна война в полза на
антихитлеристката коалиция.
В знак на почит към героизма на неговите бранители през 1945 г. Сталинград получава званието град герой. През 60-те години на хълма Мамаев курган над Волгоград е издигнат монументът
„Родината майка зове“, висок 85 метра, а около
него е изграден мемориален комплекс.
Страницата подготви Цветан Илиев
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правляващите у нас ни промиват мозъците, че влизането ни в шенгенската зона и еврозоната е приоритет
№1 на българското население.
Затова ще работят за него в хода на българското
председателство.
Неволно се питаш тези хора в коя държава
живеят или пък за коя
държава говорят. Какво
друго да си помислиш, след като се правят на слепи за демографския ни погром? Ако през
1989 г. прескочихме 9-милиония праг (9 009 018 души),
днес населението ни падна до
7,1 милиона. Нацията ни се е
сринала с 2 милиона. На година се топим средно с по 50 000

души, на ден със 136, на час с
по 6 души. Сиреч годишно изчезва град като Велико Търново или Благоевград.
Перспективите ни обаче са
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ващия българите ще се стопим
до вече трагичното ниво от 3,4
милиона души.
Ще станем третият етнос, ще
бъдем принудени да се интегрираме в собствената
си държава. При това от
едно мнозинство, което
е със съвсем друг ген и
ценности.
Демографският погром е съдбоносен за
страната. В същото време ГЕРБ
ни баламосва с Шенген и еврозоната. Естествено, че с този погром няма да се справим
за 6 месеца председателство.
Но поне да започнем открито
да говорим за него пред институции на ЕС и еврократите.
Юри МИХАЛКОВ

Чезнем по
шенгенски
още по-зловещи. Според доклад на ООН след 35 години
страната ни ще се срине до 5,1
милиона население.
Това ще е второто демографско рухване. Прогнозите обаче
вещаят трети демографски колапс на България – към края
на века или началото на след-

Изправете се пред съвестта си
Странна пародия на
експертно и политическо мислене изглеждаше пресконференцията на ГЕРБ в отговор
на пленума на БСП, на
който бе решено депутатите социалисти да
не подкрепят ратификацията на Истанбулската конвенция. Първо, да реагираш на пожар за позиция на друга партия и да заклеймиш тази позиция, не
е израз на демокрация.
Но пък издава страх и
паника! Второ, да извадиш отпред в защита на
конвенцията министърката с най-нисък рейтинг – Цецка Цачева, загубила катастрофално
изборите за президент,
неуспяла да влезе дори
в парламента, е чиста
кауза пердута! Да сложиш до нея външната
министърка Захариева,
на която обществото се
смее, защото откровено говори неистини, е
още по-недалновидно.
Да подредиш до тях и
председателя на парламента Цвета Караянчева, която трябва да
стои на пиедестал, е
глупав пиар. Трето, обществото вече познава
конвенцията. Просветените са я прочели и
са видели подводните
камъни в нея, които под
маската за защита от насилие вкарват и понятието „социален пол” с
всичките му права на
биологичния пол. Чуха
се мнения на конституционалисти, на юристи,
на експерти, подробно разяснение даде и
вицепрезидентът Маргарита Попова. И след
всичко това да твърдиш, че в конвенцията
няма текстове за трети пол, е, меко казано,
въвеждане в заблуждение! В конвенцията има
текст за „социален пол”,
в който влизат всички
онези разновидности
на небиологичния пол
- трети, четвърти, n-ти...
Четвърто, според Захариева терминът „соци-

ален пол“ всъщност е
от 70-те години, много широк в социологията, който означава
разчупване на стереотипите за двата пола мъж и жена, които поставят жената в неравноправно положение. И
това не е вярно! В конвенцията е дадено ясно ново определение
за пол: „пол“ означава социално изградена
роля, поведение, дейности и характеристики, които определено
общество смята за подходящи за жените и мъжете. Чиста глупост е
и допълнението на Цачева: „Не става дума за
„трети пол“, категорично е записано, че понятието пол не замества
съдържанието на по-

нятията мъж и жена, а
това е само за целите
и нуждите на конвенцията.” Как е възможно за „целите” на един
документ да се въвеждат нови понятия, които разрушават представата за човешкия род и
това да го приемем! И
да ни го пробутват като нещо нормално! Пето, според Захариева:
„Истанбулската конвенция има за цел да покаже, че християнска Европа не приема стереотипите и приемането
за нормално в други
части на света жените
да бъдат принуждавани
да се омъжват, да бъдат осакатявани, изнасилвани.” Съзирате ли
и тази нелепица – да

покажем на света как
ще се борим с ранните бракове. Ами вижте
какво става с ромките у
нас! Не съм чула Цачева
и Захариева да се възмущават от децата, които раждат деца, или пък
да са направили нещо
това да бъде спряно!
Шесто, според изявлението на двете министърки конвенцията не
задължава страната ни
да узаконява еднополови бракове, да приема
бежанци с пол, различен от мъжкия и женския. Това не е вярно!
Конвенцията задължава страните, ако е необходимо, да се променят конституционни
текстове така, че те да
бъдат в синхрон с текстовете на конвенция-

та. А приемем ли "социален пол", трябва да
приемем и социалната
му роля да създава семейство. Седмо, Захариева твърди, че „конвенцията нито е приета набързо, нито без
дебат. Дебатите в България са от 2013 г.“. И
това не е вярно! Конвенцията е подписана
от нея през 2016 г. без
никакъв дебат в обществото, ние дори сега
научихме за нея. Две години преди това, през
2014 г., предшественикът й Кристиян Вигенин
отказва да я подпише
като външен министър
именно заради спорните текстове в нея. Заради тази позиция на България тогава решение-
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то на Комитета на министрите за приемане
на текста на конвенцията е било прието „без
гласуване” (а не „с консенсус”) въпреки утвърдената традиция. Осмо,
конвенцията задължава страните, които са я
ратифицирали, да въведат нормите й на всички нива на образователната система. Тя ще
ни задължи да приемем джендър обучението, така както в тоалетните в някои институции в България вече
няма картинка за мъж
и жена, а три човечета! Ако искаш, влизай!
И не знаеш кой ще те
последва. Девето, правосъдната министърка
Цецка Цачева каза, че
Истанбулската конвенция дава възможност
тя да бъде ратифицирана със съответни „резерви”.
И тук не се казва цялата истина. „Резервите” не се отнасят до
определението „социален пол” и всички последици от неговото
въвеждане в живота.
Тези членове от текста на конвенцията не
подлежат на „резерва”,
те са фундамент и се
приемат априори! Истината, която все пак
каза Цачева, е, че като
ратифицираме Истанбулската конвенция, тя
ще стане задължителна за прилагане у нас.
И всякакви НПО-та ще
ни подложат на жесток мониторинг. Десето, аргументите против конвенцията не са
„заиграване с дребни
популистки неща“, както твърди Екатерина
Захариева, а призив
за казване на истината пред българското
общество. А пък политиците да се изправят
пред своята съвест и
пред избирателите си
и да решават. Да мислят и за последиците
от всичко това, което
ще ни сервират!
Валерия ВЕЛЕВА

Нека се знае
и помни

Продължение от бр. 4
Телефонни апарати: През 1988 г. – 630 000 бр.
– През 2014 г. – 0 бр.
Радиотелефони: През 1988 г. – 121 000 бр. –
През 2014 г. – 0 бр.
Пресни плодове: През 1988 г. – 139 000 тона
– През 2014 г. – 7 000 тона.
Домати: През 1988 г. – 78 900 тона – През 2014
г. – 1 100 тона.

КОНСУМАЦИЯ НА:

Прясно мляко – литри на човек за 1 година:
През 1988 г. сме консумирали 195 литра мляко на година – През 2014 г. – 20 литра
Месо: През 1988 г. – 75 кг. – През 2014 г. – 32 кг.
Яйца: През 1988 г. – 263 бр. – През 2014 г. –
143 лв.
Плодове: През 1988 г. – 109 кг – През 2014 г.
– 50 кг
Захар: През 1988 г. – 35 кг – През 2014 г. – 7 кг.
Тези данни са жестоки показатели за това
как живеят хората и какво потребяват. Разрушителната политика на хората, които управляваха държавата от 1989 г., е само ед-

Гастроном
на от причините днес България да е страна
от Третия свят. Идеалът на „демократичните“
ни политици след 10 ноември беше да се съкращават и разрушават заводите и предприятията, като символ на комунизма. Дори комисиите, специално създадени за ликвидацията на ТКЗС-тата, бяха наречени официално с
безумното име „ликвидационни“. Това име е
потресаващо.
Промишленост. В тези години от 1944 до
1989 г. се изграждат крупни производствени
мощности в областта на машиностроенето,
хранително-вкусовата, леката, строителната
промишленост. Създава се нова материалнотехническа база и се развиват отрасли, непознати за България до Втората световна война
– нефтопреработваща промишленост, химия,
фармацевтика, електроника. На тази база се
изменят характерът и структурата на населението. Докато през 1939 г. в промишлеността
работят около 105 000 души, то през 1989 г.
техният брой е вече 1 434 525 души.
Селско стопанство. Едва ли някой може да
отрече, че през този период е изградено съвременно, модерно селско стопанство. ТКЗС
обединяват разпокъсаните около 20 милиона
частни нивички, обработвани по примитивен
начин. Построяват се над 2000 язовира, напоява се над 12 млн. декара земя (около 25 на
сто от обработваемата площ), повишават се
средногодишните добиви около 3 пъти.
Следва
Страницата подготви Цветан Илиев
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Проза

Ìъл÷ана вода

Не казвай дума – нито лоша, нито хубава!...
На лошите съм се наслушала отдавна,
а за добрите ти не си готов
и ще ги изречеш насила.
Достатъчно и двамата сме губили,
мълчанието днес ще ни закриля.
Послушай ме –
ще донеса най-чистата вода, от извора,
и с нея ще замеся хляб за всички,
и плът, и дух, и Господ да нахраня.
А сит да е духа, така обичам,
той заличава белези и не отваря рани.
Ти затова мълчи – и думичка не казвай,
домът ни е от думите орисан,
от тях зависи всеки божи празник.
Водата помни, искам да е чисто!
веселка колЕва, свищов

Б

еше ми тежко на
душата. Тръгнах
да се поразходя долу край язовира, където младежкото звено окопаваше
зеленчуковите насаждения от плевели. Устата ми гореше, зажаднял съм и напразно си
гълтам слюнката. Беше
по пладне и слънцето
силно прежуряше. Нивите, дърветата като
че ли бяха заспали и се
притаили под палещите лъчи и изглеждаха
като мъртви. Слънцето
пламти, изгаря в синята дълбочина на небето и като огнена шапка
разпръсква светлина.
От овощната градина долиташе докачлив
момичешки смях, който ме подлудяваше.
Това бе гласът на Пенка. Ще отвори алени
устни като мак в тези
крайпътни синори и
ще се засмее. Над нея
слънцето още повече
ще заблести като кубе
на църква. От тоя весел смях ще се завърти нещо, очите ми се
премрежват и около
мен светът се изгубва като внезапна утринна мъгла...
- Къде тъй бе, Монка? Спрял, спрял си
се, но нищо не забелязваш. Замислил си
се за нещо – стресна
ме гласът на рибаря.
- За Пенка мисля, дядо Тодоре.
- Ех, тая изгора, забрави я бе, чоджум.
- Не мога, дядо То-

доре.
- Не можеш ли? Я
виж колко хубави моми има в село... Какво,
няма ли? От хубави похубави....
- Ех, има... ама... Тези не са за мен. Като нейните очи и снага никъде няма. Не са
за мен другите, дядо.
Ако бяха за мен, в село щях да остана ковач

5

Български

31.I. - 6.II.2018 г.

на мама. Тогава татко беше на
62 години, а аз се бях оженил
наскоро.
Години по-късно разбрах заАко щеш, вярвай...
що мама толкова е настояваНе знам дали сте чували, че мейство. Помни се името на дя- ла татко да засее орехите. Тя
децата не бива да засяват орех. дото, който го е засял.
е знаела за поверието, според
Има даже един още по-суров
Много хора и до днес вяр- което колкото повече расте
вариант – орех може да посее ват, че този, който засее орех, орехът, толкова заселият го се
само мъж, който е минал под ще премине в отвъдното, щом приближава към смъртта.
венчило. Жена не бива да за- стволът му стане толкова дебел,
Тогава аз естествено гледах
сява орехово дърво.
че да не може да го обгърне с на това като на бабини девеСмятало се, че това дърво две ръце.
тини.
носи късмет на семейството,
През далечнаТатко си отиде от този
но ако е засято от жена, може та 1962 г. един
свят, като навърши 91
да носи и проклятие.
мой братовгодини.
Много важно било и това чед, който
Орехът
още
ореховата фиданка да не се живее
в
първата година
мести, а да се остави там, къде- А в с т р а стигна височито е поникнала. Затова и орехи- лия, ми
на 1 метър. На
те се засяват, а не се засаждат. донесе
петата годиСамо така ореховото дърво ста- ш е п а
на вече дававало голямо и носело благодат орехи
ше орехи. Те
на семейството.
с госе оказаха
През летните горещини оре- лемине чак толховата сянка е най-сигурното на на
кова едри,
спасение. Но с това не се из- к о но все пак
черпват добрините, които може к о ш е
по-едри от
да ни донесе това дърво. Око- я й ц е .
всички поло него въздухът е с повише- З а с я х
знати ми.
на влажност, а опреш ли гър- в с и ч Сега ореба си до ствола му и останеш ките 12
хът е огтака десетина минути, усещаш о р е х а ,
ромно дърприлив на сили.
от които
во. През лятоОреховите ядки по състав са п о н и к н а
то под сянката
много близки до месото.
само един.
му поставям легНо и с това не се изчерпват
Всъщност
ло и често преспивсичките добрини, които носи аз само подвам там. Обгърнах го
орехът. Двор, в който расте го- готвих мястото, а
с двете ръце – имам още
лямо орехово дърво, обикнове- самото засяване наживот…
но има здраво и задружно се- прави баща ми по настояване
лилян ПауНов

ПоВЕРИЕ ЗА оРЕХА

ре. Искаше да ми пристане тогава, ама на луда глава. Не исках
да бързам, по-славно
от ергенството няма.
Не исках да се заробвам, но виж какво стана, сгрешил съм май?!
Пред нас прелитаха
гълъби и патици. Долу
в ливадата два щъркела са дошли и крачат
из буйната трева край

