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Ще връщат
пари
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В мъки се
роди северна
македония
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Задава се
шоково
поскъпване

актьорът Георги кадурин

Системата е сбъркана
- хората ви харесват и обичат.
Дали заради чара ви, комедийния талант или
защото сте от
Якоруда. Дъщеря ви твърди, че
сте мъдър и търпелив.
- Ами това е добра вест, че ме
обичат и харесват. Комедийният
ми талант се прояви през последните години.

1 февуари

на стр. 2

До края на април
подаваме данъчни
декларации

на стр. 11

НахокваНе

та власт, депутати и туктам младежи кариеристи,
надяващи се след поетия
ангажимент от Борисов да
уволни 1600 чиновници в
пенсионна възраст да заемат част от местата им.

на стр. 4

на стр. 3

СÒÀËÈÍÃÐÀÄСÊÀÒÀ ÁÈÒÊÀ
За Вермахта битката при Сталинград не
е най-важната във военно отношение, нито
пък загубите в нея са
най-тежките. Но тъй
като психологическото й значение е огромно, тя става решаваща за изхода на Втората световна война.

Червените – Áúëãàðêà
в атака â îñíîâàòà

на стр. 13

Започна данъчната кампания. Декларациите за доходите на физическите лица вече могат да бъдат подадени както по електронен път, така и на място
в офисите на Националната агенция по
приходите (НАП).

Преди 76 години

раЗмисли на ГлаВниЯ реДактор

Празнична бе обстановката на поредното заседание на конгреса на БСП. Стройната организация, музикалното оформление,
балансът между докладите на лидерката,
на Сергей Станишев, на комисиите и на изказващите се показваха колективния дух и
сплотеността на делегати от цялата страна.
И напълно опровергаха слуховете за конфликт, вътрешна опозиция, оставка на Корнелия Нинова и прочее напразни надежди на
зложелатели. Столетницата потвърди невероятния рефлекс да се стяга в юмрук преди
решителни битки. А тази година предстоят
сериозни сблъсъци с опонентите. Изравнените позиции с гербаджиите според социологическите агенции са допълнителен стимул за загърбване на противоречията. Трябва да се спасява държавата, превърната от
парламентарна в премиерска република, заела последните места в ЕС след десетгодишно дясно управление. Нацията никога не се
е топяла толкова бързо, колкото през този
период – с по 40-50 хиляди души.

на стр. 3

Òðèôîíîâäåí ЗАБРАНА ЗА
ПЕНСИОНЕРИ

на стр. 22

Този път националната
работна среща на управляващата партия не бе помпозна, както сме свикнали
с проявите в зала „Армеец”. Около 2000 първенци с високи постове в администрацията, кметска-

на стр. 4

íà ðóñêà
äèíàñòèÿ

Всъщност
Сталинград е трябвало да
бъде само етапна цел
за Вермахта - като отправна точка за завземане на нефтените полета на Кавказ. Заради
името на града обаче
битката за него, започнала през лятото на
1942 година, придобива върховно политическо значение - както за Адолф Хитлер, така и за Йосиф Сталин.

Германската офанзива на Шеста армия
под командването на
генерал Фридрих Паулус е била рискована още от самото начало - заради твърде
дългите снабдителни пътища. Тя започва в средата на август
1942-а, близо година
след германското нападение над Съветския съюз.

За тъжната съдба на царското семейство Романови, управлявали Русия повече от 300 години, се знае отдавна. Малко известен е фактът, че в основата на
абонирайте
тази династия стои една българка. Нека проследим историята й.
През 1613 г. Земският събор избира Михаил Романов за цар на
Русия. Той се оженва за Мария
Долгорукова, която умира само 4
месеца след това, и трябва да си
избере нова царица. Знатните болярски родове се надпреварват с
красиви дъщери и голяма зестра,
1 месец 2,40 лв.
но за всеобща изненада Михаил
не избира нито най-красивата, ни4 месеца 10,20 лв.
то най-богатата.
10 месеца 25,80 лв
Той се спира на Евдокия
стрешньова.
на стр. 6 КАТАЛОЖЕН №552

от 1 до
15 февруари
във всички
пощенски
станции

на стр. 13

се!
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Законът
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Български

Пенсиите

отГоВарЯ аДВокат крЪстан ВлаДимироВ – софиЙска аДВокатска колеГиЯ

Разваляне на договор
Божко Проданов
гайтанджиев от гр.
Пловдив - наш редовен читател, ни пише:
„Във вестника ви
често помествате
юридически консултации за имотни проблеми на възрастни хора.
Аз съм на 87 години и
ще бъда благодарен да
коментирате моя случай. През 1991 г. бяхме
принудени със съпругата ми да прехвърлим
нашето жилище чрез
покупко-продажба срещу гледане и издръжка на по-голямата ни
дъщеря, която беше
разведена с едно дете. Имахме уговорката, че като компенсация на другата дъщеря
ще купим друг имот
и така ще удовлетворим и двете си деца.
Аз се разболях тежко
и това не стана. През
2008 г. тази ни дъщеря,
на която прехвърлихме имота срещу ангажимента да ни гледа,
почина. След три месеца почина и съпругата
ми. Оттогава досега
единствено за мен се
грижи другата – малката дъщеря, на която не можахме да дадем нищо. Детето на
голямата дъщеря, която почина, от време
на време ми плаща по
някоя малка сметка. Тя
живее в София и не може да изпълнява задълженията, които майка

й беше поела по отношение на своите родители. Въпросът ми е
имам ли законово право да върна имота на
мое име и как може това да стане?"
Съгласно този договор вашата по-голяма
дъщеря, за която вие
съобщавате, че към
1991 г. е била разведена с едно дете, е поела задължението да
„ви гледа и издържа
вас със съпругата ви до края
на живота
ви, а вие
двамата
от своя
страна в този момент сте
и прехвърлили
собствеността на жилището
си”. През 2008 г. тази ви дъщеря умира.
След три месеца умира
и съпругата ви. Задължението за гледане и
издръжка се наследява. Това в случая означава, че поетите задължения от покойната ви
дъщеря се прехвърлят
автоматически на нейното дете. С една дума
внучката ви като наследница на майка си
е придобила и задълженията, и правата по
договора, а именно да
гледа своите баба и дядо и да е собственик

на имота. Законът я
задължава тези грижи
да бъдат давани постоянно, ежедневно. При
неизпълнение на задължението прехвърлителят или неговите
наследници имат право да развалят договора на основание чл. 87,
ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В случая наследниците на починалата ви съпру-

г а ,
която е била
страна по договора, са
могли да развалят договора за гледане и издръжка в рамките на
пет години от смъртта на наследодателя,
ако за последния не
са полагани грижи и
издръжка. Наследник
на починалата съпруга на г-н Гайтанджиев
е самият той и малката му жива дъщеря.
Правото на разваляне
на договора също се
наследява. Те са имали възможност след

смъртта на съпругата
му в продължение на
пет години да заведат
дело и да поискат от
районния съд по местоживеене да развалят, да прекратят договора за гледане и издръжка, ако починалата му дъщеря не е изпълнявала задължението си да ги гледа, и да
си върнат имота. Очевидно това не е станало в рамките на давностния срок, който
е изтекъл към 2013 г.,
и имотът към момента
е в собственост на дъщерята на починалата
му дъщеря – неговата внучка. Г-н Гайтанджиев обаче към момента има друга възможност да развали,
да прекрати договора само по отношение на своя дял - 1/2
идеална част от имота, като заведе дело в
съда. След евентуално
положително решение
на съда той би могъл
да прехвърли тази 1/2
идеална част на другата си дъщеря, която на практика го гледа. В това дело той
следва да докаже, че
внучката му не изпълнява задълженията си
по договора да го гледа и издържа ежедневно, постоянно. Този казус е сложен от правна
гледна точка и е добре
да се потърси адвокат,
който да изучи казуса
и да го представи на
съда със съответните
доказателства и правна обосновка.

30.I. - 5.II.2019 г.

ЗАБРАНА ЗА
ПЕНСИОНЕРИ

Промените в Закона за държавния служител, които забраняват
на пенсионери да
заемат държавна
служба, бяха оспорени от омбудсмана Мая Манолова пред Конституционния съд.
Според Манолова
заради текстовете предстои уволнението на хиляди пенсионери.
В съобщение на сайта на институцията се припомня, че текстовете бяха прокарани през Закона за държавния бюджет за 2019 г.
Омбудсманът твърди, че промените са в нарушение на принципа на правовата държава, конституционните социални права - на труд, трудово възнаграждение и обществено осигуряване.
В момента държавните служители, които са упражнили правото си на пенсия, но продължават
да работят на държавна служба, са 1650 души. Така те вземат и пенсия, и заплата.
"Това ще даде възможност да се предложат свободни места на млади висококвалифицирани кадри, които да стартират кариерата си в държавната служба и да намерят реализация в България,
както и ще предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавни
служители със стаж в администрацията. В същото време тази промяна ще доведе до повишаване на качеството на работа на държавната администрация и по-бързо и по-ефективно използване на новите технологии", гласят мотивите на МФ
Все пак законът предвижда да се остави "вратичка" пенсионери да бъдат наемани по заместване, например когато служителят титуляр е в отпуск по майчинство. Другият вариант е да бъде
нает на трудов договор.
"Освободените държавни служители, които
ще са в хипотезата на несъвместимост, ще могат освен по заместване в държавната администрация да бъдат наемани по трудови правоотношения както в бюджетния сектор, така и в
частния сектор, така че няма да бъдат в хипотеза на невъзможност да полагат труд", допълват
още от МФ.

Тайната на дълголетието: Падне ли таванът - един с 19 бона
Отстъпвай на жена си!
пенсия, а четирима с 10 000

„Аз съм на 101 години. Тайната на дълголетието се
крие в много неща, но най-важно е да не се нервираш. Станалото - станало, няма какво да се ядосваш.
Особено с жена си. Имам такъв съвет, слушай, дядовото, като се види, че работата става дебела с жена ти,
и да си прав – отстъпи.” Това заяви 101-годишният
бургазлия Никола Мечев. Възрастният мъж живее в
кв. "Меден рудник" и бе най-възрастният сред десетките именници, които участваха в златната снимка
на площада пред Община Бургас. Те заедно с кмета
Димитър Николов позираха за фотоса, който ще бъде съхраняван в Държавния архив.
"Той е много активен в пенсионерския клуб на
пристанище Бургас", заяви председателят на клуба
Стоя Янчева, която придружаваше възрастния мъж.
Всеки ден дядо Никола хваща автобуса и слиза в центъра на Бургас, за да се види с приятели. Не се оплаква от болежки и разказва за баща си, с когото е бил
пастир като млад. Не пие и не пуши. Макар че се движи с помощта на два бастуна, всеки ден е с торбичка
сезонни плодове, които е купил от градския пазар.

Размерът на най-високата определена пенсия към момента в България е... 19 521 лева.
Това съобщава в писмен отговор социалният министър Бисер Петков на
въпрос
от депутата от
"БСП за
България" Георги Гьоков. До 2
хил. лева
ще взимат 35
502 българи, до
3 хиляди
– 615.
За 4 хилядарки пред
банкоматите ще се редят 73-ма, а 14 ще приберат чисти 5 хиляди лева.
Над 5 хиляди ще взимат само 12 души, а броят на пенсиите с действителен размер над 10
000 лв. е 4.
По закон президентите ни получават пожизнени пенсии, които

са близо 4 хил. лева, защото това приеха преди
време народните ни избраници – така бившите ни държавни глави
(Росен
Плевнелиев, Георги Първанов и
Петър
Стоянов) взимат 60%
от основното възнаграждение
без добавките на действащия
държавен глава.
От отговора на министър Бисер Петков
става ясно още, че общият брой на пенсионерите у нас към 30 септември 2018 г. е 2 160
292.
До тази дата размерът на средната пенсия на начислена ос-

нова пък е 362, 66 лв.,
допълва той, като се
позовава на информация, изготвена от Националния осигурителен
институт.
Въпреки обещанията
на властта таванът за
пенсиите обаче остана.
Но мръдна. Така макси-

малният размер, който
в момента е 910 лв., ще
се увеличи на 1200 лв.
от 1 юли.
Пак оттогава и пенсиите ще бъдат преизчислени по швейцарското
правило и се планира
да бъдат индексирани
с 5,7%.

Ñредният
осигурителен доход
за октомври 2018 г.
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за октомври 2018 г.
е 901,26 лв. средномесечният осигурителен
доход за страната за периода от 1.11.2017 г.
до 31.10.2018 г. е 878,95 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период
служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през ноември 2018 г.
съгласно чл. 70, ал. 2 от кодекса за социално осигуряване.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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проблеми

Задава се шоково поскъпване

КНСБ апелира за незабавни и конкретни
стъпки за недопускане
на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в разгара на зимния период.
Това се заявява в декларация на синдиката
за ситуацията на пазара на електроенергия в
България от декември
миналата година, с която от Конфедерацията настояха за свикване на извънредно заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество.
КНСБ настоява за
приемане на спешен
комплекс от мерки, които да защитят населението от спекулативно

поскъпване на основни
стоки в разгара на зимния сезон. Синдикатът
споделя притесненията
на българския бизнес,
че очевидно има проблем, който създава напрежение на енергийния пазар.
"Предприятия спират работа заради високите цени. Производители вещаят шоково поскъпване на
основни хранителни
стоки", се посочва още
в декларацията на синдиката.
Според КНСБ повишаването на цената на
електроенергията ще
засегне не само бизнеса, може да доведе и до
ръст на цените на хранителните и нехрани-

телните стоки, което ще
се отрази пряко върху
доходите на българските граждани.
КНСБ иска регулаторният преглед от стра-

на на КЕВР на цените в
сектор "Енергетика", извършван на тримесечна
база, да обхване и до-

бавката "Задължение
към обществото", чрез
което според синдикалната организация може
да осигури регулация на
крайните ценови равни-

ща. От КНСБ искат още
и въвеждане на механизми за компенсиране
на индустрията и енер-

гийните производители за стремително увеличаващите се разходи за въглеродни емисии, както и премахване на непазарни тежести за енергийните дружества.
"КНСБ отбелязва с
тревога засилващото се напрежение в обществото
и структуроопределящи компании
в страната и предупреждава, че липсата на спешни и
адекватни мерки от всички ангажирани институции може да доведе до непредвидими последствия за
цялата енергийна
система и българската
икономика като цяло",
се заявява още в декларацията.

ЩЕ ВРЪЩАТ ПАРИ До края на април подаваме
данъчни декларации

На потребителите, платили неколкократно за електронна винетка за
един и същ регистрационен номер с
един и същ период на валидност, ще
им бъде възстановявана надвзетата
сума, информират от Пътната агенция.
За да се случи това обаче, потребителят трябва да изпрати заявление в свободен текст,
адресирано до председателя на управителния съвет
на Агенция “Пътна инфраструктура”, в което да опише казуса. Към заявлението трябва да
бъде приложена следната информация:
 При картово плащане – регистрационен номер на автомобила;
PAY номер; начин на плащане – чрез
мобилно приложение, чрез уеб сайта bgtoll.bg или терминал за самотаксуване. В случай че плащането е извършено чрез терминал, моля да посочите обекта, в който се намира устройството;
 Плащане в брой – разписка за
плащане;

С

лабият износ ще
продължи и през
2019 г. и заедно с
успокояването на вътрешното потребление ще забави ръста
на българската икономика до 3%, прогнозира световният лидер в
застраховането на търговски кредити - Euler
Hermеs. Според меж-

 По банков път – платежно нареждане, съдържащо съответния PAY номер, който системата генерира; регистрационен номер на автомобила.
Искането ще бъде разгледано и
сумата ще бъде възстановена до 30
дни от постъпването. Потребителят
трябва да посочи и банкова сметка, на която да
бъде преведена сумата.
Заявления ще
могат да подават потребителите, купили евинетка от: специализирания сайт
www.bgtoll.bg, мобилното приложение BGTOLL,
терминалите за самотаксуване и на
каса в брой в областните пътни управления. Документите трябва да се изпращат на адрес: гр. софия, пл. “македония” 3, агенция “Пътна инфраструктура”, или в областните пътни управления. От АПИ напомнят, че
за сгрешени по вина на потребителя
символи от регистрационния номер
на превозното средство суми не се
възстановяват.

От стр. 1
Данъчната кампания ще продължи до края
на април. Отстъпката от 5% за ранно деклариране и плащане на данъка остава, но има условие за това. Говорителят на НАП Росен Бъчваров обясни: "Важна особеност е, че хората,
които искат да ползват 5% отстъпка от данъка
за довнасяне, имат време до края на януари
да подадат декларацията, да внесат данъка, като задължително изискване е да няма никакви
неплатени стари задължения, защото ако има
такива, нито отстъпка, нито ползване на който
и да е вид данъчни облекчения се допускат".
Електронната система за подаване на данъчни декларации вече е достъпна. "Всеки човек,
който притежава електронен подпис или безплатно издавания от НАП персонален идентификационен код (ПИК), може да подаде данъчната си декларация безпрепятствено, използвайки електронните услуги. Очакваме тази
година приблизително половината от всички
формуляри от граждани и сумарно над 85 на
сто от всички документи, които получаваме,
да бъдат обменени с клиентите ни по електронен път", каза още Бъчваров.
До 500 лева стига глобата за неподадена данъчна декларация от граждани и до 1000 лева
за обявяване на неверни данни в нея.

Негативни тенденции
дународните анализатори спадът в експорта е и основната причина за очаквано понисък ръст от 3,2% на
БВП за 2018 г. в сравнение с предходните.
Прогнозата e за спад
на нетния експорт от

4,2% за 2018 г., като това е осезаемо негативна тенденция след години на стабилен ръст.
Експертите припомнят,
че само преди две години именно износът
беше основният двигател за растеж на ико-

Микробуси за хора с увреждания
Нови специализирани микробуси за превоз на хора с увреждания ще се движат по улиците на София. Машините бяха представени на площада при храм-паметника "Св. Александър Невски" на специална церемония в присъствието на столичния кмет
Йорданка Фандъкова. Микробусите са 7 на брой. Те ще бъдат
въведени поетапно в движение. Ползването на транспортната
услуга ще може да се извършва след предварителна заявка на
открита мобилна телефонна линия в отдела "Транспортно обслужване" при дирекцията "Транспорт" на Столична община.
Работното време на услугата е от 6.00 сутринта до 23.00 часа
вечерта. Изчисленията на общината показват, че от тази услуга се възползват средно над 640 души месечно.

номиката. Отрицателните стойности за 2018
г. се обясняват със съществено намаляване
на обема на сделките с
Турция и Русия. Износът
към южната ни съседка
се е свил с около една
четвърт спрямо 2017 г.

заради фискалната криза там, а към Русия се е
стопил наполовина заради промени, произтичащи от икономическите санкции, наложени от САЩ.
Частично това беше
наваксано с увеличаването на износа към ЕС,
който обаче през 2019 г.
ще се забави заради очаквано по-ниския ръст
на европейските икономики. Прогнозата е
през 2019 г. експортът
към Турция да продължи да намалява, а към
Русия да се стабилизира, но на по-ниски нива
спрямо предходните години. Така след стъпката назад през 2019 г. се
очаква нормализиране,
но нетният експорт ще
остане отрицателен.

3
КРАТКИ
ВЕСТИ
Белодробни
трансплантации

Подновяваме договора с Виена за белодробни
трансплантации за български граждани от тази година.
Това заяви председателят на
"Сдружение на пациентите с
дихателна недостатъчност и
белодробна трансплантация"
Стефан Тамбуев. Според него това е най-изгодното решение и като цена, и като
разстояние.

Автозастраховката
скача

Средно с 30% е поскъпнала застраховката "Гражданска отговорност" за шофьорите през последната година.

Винетната такса

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова
призова водачите да бъдат
редовни и да спазват законите в България, защото винетната такса е задължителна по закон.

Ненормална
ситуация с тока

"Цената на електроенергията на свободния пазар
се повиши с над 50% за последните 2 месеца. Няма такъв ръст на цените в пазарите около нас. Ненормално е цената на борсата да
е по-висока от цените на
борсите в другите страни.
Ситуацията е ненормална”.
Според председателя
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев категорично става дума за манипулация на пазара за електроенергия.

Á È Ñ Å ÐÈ
Елена Поптодорова си
въобразява, че вкиснатата й антируска риторика
ще й осигури някаква амнистия. Вятър.
кеворк кЕВОркЯН
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
От стр. 1
коментираме

В мъки се роди
Северна Македония

Ключът към влизане в сила на Преспанското
споразумение от 17 юни 2018 г., слагащ край на
спора между Гърция и Македония, подписано от
министрите от министрите на външните работи
Никос Кодзияс и Никола Димитров в присъствието на премиерите на двете страни Алексис Ципрас и Зоран Заев, бе в ръцете на гръцкия парламент до края на миналата седмица. След изключително бурни дебати в 300-членния парламент, продължили 38 часа, в който на трибуната
излязоха 200 депутати и на фона на нестихващи протести пред сградата на законодателния
орган с цел да принудят независимите депутати
да гласуват против договора, 153 народни представители дадоха зелена улица на името Северна Македония. Независимо че 60% от гърците
не одобряват новото име на бившата република. А заради несъгласие с договора се разпадна
управляващата коалиция, когато националистическата партия „Независими гърци” се раздели
със СИРИЗА на Ципрас. Но с вота приключи сагата за появата на световната карта държава с
друго наименование. С влезлия вече в сила договор двете страни уреждат споровете за историческото наследство на Македония, а Скопие
се отказва за в бъдеще да издига каквито и да
е претенции към Гърция. От своя страна Гърция
се ангажира да престане да блокира членството
на Скопие в Европейския съюз и НАТО. Веднага
след гласуването лидерът на консерваторите от
„Нова демокрация” Кириакос Мицотакис заяви,
че партията му ще действа за вето при кандидатурата на новопокръстената държава за членство в Алианса.
С не по-малък драматизъм от този в Атина
премина и гласуването в Скопския парламент
седмица преди това. Там буквално споразумението мина през иглени уши, защото за промяна на името в конституцията трябваше да се съ-

берат 2/3 от гласовете в 120-членното Народно
събрание. И едва 81 депутати го подкрепиха.
Премиерът Заев побърза да заяви, че договорът за промяна на името защитава македонската идентичност, език, герб, химн и флаг.
Гласуването бе прието на нож от лидера на
ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицковски, който обяви, че ще иска незабавно разпускане на парламента и извънредни парламентарни избори
заедно с президентските. От името на партията му излезе декларация, в която се казва: „СДСМ извърши незаконна, противоконституционна и насилствена промяна на конституционното
име на Македония. СДСМ показа, че води държавата в погрешна посока и тъкмо затова трябва да си замине”.
И докато за Ципрас вече одобреното споразумение и от двата парламента е историческо и
патриотично, то в позицията на руското външно
министерство се казва, че промяната на името
на страната е наложено отвън и не отразява волята както на президента Георге Иванов, така и
на по-голяма част от македонското население и
че по този начин Македония изкуствено се привлича към НАТО.
Западната ни съседка, която вече се нарича
Северна Македония, е крехка държава, в която
едно албанско малцинство живее в лабилен баланс със славянско мнозинство. То пък от своя
страна е дълбоко разединено между поддръжниците на новото правителство и националистите, които преди това управляваха в продължение на 10 години.
Цветан ИЛИЕВ

Общество

Български

От стр. 1
Дневният ред бе изключително опростен –
40 минути изказване на
Цв. Цветанов, още толкова – на лидера на ГЕРБ, и
по 5-10 минути на знакови фигури като успешния
кмет на Бургас – всичко
на всичко два часа. Настроението, обхванало

СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ

при напускането на залата в НДК, не бе добро. Повечето бяха омърлушени.
Причините са ясни: страх
за евентуална промяна на
личната им съдба, произтичаща от обичта на „бащицата”! Б. Борисов обяви от трибуната, че „обичта не е даденост”! Т.е. може в един миг да се превърне в „синя лампа”! Намекът вероятно е за полицейско въздействие.
Допускаме, че на бившия пожарникар са останали светли спомени от
сериала „Синята лампа”,
излъчван по БНТ в курсантския период, разкриващ делниците на родната милиция и успехите й
в борбата срещу престъпността в народната република.
Изявлението на Вожда
освен израз на интимни чувства бе и опит
да внуши на подчинените си важни неща. Първо, че всичко
и всички зависят единствено и само от него.
Второ, че противниците,
определяни от него като „провалени политици”, им дишат във врата,
изравняват се с тях. Трето, че къщичките им не са
подредени, грешките са
факт, той самият ги допуска. Четвърто, освен Тома
Биков другите не реагират на проявите на първата дама. Пето, Цветанов
е майстор на „висш политически пилотаж”, но само той не е достатъчен.
Няма да анализираме отделните пунктове на грубоватия в ораторството премиер. Ще
е непростително обаче,
ако не обърнем внимание на знакови моменти, показващи притеснение, че властта, с която
той е свикнал, си отива.
А онези, които се облагодетелстват от нея, са
пасивни. Демонстрирана бе и политическа омраза към опонентите. И
странно – към съпругата на президента. Психолози определят подобно поведение на обществена личност като
проява на комплекс за
непълноценност. Бойко
ненавижда социалистите като всеки ренегат.
Примери колкото щеш.
Що се отнася до отсъствието на нормална семейна среда в дома му
в Банкя, злоезичниците
внушават, че това е показателно. Щом Борисов
с една жена не може да
се оправи, как ще подреди страната по правилния начин? Съветниците

на Борисов се уплашиха,
че доста ниско е паднал
с нападките с президентшата, и побързаха нескопосано да замажат нещата – имал е предвид
острието на БСП Елена Йончева или Корнелия Нинова! Елементарно! Яд го е на летеца ас,
че го превъзхожда по
всички показатели. Има
до себе си симпатична
и умна партньорка. Образованието му е перфектно. Ползва няколко
чужди езика, реален генерал е, с положителен
рейтинг след две години
на поста. Отстоява дадената дума. Не си спомняме да се е отмятал като
Борисов от взето решение. Нито да се подмазва унизително на великите сили и да се кланя
на брюкселски бюрократи, поставящи ни в периферията на съюза. Отнасящи се към нас като към
втори сорт хора, потребители, черноработници… Как да приеме Бойко например смелата позиция на Радев относно
самолетите F-16? Тя дълбоко наранява шопската
му душа. Вместо да си замълчи, че ще купуваме

те промени и нейният ръководител по никакъв начин не се е възползвал от
която и да е власт. Докато г-жа Бъчварова, бивша
собственичка на агенция
за изследване на общественото мнение, бе вътрешен министър, а в момента е главен секретар на
кабинета на Борисов. Тя е
с изключително влияние
върху социологията, понеже, както сама твърди,
си остава социолог. Показателно е, че на пожар
младоците от „Тренд”, определяни от някои колеги за проправителствени, тутакси публикуваха
свое изследване, според
което разликата между
ГЕРБ и БСП пак е символична, но управляващите водят. Нищо че смешният процент е в рамките
на статистическата грешка. Подобна дребнавост е
обидна.
Да се върнем към „срещата”, наречена от свободомислещи коментатори

30.I. - 5.II.2019 г.
ляват едва-едва. Парадира с приятелства във върхушката на Европейския
съюз, но нито ни вкара в
шенгенското пространство според обещанията си от първата предизборна битка, нито проведе неотложни реформи, нито защити проекти,
от които ползата бе неоспорима. Замрази отношенията и с Русия – загубиха икономиката и туризмът от това негово послушание. „Турски поток”
осигури хиляди работни
места и доходи на южната ни съседка. Шест милиона братушки миналата година отпочиваха по
техните курорти, а инвестициите в ядрената енергетика са за милиарди.