тя към царевицата до
голямата круша. Цялата пламтеше, а в очите
й гореше пламъкът на
нашата любов. Отпихме от водата и мокрите й устни се допряха до моите. Прегърнахме се, целуна ме и
отново си тръгна... настигнах я... после отново пълнихме стомната,
в която водата се бе-

Ìîíêàòà

в железарската работилница при бай Слави. Затуй станах пъдар.
Дано мине някъде на
полето, все може да
я срещна на скришно
място.
Лицето на възрастния рибар се изопна,
погледна ме със сините си очи, на които
веждите бяха побелели, и рече:
- Лошо правиш, синко! Какво ще кажат хората? Женена е вече,
не може тъй!...
- Нищо няма да кажат. Само да я погледна веднъж и да видя
хубавото й лице, красивите очи...
- Грехота е, сине –
възпротиви се не на
шега старецът.
- Хич не съм я виждал, откакто се ожени
за Георги от вашата
махала. Оттогава все
се крие от мен. Забележи ли ме, отдалечава се и кривва в друга
посока и изчезва. И тя
ме обича, дядо Тодо-

Поезия

реката. Жаден бях, устата ми пресъхнала и
душата ми е жадна, и
тя пресъхна. Ей го кладенчето със студена
вода. Ще пия и пак ще
ми е жадно без Пенка
и ще ми е мъчно.
- Разказвай, разказвай, синко, белким ти
олекне на душата –
сложи ръка на рамото ми старецът и белите му мустаци зашаваха нагоре-надолу като
щипки на рак.
- На горния геран я
чаках. Пак по туй време беше. Царевица копаеха и я чаках да дойде за вода. Бях си легнал по гръб, а едно
слънце – пече ли, пече. По пладне тя дойде, сложила бяла кърпа на косите си. Изтръпнах! В ръка държеше голяма шарена
стомна, хитро ме погледна в очите, засмя се
и ме отблъсна. Пуснахме дървената зеленясала кофа в кладенеца,
напълнихме стомната
и... Тръгнахме по пъ-

ше стоплила...
- Ех, млади, млади –
въздъхна дядо Тодор.
- А сега какъв човек
съм аз? Пропих се. Само това не ми достигаше. Защо не слизам
между хората в село?
Сляза ли, по цяла седмица пиян ходя. Ех, дядо Тодоре, не съм аз,
Монката, не съм аз, ковачът, за когото старите хора казваха, че човек ще стане от мен, а
младите слушаха с отворени уста. Не съм аз,
не съм!
- Тежко ти е, Монка
– нажалил си се, виждам – прекъсна ме дядо Тодор, но да знаеш - всичко отминава,
времето най-добре лекува раните.
- Минава, дядо Тодоре, но за мене няма да премине...
- Ех, Монка, Монка,
ти си още млад, аз вече си отивам, може зимата да не дочакам. Ти
не помниш, малък беше, но тук преди време имах воденица, а

как пеех... Седя аз с баба ти Мита, лани стана десет години, откак
ме остави горката, и
се радваше на малките игриви агънца, козлета, а воденицата пее
ли, пее. А сега? Колелото го няма, воденицата потънала в бурени, вътре плуват плъхове и жабите крякат
на воля. Друго беше с
баба ти Мита. Добре
си поживяхме, а вече
и моята песен се изпява. И аз ще рухна, ще
замина като старата
ми воденица...
Дядо Тодор изтри
насълзените си очи,
сложи сламената шапка и стана.
- Къде тръгваш? –
питам го аз.
- Ще намина край
старите върби да поналовя по някоя рибка, та снахата Петя да
ми изпържи довечера...Ех, и ти... домиля
ми за бабата. Натъжих те. Не съм човек,
аз не съм човек!
Слънцето все още
се кикоти със своите горещи лъчи, леко
повява вятър. Цветовете натежали се целуват. Нещо кряка в
храстите, хвърлям буца пръст да го прогоня. Уплашено изхърква ниско над земята.
Затичвам се след него
и се спъвам в нещо, а
едно облаче самотно
на небето се носи като
лодка в морето...
русан ТоДоров,
варна

Î÷èòå íà
Áúëãàðèÿ
В тези твои очи
зеленикаво-сини
зеленее полето под
син небосвод,
а ти с мъка в очите
ме питаш, родино:
„Кой ще върне
децата на моя
народ?”
Тези твои деца още
мият чинии,
те измиха колите
в Европа до днес –
уж са българи
горди, а мият ли,
мият,
ще измият
достойнството,
твоята чест.
Ти сега си началникът в тази Европа,
погледни я, но с много по-гневни очи –
колко време на порти заключени
хлопаш,
колко време
народът търпи и
мълчи.
Всички твои сълзи
няма тя да измие,
но сестра по
стандарт да ти е
занапред
и да мие самичка
коли и чинии
и децата ти пак да
се върнат при теб.
георги ДраМБоЗов
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Проблеми

служителки
малтретирали деца

Служителките в центъра за деца и младежи
с увреждания „Хризантема” в Габрово, които
бяха заснети да малтретират децата, бяха уволнени. От общината, към
която е детското заведение, са се самосезирали

след пуснати в медиите
клипове, които са изпратени и до прокуратурата и омбудсмана. Клиповете са правени от социален работник между
2016 и 2017 г. и показват как служителките в
дома заплашват и удрят
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децата с крясъци и обидни думи.
В „Хризантема” са
настанени седем деца и
трима младежи с увреждания, като грижите за
тях са денонощни.
Медицинската сестра
е в болнични, а на детегледачката й е връчено известие за освобождаване. "Многократно съм информирала за
насилие, директорката
не е искала да се чуват
такива сигнали", разказа Йорданка Милчева,
заснела клиповете. Тя
обясни, че ги е направила, за да послужат за
доказателство пред компетентните органи.
Милчева не работи
вече в центъра. Посочи
обаче, че не всички служители се държали зле
с децата.

Конфликти

Събират пари от ÊÐÈÌÈ
името на политици ÕÐÎÍÈÊÀ

Задържаха трима
мъже в София за телефонна измама при
специализирана операция на Главната дирекция „Национална полиция“, СДВР и
ОДП-Пловдив.
Единият, на 35 години, има криминално досие за кражби,
измами, изнудване,
хулиганство и е осъждан. Другите двама са на 54 и 48 години. И тримата са от
София. Двама от мъжете са задържани в
Централната поща в
столицата в момента
на получаване на па-

рите от измамените,
а третият, който бил
техен шофьор – пред
сградата.
Мъжете са действали по схемата „Събиране на дарения“, като са се представяли
от името на заместник-министър. У тях
са намерени и иззети вещи и предмети,
свързани с осъществяваната престъпна
дейност.
Установено е, че
тримата са замесени
и в друг подобен случай, в който са събирали пари от името
на депутат.

Çаловиõа обирджии Óчител óдари óченик
след екøън
Полицията задържа двама от издирваните за
взривове на банкомати в Сапарева баня и София, които избягаха при полицейската акция в
село Боснек.
Става въпрос за Кирил Микев-Свещичката и
Красимир Йорданов-Джонката. Те са били задържани след преследване в пернишкия квартал "Църква" през нощта.
През нощта служители на „Пътна полиция“
спрели за проверка колата, в която двамата пътували. Те изскочили от автомобила и побягнали - прескачали огради, бягали през дворове.
Преследването продължило около час, когато
единият бил задържан на улицата, а другият –
заграден, докато опитвал да се покрие във водите на река Струма.

Напрежение имаше
в 65-о училище в столичния кв. Бусманци,
където учител удари
шамар на ученик. В полицията е подаден сигнал за ударено дете от
преподавател. На място е изпратен полицейски екип. Оказало се, че
учителят по физическо възпитание Николай Николов е ударил
петокласника Роберто
през лицето и разкървавил устната му. Причината била, че Роберто ударил силно в сла-

бините с баскетболна
топка друго дете, което
се оплакало на преподавателя. Момчето бе

обвиняват 16-годишен измамник

Районната прокуратура в Търговище привлече като обвиняем за
участие като извършител в телефонна измама за 76 000 лева 16-годишния Никола Р.
С постановление на
наблюдаващия делото
прокурор ученикът е
оставен в ареста за срок

до 72 часа. Районната
прокуратура ще поиска
от съда спрямо него да
бъде взета мярка за неотклонение задържане
под стража.
На 19 януари неизвестно лице се обадило на 66-годишна жена от Търговище, като се представило за

полицейски служител.
Отправено било предупреждение, че с нея
ще се свържат особено
опасни престъпници.
Поискано било съдействие жената да участва в установяването и
задържането на опасната група.
Тя отишла в банка и

изтеглила наличните си
76 000 лева, които оставила в храсти. Действията й били наблюдавани от истински полицейски служители. На
мястото, където жената
оставила парите, се появил 16-годишният Никола. Взел пакета и хукнал да бяга. След пре-

откарано за преглед в
болница. Пострадалият повтарял за поредна година 5 клас.
Той обясни, че учителят и друг път се заяждал и биел учениците, удрял им шамари.
Николов е задържан.
В двора на училището
се събраха родители и
ученици в подкрепа на
учителя. Те разказаха,
че Николай Николов се
държи добре с децата
и никога досега не им
е посягал, а винаги помага.
следване момчето било
задържано.
Пред разследващите то развило версията, че било заплашено
да участва във вземането на парите.
Разследването на
случая продължава, като се установява дали
обвиняемият не е участвал като муле и в други телефонни измами,
уточниха от прокуратурата.

Тръгва дело
Тийнейджър убил бездомник
срещу малолетни
В Русенския окръжен съд започва
делото срещу двамата 17-годишни
ученици, обвинени в грабеж и убийство на 60-годишен
таксиметров шофьор. Жестокото
убийство беше извършено в русенското село Николово м. г. Преди това
двамата - Деян Ц. и Николай В., се качили в таксито в Русе, като пожелали да бъдат откарани до населеното
място. Там били нанесени повече от
10 прободни рани с нож в тялото на
шофьора, чийто труп е открит на 4050 метра от автомобила.
Младежите откраднали портмо-

нето с документите в него, 60 лева
и ключовете за таксиметровата кола. След това се прибрали обратно
в Русе, където ден по-късно бяха задържани.
Предвиденото в закона наказание е
от 3 до 10 години затвор, тъй като учениците не са навършили 18 години.
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Окръжната прокуратура във Варна
привлече
14-годишeн младеж като обвиняем за убийството
на 53-годишения
бездомник Красимир Куртев, извършено по хулигански подбуди и
по особено мъчителен начин. Младежът е задържан
за срок до 72 часа.
Съучастник на
обвиняемия
е
13-годишно момче, което не може
да носи наказателна отговорност по
закон. То е в дом за временно настаняване на
малолетни и непълнолетни извършители на
престъпления.

влак БлъсНа
Мъж
в ПловДивско
Мъж е приет
в болница, след
като е бил блъснат от влак между селата Златитрап и кадиево.
Човекът вървял
близо до релсите. Пострадалият е 74-годишен
жител на стамболийски. Настанен е в болница с наранявания.
сПасиХа
ТурисТ
На виТоШа
софийският
отряд на Планинската спасителна служба е
оказал помощ
на мъж, изгубил
се на витоша.
слизайки от
Черни връх, мъжът се е загубил заради лошото време и
мъгла. открит е
в района на Боянска река в добро физическо и
психическо състояние.
ПоТроШЕНи
виТриНи
вандал потроши витрините на
златарско ателие, пицария,
офис на фирма и
лек автомобил,
паркиран в центъра на Бургас.
По случая са
назначени различни експертизи.
сЕДЕМ
раНЕНи При
каТасТрофа
Микробус
и
трамвай са се
ударили на кръстовището на булевардите „Никола Петков“ и
„Цар Борис III“
в столицата. седем души, пострадали при катастрофата, са
приети в спешното отделение
на уМБалсМ "Н.
и. Пирогов".
Пострадалите са на възраст
между 20 и 67 години.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОвА

2

28

Спорт

Спорт

5

Български

На европейското първенство по биатлон
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Световна купа по сноуборд

Красимир Анев се окичи със Радослав Янков завоюва
четвъртото място
сребро и бронз
Красимир Анев завърши на четвърто място в индивидуалната дисциплина на 20 км на европейското първенство по биатлон в италианския зимен
център Риднаун-Вал Ридана.
Българинът, който е европейски
вицешампион в дисциплината от миналата година, направи две грешки в
четирите стрелби и остана на 1:00.9
минути зад победителя Феликс Лайтнер (Австрия). Анев излезе трети след
последната стрелба, но в последната
обиколка беше изпреварен от герма-

неца Филип Хорн и изпусна бронзовото отличие. Европейски шампион
изненадващо стана 21-годишният австриец Лайтнер, който пропусна само
една мишена в последната си стрелба и измина трасето за 53:32.8 минути. Втори е Томаш Крупчик (Чехия) с
една грешка и изоставане от 43.0 секунди, а трети завърши германецът
Хорн с един пропуск и на 56.6 секунди.
Красимир Анев спечели бронзов
медал в спринта на 10 километра.
30-годишният Анев повали всичките 10 мишени и остана на 24.5 секунди
зад победителя Андрейс Расторгуевс

(Латвия). Сребърното отличие за втора поредна година завоюва Александър Логинов (Русия) с изоставане от
5.5 секунди с една пропусната мишена. Защитаващият титлата си Владимир Илиев остана на 31-о място, след
като пропусна две мишени и завърши
с пасив от 1:38.3 минута.
Красимир Анев спечели сребърен
медал в преследването на 12.5 километра, като повали всичките 20 мишени и остана на 27.6 секунди зад победителя Александър Логинов (Русия).
Българинът завоюва 8-и медал от
европейско първенство в кариерата си и втори в Италия след бронза
в спринта.
Отборът на Норвегия
спечели индивидуалната смесена щафета. Ветле Сястад Кристиансен
и Текла Брун-Ли изминаха трасето за 35.39.6
минути с 6 допълнителни патрона и без наказателна обиколка. Щафетата на България в състав Стефани Попова и
Антон Синапов завърши на 15-о място. Българите останаха на 2:45.0
минути зад победителите, след като
използваха 15 допълнителни патрона, а Попова въртя една наказателна
обиколка. България зае осмо място в
смесената щафета. Нашият отбор бе в
състав Емилия Йорданова, Даниела
Кадева, Димитър Герджиков и Владимир Илиев. Българите финишираха с
изоставане от една минута и 50 секунди от първото място, като използваха
общо 8 допълнителни патрона.
Шампион стана тимът на Украйна, втори на 11 секунди е Русия, а на
трета позиция се нареди съставът на
Норвегия.