Това са двете морални
категории, най-често срещани в неособено богатия речник на лидера на
ГЕРБ. Няма как обществото да е справедливо, когаНАБИВАНЕ НА ОБРЪЧИ то се състои от шепа олиОпределението е до- гарси и огромно количешло от миналото. Пояс- ство бедни, когато пенсиняваме: когато бурето е онерите тънат в мизерия,
празно, се разсъхва. Пъл- има почти милион рабониш го, но не може да за- тещи бедни, а парите отиват за безумно скъпи
самолети и мегаломански строежи, от които най-лесно се краде. Или за увеличавадържи течност. Стопаните стягат обръчите на не заплатите на админидъгите. Правят го с чук страцията, в по-голямата
и дървен клин. Аналоги- си част партийно обвърята се налага от само се- зана, некомпетентна, отбе си – политическата ка- насяща се към гражданца на властолюбците след ството с пренебрежение.
Стабилността също е
десетгодишна употреба е
негодна. Борисов се оп- химера. Малката коалиитва да възстанови пре- ция на псевдопатриотидишната стегнатост на те се разпада. Депесариоялата се партия, да ня- те бързат да заемат мясма „Суджукгейт”, хасков- тото им. Гласуват „опоски издънки, продажба зиционно” заедно с мнопаспорти на чужденци, зинството. Тайният им съзаобикаляне на общест- юз излезе на показ с анвени поръчки, злоупо- тиконституционното ретреба на местната власт шение да се даде мандат
и т.н. Но той самият да- за преговори на правива лоши примери за под- телството за покупка на
ражание. Раздава сума ти прословутия F-16. Не сме
милиони без санкции на очаквали нещо друго от
парламента в края на вся- Догановите депутати, кока година. Заложи 1 мили- ито винаги са за америкаард 350 милиона за ма- нците. Имат дълг към тях
гистрална отсечка, която заради натиска да бъдат
кой знае кога ще се строи. регистрирани като полиИ най-страшното – раз- тическа партия в началоделя българите на свои то на промените. Консти– подкрепящи го, и оста- туционният съд се бе заналите. Първите проспе- пънал, че движението им
рират, другите се оправят е етническо. Посолството
както намерят за добре на САЩ помогна, за да го
и половината от тях оце- има ДПС…
В крайна сметка вярваме на Борисов, на социологическите агенции Афис и „Тренд”, че левицата е
настигнала гербаджиите. На предходната надпревара за депутати в Брюксел разликата между тях
бе 12%. Струва ни се според настроенията, най-вече в провинцията, където често гостуваме, че неодобряващите правителството са доста повече от
60-70 на сто, както се сочи в изследванията. Изборите за евродепутати са показателни. От тях ще се
разбере узряла ли е нацията за промяна или кротко,
овчедушно продължава да преживя и търпи. Съмняваме се, че след нахокването на премиера нещо ще се
промени в многострадалната ни родина. Обслужващият го персонал е свикнал обилно да ползва облаги
от „стадото”. Вълкът козината си мени, но нрава –
никога. От подвикването на овчаря, дори от кривака му ползата не е голяма. Изходът е „стадото” да
престане да бъде такова веднъж завинаги.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Нахокване
скъпи и прескъпи базови машини модел 1985
г., снети от въоръжение
през 2005 г., той говори
за лобизъм към американците. Не може ли да
разбере, че е заповядано от Белия дом и точка.
Ами новогодишното му
поздравление към българите? Бива ли държавният глава да разстройва народа с всеизвестни истини за корупция,
бедност, загубено време! Целият актив на ГЕРБ
трябва да скочи срещу
него.
Налага се да се спрем
и на още един

гаф

Самият премиер посочи в знаковата си реч, че
БСП ги настига. Когато социологическата агенция
АФИС потвърди тези негови думи, той се разгневи и си изпусна нервите.
Можело всяка фирма „Рога и копита” да публикува каквото си ще. А Юрий
Асланов като член на Изпълнителното бюро на
червените предконгресно им дава предимство.
Апропо, със споменаването на знаковото произведение „Златният телец”
на Илф и Петров любителят на „Винету” бележи
ръст. Нищо чудно освен
преклонение пред образа на Кръстника на Марио Пузо да изпитва симпатии и към Остап Бендер. А що се отнася до
някакво „изпълнително
бюро”, социалистическата партия подобен орган
май няма. На всичко отгоре АФИС е факт от началото на демократични-
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Български

До ГлаВниЯ реДактор

Уважаеми господине,
Искам да ви споделя
мислите, които ме вълнуваха, когато наскоро
минах покрай НДК на
мястото на паметника, който беше разрушен. На същото място
ще се строи войнишки
паметник на загиналото войнство през
Балканските и Първата световна война от
първи и шести полк на
столичния гарнизон.
Полкове от същия гарнизон участват и във
Втората световна
война при Струма, Вардар, Пчиня, Драва и Мур.
И в нея геройски
загиват стотици дъщери
и синове на София. За имената на загиналите
при Вардар и Драва
няма да има място в
бъдещия войнишки паметник, защото са воювали в състава на Трети украински фронт
под командването на
съветския маршал Толбухин.
Безумие! Безкрайно
безумие на системата,
която убива!
В оная война при Одрин, Дойран, Беласица
и Тутракан бащите ни
проявиха чудеса от храброст и въпреки храбростта им отечеството ни претърпя две
национални катастроДостоен
ЖиВот

В Румъния се намира
село Галица, където до
1940 г. са живели само
българи. Дядото на Рад-

ка Желева бил много богат и имал много голяма
къща. Никак не се поколебал да остави всичко и заминава за България. Идват в село Иширково.Тук им дават земя
и къща.
Синът и снаха му току-що се били оженили. През 1942 г. се ражда сестрата на Радка Събка, а през 1944 г. е
родена и Радка. Има и
брат, роден през 1949 г.
Дядото на Радка бил
горд, че има трима внуци, три българчета. Рад-

фи и ужасни санкции от
порочните решения на
„мирните” парижки
конференции през 1919
г. – по-точно от грешно заченатия Ньойски
договор.
Свидни жертви дадохме и в Отечествената война, но победихме
световната мракобесна фашистка коалиция
Рим – Берлин – Токио. В
Първата

в София на 18 юни същата година и парад в
Москва на 24 юни 1945 г.
Днес безумното управление
възражда
войнишкия паметник в
столицата само на геройски загиналите синове на София през 1912
– 1913 г. И за победителите над фашистката световна коалиция
през 1944-1945 г. място в бъдещия

с в е товна война
освен „червените ескадрони” други победители не е имало. Ескадроните на пролетарския
поет от Самуилова
България – безсмъртния Христо Смирненски. Онази война завърши без парад на победата. Нашата, Отечествената, война завърши с парад на армията ни в Белград на 14
юни 1945 година, парад

в о й нишки паметник в столицата няма
да има.
В София е така, в
Пловдив също. В него
също няма никакъв паметник на войнишката бойна слава. Славата на Втора пловдивска армия е увековечена
в Родопите, из Пиринско и Струмско, из Беласица… - навсякъде. Само в Пловдив няма никаква следа от герой-
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ството на Одринската епопея, от Дойран
и Беласица, от Каймак
Чалан и Завоя на Черна. В Смолян, в Хисар,
в Раковски и Карлово
не е така. Там връзката между системата
и Съюза на ветераните и потомството ни
е завидна. Там за войнишките паметници се полагат синовни грижи, в училищата се разказват
спомени за бойната слава на
Никола Иванов,
Георги Тодоров,
полковник Серафимов, Борис
Дрангов…
Съюзът на ветераните от войните в Пловдив се надява, че мечтите му за
войнишки паметник в
града ще се осъществят, че рано или късно в някогашния двор
на Девети пловдивски
полк ще се появи втората Дрангова чешмичка с надпис „Тук
беше казармата на
Девети стражински
полк”.
Дядо Борис гърНЕВ
от дом „илинден”
в с. Бойково,
Пловдивско,
ветеран от войната
1944-1945 г.

Показвайте
хубавите, стари
български филми
Наскоро почина известният български актьор
Иван Ласкин. Млад човек
в разцвета на силите си.
Българските медии отразиха широко този тъжен
факт. В социалните мрежи
пък имаше най-различни
противоречиви мнения за
живота му. Но най-доброто, което направи Българската национална телевизия, бе, че излъчи филма с негово участие „Хайка за
вълци” по едноименния роман на нашумелия навремето гениален белетрист Ивайло Петров. И какво видяхме? С голямо удовлетворение наблюдавахме едни прекрасни български актьори от поколението на
Ласкин – Валентин Танев, Николай Урумов, Малин
Кръстев и отишлия си също така рано и нелепо Чочо Попйорданов. Видяхме неповторимия Стефан Данаилов! А колко бяха убедителни в своята забележителна актьорска игра! И как литературната основа на
сценария придаваше живост, неповторимост и красота на играта им! И повярвайте ми – изпитах гордост и
нескрита естетическа наслада! И тук си дадох и обяснение за отчаянието, което вероятно е терзаело Иван
Ласкин през живота му и го е довело до състоянието да посяга към чашката, а именно – липсата на реализация в днешното бездуховно време. Това вероятно е и драмата на много хора на изкуството у нас –
те нямат възможност да проявят своите способности.
А ако се даваха пари от държавата за наши продукции, а не за безброй евтини и пошли американски екшъни или за създаването на тъпи риалити формати,
може би много актьори, както и други млади хора с
артистични дарби щяха да са доволни от своя живот
и нямаше да се стига до подобен духовен и в крайна
сметка – и физически упадък на нацията. Нека поне
се направи най-малкото – националната телевизия да
показва макар и стари, но хубави български филми!
И то не само когато някой умре!
у. ПЕТкОВа

Áîæиÿ слóæитåлка
ка учила до седми клас в
родното си село и искала да продължи образованието си в Силистра,

но майка й се разболява и тя трябвало да работи в ТКЗС-то на нейното място. Още от малка обичала да пее. Била солистка в училищния хор. Знаела много
песни.
Лелите й и двете й
баби също пеели. Дядо й бил гъдулар. Единият й братовчед свирел на гъдулка, а другият - на акордеон. Омъжила се за младеж от селото. Много години работила в кравефермата,
винаги била първенец

и получавала много награди. После продължила да работи в селкоопа и там се пенсионирала. Има три деца - дъщеря Димитринка и синове Неделчо и Живко. Те
имат средно образование. Радка има четирима внуци и трима правнуци.
Загубва съпруга си и
вече 15 години живее
сама. Още от млади години посещавала църква и била много доволна, когато свещеник Добри Чаков я поканил да
работи в църквата. Тя

го цветя и красива градина. Радка се грижи
за храма с голямо желание.
На голямата пещ в
църквата тя пече курбаните за храмовете в
Иширково, Брадвари,
Сърпово, Йорданово,
Смилец и Калипетрово.
Всичко върши с голямо
удоволствие. Знае, че
това го прави за бога.
След пенсионирането си започва да посещава клуб №1 и там
пее заедно със сестра
си Събка.
Тя вярва в бог и в не-

красивата градина, сътворена от радка
успя да преобрази дво- гово име прави всичко
ра на храма. Едва ли има от сърце и душа. Смяцърква с толкова мно- та, че е благослове-

радка Желева

на от него да се грижи за църквата "Свети
Илия". През 2019 г. ще
отбележи своя 75-годишен юбилей. Тя крачи с бодри крачки към
него.
Да й пожелаем още
дълги години да е жива и здрава, да пее и с
песните си да просла-

вя китното село Иширково. Рядко се срещат
днес толкова благородни хора. На всекиго ще
каже добра дума и ще
окаже помощ при нужда. За всичко това ти
благодарим, Радке!
йорданка ЖЕкОВа,
силистра
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От стр. 1
На хората от най-близкото си
обкръжение обяснява, че я е избрал заради българския й произход. Когато през 1552 г. Иван
Грозни превзема столицата на
тогавашната Волжка България Казан, той се обявява за цар на
руси и българи, но понеже избива голяма част от последните, над него тегне проклятието
на последната българска царица Сююмбике: руските царе и
техните царства да бъдат противни на Бога, докато на престола не седне българин.
Това се оказва съвсем вярно,
защото именно по времето, когато цар е Борис Годунов, който е с български произход, царството се стабилизира и бележи разцвет. Сега според Михаил, понеже той е русин, на трона до него трябва да седне българка, за да не тегне проклятието над царя и господарството.
Евдокия наистина има български произход. Дядото на нейния
баща е брат на кан Акрам и на
Сююмбике, който след превземането на Казан създава в При-
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Áúëãàðêà â îñíîâàòà íà ðóñêà äèíàñòèÿ
кавказието независимо българско владение, което просъщест-

вува 110 г. Така през 1626 г. Евдокия става руска царица. Тогава тя е на 23 г.
Цар Михаил иска да му се
роди наследник. Първото дете

Грешки при
приготвяне на яхнии
Най-вкусна е яхнията, когато правилно
е приготвена запръжката от лук и брашно.
Брашното се добавя, след като лукът стане
прозрачен.
След добавяне на брашното пърженето
продължава, докато стане златисто. Тогава се
добавя червен пипер и
се разбърква
добре,
к а т о
се разрежда
с малко топла вода.
Яхнията,
приготвена с
такава
запръжка, е
вкусна
и ароматна. Ако добавите брашното, когато
лукът вече е златист, той ще изгори, докато
брашното стане златисто. Яхнията ще е тъмна,
с горчив вкус и неприятна миризма.
Ако добавите вода, преди брашното да е
станало златисто, а лукът вече се е позлатил,
яхнията ще мирише на сурово тесто и няма
да има вид и цвят.
Ако залеете запръжката със студена вода,
се получава вкусен сос, но месото няма да го
попие. Ако я залеете с вряла вода, месото ще
е вкусно, а сосът – безвкусен. Но ако водата е
топла, и сосът, и месото ще са еднакво вкусни. Не гответе яхнията на силен огън! Той не
ускорява, а забавя приготвянето на храната.
Ако нямате време, а искате ястието да изглежда апетитно, налейте в него една кафеена
чаша студена вода и оставете пет пъти да заври на слаб огън, като пет пъти поред я свалите от котлона.
Ако след като яхнията е готова, я оставите
да се запече за три-четири минути във фурната, тя ще бъде много по-вкусна и апетитна.
А за да е още по-вкусна, месото трябва да е
нарязано на не много едри парчета, като костите трябва да са отстранени, без да са оставени малки парченца.

обаче е момиче, второто също,
едва третото е момче. Евдокия
ражда 10 деца,
но по необясними причини
почти всички
умират в ранна
възраст. Лично патриархът ги кръщава в златен купел, на момчетата леят куршум, на момичетата вплитат
в косите перли, но нищо не
помага – децата умират найчесто на възраст между 3
и 8 г.
Понеже никой не може да обясни причината, се обръщат към един
странстващ монах, за когото
се знае, че е пребродил много земи, изчел е старинни пи-
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ай-лесният начин да си направите свой собствен парфюм за коса е, като използвате етерични масла. За целта
трябва да капнете няколко капки
масло в малко вода, да разклатите добре бутилката и да напръскате косата. Препоръчваме ви следните аромати:
иланг-иланг. Наситен флорален аромат със свойства на афродизиак.
мандарина. много сладък и
освежаващ аромат с отпускащо
действие, което подобрява настроението и внася в деня ви усещане за щастие.
Бергамот. Той е ключът, придаващ на черния чай характерния
му мирис. много специален аромат е, с антидепресивно действие.

сания, слави се като вещ лечител, а даже прави и разваля магии. Цар Михаил нарежда да го
намерят и да го доведат в двореца. Когато на монах Инокентий му казват за какво са го повикали, той иска срок 2 месеца, преди да даде отговор. Не
е известно къде е ходил през
това време, но когато се връща в Москва, казва на цар Михаил и на царица Евдокия, че
трябва да заченат следващите си деца в Казан и тогава те
ще бъдат опазени от болести
и смърт. Така се раждат Наталия и Алексей, които доживяват до зряла възраст.
Осигурила наследник
на трона, Евдокия се отдава на държавническа дейност. Създава първата библиотека в Москва и разкрива светски училища за
юноши и девойки. По нейна идея към манастирите се
създават лечебници и приюти за сираци, които под-

помага със средства от царската хазна.
Така се поставя началото
на Романовата династия, която управлява Русия до 1917 г.
По странно стечение на обстоятелствата има много прилики във фактите и събитията, когато е създавана династията и когато е престанала
да съществува.
Цариците не са рускини, а
българка и германка. Наследниците се казват Алексей, които не са с добро здраве и за
тях се грижи монах. Династията се създава по време на
война с шведите и престава
да съществува по време на
Първата световна война.
При възкачването си на
престола Михаил Романов се
е намирал в Ипатиевския манастир, а последният император Николай ІІ Романов е убит
в Ипатиевата къща.
Доц. йордан ВасилЕВ,
д-р по история

Как да ароматизираме косата

Жасмин. Нежен, деликатен и
отпускащ. комбинира се отлично
с много други аромати.
лимон. Дава усещане за чистота и свежест. комбинира се идеално с други цитрусови аромати.

как да използвате етеричните масла. Налейте
парфюма в бутилка с пулверизатор и напръскайте косата си от разстояние около 20 см. уверете се, че сте
ароматизирали косата си по
цялата й дължина. Не бива
да я навлажнявате прекалено много. след това може да масажирате косата си
или да се срешете, за да сте
сигурни, че парфюмът се е
разнесъл равномерно.
Препоръчваме ви да носите
парфюма в дамската си чанта. можете да го нанасяте и когато сте
били под въздействието на силни неприятни миризми.

За вашата трапеза

Целината - здравословният
в сгорещено ио, ред зеленчуци, ред
зелен÷ук пържват
олио от двете страни месо и така всичко се
до зачервяване. Поднася се с кисело мляко и
зеленчукови салати.

×омËеÊ

Продължение от бр. 4

ÏÀÍÈÐÀÍÀ

Необходими продукти: 400 г целина, 2 яйца, 40 г брашно, 30 г галета, 80 мл олио, 200 г
кисело мляко, черен пипер, сол
Приготвяне: Целината се обелва и на глави
се сварява на пара или
в малко вода, посолена
на вкус. Нарязва се на
правилни филии, които се поръсват със сол
и черен пипер. Последователно се потопяват
в брашното, разбитите
яйца и галетата и се из-

Продукти: 1200 г
свинско месо, 3 глави
кромид лук, 1 глава чесън, 2 моркова, 500 г гъби печурки, 500 г картофи, 1 ч. ч. вино бяло, 1 ч. ч. вода, 100 мл
олио, 3 стръка магданоз
пресен, 1 глава целина,
2 щипки черен пипер
млян, 2 щипки сол
Приготвяне: Месото се
реже
на големи
хапки, лукът - на
шайби,
чесънът
и морковите - на колелца, картофите
- на големи парчета, гъбите - на ивици. В дъното на гювеча се слага ол-

редува. Накрая се слагат виното, олиото и вода. Захлупва се с капак.
Ястието се пече във фурна на бавен огън около
4 часа.

ÌÓÑÀÊÀ
Продукти: 4 глави целина, 5 глави лук,
нарязан на кръгчета, 4
скилидки чесън, нарязан на ситно, 3 с.
л. олио, 500 г пресни или консервирани домати, обелени и нарязани на
ситно, 1
връзка магданоз, нарязан на
ситно, 1
лимон, 1 ч.
л.майоран,
сол на вкус,
черен пипер
на вкус
Приготвяне:
Целината се обелва и
се нарязва на кръгчета

с дебелина 1 см. Вари
се 2-3 минути във вряща
подсолена вода и се нарежда на дъното на огнеупорен съд за печене.
В олиото се задушават
лукът и чесънът, като
омекнат, се добавят доматите, майоранът, магданозът, сол и пипер на
вкус. Сместа се
из-

сипва
върху целината. Лимонът се обелва, нарязва
се на кръгчета и се нарежда върху доматената смес.
Ястието се пече в умерена фурна, докато остане на мазнина. Може
да се сервира топло или
студено.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

1.II. - 7.II.2019 г.
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45

ПЕТЪК, 1 февруари
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Дързост и красота
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
БНТ 2

ПЕТЪК, 1 февруари
6:00 Приказките на щурчето
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Световните градове на
България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Слънчеви рисунки
16:25 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 45 градуса по Фаренхайт
- Георги Минчев /композиторът на 80 години/
19:00 Олтарите на България
19:10 10 000 крачки
19:20 Прекрасен живот
20:40 Днес и утре
21:10 Стани богат
22:00 Клуб “История.bg”
23:00 По света и у нас
23:25 Одисеята на Жак-Ив Кусто
1:25 Натисни F1
1:40 Музика, музика...
2:10 В близък план
2:40 Прекрасен живот
4:00 Откакто свят светува
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
БНТ 4
ПЕТЪК, 1 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Ново 10 + 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене
2:10 Панорама с Бойко Василев
3:15 История.bg
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Най-гледаните

30.I. - 5.II.2019 г.

21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Джайв ейсес /Великобритания/
0:20 Мари и Брус
1:50 Култура.БГ
2:50 100% будни
3:55 Днес и утре
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 2 февруари
Пиксел Пинки 2
Диноотряд “Кунг-фу”
Внимание, роботика
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
6:05
6:30
6:50
7:15
7:45
8:00
8:30
9:00

СЪБОТА, 2 февруари
Часът на зрителите
Пирински соколи
Сид – дете на науката
Внимание, роботика
Гимназия „Черна дупка“
Многоликата Япония:
Земята е само една
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:20 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи
16:15 Опечалена фамилия
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Вечната Аделайн
22:20 Европейски маршрути
22:35 По света и у нас
22:50 Концерт на Мат Бианко
23:50 Добър ден с БНТ 2
0:50 Туристически маршрути
1:20 Вечната Аделайн
3:10 Време за губене
3:40 1014 - последната година
на Самуил
4:30 Световно наследство
4:50 Рецепта за култура
5:40 Домът на вярата
6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 2 февруари
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:05 Рецепта за култура
11:00 Клуб “История.bg”
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Бащи и синове
14:10 Знаци по пътя
14:40 Златен фонд на БНТ: “Телохранителят”
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Откога те чакам /по случай юбилея на Цветана
Манева/
22:25 Умно село /художникът
Греди Асса на 65 години/
23:15 По света и у нас
23:30 Часът на зрителите
0:00 Рецепта за култура
0:50 Златни ръце
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори
3:00 Открито с Валя Ахчиева
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тв програми

Български

Благоев
15:00 Трудна любов /по случай
юбилея на Цветана Манева/
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Колизеумът - Римската
арена на смъртта
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Умно село /по повод
юбилея на Стоянка Мутафова/
21:30 Вчерашни целувки
22:35 По света и у нас
22:50 Студио “Х”: Червеният
телефон: Преследване
0:25 Любов и 45-ти калибър
2:05 Мари и Брус
3:40 Колизеумът - Римската
арена на смъртта
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 3 февруари
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки 2
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Светлин Русев.Усещане
за вечност
14:00 Библиотеката
15:00 Истинският рицар
16:20 Кралско вариететно шоу
2014г.
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Дискавъри: Възходът на

човечеството
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Децата на Хуан Ши
По света и у нас
Сент Амур
Студио “Х”: Червеният
телефон: Преследване
2:50 Дискавъри: Възходът на
човечеството
3:45 Туризъм.бг
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 4 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 1993
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 1993
3:20 Малки истории
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 5 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 1993
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 1993
3:20 История.bg
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

СРЯДА, 6 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хайка за вълци
22:00 1993
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 1993
3:20 Библиотеката
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

ЧЕТВЪРТЪК, 7 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето на
живо
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Комисар Монталбано:
Деликатна история
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен
Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Комисар Монталбано:
Деликатна история
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

НЕДЕЛЯ, 3 февруари
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката
Приказките на госпожа
Виола
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Soprano Турецкий
13:50 5 минути София
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Салто мортале
16:20 Златни ръце
16:30 „Русият и Гугутката“ /85
години от рождението
на актьора Петър Чернев/
17:30 На опера с БНТ 2: “Пепеляшка” от Сергей Прокофиев
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Дясната ръка на президента
21:25 Ново 10 + 2
22:25 Сингапур - градът на
лъва
23:20 По света и у нас
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Афиш
0:50 Пътешествия
1:20 Музика, музика...
1:50 Златни ръце
2:00 Дясната ръка на президента
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори

4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план

1:00
1:30
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:30

1:00
1:15
1:45
2:45
4:15

1:00
1:15
1:45
2:45
4:15
4:30
5:30

3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 България от край до
край 6
НЕДЕЛЯ, 3 февруари
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Бащи и синове
14:45 Олтарите на България
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Месец с филмите на
Татяна Лолова: “Звезди в
косите, сълзи в очите”
22:30 Нощни птици
23:30 Ретро спорт: Петър Попангелов /скиорът на 60
години/
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: “Пепеляшка” от Сергей Прокофиев
0:45 Библиотеката

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

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

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

ПОНЕДЕЛНИК, 4 февруари
6:00 Слънчеви рисунки
6:20 Култура.БГ
7:20 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
7:45 Още ли бродиш, Делчев
войвода
8:30 По света и у нас
8:45 Клуб “История.bg”
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Приказки на щурчето
16:20 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
22:30 Срещи на първия ред:
„Теодора Димова с братя
Миладинови“
23:00 По света и у нас
23:25 Soprano Турецкий
0:45 Натисни F1

Знание.БГ
60 минути за култура
Репетиция
Младите иноватори
Часът на зрителите
Кокиче в блатото
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Езерният град
Многоликата Япония:
Земята е само една
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ВТОРНИК, 5 февруари
6:00 Корабокрушенец
6:15 Култура.БГ
7:15 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
7:45 Разказвачът. Атанас Липчев - познатият непознат
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Душата на Давид
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Вкаменяване
16:15 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Новодомци”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Езерният град
20:50 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Американски обир

СРЯДА, 6 февруари
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Новодомци”
8:00 Истории с преселници
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: „Пепеляшка“ от Сергей Прокофиев
14:00 60 минути за култура
15:00 Световно наследство
15:20 Пътувай с БНТ 2
15:50 Енциклопедия България
16:20 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Деца на слънцето
20:50 Световно наследство
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 База „Клейтън“

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

2:15
3:15
4:15
4:45
5:45

Добър ден с БНТ 2
Малки истории
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории
СРЯДА, 6 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до
край 6
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента с Милен

Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Деца на слънцето
Шифт
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 7 февруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Знаете ли, че...
9:55 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
14:55 Пътешествия
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Енциклопедия България
16:25 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Лятна ваканция
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Брейвън
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 7 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
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ПЕТЪК, 1 ФЕВРУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит”еп. 20
15:00 Премиера: „Шест сестри” – сериал, с.4, еп. 37
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.3, еп.21
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни улици”– сериал, с.12, еп. 62
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Майка” – сериал, еп.3
21:30 Премиера: „Горчива
любов“ – сериал, еп.23
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”– сериал, с.11,
еп.8
01:00 „Вечно твоя” – сериал,
еп.3,4
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Папараци“ /п./– телевизионен таблоид
04:50 „Опасни улици” еп. 38
bTV синема
Петък, 1 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ривърдейл“
08:00 „Психиатрията Стоунхърст” – трилър (САЩ,
2014), режисьор – Брад
Андресън, актьори –
Майкъл Кейн, Джим Стърджис,
Бен Кингсли, Кейт Бекинсейл
10:30 Премиера: „Ривърдейл“
с.2
12:45 „Сделката на доктор
Парнасъс”
15:15 „Прелестни създания”
18:00 „Дървото на живота“ драма, фентъзи
21:00 „Стрелецът” - екшън,
драма, криминален (Испания, Великобритания,
2015), режисьор - Пиер
Морел, актьори – Шон
Пен, Жасмин Тринка,
Хавиер Бардем, Рей
Уинстън, Марк Райлънс,
Идрис Елба
23:30 „Разобличен“ - драма
(САЩ, 2016), режисьор
- Ги Малик Линтън, актьори - Киану Рийвс, Кристофър МакДоналд, Мира
Сорвино, Ана де Армас,
Лаура Гомез, Санди Техада
01:45 „Мръсно ченге“ - криминален, трилър (Испания,
САЩ, 2018), режисьор
- Робърт Мореско,
актьори - София Вергара, Карл Ърбън, Анди
Гарсия, Винсънт Спано,
Грейс Байърс
03:45 „Мир, любов и още нещо” - комедия, романтика, (САЩ 2012), режисьор
- Дейвид Уейн, актьори
- Дженифър Анистън,
Джон Д’Лео, Катрин Хан,
Малин Акерман, Пол
Ръд, Рей Лиота
бтв комеди
Петък, 1 ФЕВРУАРИ
06:00 „Теория за големия
взрив“
07:00 „Кое е това момиче”
08:00 „Модерно семейство“
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Фантастичното пътешествие до Оз“ - анимация, приключенски
(Русия, 2016), режисьори
- Владимир Торопчин,
Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
12:00 „Страхотни новини“
13:00 „Приятели“
14:00 „Ало, ало“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
18:00 „Страхотни новини“
19:00 „Кое е това момиче“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.5
23:00 „Приятели”, с. 9
00:00 „Тотал щета“ – комедия,
драма, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
- Джъд Апатоу, актьори - Колин Куин, Ейми
Шумър, Бил Хейдър,
Бри Ларсън, Даниел
Радклиф, Ванеса Байер,
Метод Мен, Джон Сина,
Тилда Суинтън, Рандал
Парк и др.
02:00 „Теория за големия
взрив“
03:00 „Модерно семейство“
04:00 „Приятели“
05:00 „Теория за големия
взрив“

Най-гледаните
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Български

тв програми

30.I. - 5.II.2019 г.

СЪБОТА, 2 ФЕВРУАРИ
06:00 „Джи Ай Джо: Сигма”
07:00 „Двама мъже и половина” с.11
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“
с.4
13:00 „Неочаквано щастие“
15:00 „Бригада Нов дом“
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „Аз, ти и
Дюпри“ - комедия (САЩ,
2006), режисьори - Антъни Русо, Джо Русо, актьори - Оуен Уилсън, Мат
Дилън, Майкъл Дъглас,
Кейт Хъдсън, Сет Роугън
и др.
22:00 Мегахит: „Истина ли
е...“ комедия, фентъзи,
романтичен (САЩ,
2005), режисьор - Марк
Уолтърс, актьори - Рийз
Уидърспун, Марк Ръфало, Донал Лодж, Дина
Уотърс, Бен Шенкман,
Джон Хедър, Рон Кенада
и др.
00:00 „Търсачът” – драма (Австралия, Турция, САЩ,
2014), режисьор - Ръсел
Кроу, актьори - Ръсел
Кроу, Олга Куриленко,
Ейлмъз Ердоган, Жаклин
Маккензи, Дениз Акдениз, Раян Кор, Джем Ялмъз, Исабел Лукас, Джей
Кортни, и др.
02:30 „Карбовски: Втори план“
/п./

НЕДЕЛЯ, 3 ФЕВРУАРИ
06:00 „Джи Ай Джо: Сигма”
07:00 „Двама мъже и половина” с.11
08:00 „Тази събота и неделя”
– предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Търси се“ – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица
13:00 „Трябва ти единствено
любов”
15:00 „Бавачката Макфий и
големият взрив“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Семейство Милър”
22:00 „Папараци“ – телевизионен таблоид
23:00 „Гравитация“ - фантастика, трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Алфонсо
Куарон, актьори - Сандра
Бълок, Джордж Клуни,
Ед Харис и др.
00:50 „Номер 42-ри“ - драма,
биографичен, спортен
(САЩ, 2013), режисьор
- Брайън Хелгеланд, актьори – Чадуик Босман,
Харисън Форд, Кристофър Мелони, Джуд
Тейлър и др.
03:00 „Търси се“ /п./ – токшоу
03:50 „120 минути” /п./ – публицистично предаване
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 4 ФЕВРУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит”еп. 21
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.4, еп. 38
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.3,
еп.22
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп. 63
19:00 bTV Новините
20:00 „Майка” еп.4
21:30 Премиера: „Горчива
любов“ еп.24
22:30 „Шоуто на Слави” 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”с.11, еп.9
01:00 „Вечно твоя” еп.5,6
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Cool…T” /п./–
лайфстайл предаване
04:50 „Опасни улици”с.12, еп.
39
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване

ВТОРНИК, 5 ФЕВРУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит”еп. 22
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.4, еп. 39
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.3,
еп.23
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп. 64
19:00 bTV Новините
20:00 „Майка” еп.5
21:30 Премиера: „Горчива
любов“ еп.25
22:30 „Шоуто на Слави” 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”с.11, еп.10
01:00 „Вечно твоя” еп.7,8
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Търси се“ /п./ – токшоу
04:50 „Опасни улици”с.12, еп.
40
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване

СРЯДА, 6 ФЕВРУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит”еп. 23
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.4, еп. 40
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.3,
еп.24
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп. 65
19:00 bTV Новините
20:00 „Майка” еп.6
21:30 Премиера: „Горчива
любов“ еп.26
22:30 „Шоуто на Слави” 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”с.11, еп.11
01:00 „Вечно твоя” еп.9,10
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Карбовски: Втори план“
/п./– документална поредица
04:50 „Опасни улици”с.12, еп.
41
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 7 ФЕВРУАРИ
06:00 „Малкото Пони: Приятелството е магия”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит”еп. 24
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.4, еп. 41
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.3,
еп.25
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп. 66
19:00 bTV Новините
20:00 „Майка” еп.7
21:30 Премиера: „Горчива
любов“ еп.27
22:30 „Шоуто на Слави” 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Кости”с.11, еп.12
01:00 „Вечно твоя” еп.11,12
01:50 „Преди обед” /п./ – токшоу
03:50 „Бригада Нов дом“ /п./–
социален проект
04:50 „Опасни улици”с.12, еп.
42
05:40 „Лице в лице” /л./ – публицистично предаване

Събота, 2 ФЕВРУАРИ
06:00 „Внимавай с бавачката“ –
трилър (Канада, 2017)
08:00 „Не и дъщеря ми“ - криминален
10:00 „Прелестни създания”
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:45 „Дървото на живота“
16:45 „Преди да заспя”
18:30 „Мъже на честта“ –
драма (САЩ, 2000),
режисьор - Джордж
Тилман Младши, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Джейми Лий Къртис, Том
Арнолд, Бил Пакстън, Тиа
Карере
21:00 „Гангстерски отдел“ –
драма, криминален,
екшън (САЩ, 2013), режисьор - Рубен Флейшър,
актьори - Шон Пен, Райън Гослинг, Ема Стоун,
Ник Нолти, Джош Бролин
02:15 „Готъм” – сериал
23:15 Cinema X: „Видението“
- трилър, ужаси (САЩ,
2012), режисьор - Тод
Линкълн, актьори - Ашли Грийн, Том Фелтън,
Себастиан Стан, Джулиана Гил, Рик Гомез, Ана
Кларк, Сюзан Форд
01:00 „Като на кино“ – предаване за кино
02:00 „Мир, любов и още нещо” - комедия, романтика, (САЩ 2012), режисьор
- Дейвид Уейн, актьори
- Дженифър Анистън,
Джон Д’Лео, Катрин Хан,
Малин Акерман, Пол
Ръд, Рей Лиота, Лорън
Амброус, Алън Алда,
Джъстин Теру
04:00 „Опасни дъщери“ драма, трилър (Канада,
2016), режисьор - Трент
Хаага, актьори – Ивон
Зина, Клер Ранкин

Неделя, 3 ФЕВРУАРИ
06:00 „Двойна самоличност”
08:00 „Преди да заспя”
10:00 „Любов сред лозята“
12:00 „Карго“ – мистерия
14:15 „Психиатрията Стоунхърст” – трилър
16:30 „Тайният живот на Уолтър Мити” - комедия
18:45 „В какво се превръщат
мечтите“ – драма, фентъзи, романтичен (САЩ,
Нова Зеландия, 1998),
режисьор - Винсент
Уорд, актьори – Роби
Уилямс, Куба Гудингмладши, Анабела Сиора,
Макс фон Сюдоф
21:00 Месец на Оскарите:
„Реката на тайните“
- криминален, драма
(Австралия, САЩ, 2003),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Шон Пен,
Тим Робинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фишбърн,
Ейми Росъм, Марша Гей
Хардън, Лора Лини, Илай
Уолък
23:45 „Съседското момче“
– драма, ужаси, романтичен (САЩ, 2015), режисьор - Роб Коен, актьори
- Дженифър Лопес, Райън Гузман, Иън Нелсън,
Хил Харпър, Бейли Чейс,
Джон Корбет, Кристин
Ченоует
01:30 „Видението“ - трилър,
ужаси (САЩ, 2012), режисьор - Тод Линкълн,
актьори - Ашли Грийн,
Том Фелтън, Себастиан
Стан, Джулиана Гил, Рик
Гомез, Ана Кларк, Сюзан
Форд
03:15 „21 грама“ - драма (САЩ,
2003), режисьор - Алехандро Гонзалес Иняриту, актьори - Шон Пен,
Наоми Уотс

Понеделник, 4 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ривърдейл“
08:00 „Дървото на живота“
11:15 Премиера: „Ривърдейл“
с.2
13:30 „Влюбеният Шекспир“
16:00 „Двойна самоличност”
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 Премиера в Месец на
Оскарите: „Ex Machina:
Бог от машината“ – драма, фантастика, трилър
(Великобритания, 2015),
режисьор – Алекс Гарланд, актьори – Домнал
Глийсън, Оскар Айзък,
Алисия Викандер, Кори
Джонсън и др.
23:15 „О, братко, къде си?“ –
комедия, приключенски,
криминален (Великобритания, Франция,
САЩ, 2000), режисьори –
Джоел Коен, Итън Коен,
актьори - Джордж Клуни,
Джон Туртуро, Тим Блейк
Нелсън, Джон Гудман,
Холи Хънтър и др.
01:30 „Ривърдейл“ с.2
03:30 „Гангстерски отдел“
– драма, криминален,
екшън (САЩ, 2013), режисьор - Рубен Флейшър,
актьори - Шон Пен, Райън Гослинг, Ема Стоун,
Ник Нолти, Джош Бролин
и др.

Вторник, 5 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ривърдейл“ с.2
08:00 „Опасни дъщери“ 10:00 Премиера: „Ривърдейл“
с.2
12:15 „В какво се превръщат
мечтите“ – драма, фентъзи, романтичен (САЩ,
Нова Зеландия, 1998),
режисьор - Винсент
Уорд, актьори – Роби
Уилямс, Куба Гудингмладши, Анабела Сиора,
Макс фон Сюдоф и др.
14:30 „Ex Machina: Бог от машината“
16:45 „Любов сред лозята“
– романтичен (Канада,
2016), режисьор –
Джейсън Бурк, актьори
– Емануел Вогие, Матю
Маккол, Кристофър Ръсел и др.
18:45 „О, братко, къде си?“
21:00 Премиера в Месец на
Оскарите: „Петдесет нюанса сиво“
23:30 „Обратна тяга“ - екшън,
драма, трилър (САЩ,
1991), режисьор - Рон
Хауърд, актьори - Кърт
Ръсел, Уилям Болдуин, Робърт де Ниро,
Джак Макгий, Доналд
Съдърланд, Скот Глен,
Дженифър Джейсън Лий
и др.
02:15 „Ривърдейл“ с.2
04:15 „Видението“ - трилър,
ужаси (САЩ, 2012), режисьор - Тод Линкълн,
актьори - Ашли Грийн,
Том Фелтън, Себастиан
Стан, Джулиана Гил, Рик
Гомез, Ана Кларк, Сюзан
Форд и др.

Сряда, 6 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ривърдейл“ с.2
08:00 „Реката на тайните“
11:00 Премиера: „Ривърдейл“
с.2
13:15 „Обратна тяга“ - екшън
16:00 „Дървото на живота“ драма, фентъзи (САЩ,
2011), режисьор - Терънс
Малик, актьори – Брад
Пит, Шон Пен, Джесика
Частейн, Фиона Шоу и
др.
19:00 „Пази си гърба“ – трилър
(САЩ, 2015), режисьор Джейсън Фурукава, актьори - Анн Лин Макорд,
Марк Ганиме, Дарла
Тейлър, Брент Стейт и др.
21:00 Премиера в Месец на
Оскарите: „Кутийковците“ - приключенски,
семеен, анимация (САЩ,
2014), сценаристи - Ирена Бригнъл, Адам Пава,
Алан Сноу, Антъни Стачи,
Фил Дейл, Вера Брозгъл,
режисьори - Антъни
Стачи, Греам Енейбъл
23:00 „Странният случай с
Бенджамин Бътън“ - драма, фентъзи, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор Дейвид Финчър,актьори
- Брад Пит, Кейт Бланшет,
Джулия Ормънд, Елиас
Котеас, Джейсън Флеминг, Тараджи П. Хенсън,
Тилда Суинтън и др.
02:15 „Ривърдейл“ с.2
04:15 „Съседското момче“
– драма, ужаси, романтичен (САЩ, 2015), режисьор - Роб Коен, актьори
- Дженифър Лопес, Райън Гузман, Иън Нелсън,
Хил Харпър, Бейли Чейс,
Джон Корбет, Кристин
Ченоует и др.

Четвъртък, 7 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ривърдейл“ с.2
08:00 „В какво се превръщат
мечтите“ – драма
10:30 Премиера: „Ривърдейл“
с.2
12:45 „Кутийковците“
14:45 „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.
17:45 „Странният случай с
Бенджамин Бътън“ - драма, фентъзи, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор Дейвид Финчър,актьори
- Брад Пит, Кейт Бланшет,
Джулия Ормънд, Елиас
Котеас, Джейсън Флеминг, Тараджи П. Хенсън,
Тилда Суинтън и др.
21:00 Месец на Оскарите:
„Хвани ме, ако можеш”
– драма, криминален
(САЩ, 2002), режисьор
– Стивън Спилбърг,
актьори - Леонардо Ди
Каприо, Натали Бай, Том
Ханкс, Дженифър Гарнър,
Джеймс Бролин, Мартин
Шийн, Кристофър Уокън,
Ейми Адамс, Натали Бeй,
Елизабет Банкс и др.
00:00 „Анна Каренина“ - драма
(САЩ, 2012), режисьор
- Джо Райт, актьори - Матю Макфейдън, Кийра
Найтли, Джуд Лоу, Арън
Тейлър-Джонсън, Алисия
Викандер, Кара Делевин,
Кели Макдоналд, Емили
Уотсън и др.
02:30 „Ривърдейл“ с.2
03:30 „Стрелецът” - екшън,
драма, криминален

Събота, 2 ФЕВРУАРИ
06:00 „Теория за големия
взрив“
07:00 „Стъпка по стъпка“
08:00 „Любимци“
10:00 „Сам вкъщи” – комедия
(САЩ, 1990), режисьор Крис Кълъмбъс, актьори
- Даниел Стърн, Маколи
Кълкин, Джон Канди,
Джо Пеши, Джон Хърд и
др.
12:00 „Северополис“ - комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Дъглас Бар,
актьори - Тифани Тисън,
Джош Хопкинс, Бейли
Медисън, Макс Чарлз,
Кандис Глоувър и др.
14:00 „Ало, ало“ - сериал
16:00 „Приятели”
17:30 „Стъпка по стъпка“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Коледата невъзможна
2“ – комедия, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
– Алекс Зам, актьори
– Лари Дъ Кейбъл Гай,
Брайън Степанек, Антъни Карели, Кенеди
Клемънтс, Кърстен Робек
и др.
22:30 „Двама мъже и половина”
00:30 „Стъпка по стъпка“
01:00 „Модерно семейство“
02:00 „Любимци“
04:00 „Двама мъже и половина”

Неделя, 3 ФЕВРУАРИ
06:00 „Теория за големия
взрив“
07:00 „Стъпка по стъпка“
08:00 „Любимци“
10:00 „Коледата невъзможна
2“ – комедия, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
– Алекс Зам, актьори
– Лари Дъ Кейбъл Гай,
Брайън Степанек, Антъни Карели, Кенеди
Клемънтс, Кърстен Робек
и др.
12:00 „Фантастичното пътешествие до Оз“ - анимация, приключенски
(Русия, 2016), режисьори
- Владимир Торопчин,
Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
14:00 „Ало, ало“ - сериал
16:00 „Приятели”
17:30 „Стъпка по стъпка“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Сам вкъщи” – комедия
(САЩ, 1990), режисьор Крис Кълъмбъс, актьори
- Даниел Стърн, Маколи
Кълкин, Джон Канди,
Джо Пеши, Джон Хърд и
др.
22:30 „Двама мъже и половина”
00:30 „Стъпка по стъпка“
01:00 „Модерно семейство“
02:00 „Любимци“
04:00 „Двама мъже и половина”

Понеделник, 4 ФЕВРУАРИ
06:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
07:00 „Кое е това момиче” –
сериал
08:00 „Модерно семейство“ –
сериал
09:00 „Комиците и приятели“
– комедийно шоу
10:00 „Пистолет, куфар и три
смърдящи варела”
12:00 „Страхотни новини“
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Домашен арест“
18:00 „На по-добро място“ –
сериал
19:00 „Кое е това момиче“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.6
23:00 „Приятели” – сериал, с. 9
00:00 „Пистолет, куфар и три
смърдящи варела” комедия,криминален
(България, 2012), режисьор - Георги Костов,
актьори - Ивайло Захариев, Георги Кадурин,
Асен Блатечки, Деян
Донков, Тодор Доцев,
Пламен Великов, Иван
Савов, Дичо, Део, Влади
Въргала, Естер Симеони,
Рая Пеева и др.
02:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
03:00 „Модерно семейство“
04:00 „Приятели“ – сериал
05:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал

Вторник, 5 ФЕВРУАРИ
06:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
07:00 „Кое е това момиче”
08:00 „Модерно семейство“
09:00 „Домашен арест“
10:00 „Северополис“ - комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Дъглас Бар,
актьори - Тифани Тисън,
Джош Хопкинс, Бейли
Медисън, Макс Чарлз,
Кандис Глоувър и др.
12:00 „На по-добро място“ –
сериал
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „На по-добро място“ –
сериал
19:00 „Кое е това момиче“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.6
23:00 „Приятели” – сериал, с. 9
00:00 „Северополис“ - комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Дъглас Бар,
актьори - Тифани Тисън,
Джош Хопкинс, Бейли
Медисън, Макс Чарлз,
Кандис Глоувър и др.
02:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
03:00 „Модерно семейство“ –
сериал
04:00 „Приятели“ – сериал
05:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал

Сряда, 6 ФЕВРУАРИ
06:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
07:00 „Кое е това момиче”
08:00 „Модерно семейство“
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Дан в реалния живот“ –
комедия, драма, романтичен (САЩ, 2007) , режисьор – Питър Хеджис,
актьори – Стив Карел,
Жулиет Бинош, Дейн Кук,
Алисън Пил и др.
12:00 „На по-добро място“ –
сериал
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели“
– комедийно шоу
18:00 „На по-добро място“
19:00 „Кое е това момиче“
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.7
23:00 „Приятели” – сериал, с. 9
00:00 „Дан в реалния живот“ –
комедия, драма, романтичен (САЩ, 2007) , режисьор – Питър Хеджис,
актьори – Стив Карел,
Жулиет Бинош, Дейн Кук,
Алисън Пил и др.
02:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
03:00 „Модерно семейство“ –
сериал
04:00 „Приятели“ – сериал
05:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал

Четвъртък, 7 ФЕВРУАРИ
06:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
07:00 „Кое е това момиче”
08:00 „Модерно семейство“
09:00 „Комиците и приятели”
– комедийно шоу
10:00 „Който оцелее, ще
разказва“ - комедия,
уестърн (САЩ, 2014),
режисьор - Сет Макфарлан, актьори - Сет Макфарлан, Лиъм Нийсън,
Чарлийз Терон, Евън
Джоунс, Уес Стъди, Сара
Силверман, Нийл Патрик
Харис, Аманда Сайфред
и др.
12:00 „На по-добро място“
13:00 „Приятели“ – сериал
14:00 „Ало, ало“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „На по-добро място“ –
сериал
19:00 „Кое е това момиче“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „Ало, ало“ - сериал, с.7
23:00 „Приятели” – сериал, с. 9
00:00 „Който оцелее, ще
разказва“ - комедия,
уестърн (САЩ, 2014),
режисьор - Сет Макфарлан, актьори - Сет Макфарлан, Лиъм Нийсън,
Чарлийз Терон, Евън
Джоунс, Уес Стъди, Сара
Силверман, Нийл Патрик
Харис, Аманда Сайфред
и др.
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Рекорден брой Бейбибум в
посетители на Сурва столичния зоопарк

Над 7500 участници от България и Европа участваха в тазгодишното 28-о поред издание на фестивала на международните маскарадни игри – Сурва.
Събитието продължи 3 дни в Перник. Общият брой
на маскарадните групи беше 124, като 19 от тях бяха
от чужбина – Македония, Сърбия, Португалия, Италия, Испания, Турция. За пръв път дойдоха и групи
от Москва. Те заедно с кукери от цялата страна показаха маските, които цяла година са изработвали.
Поверието гласи, че колкото по-страшна е маската,
толкова по-бързо ще се изгони злото. „Злото се гони много лесно. Само желание трябва да имаш”, каза един от участниците. „Това е българското, което

За разлика от държавата в зоологическата
градина в София има бейбибум. Излюпили са
се много повече птици и са се родили рекорден
брой животни. 139 са новородените. Сред бебетата са малко кенгурче и еленче. Излюпили
са се и няколко лешоядчета.
За някои от животните има забрана за размножаване, тъй като няма условия за отглеждане на поколенията. Това са мечката, лъвицата и вълкът. Въпреки студа и винаги недостигащите средства животните и птиците се чувстват
страхотно, отчитат в зоологическата градина.
Ветеринарите полагат специални грижи за
бебетата и майките. Всички без изключение са
здрави и са добре.
В зоопарка се стараят условията, в които се

отглеждат бебетата, да са такива, каквито са в
природата. Тече и подмяна на най-остарелите
клетки и конструкции. Тигрицата вече е зад ново стъкло за наблюдение.
Част от животните и птиците в столичния
зоопарк се разхождат свободно по алеите въпреки студа. Други пък не желаят да излязат
от жилищата си. Най-претенциозен е слонът.
За сметка на това обаче камилата се чувства
добре на снежната покривка.

Варна - Европейски град на спорта

сме го наследили и ще продължаваме да го предаваме на поколенията”, сподели друг от участниците. Някои от чановете, които са основен атрибут на
костюмите, тежат по 50 килограма.
Посетителите, които достигнаха рекордните
250 000 души, не само хапнаха вкусна скара, но и
участваха в многобройните работилници за маски
– най-добрите майстори показаха какво са изработили. Редица забавления имаше и за децата.
Очаквайте в бр. 6 подробна информация за
събитието.