Радослав Янков завърши на четвърто
място в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско. Най-добрият български състезател загуби в малкия
финал от Андреас Промегер (Австрия). Янков
преодоля осминафиналната серия срещу
Каспер Флюч (Швейцария), на четвъртфиналите победи Рок Маргуч (Словения), а на полуфиналите загуби от
Едвин Корати (Италия).
Победител стана Невин Галмарини (Швейцария), който спечели
Големия финал срещу
Едвин Корати. Трети се
нареди Промегер. Другите трима българи отпаднаха още след първия манш в квалификациите. Станислав Вангелов се нареди 46-и,
веднага след него завърши Михаил Кръш-

рин Чилич с 6:2, 6:7(5),
6:3, 3:6, 6:1 на финала на
Australian Open. По този
начин той за втора по-

редна година триумфира в Мелбърн.
За него това е шеста
титла от Откритото първенство на Австралия, с

което се изравни с
Рой Емерсън и Новак
Джокович. Швейцарецът за втори път
побеждава Чилич
на финал от Големия шлем, след като го направи миналата година на "Уимбълдън". Останалите
шампиони са:
ДВОЙКИ МЪЖЕ:
Оливер Марах (Австрия) и Мате Павич
(Хърватия)
ДВОЙКИ ЖЕНИ: Тимеа Бабош (Унгария) и
Кристина Младенович

(Франция)
СМЕСЕНИ ДВОЙКИ:
Габриела Дабровски
(Канада) и Мате Павич
(Хърватия).

те стана олимпийската шампионка от Сочи
2014 Юлия Дуймовиц
(Австрия), която в Голе-

купа води Галмарини с
5530 точки, следван от
Роланд Фишналер (Австрия) с 3516 точки и
Андрей Собольов (Русия) с 3346 точки. Радослав Янков е шести
с 3030 точки. При жените най-добрата българка Теодора Пенчева
финишира на 25-о място с 1:26.95 мин., което е най-доброто й класиране за сезона. Победителка при жени-

мия финал победи Рамона Хофмайстер (Германия). За австрийката
това е четвърта победа
за сезона. Трета се класира Селина Йорг (Германия). В генералното
подреждане за Световната купа води Естер
Ледецка с 5740 точки,
втора е Хофмайстер с
4930 точки, а трета е
Дуймовиц с 4220 точки.
Теодора Пенчева е 41а с 211.30 точки.

Турнир по фигурно пързаляне
„Четирите континента“

Японки доминираха в женската надпревара

Вожняцки и Федерер
триумфираха в Мелбърн
Каролин
Вожняцки е новата шампионка
на
Australian
Open и новата лидерка в световната
ранглиста.
27-годишната датчанка надви на финала в Мелбърн досегашната
водачка в ранглистата на WTA Симона Халеп със 7:6 (2), 3:6, 6:4
след близо тричасова
битка на "Род Лейвър
Арина".
За поставената под
№2 Вожняцки това е
първа титла от Големия шлем. 26-годишната Халеп пък продължава да е без трофей от "Шлема".
Роджър Федерер
продължава да пише
история. 36-годишният швейцарец спечели 20-ата си титла от Големия шлем,
след като победи Ма-

няк, а Димитър Ганичев остана 52-и.
В генералното класиране за Световната

Каори Сакамото
Двукратният световен бронзов медалист
Боян Цзин (Китай) спечели титлата при мъжете на турнира по фигурно пързаляне "Четирите
континента" в столицата
на Тайван - Тайпе. Цзин,
който пропусна финала
на Гран при заради контузия на крака, получи
оценка от 200.78 точки за волната програма
и събра сбор от 300.95
точки.
Китаецът изпълни четири четворни скока в
програмата си. Световният вицешампион Шома Уно (Япония), който
водеше след кратката
програма, остана на второ място с 297.94 точки.
Американецът Джейсън
Браун спечели бронзовото отличие с личен
рекорд от 179.44 точки
за волната програма и
сбор от 269.22 точки.
Японката Каори Сакамото спечели титлата

при жените.
Дебютантката Сакамото събра сбор
от 214.21 точки, след
като беше втора след
кратката програма и
спечели вол
ната.
Още
д в е
японки
се качиха на подиума.
Защитаващата
титлата си
Маи Михара остана втора с
210.57 точ- Боян Цзин
ки, а трета
се нареди Сатоко Мияхара с 207.02 точки.
При танцовите двой-

ки триумфираха световните юношески шампиони от София 2014
Кейтлин Хауайек и ЖанЛюк Бейкър (САЩ) със
174.29 точки.
Американците
Т а р а
Кейн и
Д а н и
О'Шей,
к о и то бяха трети след
кратката програма,
спечелиха волната и
станаха шампиони при
спортните двойки със
сбор от 194.42 точки.
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Обръщение
До президента на Република България г-н Румен Радев
До председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева
До министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов
До омбудсмана на Република България Мая Манолова
Копие: До вестник „Пенсионери” г-н Дафинкичев
Копие: До Валентина Николова,
председател на Съюза на пенсионерите-2004 - София

на Областния съвет на СП-2004 - Шумен, по повод на „Конвенцията на
Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие” така наречената Истанбулска конвенция
Уважаеми
г-н президент,
Уважаеми представители на държавната власт
(народни представители,
министър - председател и
министри),
Уважаеми
пенсионери,
С настоящото обръщение призоваваме всички
структури на СП-2004 в
страната да се включат
най-активно в обсъждането на Истанбулската
конвенция.
С тревога установяваме, че борбата с насилието срещу жените и
домашното насилие се
свързва с ново разбиране за човека като самовластен господар, следващ желанията и страстите си до степен всеки
сам да самоопределя дори и половата си принадлежност.
Категорично сме против да се търсят причините за насилието над жени
и домашното насилие в
обективния характер на
половото деление на човешкия род. Защото половото деление се отнася
за цялата жива природа.
Човешкият род е вис
шата форма на живите
организми, надарен със
съзнание и воля.
Но това не означава
всеки човек сам да определя (субективно) принадлежността към даден
пол.
Считаме, че с термина „джендър”, преведен
на български като „социален пол”, се преследват
цели, коренно различни
от прокламираните – за
защита на жените от насилие.
С тези понятия се цели
да се превърне в държавна политика ( ако се ратифицира от Народното събрание) конкретна идеология, според която се отрича съществуването на
човека като мъж и жена.
Категорично се противопоставяме на разглеждането на биологичния пол
на човека като нещо чуждо на неговата идентичност като „диктатура на
природата” над свободното самоопределяне на
човека. И човек трябвало да се освободи от тази
диктатура. Човекът е част
от живата природа, а не
противопоставяйки й се.
Против сме ратификацията на Истанбулската
конвенция, защото след
нейното ратифициране и
идеологията й се превръща в правов ред, задъл-

жителен за всеки български гражданин. Така се отрича обективният характер на човешкия пол като
част от половото деление
на живия организъм, част
от който е и човешкият
организъм.
Против сме ратификацията на конвенцията, защото след като се
превърне в правов ред
– коренно ще се променят отношенията към
традиционната християнска религия, българските традиции, обичаи, образование.
Считаме, че дискриминацията и насилието
се осъществяват не само
върху жените, но и върху
децата, върху възрастните хора независимо от пола им, въобще върху социално слабите слоеве в
човешкото общество.
Ние сме не само против домашното насилие,
но и против всякакво насилие на човешката личност (било то жена, мъж,
дете, възрастен човек).
Но съществуващата дискриминация и насилие не
се коренят в „пола, социалния пол (джендър), раса, цвят на кожата, език,
религия, политически
или други убеждения,
национален или социален произход, принадлежност към национално
малцинство, имуществено състояние, рождение,
социална ориентация,
идентичност, основана
на пол, възраст, здравословно състояние“, се
казва в член 4, точка 3 от
конвенцията.
Заставаме твърдо в защита на християнството
като цивилизация, в защита на традиционните
разбирания на българския народ за вяра, народност, нравственост,
чест, достойнство, възпитание, семейство.
Считаме за истинско
кощунство над децата да
се занимават в детските
градини с определяне на
половата си принадлежност.
Категорично сме против ратификацията на
конвенцията. Нейните
регламентации, свързани с въвеждане на обучение за нестереотипните роли на пола „в официалните учебни програми
и на всички образователни равнища”, са насочени против брачния съюз
на мъжа и жената за децата като продължение
на човешкия род, където
любовта между тях служи

за спасението на човека и
на човешкия род.
Обръщаме се към народните представители и
към министър-председателя и министрите реално да се борят с насилието над жени и домашното
насилие в България не като ратифицират Истанбулската конвенция, която води до промяна на
светогледа на народа ни,
на традициите, нравите и
обичаите му.
Не допускайте ратификацията на конвенцията
да се превърне в средство за насаждане на чужда за българския народ
ценностна система и за
управление на обществото ни по модел в интерес
на малка част от него.
В Конституцията на Република България, член
6 категорично се повелява, че „всички граждани са равни пред закона”.
Не се допускат никакви
ограничения. В съответствие с този член в периода от 2000 г. до 2016 г.
са приети:
1. Закон за защита
на детето, ДВ, бр. 48 от
13.6.2000 г.
2. Закон за вероизповеданията, ДВ, бр. 20 от
29.12.2002 г.
3. Закон за защита от
домашното насилие, ДВ,
бр. 102 от 2009 г. в сила
от 22.12.2009 г.
4. Закон за равнопоставеността на жените
и мъжете, ДВ, бр. 33 от
26.4.2016 г.
5. А в член 8 (параграф 3) от Кодекса на
труда още от 1.1.1967 г.
е записано, че не се допуска „пряка или непряка
дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация”.
6. Има и приет правилник на Закона за защита
от домашното насилие.
Имаме в Република
България достатъчно закони, които отразяват в
съответствие с конституцията проблемите, засегнати в Истанбулската конвенция.
За какво е необходима ратификация на конвенцията? За да се харчат
повече пари от бюджета ли? За да се ограничи повече независимостта на страната ни? Или за
да се създаде допълнителен хаос в съзнанието на
народа ни?
От Областния съвет
на СП-2004 - Шумен
Председател
д-р Анка Янкова

Читалища
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Безсилието
поражда насилие

Навлязохме в новата 2018 г. Наред с анализа и равносметката на
изтеклата всички сме в очакване
на по-доброто в личен и обществен план.
Измина и една година от заседанието на Централния съвет на
Съюза на пенсионерите-2004 (СП2004), на което се взе решение да
се подготви и проведе ІV конгрес
на 18.2.2017 г. Зададено беше и Изпълнителното бюро да изготви необходимите материали и да ги внесе в ЦС за обсъждане и приемане.
Уви. Не се проведе нито пленум,
нито конгрес.
С еднолични решения тези две
изисквания се отложиха с неопределени дати. Припомням, че чл. 32
от нашия устав гласи: „При продължително отсъствие или невъзможност да изпълнява задълженията си (б. р. – разбирай председателят на съюза) ЦС и ИБ избират
заместник, който изпълнява неговите задължения.“
Този факт е в основата една част
от делегатите да не приемат оправдания като заболяването на
председателя на съюза през този
период. Те добре знаят, че години наред, много преди това, тези
функции са изпълнявани от избрания още непенсионирал се заместник-председател Валентина Николова, и то срещу прилично възнаграждение от членския им внос.
Тези и още много факти за нарушение на устава и Закона за юридически лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ) провокираха 65 редовно избрани делегати за конгреса
да изразят своето несъгласие. Покъсно станаха и свидетели на процедурни хватки и нарушения в деня на закъснелия конгрес, поради
което го напуснаха. Те изразиха
своето несъгласие още същия ден
с подписите си в специален поименен списък. Приложиха го към
колективната си молба, подадена
в Софийския градски съд (СГС) за
решаване на възникналия юридически спор. Основание за това им
дава чл. 25 от ЗЮЛНЦ. По искане
на съда са внесени и пет отделни искови молби на определени
представители от колективно протестиращи делегати.
За всичко това вече е писано в
бр. 36 от 2017 г. на в. „Пенсионери“. Отговор на поставените въпроси обаче все още няма.
Изминалият едногодишен период можеше да се използва за
търсене на извънсъдебни възможности за избягване на съдебните конфронтации, каквито дава Гражданският процесуален кодекс (ГПК). Но на практика става
точно обратното.
Продължава извършването на
дейности от ответната страна,
свързани със задълбочаване нарушенията на устава и ЗЮЛНЦ. В
някои случаи те граничат със са-

моразправа с дългогодишни членове - учредители на СП-2004, оглавяващи областни, общински и
други структури. Вместо срещи
очи в очи за изясняване на истината делегатите, изразили несъгласие, неоснователно се санкционират. Правят се опити за противопоставяне.
Искат се оставки и противоуставно се отстраняват законно избрани местни лидери, а на тяхно
място се натрапват непознати лица. Такъв е случаят в столичната
организация. Забравя се, че тези
хора не са назначени от Централния съвет, те са законно избрани от членовете на пенсионерските организации и техните ръководства.
С писмо № 1738/2017 г., подписано лично от г-жа Николова, се
изпращат съобщения за отстраняване от членство в съюза на лица, изпълняващи местни изборни
лидерски функции, без да се посочват основанието и членът от
устава.
Свикват се дори заседания без
знанието на местните ръководни
органи, на които се обсъждат личности в тяхно отсъствие. Това води само до задълбочаване на възникналата конфронтация.
Този недемократичен стил и метод навремето принуди една от
най-активните - областната структура в Бургас, начело с председателя Вяра Андонова да напусне СП-2004 и заедно със стотици членове да регистрират ново
юридическо лице с удостоверение
№001/ 6.10.2010 г. с наименование
Сдружение „Съюз на пенсионерите- 2004 – Бургас“. И те са наказани за изразено становище.
Налице са факти за предприемане на санкциониращи действия от членове, промъкнали се по
незнайни пътища, без да са избрани, в централното ръководство и
днес раздават справедливост. Какво обяснение би дала самата нелегитимна все още председателка,
която своеволно, без знанието на
столичния съвет, в нарушение на
устава решава и се включва в списъка на делегатите от Русе? А внесените за вписване в СГС обстоятелства – промени, разминаващи
се с решенията по протокола от
конгреса, не са ли достатъчни, за
да й се потърси отговорност и да
бъде санкционирана от структурата, където членува?
Бягството от истината е безсилие, което поражда насилие и саморазправа с членовете на съюза
по най-безапелационен и безпардонен начин. Това не вещае добро
бъдеще на организационното състояние на СП-2004.
Инж. Петър Петров,
делегат на IV конгрес
от столичната организация
на СП-2004

СЪОБЩЕНИЕ
редови член на Съюза на посочените по-горе ли-

По решение на ЦС на
СП-2004, състоял се на
7.10.2017 г., за системно нарушение на Устава и Етичния кодекс и с
действията и поведението си саботират дейността и уронват авторитета
на съюза
ОТСТРАНЯВА:
Катя Христова от длъжността областен председател на Перник и като

пенсионерите-2004;
Стефан Стефанов като
зам. областен председател на Перник и член на
съюза и
Петър Петров - председател на Столичната
организация и член на
съюза.
Моля да не се гласува
доверие и да не се оказва
съдействие и помощ на

ца, тъй като те вече не
ПРЕДСТАВЛЯВАТ Съюза
на пенсионерите-2004 и
нямат право да представят материали за публикуване от името на съюза. В противен случай
носят съдебна отговорност.