Д

арителска кампания събира средства за паметник
на Левски в Русе. Това обяви Искрен Веселинов, председател на
инициативния комитет за изграждане на
паметника.
Необходимата сума
е 130 000 лева, а досега са получени само 24 000 лева, като от
тях 20 000 са предоставени от общината, а останалите са постъпили
от членове на инициативния комитет.
Идеята е всички русенци да се чувстват
съпричастни, заяви
Веселинов. Затова организаторите ще предлагат картички, на които е изобразен проек-

Варна получи приза Европейски град на спорта за
2019 г. на официална церемония в Европейския парламент в Брюксел. "Благодаря от името на кмета Иван
Портних за оказаната чест.
През 2017 г. Варна бе европейска младежка столица,
затова следващата стъпка
логично бе да спечелим новата титла. Подготвили сме
спортен календар с над 200
събития, от които над 50 са
международни", заяви Кристиан Димитров, директор на
дирекция "Спорт" в Община
Варна, който получи приза.
Варна бе поздравена от Жан

Франческо Лупатели - президент на Федерацията на европейските столици и градове
на спорта (ACES), от Тибор Наврачич - еврокомисар по об-

Дарителска кампания

тът за паметник. Те ще
се продават на цена от 2
лева и така всеки гражданин, който купи кар-

тичка, ще може да подпомогне построяването
на паметника. Картичките ще бъдат предла-

гани в клуба на ВМРО,
а когато времето позволи, и на открити щандове в града.
На гражданите, които дарят над 100 лв., ще
им бъде връчена грамота. Дарителите на суми над 2000 лв. ще получат умалено копие
на паметника. Имената на благодетелите,
предоставили суми над
10 000 лв., ще бъдат записани на гърба на постамента.
Конкурсът за паметник на Апостола бе спечелен от проекта на
скулптора Даниел Кънчев и архитекта Силвия
Славова.

Мъжкото хоро в Калофер с нов опит
да влезе в ЮНЕСКО

Осемгодишният Християн от Калофер бе
най-малкият участник в традиционното мъжко хоро, което се изви в ледените води на Тун-

джа край балканското градче на Богоявление.
По традиция кръстът бе даден на Християн, а
представители на ЮНЕСКО наблюдаваха за втора година церемонията, която кандидатства за
световното културно наследство.
Миналата година мъжкото хоро беше дисквалифицирано, защото в Тунджа влезли не само
калоферци. Затова тази година организацията
бе желязна и до 8 часа сутринта във водите не
беше допуснат мъж извън Калофер.
Температурата в Калофер бе минус 15 градуса, а участниците в хорото бяха категорични, че водата е доста по-студена от миналогодишния Йордановден.

разование, култура, младежта и спорта, Андрей
Ковачев, евродепутат.
"Варна е град с богати
спортни традиции, гордеем се не само със своите олимпийски и световни
шампиони, но и с активния масов спорт, в който
се включват хиляди граждани“, заяви тогава кметът пред гостите. Той припомни, че през годините Варна е била домакин
на шахматна олимпиада, на
28 световни и 36 европейски
първенства, на стотици международни турнири, ралита,
регати.

„Сърцето на
Поморие” затуптя
На две места в Поморие наскоро бяха поставени големи метални сърца, в които ще се събират
пластмасови капачки в полза на акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ - Поморие. Кампанията започна по идея на кмета Иван Алексиев, като

целта е събраната пластмаса да бъде продадена и
със средствата от нея да се закупи реанимационна
маса за новородени.
Едното сърце бе монтирано пред сградата на Община Поморие, а другото – пред клона на "Български пощи" в кв. Свети Георги.
„Вярвам, че скоро поморийското АГ отделение
ще се сдобие с ново съоръжение в помощ на всички новородени деца. Убеден съм в успеха на благотворителната кампания, но най-хубавото е, че тя
ще ни обедини и мотивира за други подобни каузи
и за много добри дела”, каза кметът Иван Алексиев.
Заедно с председателя на общинския съвет Адам
Адамов той пусна първите капачки в двете метални сърца. Примерът им бе последван от десетки
жители и гости на града.
Сърцатата инициатива на Поморие, Каблешково
и Ахелой очаква своите нови последователи!
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Зверски побой за 35 лева

83-годишната
Иванка живее сама
в къщата си в Гурково. Малко преди полунощ чула шум. В
този момент в стаята на възрастната
жена нахлул нападател и започнал да
я бие. Преровил стаята и намерил в едно от чекмеджетата
20 лева. Тогава извадил нож и поискал
още пари. Възрастната жена му дала
още 15 лева от портмонето си.
След подадения сигнал 40-годишният нападател е задържан. Той е
хванат в момента, в който пазарувал в магазин
в селото.
Пробите показали,

че е дрогиран. Мъжът
е с множество присъди
зад гърба си. За последно излязъл от затвора
преди 2 месеца.
Пребитата възрастна
жена е настанена в неврохирургия в Стара За-

Циганка
удари
фелдшерка
Бързо производство за причиняване на лека телесна повреда на медицинска фелдшерка от Спешна помощ е започнато в РУ-Горна Оряховица.
През нощта, в полицията съдействие потърсила медицинската служителка. Тя обяснила,
че жена с малко дете е дошла
в кабинета и се държала агре-

Побойничката
сивно. Изпратеният на мястото
полицейски екип е установил,
че същата вечер 35-годишна
жена от Горна Оряховица е посетила кабинета заради болното си бебе. То било с висока
температура и се налагало да
бъде транспортирано до великотърновската болница.
Докато го преглеждали и
подготвяли за транспортиране обаче, жена се развикала и
ударила през лицето с телефона си фелдшерката.
Извършителката е била откарана с бебето в болница във
Велико Търново, но срещу нея
е образувано бързо производство.

Мним служител
на ТЕЛК обра дядо

гора. Лекарите уверяват, че животът й е извън опасност.
Иванка споделя, че за
първи път й се случва
подобно нещо, въпреки че живее сама от 27
години.

Хилядарки и
злато отидоха
при мошеници
71-годишна жена от Свиленград е станала поредната жертва на телефонни измамници, информират от ОД на МВР-Хасково.
Жената посетила
полицейското управление и съобщила, че
е измамена по схемата „Пари за операция
на близък роднина“.
Тя споделила, че в телефонния разговор не
успяла да разбере за
кой родственик й искат
пари за спешна операция, но събрала наличните си и злато.
Следвайки инструкциите на измамниците, жената оставила в
междублоковото пространство на ул. „Ген.
Скобелев“ 14 000 лева, два златни пръстена и гривна.
След като разбрала, че е подведена, сигнализирала до полицията в
Свиленград.

Шуменски полицаи разследват кражба на 1500
лева от частен дом в града, извършена в присъствието на 85-годишния собственик.
Преди престъплението извършителят се запознал с възрастния мъж в централната част на града. Забелязал, че човекът се придвижва с бастун,
и го заговорил. Обяснил му, че работи в ТЕЛК и
че имало програма, по която раздават безплатни
инвалидни колички на хора в нужда. Разказал, че
помогнал на много възрастни хора, предложил да
съдейства и на него. За целта му трябвало решението на лекарската комисия и 160 лева, като на
по-късен етап парите щели да му бъдат върнати.
Заедно отишли до дома на пенсионера.
След като видял къде съхранява парите си,
мнимият служител отвлякъл вниманието му, откраднал 1500 лева и бързо напуснал жилището,
като казал на възрастния човек, че ще го изчака
пред входа.
Малко след това шуменецът разбрал за кражбата и подал сигнал в полицията. По случая е образувано е досъдебно производство.

Арестуваха „муле”

Криминалисти от ОДМВР в Пазарджик задържаха
телефонен измамник.
До ареста се е стигнало след получена информация за телефонна измама. Непознат се е обадил
на възрастна жена от Па-

зарджик, представил се за
лекар и й казал, че дъщеря
й е претърпяла инцидент.
За това спешно била необ-

ходима операция, за която
трябвало да се плати 17 000
лева. Притеснената жената обяснила, че няма толкова пари в жилището си,
най-много може да събере
3000 лева. Непознатият пояснил, че и тази първоначална вноска е достатъчна за извършване на операцията, и дал насоки на
възрастната жена да чака
куриер, на когото да предаде парите.
Криминалистите изненадали и задържали
21-годишен мъж от село
Звъничево. Наложена му
е полицейска мярка за 24
часа.
По случая е образувано полицейско производство. В хода на допълнителните оперативни
действия, било установено, че в ролята си на "муле" задържаният е съпричастен и към две други телефонни измами на две жени - на 72 и 86 години, за 12
400 лева и златни накити.

Задържаха полицаи за рекет Агресия срещу
Петима икономически полицаи от столичното Четвърто РУ са задържани за рекет над
търговци - собственици на заведения.
Полицаите искали "такса спокойствие" от
търговци в столичния квартал "Лозенец", за
който отговаря Четвърто РУ, поясни заместник-главният прокурор Иван Гешев, като допълни, че става дума за организирана престъпна група.
За част от търговците вноската била непосилна, но не бе посочен нейният размер.

Хулиган замеря синагогата в София
Столични полицаи задържаха 35-годишен
мъж, заподозрян в увреждането на Софийската синагога в центъра на София. Сигнал за
счупен прозорец на молитвен дом е получен в
полицията. Деянието му
е уловено от охранителните камери.

Конфликти

Мъжът е установен в
хода на предприетите

действия. Той е отведен
в Трето РУ.
От еврейската общност
определиха извършеното
като "престъпление от омраза". Всичко това се случва в свещения за евреите
ден Шабат.
Никой не е пострадал.
Стъклата на храма бяха
подменени.

служители на реда

Два случая на агресия срещу полицаи са
установени в Сливен.
При първия случай полицейски патрул
се опитал да спре автомобил. Шофьорът
не се подчинил на сигнал "Стоп". Започнало преследване из целия град.
На едно от кръстовищата мъжът спрял
на червен светофар. Отново обаче се опитал да избяга, блъскайки полицейската кола и опитвайки се да прегази един от униформените. Полицаят се оказал на земята
и е с охлузни рани.
Шофьорът е задържан, а направената
проба за наркотици се оказала положителна.
При втория случай полицаи отишли да
помогнат на свои колеги в квартал "Надежда", където имало масов бой. Там мъж
извадил нож и сабя срещу униформените.
Един от полицаите му наредил да хвърли
хладното оръжие, но той замахнал със сабята към него.
След това обаче се подчинил и бил задържан. Направената проба за наркотици
също се оказала положителна.

30.I. - 5.II.2019 г.

Крими
хроника
Двама загинаха при
ремонт на бойлер
Двама мъже са починали при късо съединение в електрическата инсталация,
докато ремонтирали бойлер. Жертвите
са на 71 и 54 години.
Инцидентът е станал
в жилище на бул. "Русия" в Добрич. На място веднага са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, но
лекарите само са констатирали смъртта на
мъжете. Установено е,
че при ремонта на бойлера е станало късо съединение в електрическата инсталация, което ги убило.
Самобръсначка
уби мъж
Мъж на 27 години загина след токов
удар в банята си в село Черни връх, област
Бургас.
По информация на
дирекцията на МВР в
Бургас мъжът е взел
душ и решил да подстриже брадата си с
електрическа машинка. Той е бил бос върху
мокрия под и включвайки машинката в
електрически разклонител, се е получил токов удар.
Въпреки оказаната медицинска помощ
мъжът е починал.
90-гоДишен генерал
се простреля
90-годишният генерал-майор Йордан Касабов от Шумен е починал след прострелване.
Инцидентът е станал в
дома му.
Неврохирурзи от
МБАЛ-Шумен са се борили за живота му, но
прострелването в областта на главата се е
оказало смъртоносно.
Ген. Касабов е бивш
шеф на МВР-Шумен и
МВР-Разград.
шофьор ЗаловЕН
с наркотици
Шофьор на автобус
е задържан в Панагюрище след положителен тест за употреба на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в
Пазарджик.
Рейсът е превозвал
работници по линията Пазарджик-Панагюрище и обратно, а проверката на полицейските служители е била рутинна.
В автобуса е имало 12
пътници.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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древна традиция

Традициите във винопроизводството и
културата на виното по нашите земи са
по-древни и от самата българска държава.
В пределите, където са живели предците ни
- траките, то е било част от ежедневието
и езическите ритуали на племената. Свидетелствата са навсякъде: при археологически разкопки най-често се откриват съдове във формата на кани, ритони, амфори
или фиали, служили за поднасяне на вино.

Трифоновден
След Освобождението

В периода от края на
XIX и началото на XX век
се основават най-големите лозаро-винарски кооперативи, които превръщат винопроизводството
на страната от дребен частен бизнес в основа на бъдеща винарска индустрия.
Има няколко силни винарски центъра в страната, основани на доброволните
сдружения – кооперативите. Такива са Ловеч, Мелник, Пловдив-Пазарджик,
Плевен, Сухиндол, Сливен
и Чирпан. Приблизително
по същия начин са изглеждали винарските центрове и след 1944 г., когато
земята се национализира.
Масово се засаждат световноизвестни сортове
като каберне, мерло, мускат отонел, совиньон блан,
шардоне, траминер. Широко разпространение получава и грузинският сорт
ркацители.

При социализма

През 60-те и 70-те българската винарска индустрия се ориентира към
огромния пазар в Съветския съюз и бившия Източен блок. Тогава се построяват и огромните винарски заводи с възможност
за преработка до
50 000 тона грозде.
П р е з
80-те години българското вино започва да търси пазари
и на Запад
и постига
успехи във
Великобритания,
Германия,
Япония и
др., но около 90% от износа отива за
Русия.

След 1989 г.

Винарството се оказва
един от най-потърпевшите отрасли в периода на
демокрацията. Докато от
средата и до края на 80те години нашите вина са
се приемали добре зара-

ди съотношението ценакачество, от средата на 90те години продажбите започват да спадат.
Огромните винзаводи се приватизират и това предизвиква сериозни
сътресения, съкращения
на работници, закриване
и ограбване.
От 1991 г. с т. нар. „поземлена реформа” земеделската земя започва да
се връща на собствениците или на техни наследници. Изведнъж лозята у нас
се оказаха собственост на
двама, трима или много
повече наследници и това застана като основна
пречка пред потенциалните инвеститори. За винарните пък бе сериозен
проблем да контролират
качеството на изкупуваното грозде. Оттам – загубата на дори утвърдени
пазари.
От 2000 г. насам ситуацията започва да се променя. Много български
винари и чужди инвеститори успяха да осъществят проектите си за модерни изби и лозя. За броени
години из всички лозаровинарски райони изникнаха малки, средни и големи отлично проектира-

ни и добре оборудвани
нови винарни.
Като резултат от процеса на хармонизация на националното законодателство с изискванията на европейските регламенти от
2002 г. в България е въведен пълен контрол върху
засаждането на винени
сортове лозя.

1 февруари

Св. Трифон е мъченик, светец лечител, който
през 248 г. сл. Хр. бил посечен с меч. Роден в Малоазийската провинция Фригия, той произхожда от
област, която се смята за прародина 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.
Свети Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е в негова чест.
Народният празник Трифон Зарезан се почита
от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите. Някои го празнуват на 1 февруари (с религиозния празник), но повечето – на 14 февруари.
Имен ден отбелязват: Трифон, Трифона,
Трифко, Труфка, Траян, Траяна, Фуне, Фунчо,
Радка, Рачо.
Съгласно постановление на
Министерски съвет от 1960 г. България е разделена на пет лозаровинарски района.
Ето кои са те:

правки и билки.

Черноморски –
Източен

Източнобългарският район включва три
подрайона. Тук есента
е топла и продължителна, което е много благо-

Дунавска
равнина –
Северен

Севернобългарският район
обхваща цен-

тралната и
западната
част
на Дунавската
равнина,
ю ж н и я
бряг
на Дунав и
прил е ж ащите
му райони. Разпространени са сортовете мускат отонел, гъмза, каберне совиньон, мерло,
шардоне, алиготе, памид
и други. Тук се произвеждат качествени бели сухи вина, естествено пенливи вина и качествени
червени вина, които се
характеризират с богат

плодов аромат и свеж
вкус.

Тракийска низина –
Южен
Включва централните
части на Тракийската низина и части от Сакар. В
този район са концентрирани повечето от червените сортове грозде. Отглеждат се мавруд, мерло, каберне совиньон,
червен мискет, памид и
други. Климатичните условия на района, защитен от остри северни ветрове, благоприятства получаването на разкошни
богати, плътни, запомнящи се червени качествени вина. Вината от типично местния сорт мавруд
се ценят особено много,
защото съчетават аромата и вкуса на червени дребни плодове, под-

жава специфични климатични особености, приближаващи го до средиземноморските области. По долината на река Струма се отглеждат
местният сорт широка
мелнишка лоза, каберне
совиньон и мерло. Вината се характеризират с топли южни
тонове в аромата,
с пълнота във вкуса и богатство на
общите впечатления. Особено ценни са вината от широка мелнишка лоза, които са богати
и колкото по-стари са, придобиват
толкова повече екзотични и приятни
нюанси.

Розова
долина –
Подбалкански

приятно за натрупването на достатъчно захари
за получаването на фини бели полусухи вина.
Отглеждат се сортовете мускат отонел, димят,
шардоне, юни блан, траминер, совиньон блан,
който тук дава отлично по качество грозде,
и др. В този район се
произвеждат едни от
най-добрите у нас сухи
и полусухи вина, които
съчетават приятен плодов аромат, плътен вкус
и елегантна свежест в
края.

Долината
на Струма –
Югозападен
В този район са включени югозападните части от страната. По размери не е голям, но прите-

Подбалканският
район се разпростира на юг от Стара планина и има два подрайона - Източен и Западен. По южните склонове на Стара планина и в долината между нея и Средна гора
се отглеждат основно разпространеният сорт червен мискет, ризлинг, ркацители, каберне совиньон
и мерло. Тук се произвеждат главно бели
сухи и полусухи вина,
по-малко червени и
ароматизирани вина
с характерен приятен
плодов аромат, свеж и
хармоничен вкус. Тези
от местния сорт червен мискет са едни от
най-добрите представители на белите вина у нас.

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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т името на Българската асоциация
на пенсионерите
(БАП) честитя на всички
хора в България Новата
2019 година, в която още
в първите месеци ние, възрастните хора, вече обединени, трябва да покажем,
че сме все още най-многолюдната част от нашето

Съюзен живот

Читалища

Призив

гражданско общество и искаме да заявим, че сме с
възвърната вяра, с ново самосъзнание и със засилено
критично чувство за справедливост и равноправие.
Ето защо открито заявяваме, че ако най-сетне не
бъдем чути от нашите държавници и политици, ще
започнем незабавно целе-

Предконгресен устрем

Съюзът на ветераните от войните в община
Хисаря проведе предконгресна отчетно-изборна конференция в
салона на читалището,
където делегатите от
общината изслушаха доклада на управителния
съвет и на контролноревизионната комисия
и избраха ново ръководство и делегати за
ХІ конгрес.
В общинската отчетно-изборна конференция на Съюза на ветераните от войните участваха само потомци на
тези хора - един след
друг ветераните си
отидоха от този свят.
Все още има живи двама почти столетници.
Те са обгрижени от потомци, но поради студения ден си останаха вкъщи. В продължение на три часа потомците от Съюза на ветераните от войните разказваха за извършената дейност през 2017 –
2018 година, за войните
през 1912 – 1918 година
и победоносната Отечествена война 1944 –
1945 година.
Цялата дейност на
Съюза на ветераните от
войните и потомството
им както през годините,
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така и в този ден премина в образцов ред при
висока култура.
В онзи ден времето
бе хладно, намусено, но
делегатите, празнично

облечени, прииждаха в
подредения салон, онагледен с множество табла по стените със снимки от автопоходи до Одрин, Дойран, Драма, Кавала, Ниш, Харкан… В
уречения час химнът на
Родината и „Един завет”
– химн на Съюза, оповестиха началото на конференцията.
С кратко встъпително слово Игнат Султанов даде думата на
докладчика
Мария
Главчева. Делегати-

насочени действия и найнастоятелно ще искаме и
търсим конкретно решение от Народното събрание (НС) за осъвременяване размера на всички пенсии, приемане на Закон за
възрастните хора и изясняване на въпроса с т. нар.
„вдовишка добавка“, която трябваше да е 40% по
решение на НС, а от години е само 26,5%. Питаме
защо? Кой ще ни даде отговор? Достатъчно чакахме, господа! Търпението
ни е изчерпано! Загубени
бяха почти 30 години! Друга нация не би дала на своите управници толкова години да живее при такъв
стандарт на живот. Ние бяхме забравени от всички,
като тук ще се позовем на
те посрещнаха финала на доклада с бурни
аплодисменти и „браво”. Думата взеха цяла дузина потомци заедно с кмета на общината, председателя на
общинския съвет, свещеника на селото, учители, бизнесмени,
мъже и жени от
Средногорието –
литератори, историци, медици, общественици.
Във всяко слово
на делегатите възкръсваха имената
на участниците, започващи: „Моят дядо тръгна на война като на сватба”.
Най-вълнуващи бяха словата, цитиращи писмата от
фронта, заръките
на фронтоваците
от войнишкия окоп
до техните невести децата да пазят, коя нива
с какво да посеят.
От изворите на тази земя вълшебна вода извира, а от делегатите в салона – вълшебни мисли течаха.
Като потомци ще съхраним името на Съюза,
ще съхраним родовите
си корени.
Мария Главчева (на
снимката) бе преизбрана за председател.
Б. Гърнев, село
Бойково, Пловдивско

Честит юбилей!
Пенсионерският клуб “Надежда“ и Народно читалище „Георги Бенковски – 1900 г.“, с. Церово, Пазарджишко, проведоха
затрогващо тържество по повод
85-ата годишнина от рождението на о. з. подполковник Георги Трифонов. Ресторантът в
селото бе изпълнен с приятелите, гости, роднини, членовете на
ПК, които уважиха рожденика. С
поздравително слово към юбиляря се обърна Анна Иванова председател на клуба.
Последваха благодарствени слова от Тодор Кошлуков, Виолета Риджакова и други. Про-

четен бе и поздравителен адрес
от клуба на запасните офицери
- гр.Бургас.
О.з.подполковник Георги
Трифонов е завършил Висшето
военно артилерийско училище
„Георги Димитров“ - Шумен. Той
посвещава най-хубавите години
от живота си на Българската армия. Влага много знания и умения за нейното укрепване. За добра работа е награждаван с ордени.
След пенсионирането се завръща в родното си село Церово. Няколко години е председател на потребителната коопера-

израза, използван от майките на деца с увреждания, че системата ни убива и нас – възрастните хора, като по данни на НОИ
годишно си отиваме от този свят по повече от 100
хил. души. Какъв е коментарът на политиците на този факт? С такива шокиращо ниски размери на пенсии, формирани за повечето от нас още по времето
на социализма, продължаваме да кретаме жалко и тъжно. Ние се чувстваме определено забравени от всички, а сме граждани на нашата България
с достойно изпълнен родителски, граждански, обществен и държавен дълг и
затова, господа държавници и политици, трябва да

се замислите и да вземете
най-правилното, дори политическо решение с консенсус от НС за едно друго,
нормално, заслужено право за по-достоен живот на
възрастните хора, за да можем да довършим по-спокойно нашия житейски път.
Трябва стандартът на
живот на българина да стане приоритет №1 за всички управляващи оттук нататък! Свидетели сме какво е брожението и какво
става в повечето страни от
ЕС (Франция, Италия, Гърция и др.) и Русия по отношение на доходи, пенсии и достоен стандарт на
живот. А къде сме ние при
тази 30-годишна действителност? Промяна ни трябва, господа, и то бърза, за
да излезем от последните
места по всичко в ЕС след
10-годишно равноправно
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членство! В етап пред избори сме за нови български евродепутати през май
т.г., като дотогава ние очакваме да бъде решен нашият проблем и внимателно
ще следим и действаме с
ново отношение към всички, решили да участват в
изборите.
Ние от БАП призоваваме всички да разпространяват и дават широка гласност на този призив и да
бъдем готови заедно организирано да защитаваме
своите искания. Очакваме
пълна подкрепа отвсякъде! Повече забравени хора в нашата България не
трябва да има! Трябва заедно единни да направим
промяната!
Инж. Д. Кисимов,
гл. секретар на
БАП, 0888 716 946

Пример за подражание

През 2008 г. ръководството на клуба на пенсионерите реши да отпразнува петдесетгодишния юбилей (златна сватба) на семейства, сключили граждански брак през 1958
г. Но годините си бяха
казали своето и докато
умувахме кога, как и къде да проведем срещата, на помощ ни дойде
ръководството на БЧК в
Хаджидимово с председател д-р Мария Бугова,
чиито родители също
бяха юбиляри. Първата
среща бе трогателна,
емоционална и
весела
и затова се реши тези
срещи
да станат традиция.
В края
на 2018
г. тя се
проведе
в ресторант
„Катерина“. На
срещата присъстваха 13 двойки, които отбелязаха златна сватба,

ция - клон Церово. Подпомага откриването на малък обувен цех.
Участва активно в обществения и
културния живот на селото. Пример за неговото голямо родолюбие е откритата музейна сбирка в
дома му с богат снимков материал и битови предмети. Той е един
от учредителите на ПК “Надежда“.
В знак на вниманието и уважението му бяха поднесени много цветя и подаръци. Край богатата трапеза присъстващите си
припомниха случки от живота на
юбиляря.
Членовете на пенсионерския
клуб му пожелават да бъде жив
и здрав още дълги години.
Николинка Сердарова,
с. Церово, Пазарджишко

шест двойки - диамантена, а Мария и Костадин
Попови – 65 години семеен живот. На срещата
бе поканена последната
най-млада семейна двойка – Коджебашеви, за да
се поучат от дългогодишния живот на юбилярите
-връстници на родителите им. На вълнуващата юбилейна вечер присъства винаги кметът на
града Людмил Терзиев.
В словото си той пожела
здраве и щастие на юбилярите, да се радват на
внуци и правнуци и да
бъдат пример за подражание
на подрастващите поколения
за щастлив семеен живот.
При нас
винаги е
и д-р Мария Бугова, която никога
не забравя юбилярите, като
им пожела здраве и още
дълги години семеен живот.Тя не
ни забравя и като пациенти. Както винаги гости на тържеството бяха
и ръководството на БЧК,
гр. Гоце Делчев, водени
от председателя д-р Кочева. Заедно с пожеланията за здраве и дълголетие на юбилярите д-р
Кочева подчерта, че винаги са се учили от опита на Хаджидимово и никога няма да прекъснат
връзките.
По щастлива случайност на юбилея се събраха Тома Томов – председател на клуба на пенсионерите, Роза Русева –
зам.-председател на БЧК
Хаджидимово, и Алек-