Председател
на СП-2004
Валентина Николова
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Истината е, ÷е се оби÷аме
Български

От стр. 1
т о л е - След което на колеги,
А Трирантен приятели или просто
фон Зареи тър- добри познати.
зан почипелив
- в семейството
таме помъж. И случва ли се да се кридобаващо
най-ве- тикувате един друг?
– с хубава,
че, заандрей: - Да чукна на
домашно
щ о т о дърво, семейни драми
приготвеобичам не сме имали. Премина вечеЕрнес- навали сме през трудни
ря, цвет и н а периоди, в които натя и пив– тя е пример са ни липсвали
ко вино.
у м н а , пари, но оцеляхме. СеСвети Вак р а с и - мейният ни живот е долентин не
ва, ин- бър, дори щастлив, мае правост е л и - кар че Ернестина често
лавен, не
гентна ме критикува. А може
е българи с чув- би това крепи брака ни.
ски празство за
ернестина: - При
ник.
хумор.
грешна стъпка от моя
- спло- гос- страна Андрей не протеностп о ж о пуска да ме критикува
та и харШино- – за това, че съм премонията
ва, ге- калено отворена към
във вароиня- всичко, че не казвам
шето семейство са за та ви Ерна стаменова „не”. Но аз ще си остана
пример. как успявате от „откраднат живот” такава, както казва той,
да съхраните любовта се цени с респект, но в „лигава”, защото мисля,
си?
живота чие мнение за че трябва да сме отзивандрей: - Смятам,
чиви и доче най-важното е едбри.
на любов да не се
- има
изроди само в обич.
ли роли
Любовта е специалв киното,
но нещо, което трябкоито са
ва да поддържаш
като Бибцял живот. В мига, в
лия
за
който я приемеш за
вас?
даденост, вече не е
ернеслюбов, а нещо друго.
тина: Човек никога не биИменно
ва да спори с човека
чрез родо себе си за същестлите си
вени неща, а само за
открих и
маловажните.
все още
- Заедно сте във
откривам
време, когато брав себе си
ковете са на кръсразличтопът...
ни черти,
ернестина: - Мокоито не
же би ни държи засмятах, че
едно това, през кое- ернестина и татяна лолова
притежато минахме в Италия,
вам. Кидетето ни, общите инте- вас е най-важно?
ното наистина помага
реси. Но истината е, че
- На близките ми хо- да намериш себе си,
се обичаме.
ра, на семейството, раз- да изживееш във въандрей: - Заедно сме, бира се. Но първо е мо- ображението си неща,
защото аз съм много ето собствено мнение. с които животът неви-

наги те сблъсква. Това
се отнася не само за
мен като актриса, но и
за всеки зрител, който
си позволи да се остави на филма да го води
и след това се запита:
ами аз какво щях да направя, ако бях на негово място. Хубави филми като „Амаркорд” на
Фелини, „Военнополева болница” на Олтман,
„Нощен портиер” на
Лилиана Кавани за съжаление сега не могат
да се видят от младите,
за да им дадат истинско
усещане за кино.
андрей: - Киното е
изкуство, което ми по-

с дъщерята йоана
мага да разбера себе
си. Животът на пръв поглед е еднообразен и
скучен, а киното ти дава
възможност да го видиш интересен и смислен. Такива са лентите на велики режисьори като Бунюел, Хичкок, Фелини, Тарковски,
Бергман...
- освен спътници в
живота вие сте и родители. Доволни ли
сте от възпитанието
на дъщеря ви Йоана,
или има нещо, което

ЧРД!
Äàäîõà ßâîðîâàòà íàãðàäà

Големият български поет Иван
Цанев (на снимката) е носителят
на Националната Яворова литературна награда. Първият носител на
Яворовата награда е поетът Павел
Матев (1968). С нея са били удостоявани Христо Фотев, Калин Донков,
Михаил Неделчев.
От 1968 г. в Чирпан се провеждат ежегодните Яворови януарски
дни. Откриването им става на рождения ден на поета - 13 януари, а
значимостта им ги превръща в цен-

тър на културния календар
на страната.
Иван Цанев е роден на 30
ноември 1941 г. в Русе. Завършва руска и българска
филология в СУ "Св. Климент
Охридски". През годините
работи като редактор в отдел "Поезия" във в. "Студентска трибуна", сп. "Родна реч",
сп. "Славейче", изд. "Български художник", изд. "Български писател", а през 1990 г.
само за три дни е главен редактор на сп. "Картинна галерия".
Дебютът му е през 1968 г. със стихосбирката "Седмица", определена
за явление в младата българска поезия. Издава стихосбирките "Неделен земетръс", "Телеграма", "Едничка дума", "Седмоднев" и др. През 70те и 80-те години се утвърждава като един от най-добрите поети за деца. Сред най-известните му книги за
деца са "Дневно щурче" (1975), "Чухалче" (1979), "Огънче алено" (1984),
"Светлоструй" (1987).

не сте могли да й дадете?
ернестина: - Дъщеря ми трудничко бих
могла да я коментирам,

но се чувствам невероятно горда с нея. Сериозно като се позамисля,
когато навърши 27 години, вече ще държи в
ръцете си човешки живот. Сега моята щерка
полага големи усилия и
старания да стане наистина хуманен лекар. Не
знам как съм се справила като майка с възпитанието, но знам едно
– предала съм й абсолютно всичко, в което
аз вярвам.
андрей: - Детето си

31.I. - 6.II.2018 г.

възпитахме да вярва в
чисто човешките ценности, милосърдието
и морала, в справедливостта. Да вярва, че
хората по
принцип са
добри и найважното е да
можеш да го
откриеш.
- с какво
запълвате
часовете си
за отдих?
ернестина: - Допада
ми да лежа
на лежанката у дома и
да чета интересна книга. Така си
почивам.
андрей: - Обичам
полската работа и копая в градината. А Ернестина сади цветята.
- Пожелайте нещо
на читателите.
андрей: - Ще им пожелая да бъдат винаги
влюбени и това чувство
да не ги напуска.
ернестина: - Да пазят любовта си и да я
отглеждат, както се отглежда дете.
въпросите зададе
иво аНгЕлов

редакционният екип на в. „Пенсионери“
честити поредния рожден ден - 2 февруари
- на нашата приятелка стоянка мутафова
и й желае много здраве и творчески успехи!

Виртуозната Сара Чанг

На 8 февруари световнопризнатата цигуларка
сара Чанг ще изнесе концерт със софийската филхармония под диригентството на маестро Найден
Тодоров. в програмата са
включени любими произведения на Пиацола, Бърнстейн и гершуин. Магнетичната сара получава
първото си признание едва 8-годишна, когато дебютира на сцената на Нюйоркската филхармония.
На тази крехка възраст тя
вече свири пред големите
диригенти рикардо Мути и
Зубин Мета, а на 10 години
записва първия си албум,
наречен "Дебют".
Страницата подготви невена нИКОлОвА
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Новини

Сбъдна се голямата
мечта на Любo Heйкoв
Любo Heйĸoв e нa
въpxa нa щacтиeтo,
ceмeйнaтa идилия
cъс съпругата му
Гинĸa e нeвepoятнa!
Eдин oт нaй-дoбpитe ĸoмици y нac бe
cпoxoдeн oт нaйгoлямoтo щacтиe зa
eдин мъж. Hoвaтa
гoдинa мy дoнece
нaй-пpeĸpacния
пoдapъĸ. Aĸтьopът
зa втopи път щe
cтaвa бaщa.
Teмaтa c дeцaтa e
ocoбeнo дeлиĸaтнa
в дoмa нa Любo
Heйĸoв.
Oщe пpeди дocтa гoдини, ĸoгaтo
нямaxa нитo eдин нacлeдниĸ, Гинĸa
нaпpaви cпoнтaнeн aбopт, ĸoeтo
нapaни мнoгo и двaмaтa. Koмиĸът
и дo днec paзĸaзвa пpeз cълзи тaзи иcтopия.
Bce пaĸ пpeди 7 гoдини тe cтaнaxa
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poдитeли зa
пъpви път.
Poди им
ce мoмичeнцe, ĸoeтo
e вcичĸo в
живoтa и
нa двaмaтa.
Bce oщe e
твъpдe paнo
дa ce гoвopи
зa пoла нa
втopoтo
им
дeтe.
Πo
вcяĸa
вepoятнocт
щacтливитe poдитeли
тoзи
път
иcĸaт дa имaт мoмчeнцe, зa дa ce
пopaдвaт и нa cин.
Любo и Гинĸa oбaчe тoлĸoвa
мнoгo ca пpeживeли, чe нaдaли имaт
няĸaĸви пpeтeнции ĸъм Гocпoд.
Зa тяx най-вaжнoтo e детето дa e
живo и здpaвo.

през ключалката

Ч

a p o в н a т a
aĸтpиca Mapтa
Baчĸoвa нe e нa
ceбe cи. Пpичинaтa
зa тoвa e дълбoĸoтo
й paзoчapoвaниe и
oбидa oт Bлaдo
Πeнeв.
Kaĸтo
знaeм, aĸтьopът
oт гoдини e нaйблизĸият й чoвeĸ,
a любoвтa нa
Mapтa ĸъм нeгo e
бeзгpaничнa. Той
нe пoĸaни Mapтa
cъc ceбe cи в Πepy,
ĸoeтo жecтoĸo я
oбиди. Heвeднъж
щepĸaтa нa Гpигop
Baчĸoв e пpизнaвaлa oтĸpитo,
чe Πeнeв e любoвтa нa живoтa й и
нe мoжe дa cи пpeдcтaви и дeн бeз нeгo. Toчнo тoвa e и пpичинaтa
тя дa бъдe тoлĸoвa
oбидeнa и oгopчeнa oт
пocтъпĸaтa мy.
Oĸaзa ce, чe през
янyapи Bлaдo Πeнeв e
нaвъpшил 60 гoдини.
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Mapтa Baчкoвa не мoжe
дa пpocти нa Bлaдo Пeнeв

Зa юбилeя cи тoй
избpaл дa нe ocтaвa в
Бългapия, a дa гo oтпpaзнyвa нa дaлeчнo и
eĸзoтичнo мяcтo.
Kaĸвo пo-пoдxoдящo
oт Πepy?!
Bлaдo зaминaл, но
без Mapтa Baчĸoвa, a с
дъщepя си Янa.

Peшeниeтo
му
пъpвo
шoĸиpaлo,
a
пocлe
cъcипaлo
M a p т a ,
paзĸpивaт
близĸи дo обкръжението
й. Aĸтpиcaтa
тaйнo ce нaдявaлa
и
пoчти билa
cигypнa, чe
любимият щe
й пpeдлoжи
дa гo пpидpyжи.
„Зa нeя тoвa e
пpeдaтeлcтвo. Доказателство, чe тoй нe
я oбичa тaĸa, ĸaĸтo тя
нeгo. Bcяĸa дpyгa нa
нeйнo мяcтo би peaгиpaлa пo cъщия нaчин“, ĸaтeгopични ca
изтoчницитe.

Иcтинaтa зa мъжa
нa Гaлa лъcнa

Mapия: Нaдявaм ce
тpeтият ми бpaк
дa e ycпeшeн

C

тeфaн Hиĸoлoв,
ĸoйтo вoди инфopмaциoнния
блoĸ нa „Ha ĸaфe“ зaeднo
c жeнa cи Гaлa, ce oĸaзa c
дocтa cпpиxaв xapaĸтep.
Toвa cи пpoличa в eфиpa

нa Hoвa тв наскоро.
Блoндинĸaтa peши дa
пoтyпa cвoя възлюбeн,
дoĸaтo тoй гoвopeшe.
Boдeщият вeднaгa й
нaпpaви зaбeлeжĸa, чe
ce изнepвя oт дeйcтвиятa

й. Toвa видимo cъздaдe
диcĸoмфopт y вoдeщaтa,
ĸoятo пoдминa тeмaтa. Зa
нeйнa злa yчacт oбaчe тaзи cитyaция нe й ce cлyчвa зa пъpви път. Cпopeд
cлyxoвeтe Cтeфaн пo
пpинцип бил гoлям
нepвaĸ. Toй ce изнepвял oт вcичĸo и бил c
мнoгo тpyдeн xapaĸтep.
Гaлa билa тaзи, ĸoятo
чecтo oтcтъпвaлa, зa дa
нe cтaвaт лyди cĸaндaли
вĸъщи. Mъжът й ce
ядocвaл oт нaй-дpeб-

нoтo и пocтoяннo пиeл
ycпoĸoитeлни, ĸaĸтo и
xaпчeтa зa ĸpъвнo.
Maĸap дa нямaт
бpaĸ пoмeждy cи, Гaлa
и Cтeфaн твъpдят, чe
мнoгo ce oбичaт. He e
яcнo зaщo нe ca ce oжeнили и дaли щe гo cтopят
няĸoгa. C тaĸъв мъж e
мнoгo тpyднo дa ce живee. Но Гaлa ycпявa нaд
дeceтилeтиe дa гo пpaви, зaщoтo тoй cи имaл
дpyги ĸaчecтвa, ĸoитo тя
мнoгo цeнялa.