сандър Косаков - почетен председател на клуба на пенсионерите, Хаджидимово.
Под звуците на сватбения марш дълголетните семейства се врекоха отново във вярност и любов, а чашите,
с които пиха за здраве
и дълголетие, вързани с
българския трикольор,
останаха за спомен от
собственика на ресторанта Катерина Варадева. Танцовият състав
с ръководител Георги Стамболиев поздрави юбилярите с няколко танца. Групата за стари градски песни с ръководител Димитър Милушев пя песни от времето на юбилярите. Тук
семейства Бозови и Косакови не издържаха на
емоциите и се присъединиха към групата, за
да си спомнят за младите години – песните на
тяхната младост.
Ръководител на това мило и емоционално тържество бе Карамфила Терзиева, член на
ръководството на БЧК.
Оркестър от жива музика създаде настроение
за хора и танци. Накрая
поетът краевед г-н Косаков подари по една от
шестнадесетте си книги
с автограф за спомен от
срещата.
Александър Косаков,
гр. Хаджидимово,
обл. Благоевград
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Червените – Сталинградската битка
в атака
От стр. 1
В основата на разискванията бе „Визията за развитие на България“. Тя след
одобрението на присъстващите се превръща в предизборна програма, а впоследствие и в програма за
управление.
Припомняме, че за да
стигнат до хората, социалистите тръгнаха с разяснение
на документа по села и градове. Обсъдиха го с 39 хил.
души при 500 посещения
и срещи, внесоха 924 промени в първоначалния вариант. За нас, пенсионерите, изключителен интерес
представлява намерението
за пълно преизчисляване на
парите ни на базата на актуализиран среден осигурителен доход. Подобно чудо
се случи при предишно управление на БСП и получихме ръст на пенсиите от 40
до 80 на сто.
„Не е нормално хиляди
българи да оцеляват с по
200 лв. месечно!“, категорична бе от трибуната лидерката на левите. Друг момент е свързан със здравеопазването. Болниците и лечебните заведения да престанат да са търговски дружества. Нарушена е конституцията, в която е записано,
че медицинското обслужване на гражданите трябва да е

БЕЗПЛАТНО

както и образованието, важно положение за бъдещето на внуците ни.
Много бяха и другите направления, чието привеждане в действие ще промени
модела на изпълнителната
власт. Прекратяване на порочната практика за спойка на парите с политиката,
водеща до корупция и създаване на паралелна олигархична държава, дърпаща конците на реалната такава. Това ще премахне съществуващата несправедливост 1% милионери да богатеят на гърба на всички останали. Единадесет милиарда евро ежегодно изчезват в
сивата икономика, което е
невъзможно без помощта
на институциите, отговарящи за разпределението на
бюджета, обществените поръчки и т.н.
„Народът е поробен и
живее в страх. Този модел
ни убива и трябва да бъде
сменен!“, прозвуча в изказванията на ораторите. Както и: „Премахването на авторитарната власт ще пре-

крати потъпкването на свободата, в това число и свободата на словото.“
Конгресът отдели особено
внимание на прокурорското обвинение срещу журналистката Елена Йончева. Общото мнение бе, че става дума за

ПОЛИТИЧЕСКА САМОРАЗПРАВА

с опонент, изваждащ на показ безобразията на властниците. Още повече че ден след
като името й бе споменато в
негативен план от Б. Борисов на „работната среща“ на
ГЕРБ, държавното обвинение
се задвижи. Няма как то да е
обективно в дадения случай
– ръководителят му, както бе
оповестено от бившия градски прокурор Кокинов, е лично назначение на премиера.
Фактът, че колежката Йончева е ползвала средства от
КТБ, обявявана от първия кабинет на Борисов за водеща
финансова институция, а собственикът й – награждаван
лично от Цв. Цветанов като
„Най-добър икономист на
годината“, не я прави престъпник. Седем документални
филма при сомалийските пирати, в обсадения сирийски
град на терористите Алепо
и от други горещи точки на
света са показани по телевизията на Цветан Василев. Кой
знае защо не се предприемат
необходимите мерки беглецът в Белград да бъде изправен пред съда. Сигурно по високите етажи на властта се
страхуват той да не разкрие
кои всъщност са се обогатили от съсипването на четвъртата по значимост банка в родината и каква бе ролята на
прокуратурата.
В емоционалното изказване г-жа Йончева бе категорична, че опитите да се
запуши устата й ще останат
неуспешни. Корнелия Нинова добави: „В близко време
по нашата Българска свободна телевизия ще бъде излъчено разследване на Елена
с показване на документи,
доказващи участие на министри в корупционни схеми.“
Може пък това да е същинската причина за стоварването на прокурорската бухалка
върху нея.
Конгресът прие декларация в защита на изключително популярната и обичана не само у нас, но и в чужбина журналистка и показа,
че социалистите възстановяват традицията да застават рамо до рамо до своите другари, бранейки истината.

Няма да правим сравнения между двата форума на
водещите политически сили в страната. Но не ще премълчим извода, проследявайки работата им, че гербаджиите са уплашени и се готвят за отбрана. Кой ще спечели, зависи от нас, гласоподавателите, от умението
да вникнем в програмите им, в идеологията, в намеренията за бъдещето на онези, които желаят да управляват. И дали го искат заради собствено обогатяване или ги е грижа за благополучието на затъналата в
блатото на бедността нация.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

От стр. 1
Навремето Хитлер заявява: "Руснаците са
на края на силите си." Това обаче се оказва огромна заблуда. Вермахтът действително успява да завладее по-голямата част от
града до средата на ноември - и то въпреки
огромната съпротива. Същевременно обаче Червената армия започва контраофанзива от два фронта и обкръжава германците.
Още в края
на
ноември
1942 г. цялата Шеста армия на Вермахта и части от
подкрепящата я Четвърта танкова дивизия - близо
300 000 души
- са обградени. По заповед
на Хитлер обаче те трябва на
всяка цена да
удържат позициите си. Подобна
заповед дава и Сталин още през юли:
"Нито крачка назад."
Тъй като нито една от страните не
отстъпва от позициите си, на бойното
поле възниква нещо като котел. Положението в него бързо се влошава. Снабдяването на войниците от Вермахта
се осъществява посредством въздушен
мост. Само че то не
успява да задоволи
нуждите им. С напредването на Червената
армия снабдяването става още по-трудно.
В зимните месеци температурите падат до
минус 30 градуса. И така повечето от заклещените в "котела" германски войници
умират не в битка, а от глад и студ.
Въпреки това генерал Паулус все още
стриктно спазва заповедта на Хитлер да се
бият "до последно" и на 8 януари 1943-а от-

хвърля съветското предложение за капитулация. На 29 януари, когато положението
вече е напълно безнадеждно, Паулус изпраща до Хитлер по телеграф следното съобщение: "Шеста армия поздравява своя фюрер
по случай годишнината от идването ви на
власт. Над Сталинград още се развява знамето с пречупения кръст. Нека за сегашните и бъдещите поколения нашата битка бъде пример
за това никога да не
капитулираме - дори и в найбезнадеждното положение. Тогава Германия ще победи. Хайл,
майн фюрер!"
Само че
верността
на генерал
Паулус към Хитлер не е безгранична. На
31 януари, когато Червената армия нахлува в неговата главна квартира, разположена в мазето на едно кафене, главнокомандващият е пленен. Той забранява на
офицерите си да се самоубият - те трябва
да споделят съдбата на редовите войници. Германските войски капитулират. Междувременно "котелът" е разделен на южен
и северен. В края на януари германските
войници в южния "котел" се предават. На
2 февруари се предават и войниците от северната част. Те са арестувани от руските
въоръжени сили.
В битката при Сталинград загиват половин милион руснаци, между които и много цивилни граждани. Близо 40 000 от тях
са убити при бомбардировките още през
първите дни. Около 75 хиляди руснаци остават в града до края на битката. От германска страна загиват между 150 000 и 250
000 души. А от стоте хиляди германски военнопленници оцеляват едва 6000. През
1956 г. те се завръщат в Германия. Сред
тях е и Паулус. Умрял на 1 февруари 1957
г., в деня на капитулацията на своята армия в Сталинград.

Герб се износва

Продължение от бр.4
Ние, българите, обаче винаги се оглеждаме за рестарт
на системата, за проветряване.
А ГЕРБ е във властта вече 10ина години. Те и да искат, няма откъде да извадят целия този блясък, цялото това въодушевление от първите години.
Забележително е, че все пак
удържат. Ние влизаме в едно
нормално русло – силна опозиция, отбраняващи се управляващи, протести. Това е самата политическа нормалност.
Още от самото начало, когато
влезе във властта, Бойко Борисов, като види някакво напрежение, се опитва да тушира недоволството. Без да прави болезнените реформи, които са нужни за обществото. Борисов ще хвърли всичко, за да
спечели европейските избори.
Той няма друг избор. Първият
и най-голям страх на Борисов
е, че не се очертава някакъв
„хепиенд“ в житейско-политически план. Някак си изглеждаше така, сякаш той ще ползва
засилката на своето управле-

ние и в един момент ще може да превключи към президентството, което ще е своеобразен политически епилог.
Президентството на всичкото отгоре освен че е по-спокойна политическа длъжност,
пасва на неговата политическа
природа. Свързано е със слава, без особена отговорност и
с мъдро политическо присъствие на арбитър – нещо, което
на Борисов му се услажда и
му се удава. Но нищо такова
не се очертава. Много сериозен конкурент взе че се появи
в лицето на Радев. И вероятно в ГЕРБ и персонално Борисов се чудят дали не е изтървал момента.
Вторият политически страх
за Борисов е непосредствена,
ако наистина се намери някой (да речем, служебен кабинет или нещо подобно), който
тръгне да го ревизира. Третият политически страх на Борисов е, че няма удобна опция за
следващото раздаване на картите. Т. е. ако утре има предс-

рочни избори и ГЕРБ победи,
възниква въпросът с кого след
това? Не на последно място
има страх у Борисов от народа.
Струва ми се, че той познава
добре народа си и знае, че идва момент, в който дори нещата да са добре, може на народа
да му е писнало. Може икономиката да показва хубави работи, социологията – още похубави, проправителствената
преса да пише страшни неща.
Но Борисов знае, че обърне ли
се общественият климат, всичко това, което е изглеждало като блясък, може да се превърне в горчилка. Справка – пътищата. Това, което им беше сърцевината, самият плакат „Градим за България“, в момента
се обръща срещу тях. Ето така
от черно става бяло и от ефект
става дефект. Борисов ги знае
тези неща. ГЕРБ пада жертва на
собствената си реклама.
Първан СИМЕОНОВ,
изпълнителен директор
на „Галъп интернешънъл”
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нтересът към йода
като лекарство датира от XIX век. Основоположник на метода
за лечение чрез йодна решетка е руският лекар от
Санкт Петербург И. С Колбасенко. В началото на ХХ
век той подробно изучава
терапевтичните свойства
на йода и пише десетки
книги по темата. По-късно ефектът от тази практика е описван като феноменален.
Йодната решетка се
прилага директно върху кожата с помощта на
клечки за уши или обикновена клечка, на върха
на която е увит малко памук. Потопете в 5% йодна тинктура и нарисувайте върху кожата решетка
от хоризонтални и вертикални линии, между които да останат „клетки” с
големина около 1 см. Не
повтаряйте линиите!
За тези, които се нуждаят от лек срещу настинка, тя е изключително удобно решение.
В този случаи се прави
върху стъпалата на краката или върху мускули-

Домашен
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съветник

Йодната решетка
те на прасеца.
Йодна решетка може с успех да се прилага при кашлица, инфекциозни и възпалителни
заболявания на горните
дихателни пътища (възпалено гърло, бронхит,
астма, ларингит, трахеит). Тогава се прави в областта на гърдите и
гърба. За целта прекарайте една линия
по средата на гръдния кош (точно над
гръдната кост) и по
още две линии, странично на нея. След
това направете още
две хоризонтални линии (върху междуребрените пространства), за
да се получи решетка.
На гърба прекарайте по
две успоредни линии
странично на гръбначния стълб, или общо 4,
като най-външно разположените линии трябва
да започват от вътрешния ръб на плешката. Хоризонталните линии също се правят върху меж-

дуребрените пространства. След един ден може
да повторите, като нарисувате решетката върху
стъпалата.
Йодна решетка успешно се прилага при остеохондроза,
ишиас,

артрит,
артроза.
Рисува се
на гърба,
като вертикалните линии трябва да са 5 –
една на гръбначния стълб
и по две успоредни странично (най-външната линия трябва да минава по
вътрешния ръб на плешката). Хоризонталните

линии се рисуват върху
междуреберените пространства. Ако болките са
в областта на кръста, йодната решетка може да обхваща и тази част от гръбначния стълб.
Може да се прилага и
при травма и възпаление
на стави, сухожилия и меки тъкани, болки в мускулите, натъртвания

и синини
– прави се в
областта на увреждането.
Противопоказания
и мерки за сигурност
Йодният разтвор може
да се прилага само външно, върху кожата. Върху
всички останали клетки в

тялото йодът действа като силен окислител и ги
уврежда трайно. В никакъв случай не поглъщайте йод – може да настъпи изгаряне и некроза на лигавицата на устната кухина, хранопровода и стомаха! Не използвайте за инхалация – това
причинява некроза на белодробната тъкан! Йодна решетка може да се
прилага при деца
над 1 година
(под тази
възраст
кожата
все още
е твърде
деликатна и може да настъпи изгаряне).
Строго противопоказано е прилагането на йодна решетка при: базедова болест,
тиреотоксикоза, излишък
на йод, лечение с радиоактивен йод (лъчетерапия); свръхчувствител-
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ност към йод, алергия към
йодосъдържащи препарати; телесна температура над 38°.
Ако никога не сте използвали йод, преди да
прибегнете до този метод, направете предварителен тест за чувствителност. За целта нанесете малко йод по вътрешната повърхност на
предмишницата. Не търкайте, не покривайте и не
мокрете мястото в следващия половин час. Ако
през това време кожата
в областта не се зачерви,
подуе или засърби, може
да приложите йодна решетка. Ако се почувствате
по-зле, усетите главоболие, задух, световъртеж,
треска, болка или локални промени по кожата в
мястото на приложение,
спешно потърсете медицинска помощ! Това е
индикация, че имате непоносимост или алергия
към йод и йодни продукти. При липса на противопоказания йодната решетка не бива да се прилага повече от два или
три пъти седмично!

Терапия с мед и чесън ЛЕЧЕНИЕ С ТАМЯН
Традиционната медицина използва чесъна като аналгетик, противовъзпалително, антимикробно, противогъбично, противовирусно средство, вазодилататор и
за пречистване на кръвта. Медът
е със същия ефект. Взети
заедно, тези два компонента може да направят чудеса.
Препоръчват се
при:
Стомашночревни нарушения (подуване,
констипация, възпаление на дебелото черво); заболяване на жлъчката
и черния дроб (намаляват производството на жлъчка); за лечение на остри
респираторни заболявания, грип, болки
в гърлото, като помощно средство при
магарешка кашлица, бронхит, пневмония;
като антисептик с периодонтит, стоматит;
за отстраняване на паразити от тялото;
при заболявания на сърдечно-съдовата
система (исхемична болест на сърцето,
хипертония, атеросклероза); за лечение
на импотентност при мъжете и нарушения в менструалния цикъл при жените.
Ето и най-популярната и най-лесна

За бързо
зарастване

Кромид лук и 100 г
зехтин се смесват и с така приготвения мехлем раната се покрива за около 5
минути.
 Благ мехлем за изгаряния, ожулвания, дълбоки рани, кървящи рани,
натъртвания и гъбички по
ноктите на краката): Вземат се мед и восък (медовник 100 г или пак толкова
чист восък), чам сакъз (борова смола), 20 г прополис,
чист бял тамян (10-15 зърна), бяла дъвка, свинска
мас 2 с.л. (или боров вазелин), цвят от невен (10-12
броя). Всичко това се смесва и се стопява до хомоге-

рецепта на базата на мед и чесън, която има изключителни лечебни свойства:
Необходими са 350 г течен мед и 250 г
чесън. Намачкайте старателно
чесъна и добавете меда.
Разбъркайте всичко
добре, прехвърлете в съд с капак и
поставете на тъмно и хладно място в продължение на една седмица. Приемайте
по 1 супена лъжица
три пъти на ден на празен стомах в продължение
на месец и половина.
По време на лечението с мед и чесън
лекарите препоръчват да се пие поне 2,5
л течности на ден, за да се ускори отделянето на вредни вещества. Строго е забранен алкохолът (поради високия риск
от различни видове усложнения), трябва
също да се намали количеството силен
чай, кафе и люти подправки!
От чесновата терапия е желателно да
се въздържат бременни, пациенти с епилепсия, алергии и страдащи от бъбречни
заболявания в остра форма.

Народните лечители използват тамян при
много болести. Най-често се прилага при бъбреци, рани и кожни образувания, стави и нервна система.
При остра болка
в бъбреците – 10 капки домашно приготвена
тинктура от тамян, разредена.
При болезненост
в пикочния мехур – 10
капки тинктура двукратно на ден. Непременно
разредете с течност!
При цистит и други инфекции на пикочната система – тинктура 2 пъти по 10 капки
вътрешно, или 2-3 капки етерично масло на 1
чаша билков чай. Етеричните масла при цистит задължително се употребяват в разреден вид.
За разтваряне на
камъни в бъбреците,
жлъчния мехур и пикочния мехур – 2-3 пъти по 1 г стрит на прах та-

ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ
При

низиране на водна баня.
След като изстине, сипва
се в бурканче. Оставя се в
хладилник, за да се стегне.
От него се мажат раните
1-2 пъти на ден.
При трудно зарастващи рани: На водна баня се разтопяват 25 г естествен тамян и 50 г восък.
Прибавят се 1 к.ч. свинска
безсолна мас и 4 разбити
на сняг белтъка. След като сместа е добре разбъркана, сваля се от огъня и
се изсипва в бурканче. Оставя се в хладилник да се

рани

стегне. При нужда от нея
се слага на марля, която се
поставя върху раната.
 За изтегляне на гной
от отворена рана: Много
добър ефект има поставянето върху нея на разрязано парче локум или зрял
червен домат, посипан със
захар.
 При варикозни рани: 30 г прополис се слага на водна баня. Като почне да се топи, се добавят
2 ч.л. етилов спирт. Смесват се със 100 г меча или
зайча мас (или 50 г лано-

лин и 50 г вазелин). Същият ефект се постига и като се смесят 30 г прополис,
стопен на водна баня, 100 г
краве масло и 100 г пчелен
восък, които също се стопяват заедно с прополиса.
И в двата случая сместа,
като поизстине, се налива
в бурканче и се съхранява на хладно. С получения
мехлем се маже раната.

мян преди ядене.
При камъни в бъбреците се препоръчва още парче бял тамян
(колкото ечемично зърно) да се преглътне цяло.
Да се пазят зъбите и дозата да не се превишава!
При болки в бъбреците – нужни са овес (една винена чаша) и един
литър вода. Всичко се вари, докато водата остане
наполовина. От отвара-

та се пие сутрин и вечер
по 250 г, като към нея се
добавя и едно зрънце тамян. Приемът трябва да
продължи 9 дни.
При възпаление
на бъбреците - разтопете равни части тамян
и пчелен восък (по 25 г)
заедно с 40 г медицинска
дъвка и 100 г чист зехтин.
Сместа не бива да завира! От нея се правят топченца с големината на
царевично зърно и три
пъти на ден 20 минути
преди всяко хранене се
взема по едно топче.
При пневмония –
омесете питка от една чаена чаша брашно, жълтъка на едно яйце и половин чаша прясно мляко.
Поръсете я с тамян, счукан на ситно, и я сложете
върху гръдния кош, като
я прикрепите с хавлиена
кърпа. Следете добре и
щом се зачерви, я махнете. Правете този ком-

прес няколко вечери поред, докато почувствате
облекчение. Той помага
и на болни от плеврит.
При шипове – разбъркайте шест-седем
зрънца бял тамян с една супена лъжица сварен боб (лъжицата да не
е препълнена). Мажете
болезнените места всяка вечер, след което ги
завийте с хавлиена кърпа и оставете така през
цялата нощ.
Сутринта почистете добре и измийте мястото.
Освен тази
рецепта можете да пробвате също така да смесите два пакета бял тамян с две супени лъжици ябълков оцет.
Сместа се поставя върху вълнен плат, който се
налага за една нощ върху шипа.
При астматичен
бронхит – необходими
са три ябълки на ден. Издълбайте ги и във всяка
сложете по бучка бял тамян. Похлупете ги и ги изпечете във фурната. Яжте по една ябълка сутрин,
обед и вечер около половин час преди всяко хранене в продължение на
пет дни, като не бива да
пропускате прием!
Тинктура от тамян
– 7 г тамян накиснете в
15 мл спирт. Приберете
в затворен шкаф за седмица, за да не се осветява. Много бързо лекарството е готово. В този
вид тамянът може да се
пие. Стандартната доза
е 10 капки до 2 пъти на
денонощие преди ядене.
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Дълголетие

Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула

СКОВАНОСТ
СЛЕД СÚБÓÆДАНЕ?
ÒÚÐÑÅÒÅ
„ÑÒÀÂÈÅÍ“!
С настъпването на средната възраст при хората започва промяна в
структурата на хрущялите, свързващи ставите. В резултат на това белтъчините придобиват способността
да задържат калция и да го натрупват във вид на груби разраствания
– шипове. Те притискат нервните
окончания и създават затруднено движение в засегнатите стави,
свързано с болка и скованост особено сутрин след събуждане. Използваните в тези случаи медикаменти имат потискащ прогресията
на болестта ефект, но невинаги се
стига до пълно излекуване.
Естествено специалистите търсят алтернативни методи и най-често препоръчват френския продукт
„сТаВиЕН“. Те споделят, че наблюдават положителни резултати при
съчетаването му със стандартните
медикаменти за лечение на по-тежките форми на артрит и артроза.
Препоръчват го и за самостоятелен
прием – при полеки случаи за
подобряване
на общото физическо състояние на пациентите а именно подобряване в движението, отока и болката в тях.

принася за процеса на стареене. ХК
може да бъде намерена в значителни количества на местата, където
има свързваща тъкан, като ставите, кожата и сърдечните клапи. В
момента хиалуроновата киселина
е използвана най-често при ставни проблеми като артрит, износване на ставите, както и подмладяващи процедури. Тя е съставна част
на синовиалната течност, намираща се в ставите и действаща като
смазка между тях.
Проблемите настъпват, когато
слоят от хиалурон изтънее и по
този начин, предпазващото му от
триене действие, намалява.
 „СТАВИЕН“ е висококачествен
френски продукт, който се произвежда по Licaps® технология за бързо усвояване от организма.
Съдържа хиалуронова киселина,
рибено масло, екстракт от куркума,
астаксантин.
Дневен прием от 2 капсули.

Какво е
хиалуронова
киселина?
Хиалуроновата киселина
(ХК) се синтезира във всяко
човешко тяло,
но количеството й в организма намалява с
възрастта и до-

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

Всички знаем, че с напредване на възрастта
зрението се влошава.
Особено забележим е този процес, когато навършим 40-годишна възраст.
Досега лекарите мълчаха и вдигаха рамене, безсилни пред влиянието на
времето върху здравето
на очите ни.
Миналата година на
здравния форум във Вършава беше представена
първата по рода си формула, разработена съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози, които откриват каква
е причината да се разваля зрението с напредването на възрастта. Оказва се, че основният виновник за това е системната липса на някои микроелементи в тялото
ни. Учените извличат
тези елементи от концентрирани извлеци
на няколко растения:
очанка, резене и рутин, и ги комбинират
с достатъчно количество витамин С. Оказва се, че така създадената формула насища
тялото с необходимите вещества и възстановява липсите, с което започва възстановяване на зрението.
съсТаВ:
Очанка Екстракт
100 mg
Очанката представлява прекрасно средство за профилактика
на очни болести с различен произход, а също така за повишаване остротата на зрението. Тя широко се прилага в офталмологията при
лечение на дегенеративно-дистрофични процеси
на очната мембрана. Подобрява зрението при хора над 70 години. Богата е
на витамини А, С и група В
и съдържа много силиций
и желязо.
Очанката има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на слъзните канали,
повишена уморяемост на
очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум
(ечемик на миглите).
резене (див копър)
Екстракт 100 mg
Малко познатата билка резене има вид на копър и аромат на анасон,
богата е на полезни вещества и има отлични лечебни свойства. В народната
медицина се използват семената от билката резене.
Поради наличието на елементи като магнезий, калий, калций, желязо и други растението има различни полезни свойства. Листата и стъблата му съдържат каротин, витамини от
група В, аскорбинова киселина. Те са много богати на антиоксидантни съставки – кверцетин, рутин,
флавоноиди и други вещества, които възстановяват сърцето и кръвонос-

ните съдове и са полезни
за предотвратяване развитието на злокачествени
тумори и за укрепване на
имунната система.
Резенето действа добре при газове в стомаха,
по време на менструална
болка, възпалителни процеси на окото, за лечение
на черния дроб и заболявания на жлъчните пътища, има силно антиспастично свойство.
рутин (добит от японска
акация) Екстракт 100 mg
Рутинът представлява мощен биофлавоноид
с широкоспектърни ползи за здравето. Основното му предимство е, че има
силно изразени антиоксидантни свойства. Рутинът
е утвърдено лекарствено
средство срещу хемора-

чивостта към инфекции,
помага при високо кръвно налягане, атеросклероза и рак.
Продуктът е наречен
Вю Протект и е лицензиран за патент за цяла
Европа. След тримесечен прием хората споделят подобряване на зрението, намаляване на
умората в очите, забавяне прогресията на катарактата. Вю Протект се
препоръчва на хора с високостепенно късогледство, като профилактика
от развитие на катаракта
и макулна дегенерация,
свързани с възрастта.
Изключително подходящ
е за хора, работещи на
компютър, и такива, които прекарват дълго време в шофиране. Вю Про-

гии от различен произход
– за намаляване пропускливостта и чупливостта на
капилярите. Предлага се
също и за лечение и профилактика на кръвоизливи, при хипертония, бъбречни заболявания, хеморагична диатеза, ревматизъм, а и при капилярни кръвоизливи от токсичен произход – във всички случаи заедно с витамин С.
Витамин с 100 mg
Нуждата на човешкия
организъм от витамин С
(аскорбинова киселина)
е безспорна. Той представлява водоразтворим
витамин, който изпълнява множество важни
функции в човешкия организъм. Той увеличава
значително усвояването
на желязо (Fe), участва в
образуването на костите,
зъбите и тъканите. Витамин С подпомага заздравяването на рани, поддържа еластичността на
кожата, подобрява устой-

тект представлява прекрасно средство за профилактика на очни болести с различен произход,
а също така за повишаване остротата на зрението. Широко се прилага в
офталмологията при лечение на дегенеративнодистрофични процеси на
очната мембрана. Подобрява зрението при хора
над 70 години. Продуктът
има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага се при:
конюнктивити, блефарити, възпаление на слъзните канали, повишена уморяемост на очите, петна
по роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик
на миглите).
Препоръчителен е приемът в продължение на 3
месеца 2 пъти в годината. Вю Протект има дълготрайно действие, като
запазва своята ефективност в тялото дори след
периода на употреба. Без
лекарско предписание.

Продукта Вю Протект можете да поръчате
директно на телефон 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата: https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.
Цена:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
ТракЕиЯ са взаимвствани от храните на древните траки, съчетани
с българските космически хранителни технологии. Те са създадени
от Българската академия на науките, съвместно с Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо място в конкурс за нови български продукти на Международния
панаир в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери,
защото е на достъпна цена и действа безотказно.
Продуктът е 100% натурален
и снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезен е
за всички възрасти, няма противопоказания и странични ефекти. Представлява водноразтворим прах от
билки, горски плодове
и лимец.
Видове
Тракеия:
1.сърце
и кръвоносна система – възстановява функциите на сърцето, черния дроб и
далака, нормализира кръвна захар, кръвно налягане и холестерол. Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава плътността на костите.
3.храносмилателна система
– гастрит, колит, рефлукс, премахва проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите,
трахеята, алвеолите. Спомага изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява
психическото напрежение и без-

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

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

сТаТисТиЧЕски В БългариЯ ВсЕки 3-Ти На ВъЗрасТ НаД 50 гОДиНи има ЗаТруДНЕНиЯ с ДЕФЕкаЦиЯТа

ÊÐÀÉ ÍÀ ЗÀÏÅÊÀ È ÊÎÐÅÌÍÈÒÅ ÁÎËÊÈ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈÅ ÍÀ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ ÍÀÒÓÐÀËÅÍ ÌÅÒÎÄ!
ВЕЧЕ В ЗНаЧиТЕлНО краТкО ВрЕмЕ мОЖЕТЕ Да сЕ иЗБаВиТЕ
ОТ мъЧиТЕлНиТЕ и Дълги ПОсЕЩЕНиЯ В ТОалЕТНаТа

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

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

НАТУРАЛНО ДЕЙСТВИЕ
И ДЪЛГОТРАЙНИ ЕФЕКТИ
Съставките на този препарат са поместени в
капсула, съдържаща 10 активни съставки, които бързо и ефективно повишават резорбацията
(усвояването на хранителните вещества в тънкото черво), възстановяват перисталтиката на
чревния тракт, стимулирайки химиорецепторите на тънкочревната лигавица. Тази комбинация
от съставки помага също да се подобри задържането на водата в дебелото черво, което довежда
за размекването на фекалните маси и нормалното изхождане.
“Желателно е да преминете препоръчителния курс на терапията, която е за 2 месеца, за да
си осигурите пълноценен и траен ефект и да се
избавите за в бъдеще от запека” - убедено казва Питър Лоренс
ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО
Във връзка с високата цена на препарата и
технологията за обработка на ценните съставки,
и за да е финансово достъпен специално за българските граждани,
са избегнати всякакви посредници, аптеки и дистрибутори. Можете да направите покупката на препарата чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за
България.
В момента до 15.2.2019 г. и само за първите обадили се 120 души
има специална отстъпка и ще полу-

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

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.

сериозни признаци

Аденомът на простатата, или доброкачественото увеличение, се развива обикновено
бавно, на тласъци. Може да минат години,
дори десетилетия и аденомът да е в същото състояние, признаците да са минимални и
да не тревожат пациента. А е възможно дори малко увеличение да даде изведнъж остри признаци на запушване на уретрата. Това много зависи и от мястото на аденома и
дали я притиска.
Нередовните признаци говорят за възможностите на пикочния мехур да компенсира слабото стеснение. Затова трябва да се помогне
за тонизирането на мехура с някое от съвре-

менните лекарства, които сега са разработени.

ВНИМАНИЕ – ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ!

Различни билкови чайове подпомагат тонизирането на мехура. Те може дълго време
да поддържат равновесието при отделянето
на урината и подобряват самочувствието на
пациента. Полезен е например чаят от листа и кора от на леска.

Д-Р АСЕНОВ: ГОЛЕМИЯТ ПОЛИП ЗА 10
ГОДИНИ СТАВА РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО!
Злокачествените заболявания и
хроничният запек са предпоставка
за развитие на рак на дебелото черво

В червата на всеки от
нас има 15 килограма
отрови, които водят до
тежки заболявания, затова системното им пречистване е от огромно
значение. Много хора
смятат, че за да пречистят червата и стомашночревния тракт, е необходимо да си направят клизма. Това обаче далеч не
е така, защото отровите
и опасните наслоявания
не могат да бъдат изчистени само с помощта на
клизма.
Все по-често се среща
проблемът с нередовните черва, а това води до
почти всички останали
здравословни проблеми.
Остатъчната хранителна

маса е добре да се изхвърля редовно, защото
престоявайки в червата ни, започва да загнива, отделените газове
и вещества са токсични и лесно преминават
в кръвообращението и
така се разпространяват
по цялото ни тяло.
За профилактика и
предпазване от полипи
и рак на дебелото черво аз препоръчвам един
съвременен фитопродукт, който по естествен
начин пречиства червата
и предпазва от образуване на тумори по дебелото черво. Продуктът се
казва Колон Клийнър.
Съдържа натурални биосубстанции, които подпомагат естественото
изпразване на чревния
тракт и участват активно в процесите на детоксикация на тялото и
поддържането на здрава
храносмилателна система. Колон Клийнър отмива всички престояли и
загнили остатъци по хра-

носмилателната система,
особено добре изчиства
от натрупани шлаки и
мазнини по лигавицата
и стените на дебелото
черво.
Продуктът се използва
за ефективното прочистване на полипите в дебелото черво – причини за
стомашно-чревните възпаления, дисбактериозата и нарушената чревна
флора, фамилната аденоматозна-полипоза, тумори и отслабването на
имунната система.
Колон Клийнър съдържа Алое екстракт,
Псилиум екстракт (индийски живовляк), Екстракт тиквени семки, Сена екстракт.
Препоръчителен
е
приемът в продължение
на 3 месеца 2 пъти в
годината. „Колон Клийнър“ има дълготрайно
действие, като запазва
своята ефективност в тялото дори след периода
на употреба. Без лекарско предписание.

Продукта „Колон Клийнър“ можете да поръчате директно на
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.

Цена:

1 бр. х 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./

Медицина

30.I. - 5.II.2019 г.
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Защо студът е опасен за хората
с високо кръвно налягане?
„Мой приятел, който от дълги
години живее в Дубай, се върна за
няколко дни в България. Оплака ми
се, че още на втория ден е вдигнал
много високо кръвно и се притеснил ужасно, защото по принцип нямал проблеми с кръвното налягане.“
„Най-много инфаркти и инсулти
има през зимния сезон.“

Защо става така?

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

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

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

болките
в главата,
От години съм с проблеми в кръста. Шипове,
дискова херния – който ги има, знае за какво
става дума. Обезболяващи, инжекции и какво ли още не… Чувал
бях за акупунктурния
апликатор, но не вярвах, че действа. Ако не
бях го видял в едно телевизионно предаване на
проф. Мермерски, дето
той каза: „Апликаторът
помага”, едва ли щях да
го поръчам.
Откакто ползвам апликатора – всяка вечер
лягам върху него за 1520 минути, сутрин ставам
без досадната болка и цял
ден се чувствам отлично.
Препоръчвам ви го!

събчо БалкаНски,
горна Оряховица

гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска

Ц
19,9 ЕНа
8л
В.

мускулите и нервите.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com
ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

Åíåðãèåí äèñê, ñúçäàäåí ïî òðóäîâåòå íà
ãåíèàëåí ðóñêè ó÷åí, ëåêóâà ðåäèöà áîëåñòè

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

Х

кръвно налягане, болки в ставите, увеличена простата, хемороиди, главоболие и безсъние
са само част от здравословните проблеми, които изчезват успешно с диск Поларис

иляди хора по цял свят промениха живота си през последните години, след като се довериха на лечебното действие на поляризационния диск ПОларис. Той
действа, като задвижва енергийни
потоци в човешкия организъм, които го стимулират сам да се излекува. ПОларис видимо подмладява и
доказано помага при редица заболявания, при които традиционната
медицина не дава добри резултати.
На пръв поглед дискът изглежда като нещо твърде обикновено, за да
помага при такъв огромен спектър
от болестни състояния, но точно затова първоизточниците на идеята
– руският учен Джордж Лакховски
и неговият колега Никола Тесла, са
наричани гении.
Ще Ви запознаем с различни
действителни случаи на хора, при
които поляризационният диск ПОларис променя изцяло живота:
Даниела Пеева, софия
„Благодаря на създателите на диска. Аз го ползвам за очите си. От 4
г. започнаха да излизат ечемици непрекъснато - капсуловани, некапсуловани. В око обикновено над 3, стигала съм и до 9 на око. Съпроводено

е с кръвоизливи, бялото на лявото
око въобще не се виждаше, беше цялото кървясало и това беше непрекъснатото му състояние. Стандартната медицина не помогна - капах,
мазах, компреси, в добавка илачи
за пречистване на кръвта, специа-

лен хранителен режим, повлиава се
временно, и то само за некапсулованите, в момента, в който спра химията, до две
седмици окото е в същото състояние.
Хирург любезно предложи
капсулованите да ги отвори, категорично отказах, та
те непрекъснато се появяват нови и
нови. Ходила съм при трима специалисти, в най-добрите клиники. По
едно време измислиха нова екстра херпес в окото. След химията реших
да пробвам всякакви бабини илачи:
кърма в окото, очанка, сребърна вода, варени яйца, лайка… няма нещо,
за което да съм прочела, и да не е
тествано, като тестът продължава
средно 2 месеца. Просто не можех
да намеря причинителя на проблема. Ходих на различни видове терапии, които не използват традиционна медицина, в момента, в който
спра терапията, отново се влошава.
В момента съм на хранителен режим
и диск ПОларис. Ечемиците изчезнаха, остана само един. От капсулованите няма следа, тялото ги абсорбира въпреки уверенията на хирурзите, че това не е възможно без хирургична намеса. Все още има кървясване на окото, но е все по-рядко
и за все по-кратко време, надявам се
скоро да изчезне завинаги. Диска го
ползвам близо 2 месеца всеки ден.
Просто исках да ви благодаря! Желая здраве и успех на всички!“
анастасия, 80 г., софия
„Искам да изкажа своята голяма
благодарност на разпространители-

те на диска POLARIS. Много дълги
години страдах от болки в коленете, движех се много трудно, бях стигнала дори до
бастун. Ползвам диска от
3 месеца и чудото се случи. Краката вече не ме болят, движа се без затруднения. Всичко стана неусетно
и дори не осъзнах напълно как се случи. Аз съм на
80 год. Изпитвах безкрайна умора и безсилие. Пак
така неусетно ме напусна
умората, а потиснатото ми
настроение вече го няма.
Горещо го препоръчвам!!!
На вас, фирма POLARIS, от
сърце благодаря!“
мирослав иванов, България
„Здравейте д-р Томич!
Уверих се в истинността и възможностите на ПОларис!
Въздействието върху водата, която обработвам с диска е феноменално и дава явна, сигурна представа, потвърждава, че ПОларис
е активен!
Много Благодаря!“
силвия гинчева
„Много Ви благодаря, зарадвахте ме. Бременна съм в 6-а седмица
и само дискът облекчава неразположенията, които имам вследствие
на бебето. И аз усещам, че действа,
ползвам го от един месец, зареждайки чакрите всеки ден, и наистина усещам разлика!
Благодаря Ви!“
как ДЕйсТВа
ПОларис?
Дискът преобразува енергийните
потоци като малка
сателитна антена,
използвана от технологиите на Тесла и Лакховски. Той събира честоти и трептения, превежда ги в тя-

лото и създава поток, който разгражда енергийните блокажи. Създава се вихър и енергията се движи в спиралните кръгове на ПОларис. Тъй като правилната вибрация
и полярност излъчва, човекът може
да се възстанови много бързо и дори да поправи повредените клетки,
снабдява органите с жизненоважна
енергия, където тя е в застой. Всичко
започна, когато д-р Томич и колегите му допълват схемата на Тесла със
съвременни технологии, а пациентите, които го ползват, имат отлични резултати при лечението на заболявания от различен вид. ПОЛАРИС се поставя на акупунктурни меридиани (чакри) и „не може да повярвате, че такова малко устройство
може да има толкова мощен ефект
върху тялото за самолечение“, казва д-р Томич.
За какВО ПОмага
ДискъТ ПОларис?
Поляризационен диск,
който подобрява здравето и благосъстоянието на
човека, премахва блокажи и установява енергийния поток в организма.
Ускорява зарастването на
постоперативните рани и счупените кости.
С оглед на това, че
става въпрос за естествена биоенергия, ПОларис може да бъде използван и от хора с импланти и пейсмейкър.
На практика дискът
помага при всички видове болка и здравословни проблеми. ПОларис
действа доказано ефективно

при гинекологични и урологични проблеми, кръвно налягане,
болки в гръбнака и ставите, нарушено либидо, стерилитет, хемороиди, запек, проблеми с червата, белодробни и сърдечни проблеми, проблеми с щитовидната
жлеза, главоболие, безсъние, дори затлъстяване и лошо настроение, както и редица други заболявания.
ПОларис има неограничен
срок на годност и няма нужда
от никаква поддръжка.
Както обича да казва създателят на диска д-р Дино Томич: „Чудесата са наистина възможни.”
Д-р Дино Томич е специалист по
гинекология и родилна помощ.
Повече от 20 години той търси
възможности за лечение на различни болести извън ограничените рамки на класическата медицина. След дългогодишни проучвания, анализирайки схемите и чертежите на Тесла и Лаховски,
д-р Томич създава диска ПОларис.
За поръчка и
информация:
тел. 0886 777 126
и на сайта
на Поларис Бг
www.polarisdisc.bg

Цена на диск Поларис

1 бр. - 70,00 лв. + доставка
2 бр. - 140,00 лв. без цена
за доставка
3 бр. - 10% отстъпка
(189,00 лв.) и без цена за
доставка
• Куриерски услуги доставка
в софия – 3,60 лв.
• Куриерски услуги доставка до други населени места
– 5,00 лв.
В опаковката има подробно
описание за приложението му.
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Проза
Поезия
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30.I. - 5.II.2019 г.
Ïî Êîëåäà ñòàâàò ÷óäåñà Свети Трифон
Български

Гарата в града я реставрираха и със своя стил
и пастелен цвят на старо
злато гали погледите ни.
Красивите, отлети от чугун фенери допълваха
отминалата романтика
на това място. Оттук тръгна Божанка за
Испания. Като
я изпращаше,
Пепи Попов мъжът й, каза:
- Ходи където ходиш, аз
ей тук на тази
пейка ще те чакам всеки ден.
Знай, че за мен
слънцето ще
светне, ако се
върнеш…
Божанка видя разплаканите му
очи, целуна го
бърже и изтича към мотрисата, която
потегляше. Тези думи щяха да й дават сили да върви към целта. Работеше
здраво. Осъзнаваше, че е
загубила уюта на дома си
и човека, който я обича.
Но й трябваха пари. Нямаше как да му обясни,
че те са по-важни за нея,
отколкото обичта му. Звънеше й вечер, а тя, убита от работа, чуваше тихия му глас: „Аз съм тук,
на гарата...“
Не щеш ли във фермата,
където работеше Божанка, се появи Снежина от
долната махала на градчето. Заживяха заедно във
фургона. Седяха пред малката масичка и Снежина с
напевния си глас й рече:
- Како Божанке, като замина, бате Пепи като че
ли се пречупи. Преди усмивката не слизаше от лицето му, а сега се смали,
повехна. Срещах го умис-

лен, с наведена глава. Върви и сам си говори. Баща
ми го видял да седи на гарата под фенерите. Искал
да го заговори. Пепи го погледнал и само промълвил: “Чакам я…“ Посре-

ща и изпраща влаковете.
В градчето се говори, че
някой му е направил черна магия, други го мислят
за превъртял… Аз, како
Божанке, като го видя, си
викам: не, не е магия, това е любов…
Божана слушаше онемяла, загледана в заревото на отиващия си ден. В
очите й блестяха сълзи.
Устните едва забележимо
се мърдаха и думите трудно излизаха.
- С Пепи сме заедно седем години. Не можахме
да имаме дете. Ходихме по
доктори, опитвахме различни процедури. Един
лекар ми каза: „Не си губи времето. Единственият
път е инвитро. Но е скъпо…“ Кандидатствах по
програмите. Все нещо се
случваше и не можах да
вляза. Тогава се реших и
тръгнах. Когато му казах,
че заминавам, той се раз-

плака. Мислеше, че го напускам. Не исках да знае
причината… Искам дете.
С Пепи се обичаме. Повече от година работя като пастирка на крави. На
месец спестявам по 1000
евро. Като станат
20 000, си тръгвам.
Всяка вечер ми звъни. Знам, че ме чака. Но се е примирил. На 33 съм. Искам да съм майка.
Няма любов без дете. Трудно ми беше
да му обясня. Затова
не знае истинската
причина за заминаването ми. Вечер му
казвам: „Ще се върна. Чакай ме.“ Тези
пари ми трябват сега, когато надеждата да стана майка е
реална. Това е моята борба, за която
съм готова да жертвам дори любовта си. Остават ми още няколко месеца. Дано съвсем не рухне. - Въздъхна облекчено
и добави: - Да лягаме, че
работата във фермата започва в пет.
Когато си тръгна за
България, Божанка приличаше на атлет, който се
връща от тренировъчен
лагер. Слънцето на Испания беше ожарило лицето й. Черните големи очи
излъчваха женственост и
увереност. Гърдите й потрепваха под фланелката,
а спортното тяло и стройните крака привличаха
мъжките погледи. Бързаше. Като кацна в София,
взе такси до гарата. Купи билет и с първия влак
тръгна за своя град. Не беше съобщила на никого
кога се връща. Влакът се
промъкваше бавно през
пролетно разцъфналото
Искърско дефиле. Сърце-

то й биеше лудо. Сега разбираше, че Пепи не е излизал от съзнанието й. Беше
жадна за любов. По тъмно
влакът навлезе в пустата
призрачна гара. Пред нея
изникна началникът на гарата, който я погледна с
укор и рече:
- Пепи е там, на пейката под фенерите…
Тя хвърли чантата с багажа и се затича. „Боже помисли си - това той
ли е?“ На пейката седеше слаб, брадясал, запуснат мъж, който я гледаше
втренчено с големите си
тъжни очи. Като наближи,
мъжът скочи от пейката и
се спусна към нея.
- Ти, ти се върна? – извика той. - Слънцето, моето
слънчице се върна!
Тя се сгуши в прегръдката му, а той я целуваше
и плачеше. Гаровите фенери светнаха. Двамата поеха към дома. Следващите дни почистиха и подредиха запуснатата къща.
Пепи започна работа. Божанка тръгна по изследвания. След половин година я одобриха за инвитро
процедури. Старият гинеколог, под чието наблюдение щяха да се извършват,
внимателно я прегледа и
тихо каза:
- Госпожо, облечете
се. Нямате нужда от тези
процедури. Бременна сте
в 9-ата седмица.Тя се залюля. Сестрата я подхвана и положи на кушетката.
Лежеше и се усмихваше.
На Коледа роди момиченце. Пепи я взе от родилното. Прегръщаше Божанка и детето и само повтаряше: „Слънчица мои,
слънчица...“ Някой весело
им извика: „Честито Рождество!“ и тихо добави: „
По Коледа стават чудеса!“
кръстан ВлаДимирОВ

Зарезан

Днес е празник светъл на лозята,
за резитба той е отреден!
Ето виж, изкачва се по ската
свети Трифон, леко запотен!
Щом пристигна, бъклица извади,
ловко рязна пръчка от лозина,
сви корона, с пръсти я поглади да е спорна цялата година!
После той поля с вино лозата,
прекръсти се и благослови:
“Нека благодатна е земята,
на жени и вино да върви!”
Зарежи ти, Трифоне, сред зима
пак да има в бъчвите шира!
Нека сред народа радост има да е весел с вино и хора!
иван ВуНЧЕВ

ÑÒÀÐÀÒÀ ÊÚÙÀ
Клон се прекършил пред старата къща
и вратнята бутнал - прогнила и глуха.
Мама и тате тук се не връщат отдавна с живота си те се простиха.
Ръждив и самотен виси катинара
на кола пречупен и с тел прикрепен.
Почти се не вижда огнището старо,
потънало в лапад и бурен зелен.
Наоколо - пусто!... Вятър лудува
и сухите клони безмилостно кърши.
Спомени свидни в душата нахлуват,
скрито подсмърчам и сълзите бърша.
Юлияна ДОНЕВа, Ямбол

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

Продължение от бр. 4
То и хапката си беше солидна. Тези разговори по време на
въпросните обеди бяха важни, защото запознавах монсеньора с нашите историко-политически проблеми с околните на
България държави и
главно с македонския
въпрос. Стана искрен
наш приятел и работеше за нашата кауза.
Още в началото стана
нещо, след което и да
имаше някакви съмнения в нашата правота
по македонския въпрос, случаят го убеди, че винаги сме прави. А случаят бе такъв.
Поискаха ми от София
да заснема Асеманиевото евангелие (найстария български глаголически ръкопис), за
да го издадем луксозно в София, като прибавим към издателя –

ÇÀ ÊÎÆÀÒÀ ÍÀ ÅÄÍÎ ×ÅÍÃÅ
„Българска академия на
науките”, и „Ватиканска
апостолическа библиотека”. Руискар се съгласи, аз го заснех, изпратих в София диапозитивите и изведнъж Руискар ми се обади и заяви, че югославският посланик протестирал, че
Ватикана си дава името,
за да легитимира една
кражба на македонската
история – евангелието
било написано на македонски, а не на български език.
Руискар не бе славист и не знаеше кой е
прав. Предложих на Руискар да покани от името на Ватиканската апостолическа библиотека
за сметка на България
всички водещи слависти в Европа и света –
от центровете в Милано, Рим, Неапол, Виена,

Залцбург, Париж, Москва, Белград и София,
на тема: „Езикът на Асеманиевото евангелие”.
И ако някой славист
каже, че Асеманиевото
евангелие е на македон-

ски език, то
ще го издадем като такова. „А ти
ще получиш
от мен кашон българска ракия” –
казах му накрая.
Руискар
позвъни на
посочените от мен
италиански слависти (решил
да ни спести парите
за симпозиума) и ми се
оплака, че когато питал
може ли Асеманиевото
евангелие да е на македонски език, в Милано
и Неапол дискретно го
напсували, само в Рим
му казали (славистът

проф. Грачоти) да пие
една студена вода, защото явно е слънчасал.
Руискар умееше да
бъде
отмъстителен,
обадил се на югославския посланик и му казал, че ще прави симпозиум – да му даде имената на учени от Белград,
които ще участват.
Онзи му отвърнал, че
след седмица ще се обади. Аз се хванах на втори
бас, че посланикът няма да се обади и след
месец. Спечелих баса и
оттогава по нашенските исторически въпроси
Руискар ми имаше пълно доверие.
Асеманиевото евангелие излезе, както го
бяхме замислили – с
имената на двете институции, като Ватикана гарантира с името
си българската му при-
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надлежност. Доколкото знам, това се смяташе за един от големите успехи на културноисторическото ни разузнаване.
мОиТЕ ОТкриТиЯ
Кои открития смятам
или се смятат за найзначими за историята
ни? На първо място това е историята на България, написана от Петър Богдан Бакшев, католически архиепископ на София (16431674). От негови писма,
открити и публикувани
още през ХIХ в., е станало ясно, че той е написал тази история в 1667
г., т.е. 95 години преди
Паисий да напише „История славянобългарска”, дал я във Ватикана за отпечатване и оттам следите на ръкописа се губеха.
Следва
Божидар ДимиТрОВ

Писмата

30.I. - 5.II.2019 г.

сПоДелете с нас

Àìè ìðåòå áå!
Коридорът на поликлиниката е претъпкан с народ, а е оскъдно количеството места
за сядане. Баби и дядковци, подпрени на
бастуни, изкривени на
една страна, пъшкат в
очакване за прием. Погледи на отчаяние, безнадеждност,
обида. И все
ще се намери някой нахал от мъжки или женски род с
бързи крачки да се набута в коридора, непосредствено
в който опира вратата
на доктора.
Този път не се стърпях и скочих, препречих пътя безапелационно. Не разреших.
Влязоха поредните старци, мъж и жена.
Чу се гюрултия. Дядото излезе разя-

рен. Вдигнал ръка със
здравната книжка, развика се:
- Ами мрете бе! Аз
какво да направя - рече ни докторът. - Тъй ли
беше при бай Тошо, а?
Дето го изкарваха правешки хитрец?

Народът бе замрял.
И тези, които гледаха в
земята, изправиха глави, загледаха го.
- Преди Нова година идвахме, такава беше заръката. Докторът
се разболял, щял да бъде на четвърти януари
на работа. Ето дойдохме тогава.