Cлaви Tpифoнoв обиди Beнeтa Paйкoвa
Πoпфoлĸ звeздaтa Mapия имa гoлeми нaдeжди зa нacтoящaтa гoдинa. Tя oтнoвo e влюбeнa
и ĸpoи плaнoвe c нoв мъж.
Пpeдпoлaгa се, чe това e Aнгeл Cвинapя.
Maĸap paзлиĸaтa им дa e oĸoлo 20 гoдини, пeвицaтa cи пpeдcтaвя бъдeщeтo c нeгo.
Bъв „BИΠ Бpaдъp“ тя cпoдeли, чe нaй-гaлaнтният мъж, ĸoгoтo e имaлa в живoтa cи дoceгa, e
имeннo нacтoящият й любим. Зaтoвa нищo чyднo, чe гo иcĸa и зa в бъдeщe пpи нeя.
„Mнoгo cъм щacтливa и ми личи. Haдявaм
ce тpeтият ми брак дa e cпoлyчлив и ycпeшeн“,
ĸoмeнтиpa наскоро тя.
Дaли e пoлyчилa нoвo пpeдлoжeниe зa бpaĸ
или нe, нe cтaвa яcнo. Явнo oбaчe фoлĸдивaтa
миcли пaĸ дa ce oмъжи.
Зa тaзи гoдинa oбaчe ĸъcмeтът й oт бaницaтa
нe e cвaтбa, a пътyвaнe дo тaйнcтвeнa cтpaнa.
Heщo, ĸoeтo тя пpивeтcтвa c двe pъцe.
„Aз съм чoвeĸ, ĸoйтo oбoжaвa дa пътyвa, пoxyбaв ĸъcмeт oт тoвa, здpaвe мy ĸaжи”, cпoдeля
Mapия.
Πpипoмнямe, чe пpeднитe й двa бpaĸa ce
пpoвaлиxa c гpъм и тpяcъĸ. Πъpвo ce paздeли
c бaщaтa нa eдинcтвeнoтo cи дeтe – Mитĸo Aндoнoв, a пocлe Xpиcтиян Гyщepoв я изxвъpли
oт дoмa cи пo нaй-бpyтaлния нaчин.

Шoyмeнът
Cлaви
Tpифoнoв ниĸoгa нe ce
e cъoбpaзявaл c чyждaтa бoлĸa. B cвoeтo
пpeдaвaнe нeвeднъж
ce e гaвpил c paзлични
xopa, пpи тoвa пo дocтa
нeĸoлeгиaлeн нaчин и
бeз дa пoдбиpa мoмeнтa.
Имeннo тaĸъв e cлyчaят
c Beнeтa Paйĸoвa, ĸoятo
попaднa пoд изcтpeлитe
нa Дългия. Tв вoдeщaтa
cтaнa жepтвa нa пopeднитe yнижeния, ĸoитo
„Шoyтo нa Cлaви“ пoднece нa cвoитe зpитeли.
Гoлoглaвият шoyмeн
oпpeдeли Beни ĸaтo вeщицa. Toй paзĸpи, чe имa
тaĸивa жeни, и изпoлзвa
имeннo нeя ĸaтo пpимep.
Πреди време „Πaпapaци“
излъчи eпизoд, в ĸoйтo
Beнeтa Paйĸoвa, ĸoятo e
вoдeщa тaм, бe cъбpaлa
нa eднa мaca няĸoлĸo
извecтни дaми oт poдния xaйлaйф. Cлaви ги
oпpeдeли ĸaтo вeщици.
Cpeд тяx peдoм дo Beни бяxa жypнaлиcтĸaтa
Coня
Koлтyĸлиeвa,

фoлĸпeвицaтa
Kaли,
плeймeйтĸaтa
Acя
Kaпчиĸoвa, миcĸaтa Aнтoния Πeтpoвa, пoпфoлĸ
фypиятa Aлиcия и дpyгa
плeймeйтĸa – Злaтĸa
Paйĸoвa. Bcичĸи дo eднa бяxa yнизeни oт Cлaви Tpифoнoв. Зa Beнeтa

Paйĸoвa oбaчe yдapът e
нaй-гoлям, зaщoтo тя ce
нaмиpa в личнa дpaмa
и нaй-вepoятнo ce нaдявa нa cъпpичacтнocт.
Boдeщaтa ce paзвeждa
cлeд 13 гoдини бpaĸ, нo
явнo Дългия нe ce интepecyвa oт тaĸивa нeщa.

Дecи Бaнoвa не спира да се хвали
Дecи Бaнoвa нe
cпиpa дa ce xвaли c
вpъзĸaтa cи c Poceн
Πлeвнeлиeв. Наскоро в пpeдaвaнeтo
„Ha кафе“ Дecи
paзĸpи: „Посрещнахме 2018-a c
пpиятeли в Бaнcĸo.
Бeшe пoзитивнo
нaчaлo, плyвaxмe
в минepaлнa вoдa.
Πpиcъcтвax
нa
мнoгo cпeциaлнo
cъбитиe. Toвa бeшe
opгaнизиpaнa cpeщa нa цeлия ĸлac
от cъyчeницитe нa Poceн. Cтpaxoтни xopa, ĸoитo иcĸaxa дa ce зaпoзнaят c мeн“, сподели тя. „Moгa дa

ce пoxвaля c
мнoгo cepиoзeн
нaпpeдъĸ
нa
cĸитe.
Имax
мнoгo дoбъp cĸи
yчитeл. Πpeди
13 гoдини нa
„Aлeĸo“ изĸapax
пъpвoтo нивo,
ĸoгaтo ce нayчиx
дa пaдaм и дa
пpaвя paлo. Ceгa
Росен ce пoгpижи дa нaпpeднa.
Kapaшe плътнo
зaд мeн и мe пaзeшe oт мнoгo дoбpитe cĸиopи, зaщoтo в тaĸивa cитyaции
e oпacнo“, oбяcни Деси.
Страницата подготви Соня Вълкова
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Поредна звезда в
Àлеята на славата
Ник Нолти, познат с ролите си в "48 часа", "Принцът на
приливите", "Нос Страх", "Тропическа буря", беше почетен
със звезда на холивудската
Алея на славата. Звездата на
76-годишния Нолти е 2623-ата
на прочутата алея в Холивуд.
На церемонията по откриването й присъстваха съпругата, дъщерята, синът, снахата
и внучката на актьора, както

и режисьорът Гавин О'Конър,
работил с Ник Нолти над филма "Воин" (2011).
"Когато все още не бях актьор, понякога идвах тук и гледах тези звезди. Гледайки ги,
си представях хората, които
представляват, техните истории, филмите с тяхно участие.
За мен е огромна чест да получа подобно признание", споделя Ник Нолти.

Отказ от Бога Õирóрг на сúд за рисóнки вúрõó паöиенти
заради жена
30-годишен монах от
манастир на остров Самос захвърлил расото и
решил да изживее любовта си с германска
екскурзоводка. Двамата
се запознали преди 3 години в манастира, където тя отишла по работа.
Впоследствие
германката
започнала
да посещава почесто
манастира, който се оказал
любовно гнездо за двамата. Те се опитали да
скрият връзката си, но в
крайна сметка монахът
решил да премахне робата си и напуснал монашеския живот.

Н

овозеландците
имат уникален начин да изхвърлят
боклука си - те го окачват
на огради. Сутиени, ботуши, четки за зъби, велосипеди - всичко, което е приключило живота си в полза на обществото, се окачва масово на пътните огради. Началото е сложено една
сутрин през 1999 г., когато са намерени четири женски сутиена, прикрепени към оградата,
разположена по протежение на пътя в Централен Отаго. Говори се, че
група празнуващи новата година жени в близко заведение оставили
бельото си за спомен.

Хирург от Бирмингам отива на съд
по обвинение, че оставял следи в тялото на пациенти по време на опера-

П

ореден куриозен
случай на мъж,
търсещ щастието по нестандартен начин, развълнува мнозина. 70-годишният жител на щата Канзас Лорънс Рипъл се опитал
да се спаси от нещастния си брак, като обере банка, намираща се
точно до полицейското управление. Мъжът
влязъл в сградата с пистолет и бележка, в която казва, че това е обир.
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ция. Със специален лазер,
използван обикновено за
спиране на кръвотечение,
той изписвал инициалите
си върху органите, които
присаждал. Поне двама
пациенти с присаден черен дроб под упойка били белязани от него през
2013 г.
Рисунките след време
щели да изчезнат, но следоветелите са безмилостни, защото
според тях се нарушавали основни
човешки права.

64-годишният Мики
Уирмъч от малкия английски град БишопОукланд, графство Даръм, твърди, че
успял да заснеме духа на известния
комик
Стан
Лоурел.
Мик и
п о падн а л
н
а
прожекция
на немия филм
„Любовните писма на
Ева” от 1927 г., в
който една от ролите
се изпълнява от Лаурел. По средата на
филма той забелязал
недалеч от себе си неясна човешка фигура,

Îт трън та на глог
След като уплашеният
служител му дал близо
пет хиляди долара, Лорънс отишъл във фоайето на банката, където
седнал и изчакал спокойно пристигането на
полицията.
В дома на „престъпника“ била открита бележка, в която отчаяният банков
обирджия написал, че

предпочита да отиде в
затвора, вместо да живее с жена си. Рипъл

бил изправен пред
щатския съд, където
станало ясно, че през

по-скоро приличаща
на привидение. Мики
извадил смартфона си
и успял да я заснеме,
когато тя се приближила внимателно до
него и му
прошепнала да
не го
прав и .
Т о гава
т о й
осъзнал,
ч
е
пред
н е го стои
самиятн
Стан
Лаурел.
Разглеждайки
изображението покъсно, се установило,
че в действителност
на снимката е запечатана полупрозрачната
фигура на Стан Лаурел.

2015 г. е претърпял
сърдечна
операция, след която изпаднал в депресия.
Най-страшната част
от присъдата за Лорънс обаче предстояла.
След като се решил
на отчаяните мерки,
за да избяга от жена си и настоявал да
получи 20 години затвор, той бил осъден
на шест месеца домашен арест.

Необичайни огради Àмериканöи изобретиõа

През следващите няколко седмици броят на сутиените на оградата постоянно се увеличавал,
докато към края на февруари 2000 г. там имало
поне 60. Докато се разпространява новината за
необичайната украса на

оградата, върху нея се появяват все повече сутиени. През следващите години броят им вече се измерва в хиляди, а оградата се превръща в уникална туристическа атракция. Друга необичайна
ограда се намира на тих

Áлизнаöи се родиõа в две различни години
Близнаци се появиха на бял
свят в Калифорния в две различни години - навръх Нова година. Макар и с разлика само
от 20 минути, жена роди момче
и момиче, чиито рождени дати са напълно различни – в две
години и два различни месеца,
съобщават американски медии.
Хоакин и Аитанаде Хесус Отиверос трябвало да проплачат на

27.12.2017 г., но раждането се
забавило. Майката е постъпила в болница в навечерието на
самата Нова година. В 23,58 ч.
местно време на 31 декември тя
ражда момченцето Хоакин. Сестра му се появява малко по-късно, но вече през януари на новата 2018 г.
Семейството живее в Калифорния и има още три дъщери.

селски път на около половин час от Хамилтън.
Тя е украсена със стотици четки за зъби в ярки
цветове. Създателят на
тази атракция е местен.
Славата на оградата обаче расте и днес към нея
се изпращат четки от цялата страна и дори отвъд
океана. Четката за зъби
на Хелън Кларк, бившия
министър-председател
на Нова Зеландия, също
виси там. Много от новозеландците обичат да
украсяват оградите си и
с джапанки.

плаваùа палатка

компания от щата охайо пусна на пазара
първата по рода си плаваща палатка, в която
може да се почива директно във водата. Тази иновация
представлява надуваема
лодка с удобен
матрак, който се поставя в
стабилната палатка във водата. размерите на палатката
и надуваемата
лодка са еднакви, конструкцията е оригинална
и атрактивна. Плаващата палатка изтрива границите между къмпингуването и пътешествията по вода. Тя не изисква инсталиране на подпори за поддържане на конструкцията и в същото време е напълно надуваема, а въздушното налягане вътре в нея е достатъчно, за да може да издържа при силен вятър. Палатката се
състои от три въздушни камери: две в долната
й част и една в самата конструкция. Дебелината на пода е около 15 см, палатката е водоустойчива и е надеждно затворена. размерът на
конструкцията е 2,44 на 2,44 метра и в нея могат спокойно да почиват 6 души. Плуващата палатка тежи 34 кг и се продава за 1499 долара.
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Наш лекар направи óникална операöия Аквариум в екомузея - най-посещаван
„Аортната дисекация сърцето и тази част на
е едно от най-смърто- аортата, която се е разносните заболявания късала, трябва да бъде
въобще в медицината. фиксирана с оперативПациентът беше
дошъл в критично състояние с
вече нарушено
кръвоснабдяване на органите,
с пареза, с неврологични нарушения. Имаше
животозастрашаващо разкъс- доц. иво Петров
ване на аортата”, разказва доц. Иво на методика, която ние
Петров.
в случая модифицирахЛекарите решават да ме, като на мястото на
приложат комбинация разкъсването за пърот неоперативни мето- ви път в света позициди, за да спасят Евгени. онирахме стент, който
„Класическото ре- прибира разкъсаната
шение на проблема е част обратно”, обясняоперативно – реже се ва доц. Иво Петров.
гръдният кош, спира се
„Пациентът беше бу-

ден през цялото време,
направихме го с местна упойка. И след като отворихме стентовете и възстановихме кръвотока, пациентът каза,
че е спряло
да го боли”,
разказва
д-р Зоран
Станков.
Постижението
вече е публикувано в
журнала на Американското кардиологично дружество – първо
подобно признание за
български специалисти. А 6 месеца след
операцията Евгени вече се възстановява успешно.

Екомузеят с аквариум в Русе е експозицията с най-голям брой
посетители в региона
през 2017 г. През залите му са преминали 17 852 души. Найголям е делът на учениците - над 7000, и
на индивидуалните
посетители, които са
5204. На второ място по посещаемост
са Ивановските скални църкви. Обектът,
включен в Списъка на
световното културно
наследство на ЮНЕСКО, е приел 14 431
туристи. Чуждестранните гости са предимно от Япония, Германия, Румъния, Великобритания и идват основно като организирани групи. След екомузея и Ивановските

скални църкви по посещаемост се нареждат средновековният
град Червен и Историческият музей.
Висок е броят на туристите и в Пантеона
на възрожденците, в
Музея на градското
всекидневие (Къщата
на Калиопа) и на римската крепост Сексагинта Приста. Повече от една трета от

всички посетители
на обектите на Регионалния исторически музей са ученици
и студенти. Делът на
чуждестранните гости е 20,53 на сто. Това
са туристи от Япония,
Румъния, Белгия, Великобритания, САЩ,
Швейцария, Франция,
Италия, Русия, Полша,
Швейцария, Финландия.

Пуснаха 28 бели екскурзоводи показват софия
ãълъба в Бурãас
28 бели гълъба полетяха в небето над Бургас
по повод официалното откриване на българското председателство на съвета на Ес.
Това стана на площад "Тройката" по иници-

атива на гълъбовъдното дружество „Мир” в
Бургас. гълъбите са от рода "бургаски преметач" и бяха пуснати от ученици от началните
класове от су "св. св. кирил и Методий".
"Децата с удоволствие участваха в пускането на гълъбите”, разказа преподавателят Йорданка Маринова.
Председателят на дружество „Мир” Димитър канариев посочи, че това не е политически
акт, а цели възпитание на децата в дух на разбирателство. Той призова всички гълъбовъдни дружества в страната и всички развъдчици
на тези прекрасни птици да подкрепят инициативата и в небето на България да полетят хиляди бели гълъби – символи на мира по света.

Във връзка с европредседателството
на България ОП "Туризъм" към Столичната община осигурява безплатни карти за
забележителностите в
града. Сред тях е и културен календар, който
се обновява на всеки 3
месеца.
"Произвеждаме два
типа карти, които са т.
нар. блок карти. Едната
карта е за забележителностите на централната
градска част на София - на български и на английски език, а другата е за храмовете в централната
градска част. Имаме една поредица от три дипляни, които са свързани с историята на София - древна, средновековна и модерна, които също са в шест
езикови версии“, каза директорът на общинското

12-годишно момиче - най-четящото дете
За втора поредна година 12-годишната Никол Данева е най-четящото дете в Русе за
2017 г.
Тя е прочела 131 книги от библиотеката, а отделно не минава и ден,
в който да не се отбие в

книжарницата.
За Никол Русенската библиотека е втори
дом. Не си представя и
ден, в който да не чете,
защото книгите за нея
са приключение, утеха и
смисъл. Обиква ги, когато е на 6 години. И отто-

Българи създават самолет на бъдещето
Българи създават самолет на
бъдещето, който ще се захранва от соларни батерии. С изобретението си те ще участват в
конкурс на "Боинг".
Twin Ray е първият по рода
си соларен самолет, вдъхновен от рибата скат. Twin идва от английското близнаци, защото изобретателите
– IT специалистите Добромир и Явор – са като братя. Явор работи по проекта
в България, а Добри търси финансиране в Италия.
3000 соларни панели ще бъдат разположени върху летателния апарат. Те се зареждат

предприятие „Туризъм“
към Столичната община
Иво Маринов.
Освен това туристите могат да разчитат на
безплатни екскурзоводи. Те тръгват с различни групи в точно определен час и се събират
пред Съдебната палата
или пред храма "Св. Неделя". Обиколката продължава около 2 часа.
"Напълно на доброволни начала решихме
да посрещнем нашите
гости на София и да им покажем културата и историята на мястото“, казва Станчо Станев - екскурзовод. Прогнозите са през 2018 г. страната
ни да посрещне рекорден брой туристи. Една от
причините е и българското председателство на
Съвета на ЕС.

от слънцето, за да изминат разстояние от 400 км. Самолетът е
създаден на принципа на легото.
„Продаваме комплект от час-

ти, които пилотът може да сглоби сам, по този начин може да

пилотира много по-бързо, отколкото един нормален самолет”, каза Явор Христов.
Самолетът ще промени пътническите полети и транспортните услуги.
„Използва автономна система, която да прави доставки
до близки острови – такива
острови много често нямат
достъп до гориво и до поща”, обясни Явор Христов.
Ако спечелят, наградата се
равнява на 30 000 евро подкрепа и менторство.
Ако се намерят инвеститори, Twin Ray ще бъде факт през
2020 г.

гава никога не ги е напускала.
Мечтае си един ден
да стане
писател
или преводач. А
майка й
и баща й
я държат
здраво за
ръка по
пътя на четенето и я
поощряват. Сигурни са, че
всеки родител може да помогне на
детето си
да открие
любимите
си книги.
Оказва се, че в Русенската библиотека
се увеличават и малките, и големите читатели. Най-четената книга

от читателите в Детския
отдел е "Дневникът на
един Дръндьо" на Джеф
Кини, която децата са заели над
340 пъти,
следвана
от "Патиланци" на
Ран Босилек, разказите на
Елин Пелин, "Пипи Дългото чорапче" и
серията
за барбароните.
Найчетените
български автори от децата
са Ран Босилек и Стоян Цветкашки, пишещ
под псевдонима Токораз Исто.
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Рак
През първия ден от
периода много от вас
ще забележат, че първоначалните идеи и усилия започват да се провалят. Не губете кураж
– скоро всичко ще се
оправи.

Телец

Използвайте максимума, който ви се предоставя като шанс. Финансовите ви приходи
значително ще се увеличат. Неблагоприятни моменти ще имате
в здравословно отношение.

Близнаци

До средата на периода упорството, коректността и справедливите ви убеждения
ще ви помогнат да
си създадете изгодни
предпоставки за увеличаване на материални
придобивки.

Т

е са едни от най-интересните персонажи в
зодиака. Родените под
знака на зодия Водолей винаги успяват да направят
впечатление. Любезни, с
приятно излъчване и богато въображение, те са приятна компания за разговори и забавление.
Водолеите са добре известни като свободни и
независими мислители, които стигат до собствени заключения за нещата,
а не разчитат на хорските приказки. Въпреки че изглеждат миролюбиви, те
биха могли да покажат и
своята гневна страна. Водолеите не са добри лъжци.
Те притежават много умения, но умението да убеждават с лекота обикновено не е едно от тях. Ако има
нещо, което представител
на тази зодия би сравнил с

Ще постигнете напредък в конкретни
инициативи. Финансовите ви приходи ще се
покачат неусетно дори
и за вас самите. По-голямата част от вас ще
приключат с важен проблем.

Лъв

Ангажимент, който
ще отхвърлите, ще ви
даде повече свободно
време, което да посветите на семейството,
интимната половинка
или на свое любимо
занимание.

Дева

Моментът е подходящ
за планиране на предстоящо пътуване. Около
средата на периода готовността ви да отговорите адекватно на очакванията на вишестоящите
ще ви придвижи напред.

Козирог

Везни

Постарайте се да
виждате отличните
перспективи за развитие дори и в ангажименти, където на
пръв поглед ситуацията е поставена на
кантар. Здравето ви
е добро.

С дипломация ще постигнете повече! През
почивните дни се погрижете за някои от
личните си дела в дома, но също така намерете време и за развлечения и срещи с приятели и близки.

Водолей

Скорпион

В края на седмицата,
с каквито и инициативи
да се заемете, е задължително да ги направите достатъчно печеливши за вас. А посещението при лекаря ще
ви спести здравословен
проблем.

Стрелец

Постарайте се да бъдете по-компромисни,
но и справедливи спрямо близките си. Не повишавайте тон, дори и
да бъдете предизвикани от тях.

Внесете разнообразие в отношенията, на
които се отдавате заедно с интимната половинка. Самотните
представители от знака ще действат като
магнит за противоположния пол.

Риби

Мнозина от вас ще
проведат важни делови разговори. Отделете време за личните си
сметки и документи. Погрижете се за подобряване на здравето си.

Зодия Водолей
необходимостта от въздуха, то това е музиката.
За тях животът без музика би бил много труден. Водолеите имат лош навик
да премислят нещата повече, отколкото би трябвало.
Мъж
Сходството на интереси – ето ключа, с който можете да привлечете и задържите Водолея. Физическата и емоционалната
страна на любовта за него
не са толкова важни, колкото духовното родство с
партньорката. Много му
е по сърце отстъпчивостта, умението да се приспособява към ситуациите,
да намира практичен изход от проблемите и об-

стоятелствата. Дайте му малък шанс и той ще се влюби. Смята това състояние за
естествено и възхитително.
Но влюбеността и любовта
за Водолея са различни понятия и последното е способно да извади на повърхността вътрешните му конфликти. Една от причините

е, че Водолеят не е склонен да се поддава на емоции. Той е представител
на умствен знак, чувствата го смущават и го плашат. Той е харесван от жените, но трудно се задържа
в една връзка. За него любовта си отива като нощен
влак, след който винаги има

Трифоновден е
църковен празник в
чест на свети Трифон. Името на светеца е от гръцката
дума τρυφή – мекота, нежност, деликатност. Св. Трифон е раннохристиянски мъченик, почитан днес както
от православната,
така и от римокатолическата църква.
Основен център
на култа към св. Трифон във Византия
са Мала Азия и Константинопол. През
1204 г . кръстоносците отнасят мощите
на светеца от Константинопол в Рим
и това спомага неговата слава да се разпространи и на Запад.
Произходът на традицията св. Трифон
да бъде покровител
на земеделието и специално на винарството може да се отнесе
към 10 в.
Празникът е включен към цикъл от 3 последователни дни, наречени Трифунци - 1, 2,
3 февруари. Те се празнуват така: на 1 февруари - Трифоновден;
на 2 февруари - Сретение Господне, на 3 февруари - Свети Симеон.
Народният празник Трифон Зарезан
се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите. Някои хора го
празнуват на 1 февруари (с религиозния

празник), а повечето
– на 14 февруари.
Св. Трифон е мъченик, светец лечител,
който през 248 г. сл.
Хр. при царуването
на император Деций Траян бил посечен с меч. Роден в Малоазийската провинция Фригия, гр. Апамия, той произхожда
от област, която се
смята за една от прародините на лозата и
виното.
Едва на 17 години
си спечелва голяма
слава, като излекува дъщерята на римския император Гордиан III. Наследникът
на Гордиан обаче Деций Траян, се оказва непримирим враг
на християнското
учение. Той заповядва всички по-тачени
светци да бъдат изправени пред съд. Сред
тях е и Трифон, който
не пожелава да се отрече от вярата си и
загива като мъченик.
трифон, трифона,
тричко, траян, траяна, радка, рачо.

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
31 януари 2018 15:27:49 ч. - пълнолуние

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.

следващ. Но Водолеят не е
Дон Жуан. Той е изключително верен на своята жена – само че прави всичко
по своему.
Жена
Най-безопасният начин
да завържете романтична
връзка с жена Водолей е да
помните, че и в любовта тя
е парадоксална както във
всичко останало. Така няма да се окажете излъгани в очакванията си.
Тя притежава верността, присъща на постоянните слънчеви знаци, когато
е влюбено, ала у нея се срещат също и безстрастието,
и хладината, характерни
за възхушните зодии. Възможно е да имате щастливи взаимоотношения с же-

на, управлявана от Уран,
ако й дадете свобода да
се посвещава на безчетните си интереси и да
кръжи сред приятелите
си. Не се опитвайте да я
привържете към печката. На нея може внезапно
да й хрумне да учи балет,
да медитира сред планините или да се запише в
Корпуса на мира. Тя принадлежи на всички и същевременно на никого.
Любовта й може да е нежна и вдъхновена и все пак
в нея има нещо изплъзващо се по недоловим начин, както е с почти забравена мелодия. Жената Водолей настойчиво
държи на свободата си,
ала приеме ли избраникът й връзката при такива условия, верноста й
към него е безгранична.
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Обяви

31.I. - 6.II.2018 г.

текарска везна, старинен часовник
031700-317 – продава култиватор, ремарке
плуг, водна помпа 2 цола
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”

малки обяви
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава видеоплеър VHS и
видеокасети, дърводелска фреза, абрихт и др.
аксесоари. Продава за
мерцедес купе 114-115
– бял ретро волан, стъкло за предна лява врата, стъкло за фар, предна решетка, тасове
0886/341206 – добър майстор – фаянс,
боядисване, изолация,
тапети, строителство –
качествено и евтино!
0876/924275 – купува пощенски марки
и пътували пликове до
1945 г.
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон
„Панасоник”, приставки
за бормашина ренде,
трион, микроскоп, ап-

Скръбна вест
Напусна ни нашият скъп приятел

Евгени Иванов Цакин

главен асистент от Софийския университет
„Св. Климент Охридски”,
катедра „Физика на твърдото тяло”
Роден на 17 ноември 1939 г. в с. Салаш,
Чипровско. Израства в семейство на офицер
от Вътрешни войски, възпитан в дух на
патриотизъм.
Напусна ни най-неочаквано в разгара на
грандиозен план, свързан с поставянето на ново
начало на микроелектрониката в България.
Евгени бе изключително скромен.
Живееше трудно с пенсията на асистент от
Софийския университет, но никога не се оплака.
Евгени, почивай в мир.
Споменът за теб и твоят пример
ще ни съпровождат винаги.
Много ни липсваш.
От приятелите
Издирваме спешно роднини и близки
на Евгени Цакин. Моля да се обадят
на тел. 0877944236 - Николай Пеев, БАН.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 4.2.2018 г. се навършват
6 години
от смъртта на нашата скъпа
съпруга, майка, сестра,
баба и прабаба

Български

имоти

0884574410 – продава 1900 кв. м двор с къща на 2 етажа, 100 кв.
м изба, в центъра на с.
Недялско, Ямболско, на
централен път
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
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

Скръбна вест
На 20 януари си
отиде от живота
проф. Вангелия

Азманова

родена на 12.11.1925 г.
Доктор на медицинските науки, стоматолог. Учен
откривател.
Сбогом, мила мамо.
Искрен Азманов

близо до Краснодар,
става и за живеене, или
дава под наем
0897/050151 – продава двуетажна къща,
декар двор, стопански
сгради, кладенец – в с.
Огнен, Бургаско. Цена
8000 лв.
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж, в
центъра на гр. Рудозем,
обл. Смолян
0884/766588 – жена
с френски и руски език
търси работа без заплащане, срещу ползване
на празно помещение
при почтени хора
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

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 25.1.2018 г.
се навършиха
ТРИ ГОДИНИ
от смъртта
на нашия съпруг,
баща и дядо

Тодорка Ценова
Гимиджийска

Родена на 4.10.1935 г.
в с. Комарево
Безкрайно скърбим и си спомняме
с голяма обич и тъга за теб!
Времето минава, но забрава няма!
Поклонението ще се извърши на 4.2.2018 г.
в Новите врачански гробища
От скърбящите: сем. Гимиджийски,
сем. Кръстеви, сем. Стаменови, внуци,
правнуци, роднини и приятели

Съобщения

НЕЙКО ГОРАНОВ НЕЙКОВ

Ти ни остави спомени за твоята доброта, сърдечност,
усмивки и красота в живота.
Почивай в мир!
От семейството

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 31 януари
се навършват
40 дни
от кончината
на
о.з. полк.