- Този път изследвания трябва да направите утре в отсрещния кабинет – рече докторът.
- Ама утре е събота, докторе, неработен
ден.
- Ами тогава в понеделник - отвърна сърдито, навел глава.
- Ама до понеделник няма
да имаме хапчета с жената,
а и пари да си
купим на свободни цени нямаме.
- Аз какво
мога да направя? - запита докторът.
- А ние? Да мрем ли?
- Ами мрете бе!
И с мен се е случвало нееднократно. Но
аз мога да си позволя
да си купя лекарства. А
другите?
Пенчо иВаНОВ,
адвокат,
Добрич

иЗВиНЕНиЕ
Редакцията на в. „Пенсионери” поднася своите извинения на г-жа Костадина Конечкова от Староселци за техническата грешка при публикуване на нейното писмо
в брой 4, стр. 6, което погрешно е сложено под рубриката „Търся половинката си”.

Ìîëÿ çà ñúäåéñòâèå îò
äîáðè äóøè
Уважаема редакция,
Искам да споделя болката си. Проблемът ми е, че съм пред пенсия, а ме
съкратиха от работа. Мъжът ми е болен от паркинсон. На квартира сме в
Слънчев бряг, там работя, но от тази
година – край. Плащаме 200 лв. за студено, ток, вода и храна – отделно, а
и жизненонеобходими консумативи.
Община Несебър три пъти ми отказа общинско жилище, а е най-богатата община в страната. Моля за съдействието на добри души – да подадат ръка на двама възрастни хора.
Съпругът ми беше учител, а аз – химик. Нямаме дом – мародери го ограбиха и запалиха през 2013 г.
Ако е възможно и някой манастир
да ни подкрепи, ще служа на Бога до
края на живота си. През юни-юли ще
подам документи за пенсия, но труд-
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ният момент е сега. Ако има хора, на
които домът им има нужда от стопанисване, или може и възрастни болни
хора да доглеждаме. Ние имаме покъщнина. Много драми изживяхме,
но сега трагедията е ужасна.
Без работа, без пари, зима е. Надявам се, че ще преодолеем трудностите с ваша помощ, добри хора. Аз
съм работлива и уравновесена жена.
Търся работа.
Благодаря за подадената ръка!
христина, 0876/002717,
парк 1, стая 118,
слънчев бряг

Радости и болки

Ìиìи Èâаíоâа ñтаíа áаáа
Навръх рождения
си ден голямата ни естрадна звезда Мими
Иванова е станала баба за първи път. Първородната й внучка
проплакала в София на
26 декември м. г. Щастливите родители дали
на момиченцето нестандартното име Тайа.
На Мими не й останало време да отпразнува 72-ия си рожден
ден, защото била под
пара и помагала с каквото може за внучето.
Раждането на Тайа обаче било най-големият
подарък, който можела да получи. Гордият
дядо Развигор също

бил на седмото небе
от щастие.
Мими Иванова и
Развигор Попов са
щастливо семейство и
голям творчески тандем - едни от любимците на публиката. От
няколко години те работят с млади таланти

в школата „Развигор”
към читалище „Цанко
Церковски” в община
Младост - „Талантите
на Младост”, а в театралния колеж Любен
Гройс - „Театър на песента”. Имат една дъщеря Ина и домашен
любимец Джино.

Ëили Èâаíоâа изáра
ñâоé íаñледíик

Πримата останала
очарована от пейзажа и веднага му намерила място в новия си
апартамент редом до
творбите, които е поръчвала като дарове
от най-изтъкнатите
ни творци. Tя била изключително доволна, че момчето е поело по пътя на изкуството, и се е зарекла
лично да му подсигури всичко необxодимо, когато стане време да кандидатства в
специализирано училище.
Πървата дама на
родната естрада неведнъж е изтъквала,
че отдавна е решила
при кого ще отиде богатството й и всички
спекулации по темата са неверни. лили
притежава няколко
жилища, както и солидна сума, скътана
в родни банки.

лили иванова избра за свой наследник човек, който сега
е дете! 11-годишен xудожник ще наследи богатството й. изборът
на певицата е
малко странен
и неочакван,
считат повечето й роднини.
името му е
иван георгиев и той е син
на една от племенничките на примата. От години той
е фаворит на певицата, която дори слага
негови снимки на телефона си.
специално за коледните и нового-

дишните празници
малкият иван изпреварил звездната си

баба и я зарадвал с
уникален подарък.
Πоднесъл й своя картина, която нарисувал в училище и заръчал на родителите
си да я рамкират специално за лили.

Paлицa Пacкaлeвa cпoдeли
тoпъл cпoмeн c Ивaн Лacкин

Paлицa Πacкaлeвa cпoдeли яpък
cпoмeн oт Ивaн Лacкин!
Aктpиcaтa oт cepиaлa „Oткpaднaт
живoт“ e cpeд xopaтa, имaщи чecттa и
щacтиeтo дa ce дoкocнaт приживе дo
наскоро починалия актьор. Eтo кaквo

Ìëàäî ìîìè÷å ìè âúðíà
âÿðàòà â äîáðîòî
Здравейте!
Пише ви жена, надхвърлила 80 години. Искам
да разкажа за едно добро същество, което ми
върна вярата в живота.
Преди месец ми се наложи да отида до поликлиниката и след това на пазар. Взех както обикновено пари и лични документи. Лекарят ме
прегледа, назначи ми лекарства и
отидох в магазина. Когато плащах
на касата, съм забравила портфейла си там, без да се усетя. Прибрах

се у дома и тогава установих
загубата, но не си спомнях къде съм го забравила - дали е в магазина или ми е изпаднал
някъде по пътя.
След около 10-ина
минути се позвъни
на вратата ми. Едно мило младо момиче на име Таня, касиерката от магазина, ми подаде забравеното портмоне. Благодаря
ти, Таня, върна ми вярата в доброто!
стойка кЕрОВа,
софия
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cпoдeли c бoлкa Paлицa Πacкaлeвa:
„Kaзвaт, чe xopaтa, кoитo cи oтивaт нa тaкивa гoлeми пpaзници като
Богоявление, ca чиcти! E, Ивaн бeшe
тaкъв – чиcт, cвeтъл, oткpoвeн, пoнякoгa нeдopaзбиpaн, нo пък винaги
вepeн нa ceбe cи! Имax възмoжнocттa

дa paбoтя c нeгo в тeaтъp „Бългapcкa
аpмия” в пъpвoтo ми пpoфecиoнaлнo тeaтpaлнo пpeдcтaвлeниe. Cмяx
ce c глac нa cмeшкитe мy в „Чaкaщи apтиcти“, пpeди дa излeзeм нa
cцeнaтa пpeд пyбликaтa! Hямa дa
зaбpaвя нa пъpвoтo ми пpeдcтaвлeниe кaк в тъмнoтo мe xвaнa с eднa pъкa зa paмoтo и кaзa: „Уcпex,
мoeтo мoмичe!“ Дyмитe нa тoзи нa
пpъв пoглeд cypoв чoвeк ocтaнaxa
в дyшaтa ми и oттoгaвa зa мeн тoй e
пpocтo eднo дoбpo мoмчe, cлoжилo
мacкaтa нa нeпoклaтим мъж.
Bcякa cpeщa oт тoзи дeн нaтaтък
бeшe кaтo cъc cтap пpиятeл. He бяx
тoлкoвa близкa c нeгo пpeз гoдинитe
кoлкoтo ми ce e иcкaлo, нo yбeдeнa
cъм, чe нe ce виждaмe зa пocлeднo и
щe мoжeм дa пoпpaвим тoвa.
Ивaнe, нe знaм кaквo тeжeшe нa
дyшaтa ти и зaщo cи oтидe тoлкoвa
paнo, нo cъм cигypнa, чe cи в Бoжиитe pъцe, и ce мoля пътят ти oттyк нaceтнe дa бъдe cвeтъл, кaкъвтo бeшe ти! Moитe cъбoлeзнoвaния
към близкитe мy“, нaпиca Paлицa
Πacкaлeвa в мpeжaтa.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Култура

Системата е сбъркана
Георги Кадурин е роден през 1955 г. в Якоруда. Завършва ВИТИЗ през 1981
г. и започва работа в Младежкия театър. След няколко години се връща
в него като директор и за 9 години го възстановява и укрепва. Има над
120 роли в театъра, киното и телевизионни сериали. Преподавал във
ВИТИЗ, НБУ и ЮЗУ. Награждаван е многократно, носител на ИКАР 95 и
АСКЕЕР 05. Женен за актрисата Мариана Миланова, имат дъщеря.

От стр. 1
Иначе и по-рано, и сега играя главно драматични роли. Комедийното може би тръгна от сериала „Революция Z”. После се опитах да го докажа и развия в „Скъпи наследници”. В театъра порано играех принцове,
сега вече играя парадоксални типове. Възрастта
ползва моя натрупан опит. Колкото до Якоруда,
това е едно от хилядите
хубави места в България,
но паралел между театъра и киното няма.
- Казах го в смисъл,
че там хората са широко скроени и мъдри,
както повечето родопчани.
- Категорично е така.
Корените наистина имат
значение. В Якоруда не
се раждат сноби и фалшиви хора. И изобщо в
този край.
- Във ВИТИЗ влизате
само със 17 дни подготовка.
- Ами да. Преди това учех в МЕИ. Цял живот съм бил много добър
математик. Явявах се на
конкурси, олимпиади.
Влачеха ме непрекъснато по математически състезания. Баща ми беше
професор, инженер и той
ме насочи към МЕИ. Но
когато влязох в института, от казармата, бях забравил как се решава квадратно уравнение – една от най-използваните
математически формули.
Разбрах, че трябва сериозна подготовка. Още в
Пазарджик бях попаднал
в една театрална школа.
И така намерих си сам материали и без да знаят нашите, кандидатствах във
ВИТИЗ. Другите се готвят
с месеци, понякога с години. Първият ми слуша-

тел беше баба ми, аз си
бях избрал един монолог на поп Алигорко от
„Време разделно”. Изслуша ме, разплака се и рече: „Чедо, цял живот ще
четеш текстове. ” Така ме
приеха първи във ВИТИЗ.
- Започвате като актьор в Младежкия театър, после се връщате
като директор и чистач,
както твърдите, в найтежките години го възстановявате и укрепвате и за награда ви уволняват.
- Преди години ми беше много криво. 12 години не бях стъпвал там. Но
това отдавна не ми прави впечатление, даже от
един месец имам премиера там, казва се „Иначе
казано”. Тогава мислех,

млади, играехме много
глупости. Сега вече поне
можем да избираме понякога. Обаче за да избираш, трябва да има добър
щанд. То е като в плод-зеленчука, всеки гледа какви ябълки да купи. Затова
търся по-интересни, пошантави, по-богати роли.
Глупости вече не ми се
играят.
- Актьорското съсловие разполага
със забележителни
таланти, които невинаги намират адекватни роли според мен и
са лошо платени според вас.
- В България даровити хора има във всяка
област. Но трябват обстоятелства, които да позволят актьорът да развие
своя талант. От известно
време у нас, пък и по-рано май е било така в театъра и киното, актьорът
е много близко до компромиса. Този компромис почти винаги, поне
при мен е така, е свързан с финанси. Аз не мога да си позволя да не играя, защото не мога да си
платя парното. Би било
хубаво да не е така. Не
искам да давам пример
с други страни. Ако питате мен, в театъра е добре
актьорът да прави 1-2 роли на сезон. Такива роли,
за които сме гладни. Има
държави, дето с една роля може да си осигуриш
годината. Но у нас е невъзможно. Затова с единия крак си винаги в компромиса. Търсят те за не-

че е ненормално и неестествено случилото се.
После се разбра, че е било някакво недоразумение, по нашенски някакви фалшиви сигнали до
Министерството на културата. Накратко казано
– доноси! Както и да е.
- Гладен съм за вкусни роли, казвате, това
е Жоро-Кадуриновата
драма.
- Да ви кажа, артистите
на моята възраст се понаиграхме. В началото, преди години, когато бяхме

що, то не ти харесва, ти се
понапъваш и го правиш.
Няма как.
На мен лично ми омръзна да се оплаквам от
липса на пари. Въпреки
че е факт. Театралното
съсловие е виновно да е
безпарично, защото по
време на всички правителства след Десети ноември по всички медии
твърдяхме, че това е наша съдба, че театърът е
„нашият дом”, че ни доставя „изключително удоволствие”, че може да се

изтрепем помежду си,
защото много ни се играе. И много, много рядко ставаше дума за финансовото състояние на
българския артист. Особено в театъра. Затова
всички правителства и
министри на културата,
дето се изпотъркаляха
досега, смятаха, че това
са едни хора, които правят удоволствието. Дето
се вика, те могат да играят и без пари. И това беше много голяма греш-

ми роля на професионална сцена беше в пиесата
„Еквус”. Много си харесвах Моцарт, играехме с
Николай Бинев, той беше Салиери. И една роля в „Носорози” на Йонеско. Но това са роли,
в които са ме харесвали.
Не е много честно, но явно и аз съм се харесвал
тогава.
- Косьо от „Скъпи наследници”- жив, плътен, реалистичен образ. Ще го видим ли във

ка. Така че вината си е
в нас, абсолютно в нас.
Страх ни е да кажем „Искаме пари!”, за да направим нещо добро. Ето ви
пример. В момента аз играя в Народния, Младежкия, на армията, в „199”,
Сливенския, Хасковския
и един пътуващ проект.
Играя 12 или 13 роли. Нехигиенично за актьора.
Всяка вечер различно
представление и това
е съсипващо. Нехигиенично е и от професионална гледна точка.
Никой не иска да играе
толкова много, но няма
как. Т. е. има нещо сбъркано в цялата система.
- Шаблонният въпрос – любима роля и
желана, все още неиграна.
- Вярно, че е шаблонен. (Смее се.) Да ви кажа, вече не мечтая за нищо конкретно. Като роля.
Защото не знам за коя роля съм готов. Има много,
които ми харесват. Но аз
няма да я играя сам. Първо, с колеги, второ, с режисьор. Де да го знам какъв ще е този режисьор!
Трето, при какви обстоятелства. И т. н. Така че да
мечтая, за мен беше характерно като млад артист. Но не, сега не мечтая.
Любима роля? Имам и не една, а 3-4. Първата

втори сезон?
- Трудно е да се отговори. 90% няма да го има.
Но по принцип всички сериали завършват с отворен финал, за да има възможност за продължение. Аз лично бих се радвал, ако продължи. Колкото до плътността на Косьо – аз тези хора съм ги
виждал много. Ходя в моя
край – Якоруда, Банско,
прекарвам доста време
там. Образите, които се
опитваме да пресъздадем на екрана, познавам
ги, не си ги изсмуквам
от пръстите. Освен това
сценаристите ми позволиха да интерпретирам,
да добавям или махам нещо. И оттук тази близост
на образа до истинските хора.
- В днешна България
какво е мястото на интелигенцията, духовния елит, хората на духа?
- Ще се опитам малко да изляза от клишето.
Политиците, от които зависи нещо, отговарят автоматично за неща, които и едно дете ги знае. А
самопредателството ни
разгони фамилията. Говоря за човека на изкуството. Той не разбира
как губи, губи себе си в
тези обстоятелства, в които живее. Ако ти не можеш да се видиш в дви-
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жение, в кариерата си в
театъра и киното и да се
контролираш, да вървиш
по ръба на културата, да
не натрапваш, да не набиваш в главите на зрителите колко си умен и
талантлив - пред колегите си. Това е истинският
самоконтрол. Моят проф.
Гриша Островски казваше: „Културата е това, което не показваш”. Зрителят ще разбере умен ли
си, образован ли си, влязъл ли си в ролята – не
го афиширай, не го натрапвай! Егото трябва да
се ползва от актьора, за
да разкрие идеите в пиесата. Гледам големите
как го правят. Такъв беше Н. Бинев, такива са А.
Хопкинс, Дж. Никълсън
и т. н. Големите с лекота разсъждават за сложни неща.
- Казвате, че на сцената винаги започвате отникъде. Чупили сте крак, ребро,
след завесата идва
изтощението. Какво ви мотивира?
- Това с мотивацията... напоследък не
мога да дам еднозначен отговор. Може би защото наближавам пенсионната
възраст, мотивацията не е на онова младо момче, амбициозният млад актьор,
който искаше да се
покаже. Мотивацията при мен вече е
да се намери мотивация. Малко трудно
тръгвам в поредната
роля. Сигурно е някаква амортизация.
Вярно, имам всички награди, които могат да се
получат в театъра, но и
това не е мотивация. Въпросът е какво да се направи повече. Тук се рови моят мозък. Стремя се
да избягам от рутината.
Художниците се стремят
към нея, при артистите
е обратно. Много малко
колеги имат свой утвърден стил – Чаплин, Луи
дьо Фюнес. В театъра, когато всяка вечер играеш
в различен жанр, стремиш се да не влизаш в
рутината си.
Другата ми мотивация
е всяка нова роля да правя с удоволствие. Ето сега
след малко на сцената ще
изпитам кеф от играта си.
Да не е лековато, но да е
приятно.
- А аплодисментите,
благодарността на публиката?
- Любовта на публиката малко ме притеснява.
Познавам много артисти,
които са притеснителни,
смутителни. Като ме разпознават по улицата, не
винаги се чувствам комфортно. Не се блазня от
това. Губенето на интимнитета не ми е приятно.
Не е хубаво човек да е
много известен. Предпочитам една хубава ливада горе в Родопите.
Интервюто взе
Иван ВАСЕВ
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Алберт Попов влезе
Блестящ дебют на Александра в световната десетка
Европейско първенство по фигурно пързаляне

Шампионката
на
България Александра
Фейгин (на снимката)
направи страхотен дебют в Минск. Фейгин,
която в края
на миналата година навърши 16 години, зае 11-о
място в крайното класиране.
Българката, която беше
девета
след кратката програма,
зае 11-а позиция във волната. Това е
най-доброто
класиране на
българка при
жените
на
европейско
първенство в
историята на
този спорт.
За своята волна програма на музика от
"Лешникотрошачката"
Фейгин получи най-високата си оценка за сезона
105.40 точки
(52.25 точки
за технически елементи
и 53.15 точки
за компоненти на програмата). Общият й сбор от
двете програми е 164.20
точки. През февруари
Александра Фейгин ще
участва на турнира "София трофи", а до края
на сезона й предстои
да стартира на световното юношеско първенство и на светов-

ния шампионат за мъже и жени през март.
Състезанието при жените беше изключително оспорвано.
П р о вал претърпя сочената
за фаворитка за
титлата олимпийската и
европейска шамп и о н ка Алина
Загитова
от Русия.
Тя беше
лидерка след
кратката програма, но
направи много грешки във волната, сред
които и падане, което
я остави на втора по-

зиция в крайното класиране със 198.34 точки. За изпълнението си
тя получи едва 123.34
точки. Така Загитова не
успя да защити титлата
си и отново, както и на
световния шампионат

през миналата година,
показа нестабилност
във волната си програма. Европейска шампионка стана дебютантката София Самодурова.
Възпитаничката на
легендарния
руски
треньор Алексей Мишин представи страхотна волна програма и получи оценка
от 140.96 точки, с което събра 213.84 точки.
Самодурова беше втора след Загитова след
първото изпълнение,
но взе титлата с огромно предимство.
Трета се нареди финландката Вивека Линдфорд със сбор от 194.40
точки, а след нея е третата рускиня - Станислава Константинова,
със 189.72 точки. Тя беше едва 11-а след кратката програма, но получи втора оценка за
волната.
Французите Ванеса Джеймс и Морган
Сипре (на снимката) спечелиха
титлата при спортните двойки. Това е първа титла
за Франция при
спортните двойки
от 1932 година насам.
На втора позиция останаха двукратните европейски шампиони
и защитаващи титлата си от миналата година Евгения Тарасова и Владимир Морозов от Русия.
На трета позиция изненадващо завършиха
дебютантите Александра Бойкова и Дмитрий
Козловски от Русия.

Българският алпиец Алберт Попов записа историческо 5-о място след първия манш на
слалома за Световната купа в Кицбюел (Ав-

Наоми Осака и Новак Джокович
грабнаха трофеите в Мелбърн
Японката Наоми Осака (на снимката) е новата шампионка на
Australian Open и новата водачка в световната ранглиста. Поставената под №4 японка
надви със 7:6 (2), 5:7,
6:4 чешката левичарка Петра Квитова (№8
в схемата) във вълнуващ финал на "Род Лейвър Арина". Двубоят бе
и пряк спор за първото
място в световната ранглиста. Досегашната лидерка и миналогодишна финалистка в Мелбърн Симона Халеп се
разделя с първата позиция. Квитова е достигала до второ място в света, докато рекордът на
Осака досега бе четвърто място - позицията, на
която тя се намираше
преди началото на пър-

За Световната купа по биатлон

Единадесета победа за Йоханес Бьо
Лидерът в генералното класиране за сезона Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) (на снимката) записа 11-а победа за
сезона в общо 14 старта, след
като триумфира в преследването на 12.5 км в италианския
зимен център Антхолц-Антерселва. Бьо допусна три грешки в
четирите стрелби
и измина трасето
за 31:33.7 минути.
Така той постигна
33-и успех в кариерата си.
Четирима французи заеха следващите места в класирането.
Втори е Антонен Гигона с една
пропусната мишена и пасив от 34.8
секунди, трети е Кентен Фийон
Майе с две грешки и изоставане от 40.6 секунди, а четвър-

ти се нареди Симон Дестьо с
две наказателни обиколки и на
40.6 секунди след победителя.
Носителят на Световната купа Мартен Фуркад (Франция)
завърши пети на 50.9 секунди и с три пропуснати мишени. Той има едва две победи

от началото на сезона.
С най-предно класиране от
българите е Владимир Илиев,

стрия). Българинът измина дистанцията за
55,82 секунди и изостана на 0,60 десети от лидера Рамон Ценхойзерн
от Швейцария.

След втория манш
той влезе в топ 10 за
Световната купа по скиалпийски дисциплини,
като завърши девети,
след като стартира с
номер 71. 21-годишният талант остана на 1.05
сек. зад победителя Клеман Ноел (Франция), като записа най-доброто
представяне на български алпиец за Световната купа от 23 март 1985
г., когато легендата Петър Попангелов се нареди седми в слалома в Хевънли Вали (САЩ).

който завърши на 25-о място
с четири грешки в стрелбата
и изоставане от 2:54.3 минути.
Антон Синапов е 45-и с пет
пропуснати мишени и пасив
от 4:36.4 минути, а Красимир
Анев се отказа след втората
стрелба и не завърши.
Йоханес Тингес
Бьо е начело в генералното класиране за сезона след 14
старта със 782 точки, следван от Александър Логинов (Русия) с 527 точки,
който завърши на
седмо място. Трети
е Мартен Фуркад с
511 точки.
От
българите
Анев е 36-и със 131
точки, Илиев е 45и с 60 точки, Синапов заема 64-ото място с 22
точки, а Герджиков е 83-и с
4 точки.

вия за годината турнир
от "Големия шлем".
28-годишната Квитова е двукратна шам-

пионка
на "Уимбълдън"
и излиза
в третия
си финал
в турнир
от "Големия
шлем".
21-годишната Осака пък ще
се опита да спечели
втора титла от "Големия шлем". Тя триумфира на последния турнир
от "Шлема" за миналата
година - US Open. Японката също досега не е
губила финал в турнир
от "Големия шлем". Интересно за отбелязване
е, че левичарката от Че-

хия е спечелила последните си 8 финала. В края
на 2016 г. тя стана жертва на инцидент, при който крадец я нападна с
нож в дома й в Чехия и
й причини сериозна рана на ръката, от която тя
се възстановяваше няколко месеца.
Новак Джокович (на
снимката) е безспорният крал на Australian
Open за безпрецедентен седми път, след като нанесе нечуван разгром на Рафаел Надал
в 53-ия двубой помежду им и общо осми в
“Големия
шлем” 6:3, 6:2,
6:3 за едва 2 часа
и 6 минути игра. За
първи път
в кариерата си
Матадора губи финал
на “Шлем” без спечелен сет, а по ирония на
съдбата именно битката
им на “Род Лейвър Арена” се оказа най-краткият финал помежду им,
след като предишният
им дуел през 2012-а постави рекорд за продължителност с 5 часа и 53
минути.
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Български

минути

30.I. - 5.II.2019 г.

30.I. - 5.II.2019 г.