Спас
Далеков

Незабравим съпруг,
баща, дядо и прадядо.
От семейството
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Времето през февруари
Динамичните промени на времето през
февруари се дължат
на средиземноморски циклони. Те оказват силно влияние на
времето на Балканите, в частност в България. Затова и тази година през февруари ще наблюдаваме бързо покачване
и бързо спадане на
температурите. След
20-22 февруари се
очаква трайно
затопляне.
Обикновено
снежната покривка
в равнините е нетрайна, а валежите малко. Понякога се наблюдават много
интензивни нахлувания на арктичен въздух, снежни виелици
и рязко застудяване.
При такива условия
се е случвало дори да
замръзне морето. Същевременно при нахлувания откъм Средиземноморието се
наблюдават аномални затопляния, предвестници на пролет
та. Най-високите температури през настъпващия месец ще
са между 11 и 16 градуса, сочи месечната
прогноза на синоптиците. В началото на
месеца се очаква да
е много студено.
В по-голямата част
от страната най-ниските температури
ще бъдат между минус 15 и минус 20 градуса, като не са изключени и още по-ниски. Като цяло средната температура се
очаква да е около и
под нормата, а средната сума на валежите - около нормата.
В Северна България и високите полета тя ще е от минус 1 до 1 градус, в
Южна България и по

Черноморието - между 1 и 5, а в планините - между минус 8 и
минус 4.
Облачността ще е
променлива, ще има
значителни намаления до ясно и слънчево време, както и периоди със значителна
облачност и прехвърчане на сняг.
Съществени валежи обаче не се очакват. Ще духа слаб
до умерен вятър от север-северизток.
Впоследствие,
к ъ м
средата на
десетдневието, температурите ще се повишат. По-голяма
вероятност за превалявания има около 4,
5 и 9 февруари.
През второто десетдневие времето
ще е по-променливо
и по-меко. Очакват
се чести превалявания от сняг, а в южните и източните райони и от дъжд.
През първата половина на третото десетдневие се очаква
да има превалявания.
Температурите обаче
няма да са много ниски. През последните
дни от месеца вероятността за валежи е
малка. Нарастването
на продължителност
та на деня през февруари води до увеличаване на слънчевото греене и до намаляване на мрачните дни. В началото на
месеца Слънцето изгрява в 7,41 ч. и залязва в 17,39 ч.
Продължителността на деня е 9 часа
и 58 минути. В края
на месеца Слънцето
изгрява в 7,03 ч. и залязва в 18,15 ч.
Продължителността на деня е 11 часа
и 12 минути.
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Обяви

лУнен

ЗаПОЗнайте се

КАленДАР

31 ЯНуари, 16 луНЕН
ДЕН, ПълНолуНиЕ,
луНа в лъв
Ще трябва да прекратите размишленията и
да преминете към активни действия, моментът вече е настъпил. По
възможност обърнете
внимание на здравето
си, тъй като никак не е
подходящо да се разболявате в този важен за
вас момент.
1 фЕвруари,
17 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа,
луНа в лъв/ДЕва
Склонни сте към драматизъм, но това не се
харесва особено на
близките и приятелите
ви, защото ги натоварва.
2 фЕвруари,
18 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа,
луНа в ДЕва
Не се престаравайте
със своя ентусиазъм и
не споделяйте наляво и
надясно лична информация. Животът си е ваш и
трябва да му се отдадете
изцяло. Очакват ви много интересни неща.
3 фЕвруари,
19 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа,
луНа в ДЕва
Времето на колебание вече е изтекло, затова незабавно вземете нещата в свои ръце.
Пред вас ще се открие
великолепна възможност, от която трябва
непременно да се възползвате, докато вратата не е хлопнала.
4 фЕвруари,
20 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа,
луНа във вЕЗНи
Ако сте уверени в
своите сили, рискът не
е толкова голям. Затова намерете смелост да
възразите на хората, които ви притесняват, а
приятели и близки ще
ви окажат поддръжка.
5 фЕвруари,
21 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа,
луНа във вЕЗНи
Тъй като здравето ви
ще бъде леко разклатено, непременно отидете
на лекар, за да можете
да издържите на напрежението. Някой ще покаже топлите си чувства
към вас и това ще бъде
прекрасно.
6 фЕвруари,
21 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа,
луНа в скорПиоН
Скоро ще се окаже,
че имате голяма нужда
от пари за решаването
на важен проблем. Предпазвайте се от стресови
ситуации в тази връзка
и си осигурете домашен
уют, който да уравновеси напрежението.

0899/101757, от 12
до 18 ч. – вдовица, непушачка, 70-годишна,
търси спътник в живота – образован, възпитан, от София, Пловдив
и региона
05740315
–
76/167/80,
самотен
вдовец, осигурен, търси жена на подходяща
възраст – от Добричка
област
0886/792979 – търси жена без ангажименти, от Великотърновска, Ловешка и Плевенска област. Може и при
мен, и при нея!
1750 софия, до поискване, ина Елисеева
– с доверие, подкрепа,
равностойни – за спокойни старини. Да си
76-82-годишен, от Западна България!
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
0896/255929 – 60
г., осигурен, самостоятелен търси сериозна
жена, копнееща за неж-

ност, 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
0988/990836 – софиянка, около 60 г., симпатична, търси своята половинка – почтен вдовец на подходяща възраст
0988/742930 – 59
г./173 см/65 кг, работи,
обича разходките сред
природата, търси добра
жена с приятна визия, да
не пие и да не пуши, с добър външен вид и 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
02/8733786,
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 семейството
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 обажда-

времетО
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Български

Съобщения

ния 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
0988/815140 – 61
г./178 см/77 кг, интелигентен, сериозен и отговорен, чувствителен
и всеотдаен, осигурен
и независим, умеещ да
обича истински, трезвеник, желае сериозна
връзка със сериозна,
възпитана и отговорна,
слаба дама, излъчваща
нежност, чар и интелект
0878/223735 – пенсионерка на 67 г. осигурена търси мъж без ангажименти, на подходяща
възраст
0988/810169 – вдовец 68/166/60, скромен
и откровен, добър, не
пие и не пуши, търси добра и скромна жена
0887579168 – 60-годишен, галантен и финансово осигурен софиянец очаква представяне с есемес от привлекателна дама
0884/695858 (след
20 ч.) - 75/158/56, от София, търси мъж образован и добре възпитан
за приятелство, разбирателство.
0882/550389 (Пеев)
– сам, осигурен, с полувисше, жизнен, стройна
фигура, не пуши, не пие,
желае умна, топла, домакиня, вдовица – 71-80 г.
0879/174824 – мъж на
59 г. от хасковско село,
не пие, не пуши. Търси
жена от 50 до 60 г. за семейство, която да живее
при него. Да е от Хасков-
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

ВеНЦислаВ симеоНоВ Беремски

от Плевен, роден на 6.2.1954 г.
Пожелавам му здраве, успех в работата,
да бъде винаги с бодър дух и добра душа!
Да стигне годините на тъща си, която има
5 правнуци, и да я надмине! Поздравявам и всички, родени на тази дата, от Плевенска област!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич
ския регион!
0878/446522 – вдовица, хубава, непълна,
осигурена, търси 72-74
г. образован господин
за сериозна връзка
0895/695595 – пенсионерка, средно интелигентна, на 68 г. търси
мъж, грижовен, доблестен, честен. Моля да се
обаждат само господа
от района на Стара Загора
0988/200259 – сам, от
София, образован, непушач, жилищно и финансово осигурен, търси
дама 70-75 г., добра домакиня, без ангажименти. Да живее при мен
0876/803190 – 65 г.
учителка пенсионерка,
осигурена, с приятна
външност и добър характер, търси подобен,
да е висок, от Плевен,
около 70 г.
0877/969450 – свободен мъж търси жена до
50 г. за приятни срещи и
още нещо
0897509810 – търси
жена без ангажименти
да се грижа, издържам
и обичам! Възраст – от
70 до 80 г. Аз съм пенсионер
0886792979 – 71 г. –
търси слаба жена без
ангажименти, може и
без дом, от цялата страна, да живее при мен
0889/174615 – жена
на 72 г./165 см/70 кг търси мъж до 76 г./175 см/80
кг, от Пловдив, Коматево и Преслав. Осигурен, без пороци, да има
кола. Живеене при него.
Пенсията й е 380 лв.
0898/477604 – търся жена за любов и още
нещо - дългосрочно
0876/970888 - 50
г./175/87 кг, разведен,
красив, добре сложен,
без пороци – търси жена
от Варна
0876/633260 – мечтая да открия нежен,

биОПрОгнОЗа

в сряда ще има разкъсана облачност, темпераПреминаването на 31.1. на лутурите ще са по-високи за сезона - от -1 до 9 гра- ната през фаза пълнолуние прадуса, ще духа лек вятър. в четвъртък времето ви този ден подходящ за спазваще остане без промяна, а дневните температу- нето на т.нар. лунна диета. като
ри леко ще се повишат. в петък се очаква кратко- цяло метеорологичните условия
трайно преваляване, а температурите ще са из- ще бъдат относително неблагоцяло в положителната скала - от 2 до 12 градуса. приятни за здравето на артритв събота се очакват леки превалявания от сняг и
но болните. на тях народните летемператури от 1 до 4 градуса. в неделя ще има
разкъсана облачност, ще бъде ветровито и то- чители препоръчват налагане на
ва ще допринесе за спадане на температурите, болните стави с пюре от сурокоито ще бъдат от – 4 до 2 градуса. в понедел- ви картофи или със свежи зелеви
ник и вторник ще е облачно, но съществени про- листа, поръсени с ябълков оцет и
мени в температурите и атмосферните условия морска сол.
не се очакват.
Д-р иван сТоЯНов
магнитни бури - 31.I., 1.II.

любвеобилен, чувствителен, с добро и чисто
сърце, по възможност
от София; да е висок и
строен, да обича реда и
чистотата. Аз съм на 73
г., нормална, естествена,
с добра визия; вдовица
от 12 г. Ненавиждам перверзните, пушачите, пияниците, лицемерите,
далавераджиите!
0894/092526 – търси
спътник за спокойни и
щастливи старини. Без
кликвания!
0898/483353 - 74
г./166 см/68 кг, жизнен,
добродушен и разбран,
не пие, не пуши, с кола,
търси разумна и почтена жена. Знам, че някъде
я има и тъгува в самота,
но къде?
0894/358377 – мъж
желае запознанство с
младолика дама за сериозна връзка или приятелство. Моля, само
сериозни обаждания и
есемеси!
0892/779982 – мъж
на 65 г./183/99 кг желае запознанство с добра жена – над 165 см,
до 65 кг
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Вицове

- В сенчестия бизнес
съм...
- Моля?!
- Външни щори и дограми монтирам.

"Български пощи" изтеглят от обращение издадена наскоро серия
марки с прочути съвременни политици. Хората
се чудели от коя страна
да ги плюят.

Шофьор минава на
червено и моментално
е спрян от катаджия.
– Книжката, ако обичате.
– Нямам – взеха ми я
за шофиране в нетрезво
състояние.
– Талонът на колата?
– Вижте, колата не е
моя, а собственикът, който ми я зае, не ми даде
талона.
– Кой е собственикът?
– Не го познавам, но
трупът му е в багажника…
Катаджията уплашен,

- Е, че колко ракия е
това?!

Блондинка отива в
болницата за годишен
преглед. Сестрата я посреща и пита:
- Колко тежите?
- 45 кг.
Сестрата я качва на
кантара, той показва 58
кг и сестрата го записва.
- А колко сте висока?
- 165 см.
Сестрата я измерва и
височината се оказва 155
см, пак записва и започва да й мери кръвното.
- Кръвното ви се е качило доста.
- Е, как няма да ми се
качи… Влязох тук висока
и стройна… а сега съм
ниска и дебела…

Подсъдими, вие сте
осъден на 3000 евро глоба или на десет дни затвор. Ще платите или ще
лежите?
- Предпочитам да излежа.
Още първия ден осъденият получил за закуска парченце хляб и чаша
слабо кафе.
- Искам да говоря с директора на затвора - ядосал се той, - да не би да
искате да ме убедите, че
това е закуска за триста
евро дневно!

- Какво ми разправяте,
че дрехата е чиста вълна!
Вижте какво пише на етикета - 100% памук!
- А, това е, за да лъжем
молците.

- Госпожо, карате с
превишена скорост...

веднага виква подкрепления, които обграждат спряната кола както
по филмите. Шефът на
полицията се приближава. Шофьорът му подава
книжката си и талона на
колата си, отваря багажника – няма труп. Шефът
в недоумение пита:
– Не разбирам, моят колега каза, че нямате книжка, колата е открадната и има труп в
багажника!
– Ами! Не му вярвайте!
Той още малко ще каже
и че съм минал на червено…

Двама шопи разговарят на брега на язовир
“Искър”:
- Ей, глей колко много вода! Цела София пие
от тоа язовир. Страшно
много е т'ва!
- Абе, ами ако това не
беше вода, а ракия?

Бабата:
- К’во каза тоя?
Дядото (крещи):
- Каза, че караш много бързо...
Полицаят, оглеждайки документите на бабата, пита:
- О, вие сте от Враца!
Бабата:
- К’во вика тоя?
Дядото:
- Пита дали сме от Враца...
Полицаят:
- Имам силни спомени
от Враца. Преди много години там правих най-отвратителния секс в живота си...
Бабата:
- К’во вика?
Дядото:
- Вика, че те познавал.

- Прибираш се всеки
ден пиян! А аз? А децата?
- Жено, бъди разумна, не може да пием

Жейно ЖЕЙНОВ

- Колега, защо все питаш пациентите какво
са обядвали?
- Ориентирам се за хонорара...

По време на другарска среща учител пита
един от бившите си ученици:
– Имаш ли деца?
– Да, шест!
– О, не си се променил никак! В клас също
никога не внимаваше…

- И какво ти каза врачката?
- Ми вика: „Това ти е
линията на живота, това е трамвайната линия,
ей тука някъде се пресичат“…

– Марче, верно ли си
се хванала с онзи малоумник, гаджето ти, защото имал много пари?
– Ама няма такова нещо бе. Аз се хванах с него, защото аз нямам пари….

– А пък моята жена
взе, та отиде на почивка. И сега ми пише, че
там непрекъснато вали.
– А ти писа ли й?
– Писах й да
се върне. Тук
също вали, само че по-евтино.

- Скъпи, когато се оженим, ще деля
с теб всички
твои тревоги
и проблеми....
- Но аз нямам никакви тревоги и
проблеми!
- Казах ти - когато се
оженим!

Дъщеря звъни на баща си:
- Тате, откраднаха ме
и ме возят някъде в една
кола. Искат да ме омъжват, спасявай ме!!!
- В каква кола те возят, дъще?
- Прилича ми на
Bentley Continental Turbo
RT 2012 година.
- Бъди щастлива, дъще, ние с майка ти много
се радваме за теб!

Из дневника на Господ:
"Вчера вечерта създадох водката. Получи се
прекалено добре. Днес
сутринта се наложи да
създам махмурлука."

- Какво работиш?
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Смях от сърце


Мъж отишъл с жена
си на психолог, тъй като
вече шест месеца не били консумирали любовта
си. Психологът помолил
мъжa да изчака пред кабинета и започнал да разговаря с жена му. В крайна сметка тя признала:
- Наскоро съкратиха
съпругa ми. Нямаме достатъчно пари. Всяка сутрин ходя на работа с
такси. Шофьорът винаги ме пита: "Е, ще плащаш или...?" И аз избирам
"или...". Закъснявам за работа. Шефът ме вика в кабинета си и ме пита: "Е,
ще те уволнявам или...?!"
И отново избирам "или...".
После се прибирам вкъщи и отново от мен се
иска да избера "или...". В
крайна сметка аз просто
нямам достатъчно сила
за мъжа си. Докторе, помогнете ми!
Лекарят:
- Ще разкажеш всичко
на мъжа си или...?!

Водят осъден на смърт
към ешафода.
- Последното ви желание?
- Да бъда погребан в
един и същ ден с Негово
величество краля!
- Но кралят е още жив!
- Няма значение. Аз
мога да почакам...

Съпруг и съпруга се карат зверски. В един момент
съпругата не издържа:
- Тъпанар, изчезвай оттук!
Примирен, мъжът се
отправил към вратата, но
тя продължила:
- И дано да пукнеш бавно и в агония!
Като чул това, мъжът
се обърнал и казал:
- Значи да остана, а?

Три блондинки си говорят:
- Гледах времето и утре го дават да вали много сняг.
Втората казала:
- И аз го гледах, ама казаха, че ще е 40°C.
Третата слушала, слушала и накрая рекла:
- Малиии, как ще чистим тоз сняг на таз жега!

во е маркетинг, това е
перфектното обяснение:
1. Виждате прекрасно
момиче на парти. Отивате при нея и казвате: „Аз
съм много богат. Омъжи
се за мен!“ – това е директен маркетинг.
2. Вие сте на парти с
куп приятели и виждате
прекрасно момиче. Един
от приятелите ви отива
при нея и ви посочва, като й казва: “Той е много
богат. Омъжи се за него!“
– това е реклама.
3. Виждате прекрасно момиче на парти. Отивате
при нея и
взимате телефонния
й номер.
На следващия ден й
се обаждате и казвате: “Здравей, аз съм
много богат. Омъжи
се за мен!“ –
това е телемаркетинг.
4.
Вие
сте на парти и виждате прекрасно момиче. Ставате,
изтупвате
се, оправяте якичката
и затягате
вратовръзката си, отивате близо до момичето
и я поливате, без да искате, с питие. След това й подавате кърпичка,
взимате й чантата, която
тя изпуска или забравя,
предлагате да й извикате такси или да я закарате до вкъщи, отваряте
й врата на колата и казвате: „Между другото аз
съм много богат. Ще се
омъжиш ли за мен?“ –
това е пиар.
5. Вие сте на парти и
виждате прекрасно момиче. Тя се доближава
към вас и казва: „Г-не,
вие сте много богат. Ще
се ожените ли за мен?”
– това е разпознаване
на бранда.
6. Виждате прекрасно


- Мъж или куче?
- Зависи какво искаш.
Да ти съсипе килима или
живота...

Ако не сте наясно как-

момиче на парти. Отивате при нея и казвате: „Аз
съм много богат. Омъжи
се за мен!“ Тя, без да се
замисли, ви удря здрав
шамар! – това е обратна
връзка с клиентите.

всички!
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7. Виждате прекрасно
момиче на парти. Отивате при нея и казвате: “Аз
съм много богат. Омъжи се за мен!“ Тя обаче
ви представя на мъжа
си! – това е несъотвествие в търсенето и предлагането.
8. Виждате прекрасно
момиче на парти. Отивате при нея и преди изобщо да сте казали нещо,
друг я заговаря преди
вас и казва: “Аз съм много богат. Ще се омъжите

ли за мен?“ И тя си тръгва с него – това е конкуренцията, която изяжда
вашия пазарен дял.
9. Виждате прекрасно
момиче на парти. Отивате при нея и преди да
сте казали: “Аз съм богат. Омъжи се за мен!“,
пристига жена ви – това
е ограничение за навлизане в нови пазари.

Жена се е развихрила в домакинска работа,
мъжът й в хола пие бира и гледа мач.
Изведнъж жена му се
провиква:
– Иване, иди да хвърлиш боклука!
– Ами контейнерът е
чак на края на улицата…
пък и това не е мъжко
задължение.
2-3 минути тишина. В
следващия момент жената влита в хола, разкъсва
си дрехите, застава гола
пред мъжа.
– Айде, сега изпълни
си мъжкото задължение!
– Споко бе, жена, ти
от майтап не разбираш
ли? Къде е боклукът да
го хвърля, ще го хвърля, к’во толкоз!! Ей къде
е контейнерът на края на
улицата, хем ще се разходя малко…

Бензинът поскъпва.
Алкохолът – също. Хранителните стоки, токът,
глобите... Добре че не пипат заплатите – все пак
стабилност някаква!

2
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КУЧЕШКИ НРАВ

Две кучета много близки бяха –
заедно навред вървяха.
Но щом някой кокал им подхвърли,
спряха се като врагове върли –
връз другото всяко се нахвърли.

ВРАБЧЕ И ЖАБА

На трагична случка врабчето зрител стана –
кацна щъркел до жаба кикерана.
А тя взе да подскача, да се върти.
Зачуди се врабчето – защо не излети?
Георги ВЪЛЧЕВ, Сливен

трети пол

Тук настана произвол –
ще въвеждат трети пол!
С него пък какво ще правим –
с два не можем се оправи!
И се чудим, и се маем,
как изглежда той – не знаем!
Но отвънка все натискат,
май не знаят какво искат!
Хей, юнаци, я станете,
на Европа покажете:
българките сме достойни,
а мъжете ни са бойни!
Уляна Петкова


Срещат се двама приятели, които от много време не са се виждали.
- Гледам те, загладил си косъма.
Как я караш напоследък?
- Старая се да правя добро впечатление. И както виждаш, резул-

е са двама достолепни старци - винаги
чисто облечени, винаги с вратовръзки и
винаги се обръщат един
към друг на “вие”. В махалата ги знаят като Доктора и Професора. Пристигат сутрин рано с един
от първите трамваи и си
отиват вечер, прегърбени под огромните си пълни сакове. Денят им минава край контейнерите
за боклук. При студено
време, когато попремръзнат, двамата влизат
в гаража на Кирето и пият горски чай на бавни,
замислени глътки. Обикновено мълчат. Но понякога си говорят. С дълги
паузи между репликите.
Както днес.
- Как е, професоре, как
е? Скоро още една година ще изпратим…
Пауза, глътка, пауза…
- Така е, докторе…
Още една година…
Отново пауза…
- Ами редно е да направим равносметка…
Добра ли беше годината, лоша ли…
Пауза, въздишка…
- Какво да ви кажа, докторе… За мен, мисля, беше добра…

В старата година
грипът ме подмина.
Много се зарадвах,
новата очаквах.
Тя дойде със премия грипна епидемия.
Исках пак да кръшна,
ала тя ме тръшна.
Що за проклетия
в мойта немотия.
Не можах да пия
и една ракия.
Тъй ли ще я карам,
чашка без да барам?
Казват, че без градус
нямало и радост.
Тази мисъл в края
ще опровергая.
Здравето едничко винаги над всичко!
Кирил ГУСЕВ, София
Страницата подготви Невена НИКОЛОВА

31.I. - 6.II.2018 г.

Завърших си студията за фазотроните… Десет години работих върху
нея, но я завърших! Колегите на Запад много високо я оцениха! Дори ме поканиха на един симпозиум в Копенхаген… Но не
отидох… Отказах им…
Пауза, въпросителен
поглед.
- Но защо, професоре,
защо?! Канят ви на симпозиум във…
Без пауза:
- В Копенхаген!

- Отказах… Обясних,
че имам неотложни ангажименти тук… А то и така
си беше впрочем… Тук от
ей онази кооперация се
изнесе един… Митничар
ли беше, престъпник ли,
не разбрах, но прислужничката му напълни кофата за боклук, да не ви
казвам с какво… Ауууу!
Ама то не бяха салами,
ама то не бяха кашкавали, ама то не бяха полупълни бутилки с уиски!…
Въздишка, глътка.

С пауза:
- Точно така - в Копенхаген, а вие отказвате!
Ами вие сте луд!…
Отново пауза.
- Не, никак не съм луд,
докторе! В Копенхаген
трябваше да отида на
свои разноски… Хайде,
аз от кашони, от празни
бутилки ще събера пари
за отиване и връщане…
Но там - хотел, срещи с
колеги, нали трябва поне по един чай да ги почерпя…
Пауза, глътка, пауза.
- И отказахте?!…
Глътка.

- Благодат!
- Точно така - благодат!
А аз ще ходя в Копенхаген! Ми че той Копенхаген беше дошъл при мен
тук - в кофата!
Отново пауза.
- Значи все пак добра
година изпращате вие,
професоре?
Пауза. Дълга.
- Амиии… Добра… Не
мога да се оплача…Ами
вие, докторе? За вас каква беше годината?
Глътка, пауза.
- Ами за мен… Какво
да ви кажа… И за мен не
беше лоша… Колегите

Копенхаген ли?!

от Медицинска академия ме поздравиха за
рождения ден, не са ме
забравили значи! Увеличиха ми пенсията с
шест лева… И правителството не ме е забравило значи…
В този миг Професора скочи от мястото си.
Няма глътка, няма пауза!
- Докторе! Бързо!
Дойде колата! Ще вдигне оня контейнер там,
а ние още не сме го преровили! Да не си изтървем късмета, докторе!… Може пък да ни е
най-големият късмет за
годината!…
Двамата хукват със
ситни старчески подскоци. Навън е влажно
и мъгливо.
Кирето излиза иззад
бара, прибира недопитите чаши с горски чай
и ги занася до мивката.
Кратка пауза. След
това Кирето тряска чашите върху циментовия под.
- Мамка му и Копенхаген! - казва.
После взима метла и
лопатка и започва бавно да събира парчетата.
Димитър БЕЖАНСКИ

Шампиони ИКОНОМИЧЕСКИ
ЗАКОН
Дорде хитрува и

Първи сме по тикви
и кратуни
и сме световни първенци
заради празните
кратуни
на всите ни управници.

мълчи раята,
ще се вдига цената
и на тока, и на водата.

ПОЗИЦИЯ

Хайде де,
откъде накъде

ще му пречат
да краде.

Марин АБАДЖИЕВ

татът не е толкова лош...

- Пешо, защо си се наредил сред
продавачите, що ще предлагаш?
- Продавам право на лично мнение – почти неизползвано!
Лилян ПАУНОВ, с. Бисер

Грипна епидемия

Хумор

Български

ИЗРЕЧЕНИЯ
И под тежестта
на сурови обвинения
човек може да стане
печен.
Това, което ни
приписват, е винаги
повече от това, което сме.
Излишна прибързаност могат да
ни припишат и онези, които нямат търпение.
Късметът е всичко това, което в даден момент ни помага.
Ако нещата можеха да се видят без
питане, въпросителните щяха да отпаднат.
Борис АНАНИЕВ

ДЕФЕКТНИ ИЗРАЗИ
Съдебно произвоЛство
ПодПържаща роля
БлагоЗверна съпруга
ОМразцов служител
ПенИсионна реформа

КлеТки за уши
Хищна церемония
СъДружеска изневяра
ЗащиПник на слабите
Партийни Писти

ЕПИГРАМКА

Колко спорове кипяха,
колко планове крояха
кой кого да натопи
във нечистите води!
И накрая за награда
се събраха рая с ада.
Младен КОТИН

Стайко КОЛЕВ,
Хасково

- Наборе, не е луд тоя,
дето изял баницата!

ГеЙометрично тяло
Трепежни елементи
Гавров венец
Карт бРанш
Рачо ПОПОВ

ТВОРЕЦЪТ
Творецът трябва да е лъчезарен.
Творецът трябва да е хонорарен.
Политически оттук-оттам ударен.
Социално поопарен...
Но никога... бездарен!
Калин КАЛИНОВ