ПЕТЪК, 1 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Сватбата на най-добрия
ми приятел” – с уч. на
Джулия Робъртс, Рупърт
Еверет, Камерън Диас,
Дърмът Мълроуни и др.
23.00 „Теория за големия
взрив“ – сериен филм, 10
сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм
01.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

Канал 3
ПЕТЪК, 1 февруари
06:15 „Денят ”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят ”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят ”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения
СЪБОТА, 2 февруари
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/

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

Най-гледаните
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тв програми

СЪБОТА, 2 февруари
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Бетовен“ – с уч. на Бони
Хънт, Дейвид Духовни,
Чарлс Гродин, Дийн Джоунс, Кристофър Кастил,
Оливър Плат и др.
14.50 „Перфектният мъж“ – с
уч. на Хилари Дъф, Хедър
Локлиър, Крис Нот, Майк
О’Мейли, Каролин Риа,
Бен Фелдман и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Пазителите на съкровището” – с уч. на Раул
Бова, Ана Фрийл, Фолкер
Брух, Флорентине Ламе
и др.
22.00 „Трансформърс” – с уч.
на Шая Лебьоф, Мегън
Фокс, Джош Дюамел, Кевин Дън, Джон Туртуро,
Тайрийз Гибсън, Рейчъл
Тейлър, Джон Войт и др.
01.00 „Перфектният мъж “ – с
уч. на Хилари Дъф, Хедър
Локлиър, Крис Нот, Майк
О’Мейли, Каролин Риа,
Бен Фелдман и др. /п/
04.45 „Бетовен“ – с уч. на Бони
Хънт, Дейвид Духовни,
Чарлс Гродин, Дийн Джоунс, Кристофър Кастил,
Оливър Плат и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 3 февруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любовна магия“ – с уч.
на Ники Дилоуч, Раян
Макпартлин, Брияна
Лейн, Каролин Хенеси,
Джонатан Патрик Мур и
др.
14.15 „Сватбен безпорядък”
(премиера) – с уч. на Алекса ПенаВега, Джеръми
Гуибалт, Андреа Бруукс и
др.
16.00 „Нора Робъртс: Далече
на север” – с уч. на Еди
Сибриан, Лиан Раймс,
Грег Лоусън и др.
18.00 „Мис Пепеляшка” – тв
риалити
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Да изчезнеш за 60
секунди” – с уч. на Никълъс Кейдж, Анджелина
Джоли, Джовани Рибизи,
Делрой Линдо, Уил
Патън, Уилям Лий Скот,
Скот Каан, Вини Джоунс,
Робърт Дювал
и др.
22.20 „Водно конче” – с уч. на
Кевин Костнър, Сузана
Томпсън, Джо Мортън,
Рон Рифкин, Кейти Бейтс
и др.
00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.00 „Нора Робъртс: Далече
на север” – с уч. на Лиан
Раймс, Еди Сибриан,
Розана Аркет и др. /п/
03.40 „Сватбен безпорядък“ – с

уч. на Алекса ПенаВега,
Джеръми Гуибалт, Андреа Бруукс и др. /п/
05.20 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 4 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Шеф под прикритие” –
риалити, нов сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 16 сезон
00.30 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

05.20 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон /п/
ВТОРНИК, 5 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 16 сезон
00.30 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон /п/

СРЯДА, 6 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 16 сезон
00.30 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 7 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 16 сезон
00.30 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Нощна смяна” – сериен
филм, 3 сезон /п/

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

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

ПОНЕДЕЛНИК, 4 февруари
06:15 „Денят ”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
20:00 “Денят ”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят ”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

ВТОРНИК, 5 февруари
06:15 „Денят ”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Беновска пита”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят ”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят ”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

СРЯДА, 6 февруари
06:15 „Денят ”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят ”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят ”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 7 февруари
06:15 „Денят ”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят ”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят ”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 2 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 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.10 „Европространство
с Даниела Наумова”
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”

18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 3 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
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини

14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство
с Даниела Наумова”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.
предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ.
предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 4 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини

16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 5 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини

14.45
15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 6 февруари
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето

13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
16.10
17.00
17.15

новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 7 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

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

Георги Коритаров 3”
Новини
Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
Прогноза за времето
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
новини
Темите - публицистика
Новини
Темите - публицистика
Централна емисия
Новини
Бизнес дейли
новини
Бизнес дейли
Новини
Темите - публицистика
новини
Темите - публицистика
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 1 февруари
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
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
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 1 февруари
10:30 Истинският Родриго - 64
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 95 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 42 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 42 еп.
03:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
03:30 Истинският Родриго - 64
еп. - Сериал
04:15 Сладка тайна - 95 еп.
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 1 февруари
08:00 Новости
08:20 «Сегодня 1 февраля. День
начинается» (6+)
08:55 «Модный приговор» (6+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 Премьера. «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
(12+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 Ефим Петрунин, Любовь
Аксёнова, Роман Курцын в
комедии «Гуляй, Вася!» (16+)
01:10 Премьера. Антонио Бандерас, Милош Бикович, Евгений
Стычкин, Юрий Чурсин в фильме «За гранью реальности»
(16+)
02:55 Борис Зайденберг, Николай

5

Най-гледаните

Български

тв програми

30.I. - 5.II.2019 г.

събота, 2 февруари
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение

неделя, 3 февруари
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времетоповторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение

понеделник, 4 февруари
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
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 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт

вторник, 5 февруари
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение

сряда, 6 февруари
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов

четвъртък, 7 февруари
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Събота, 2 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров

Неделя, 3 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Лъжливи рими - сериал
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Лъки и неговата команда
- 11 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 4 февруари
10:30 Истинският Родриго - 65
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 96 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
04:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
05:00 Истинският Родриго - 65
еп. - Сериал
05:45 Сладка тайна - 96 еп. Сериал

06:30 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 6 февруари
10:30 Истинският Родриго - 66
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 97 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 43 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 43 еп. - Сериал
03:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
05:00 Истинският Родриго - 66
еп. - Сериал
05:45 Сладка тайна - 97 еп. Сериал
06:30 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 7 февруари
10:30 Истинският Родриго - 67
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 98 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
04:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
05:00 Истинският Родриго - 67
еп. - Сериал
05:45 Сладка тайна - 98 еп. Сериал
06:30 Делници - с Николай
Колев

Лебедев, Екатерина Крупенникова, Юрий Каморный в
фильме «Будни уголовного
розыска» (12+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Александр Пороховщиков в
фильме «Два долгих гудка в
тумане» (12+)
06:55
07:35
08:00
08:40
09:00
09:10

10:10
11:00
11:15
12:15
14:55
16:55
18:35
20:00
20:20

Събота, 2 февруари
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Смешарики. Спорт» (0+)
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
К 80-летию Александра
Пороховщикова. Премьера.
«Что останется после меня»
(12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт» (6+)
Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
Елена Сафонова, Сергей Жигунов в фильме «Принцесса
на бобах» (12+)
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)

21:50 Премьера. Екатерина Владимирова, Михаил Пореченков,
Константин Крюков в комедии «Держи удар, детка!»
(12+)
23:40 Игорь Гордин, Яна Гладких,
Олег Мазуров в фильме
«Московские сумерки» (16+)
01:20 Елена Яковлева, Ингеборга
Дапкунайте, Любовь Полищук, Ирина Розанова в
фильме Петра Тодоровского
«Интердевочка» (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)
05:00 Новости
05:10 Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Черный,
Наталья Гундарева, Сергей
Никоненко в фильме «Зимний вечер в Гаграх» (6+)
06:35
06:55
07:25
08:25
09:00
09:20
10:15
11:00
11:15
12:15

Неделя, 3 февруари
«Смешарики. ПИН-код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
Новости (с субтитрами)
«Андрей Мягков. „Тишину
шагами меря... “» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Наедине со всеми» (16+)
«Лев Лещенко. Концерт в

Вторник, 5 февруари
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
05:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
06:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
06:30 Делници - с Николай
Колев

день рождения» (12+)
14:45 Василий Меркурьев, Борис
Чирков в фильме «Верные
друзья» (0+)
16:40 Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (12+)
18:10 Премьера. «Главная роль»
(12+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI
века (12+)
22:45 Премьера. Иван Охлобыстин,
Риналь Мухаметов, Илья Рязанов в фильме «Временные
трудности» (16+)
00:10 Леонид Ярмольник, Анна
Легчилова в фильме «Перекрёсток» (16+)
02:00 Игорь Озеров, Ариадна Шенгелая, Олег Басилашвили,
Владислав Стржельчик в фильме «Гранатовый браслет»
(12+)
03:30 Андрей Харитонов, Ромуальдас Раманаускас, Леонид
Куравлёв, Юрий Катин-Ярцев
в фильме «Человек-невидимка» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 1 февруари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное
время
10:40 К 10-летию интронизации Святейшего
Патриарха Кирилла.
Фильм Саиды Медведевой “Человек”
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное
время
13:40 Кто против?
16:00 Вести. Местное
время
16:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное
время
20:00 Петросян-шоу
21:55 Выход в люди
23:00 Однажды и навсегда. Х/ф
00:35 2 ВЕРНИК 2
01:20 Женитьба. Х/ф
03:00 Стерва. Х/ф

Събота, 2 февруари

Неделя, 3 февруари

05:00 Утро России. Суббота

04:30 Окна дома твоего.
Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
08:40 Местное время.
Воскресенье
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Утренняя почта
10:55 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11:40 Смеяться разрешается
14:15 Далекие близкие
15:40 Калейдоскоп судьбы.
Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:30 Дежурный по стране
00:15 Пыльная работа
01:45 Вам и не снилось. Х/ф
03:10 Далекие близкие

08:40 Местное время.
Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное
время
10:45 Пятеро на одного
11:25 Пешком...Москва.
1960-е
11:55 Завтрак в постель.
Х/ф
15:30 Пригласите на свадьбу!
16:50 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Окна дома твоего.
Х/ф
23:10 Романтика романса
00:10 Трижды о любви
01:40 Подруги. Х/ф
03:15 Выход в люди
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Ним. Ятак. Кану. Онано. Тал. Тара. Ежби. Нада. ЛЕКО. Порок. Вар.
Сила. Алани. АТЕ. Новатор. Коса. Ритмика. Три. Окапи. Опас. Ларни.
Ипа. Овес. Абе. Аксел. „Лало”. Стакато. Отс. Африка. Ирод. Равинат.
Атари. Клавесин. „На пост”. Дан. Адам. Сарафов. Имола.
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Канапе. АРАЛ. Нали. Акумулатори. Исо. Ина.
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Съобщение
88-о журналистическо дружество ще проведе първото си месечно събрание за 2019 година на 31 януари от 10,30 ч. в салона на Съюза на запасните офицери на бул. „Христо
Ботев” №48. Ще ни гостува военният историк
и журналист от в. „Българска армия” Пламен
Димитров, който ще представи книгата на Димитър Копривленски „50 години от уникалните ракетни пускове” и ще ни запознае с актуални въпроси у нас и по света.
Очакваме ви колеги! И не забравяйте, че е
време за членския внос за 2019 година.
От ръководството

малки обяви
0887 66 66 36 Пансион за
възрастни хора
в Димитровград.

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава пружина за легло, панелна дограма, електромер и водомер
0725/66476 – продава пералня „Тандор” – нова, запазена
0896/712667 – търся жена
помощник у дома, от София
0888/606053 – купувам
запазени стари книги на
руски език, печатани преди
1940 г.
0725/66476 – подарявам
малки хубави черни котета
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продавам
грамофонни плочи, видео и
касети
0878/438599 – продава
инвалидна количка, тоалетен
инвалиден стол на колела, ново родопско одеяло, котленски килим 2,10 на 3 м
0988/762432 – продава
цигулка
0876/002717 – търся работа, дом. С болен мъж съм.
0897/507266 – продава
мерцедес „ВИТО 7+1”, на бензин и газ Спешно!
0888/245413 – продава
метална туба 20 л – 65 лв., 2
пластмасови туби х 10 и 20
лв. – 45 лв., 2 родопски одеяла – х 60 лв./бр., персийски
килим – 120 лв.
0889/993415 – продава
бойлер 200 л неръждаем, 150
лв., бойлер 200 л обикновен,
нов – 100 лв., врати за гараж
метални
0898/483353 – продава
джип „Мицубиши-Паджеро
спорт”, дългата база, дизел,
кожен салон с нови зимни гуми. Производство 2001 г., с
малкия данък
0895/526638 – търся роднини и близки на Игна Велинова, родена около 1920 г.
0899/707947 – купува
лам. усилватели, музикални инструменти, български
електрически китари, синтезатори, ехолани, драм машина и др. музикални инструменти
Петко Тонев, Видин, к-с
"Химик", бл. 10, вх. Б, ап. 52
- продава шахматни игри, географски карти, значки, речници, медицинска и фармацевтична литература
0899/845628 - продава
симсон, 3 скорости, и шевна
машина "Лучник" - нова
0877/882177 - яке ново, ев-
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0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

ропейско, модерно, от естествена кожа, голям номер - 150
лв., сако мъжко от естествена
кожа, модерно, употребявано
- 50 лв., нагреватели за акумулираща печка - нови, по 5 лв.,
шпилки с диаметър 0,5 до 1 см
и дължина 0,5-0,9 м, с много
гайки - по 1 лв./бр., световна
суперенциклопедия - приключения "Бисерните брегове",
съставена преди 115 г. - Пол
Морган, преведена в България
през 1923 г. 1600 стр. - 150 лв.
0888/606053 – купува запазени стари книги на руски език,
печатани преди 1940 г.
0888/812043 – продава
ръчно плетени дамски и мъжки вълнени чорапи. Качество
и ниски цени!
0889/378252 – продава
електрожен „Кракра” – 160А –
240 лв., ботуши кожени № 45 –
30 лв., бюро от дърво за офис,
ученици – 160 лв., домашни чехли от агнешка кожа № 38 и 42
– 20 лв., мини казан за ракия –
170 лв., лечебна кализия
0889/613432 – продава
спешно пчелни семейства без
стари сандъци. Цена по договаряне
0882/121100 – продава
скулптурен барелефен портрет „Тайната вечеря на Исус
Христос”, размери: дължина 66
см, ширина 40 см. Цена по споразумение
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава
кожух дамски с качулка, къси, нови; акумулираща печка,
маслен електрически радиатор, два килима, вертикален
фризер
02/9878503, 0896/631143
– търси жена да го гледа като
личен асистент с уточняване
начина на заплащане
058/624493, 0895/779512
- издирвам потомци на Герга
Донева - 5079 село Руховци,
роднина Петко Николов. Живееше в София 1309, "Сава Михайлов", бл. 102, тел. 3219426
- закрит.
0882/553939 - продава газов котлон с вентил - 30 лв.,
двоен, буркани 1 л с винтова
капачка - 50 бр. х 70 ст., грамофонни плочи малки и големи,
2 шалте леко 140/200, на цветя, ново - 25 лв., раница немска
черна, нова - 28 лв., пасатор 25 лв. нов, мъжки часовници с
верижки 2 бр. х 9 лв.

Български

Съобщения

ТАРИФА

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

имоти

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0988/233247 - продава 1 дка двор с къща +
кухня+навес+гараж. Къщата е
с 4 мазета, 6 стаи + 2 бани, трети етаж + стая + балкон! Кухнята е: стая+баня+тоалетна.
Гаражът е железен, до къщата. В с. Телиш има хранителен
магазин, асфалт, аптеки, жп
гара, връзка с цяла България.
Евтино! 60 хил. лв.
0988/339388 – продава/
заменя двор с къща, гараж,
кладенец – с. Пъдарско, Плодивско – 6000 лв.
0894/297967 – продава
вила 3 ет. – Момин проход,
на 60 км от София. Цена 5060 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс „Аврен” –
Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо до
язовир "Искър". Двустайна
дървена къща 18 кв. м, много строителен материал. Облагороден, електрификация,
инфраструктура много добра. Отлична панорама, ти-

шина, чист въздух, на 40 км от
София. Подходящ за туризъм,
ски, риболов, за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни,
диви прасета.
0882/488551 – продава
подземен гараж в центъра
на Пловдив
0884/411758 – продава двуетажна къща в с. Нова Върбовка, общ. Стражица
– 5000 лв.
0889589675 – замяна
08133/2567 – продава къща – 4 стаи, гараж, двор 1,5
дка, Русенско, цена 19 000 лв.
0898/550760 - продава
студио - 32 кв. м, хотел „Бор“
- Велинград
02/4690408, вечер - дава
самостоятелна стая под наем,
обзаведена; дава и гараж под
наем, оборудван, ток и вода,
санитарен възел. Изгодно!
02/4690408 – дава под наем стая и гараж. Изгодно!
0988/772744 – купува къща в Стрелча, централна част.
Може и срещу гледане на възрастни хора
0878/338141 - собственик
продава 3-стаен апартамент с
парно и екстри, обзаведен, на
ул. "Гео Милев" - София
0988/845735 - млад инженер търси жилище
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.
Ряхово, Русенско, на р. Дунав.
Цена по договаряне!
0877/038063 - търси самостоятелна квартира на село в Пловдивска или Смолянска област, с добри условия

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 28 януари
се навършиха
40 дни
от кончината на нашия
баща, дядо и прадядо
проф. Трифон

Първулов Иванов

7.2.1918 – 20.12.2018
С достойния си живот
той остави след себе си
светъл пример за трудолюбие и честност.
С много обич и тъга ще
те носим в сърцата си!
От семейството

30.I. - 5.II.2019 г.

КОНКУРС

ОБЩИНА гр. БЯЛА, обл. РУСЕ, ОБЯВЯВА
XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
„ИСКРИ НАД БЯЛА“
Условия за участие: Всеки автор може да
участва с три непубликувани стихотворения в 4
екземпляра на хартиен носител. Няма ограничения в тематиката на творбите.
Конкурсът ще се проведе в следните възрастови групи: за деца до 16 години, за младежи
до 30 години и за възрастни над 30 години.
Участието в конкурса е анонимно. В малък плик
се поставят данните с трите имена, адрес, дата и
година на раждане, телефонен номер и имейлът
на участника.
Творбите се приемат до 7 май 2019 г. на адрес:
7100 гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” 1

Времето през февруари

Времето през февруари ще бъде по-студено от
обичайното за този период от годината. Месецът
може да ни изненада с температури с 2-3 градуса
по-ниски от нормата за периода. След 20 февруари ще бъдат малко по-високи - около 5-6 градуса.
Но като цяло ще остане студено и няма да напомня, че скоро идва пролет.
Първите дни на февруари ще посрещнем със
сняг. Ще има трайна снежна покривка. Температурите ще се движат между -7 и -10 градуса. Около 6
февруари валежите временно ще спират. Студеният атмосферен фронт ще се задържи над страната.
Снеговалежите ще продължат. Ще духат и силни
ветрове, които ще създават усещането за по-ниски температури, отколкото са в действителност.
Засилва се динамиката на атмосферните процеси. След 21 февруари ще се наблюдава леко покачване на температурите. На места те ще достигат до 5-6 градуса през деня, в южните полета мо-

жем да очакваме затопляне до 10-12 градуса. Може да има превалявания от дъжд в южната част,
което ще предизвика допълнително усложняване
на пътната обстановка, защото ще има заледявания. В началото на месеца очакваме температурите да паднат до минус 10 - минус 14 градуса. В
западната част температурите може да паднат и
до -16 градуса.
Динамиката на времето се дължи на средиземноморски циклони. Затова през този период може да наблюдаваме бързо покачване, но и бързо спадане на температурите. Бързото затопляне
крие рискове от лавини в планините. Очакваните
температури ще са до 16 градуса над нулата, минималните ще се движат между -8 до -3 градуса. Но
да не забравяме, че наближава първият пролетен
месец и надеждите ни за по-топло време остават!

30.I. - 5.II.2019 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАР
30 ЯНуари, 25 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа В
сТрЕлЕЦ
Комфортно време за хора предвидливи, сериозни, умеещи да оценяват последствията от своите постъпки и правилно да разпределят силите си. Очаквайте важно известие.
31 ЯНуари, 26 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа В
сТрЕлЕЦ
Ще имате известни затруднения
в общуването с децата, но вашите
усилия непременно ще бъдат възнаградени. Що се отнася до здравето ви, за да не си навлечете неприятности, обърнете внимание на
стари болежки.
1 ФЕВруари 27 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа,луНа В
кОЗирОг
Не е желателно да правите крупни покупки, без да ги обсъдите с членовете на семейството, за да не предизвикате след време дрязги конфликти. Седмицата ви обещава романтични преживявания.
2 ФЕВруари, 28 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа ВъВ
кОЗирОг
За сметка на тези не особено
приятни емоции в личния живот ще
се появи нова светлинка за повече
любов и разбирателство в семейството. Вашето обаяние няма да остане незабелязано и от околните, ще
последва евентуално предложение
за ново запознанство.
3 ФЕВруари, 29 луНЕН ДЕН,
НамалЯВаЩа луНа, луНа ВъВ
ВОДОлЕй
Ако има нещо радостно, то ще се
появи през скоро – затова вярвайте
в своите сили и в доброто начало.
Звездите са на ваша страна.
4 ФЕВруари, 30 луНЕН ДЕН,
НОВОлуНиЕ, луНа ВъВ ВОДОлЕй
Може да получите неочаквани новини, които ще се отразят на
вашите отношения с приятелите и
близките. Жизненият ви потенциал
ще расте, а заедно с него и вашата
сексуална енергия и лично обаяние.
5 ФЕВруари, 1/2 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа ВъВ
ВОДОлЕй
Използвайте това време рационално, за да увеличите приходите си и най-вече да завържете нови запознанства, които ще ви бъдат
от полза. Здравето ви ще бъде добро и няма да ви създава проблеми
на този етап.

Обяви
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
И 90-И ЮБИЛЕЙ

на СПАС ТОДОРОВ

гЕОРгИЕВ

роден на 29 януари 1929 г.
в с. Главиница,
обл. Пазарджик
Част от военната служба изкарва в
Шумен, след което
завършва съкратен
курс на военноартилерийското училище „Георги Димитров”, София.
Като офицер служи в артилерийски полк в с. Самораново, Дупнишко.
Сключва брак със Златка Банкина и им се раждат двама синове. Работи в ДСК – Пазарджик,
а след това в ДСК – централно управление, София, като финансов ревизор. Има прекрасен семеен живот със спругата си Златка – 47 години.
Пожелаваме на дядо Спас следващите години
всичко най-добро, много здраве и живот!
От двамата синове, четирима внуци четири
снахи, двама зетя и и две внучета и едно на път

ЗаПоЗнаЙте се

0899/930488 – търся богата дама, без деца и наследници – за сериозна връзка.
Аз съм мъж на 54 г. Възрастта е без значение. От София
0876/212235 – 70-годишен мъж, неангажиран и самотен, мислещ, че с богатство не се живее. С жена желае обвързване
Емил Тончев, „сливница” 21, русе – Не пия, не
пуша, с жилище съм. Желая
запознанство с жена от 52
до 56 г.
0885/852816 – интелектуалец – 70 г., с приятна визия, търси себеподобна от
Враца или Пловдив. Нека изживеем старините си заедно в хармония
0876/848708 – непушачка. Моля обаждане след 17 ч.
0896/810578 - мъж на 65
г./177 см/90 кг, сърдечен, с
чувство за хумор, търси своята половинка - от Пловдивския регион
0896/255929 - 60 г., осигурен, с добър характер,
търси своята половинка.
Желае сериозно запознан-

ство със скромна и добра
жена
0876/283955 - учител
пенсионер, от София, свободен, без ангажименти, самостоятелен, търси себеподобна дама - от 70 г. нагоре,
в свободен режим, за сериозно приятелство от страната и Европа. Живеене по споразумение. Да се спазват изискванията! След 16 ч.
0877/619012 - моля да
се обади Галя Цветанова от
Кюстендил, синът й Ясен или
дъщеря й Ралица
0897/735261 - 67 г./170
см/70 кг, търси сериозна жена за съжителство при нея,
от Септември, Стамболийски, Пазарджик и Пловдив
0897/735261 - Фани, на
67 г., от Бургас, с майка на
90 г., да ми се обади. Загубих ви телефонния номер.
0887/979530 – неженен,
71 г./165 см/70 кг, търси свободна дама пенсионерка за
сериозна връзка, която да
желае да живее при него
0876/193203 - 68 г. философка, писател, филантроп,
художествена литература,
театър, желае приятелство
с подобен интелектуалец за
смислени, приятни и осъзнати старини.
0896/255929 - 60 г./170

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (30.I.- 5.II.2019 г.)
ОВЕН - В началото на периода прекалено оптимистичната ви нагласа
може да ви изиграе лоша шега.
Намалете критичното си отношение към интимната половинка и
членовете на семейството си.
ТЕлЕЦ - Не позволявайте слабостите ви
да бъдат използвани
срещу вас. Търсете и намирайте логични варианти, благодарение на които да държите контрола в ръцете си. Не забравяйте здравето си.
БлиЗНаЦи - Моментът
ще благоприятства доброто ви здравословно
състояние. Действайте с повишено внимание по отношение
на материалните разходи. Обърнете внимание на внуците си.
рак - Не поставяйте
под съмнение лоялността на интимната си половинка, за да не го/я обидите с проявеното от вас недоверие. Около средата на периода ще имате леки здравословни проблеми.

лъВ - Дайте приоритет
за решаването на някои
неотложни въпроси. Намерете време за прегледи, които
непрекъснато отлагате.
ДЕВа - Ще ви се наложи
да вземете някои конкретни решения за съществуващата интимна връзка.
Ще успеете да се предпазите
от неблагоприятното въздействие на стреса. Това ще подобри
здравето ви.
ВЕЗНи - Стремете се
към съзнателна самота, за да прецените правилно ситуацията около вас.
Мнозина от вас ще получат
вест, която ще стопли душите
им. Не бъдете небрежни към
здравословното си състояние
и парите си.
скОрПиОН - Опитайте да
възприемате изпречилите ви се затруднения от
положителната им страна. Ще
си спестите многобройни неприятни последствия. Пазете
здравето си.
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сТрЕлЕЦ - Реагирайте
според обстоятелствата, като си дадете достатъчно време за размисъл. Ще
стигнете до важни заключения
относно по-нататъшния си живот. Не пренебрегвайте здравето си.
кОЗирОг - Ще имате
възможност да поставите ново начало в семейните отношения. Ще ви се наложи да се
отправите на път. Насочете усилията си за постигането на съгласие между вас и близките ви.
ВОДОлЕй - Опитайте се
да приведете в отличен
ред документите и делата си. Правилните ви действия ще ви спестят множество
притеснения. Погрижете се за
здравето си.
риБи - Около средата на
периода се предпазвайте от взимането на решения, които могат да имат негативен ефект
върху вас. Доверете се на интуицията си при откриване на правилния път.
ДЖЕСИКА

Съобщения

29

Слушайте по Радио Пловдив!

 Вечерното предаване на радио Пловдив „Жива земя“. Всяка вечер от 19 до 20 ч.
Всичко за живота в българското село, актуални
селскостопански вести,
традиции, бит и българска народна музика. С
микрофон на село!
Всяка събота от 20
до 22 часа седмичното
фолклорно предаване „От дума на дума“.
Всичко за вашите любими народни изпълнители и най-новите записи
българска народна музика. Автор и водещ: Николай Чапански
За връзка с екипа: folkduma@abv.bg, 0888/688 508
см/70 кг, самостоятелен, оси
гурен, търси жена за сериозна връзка. Знам, че някъде
те има! Чакам те!
0889/245711 - г-н висок
180/80 кг/78 г., интелигентен, осигурен, с добър външен вид, от София, желае запознанство с подобна приятна г-жа за приятелство и
уважение
0890/137007 - вдовица
на 68 г., благородна, добра
домакиня, зрава, търси своята половинка - от Пловдив
и региона
0889/174615
74/165/75, от Пловдив,
търси другарче до 75-76 г.,
175 см, 80 кг, от Пловдив,
Асеновград, Хисаря, Пазарджик. Да живее в апартамент, да има кола, да е добър, домошар, да не пие и да
не пуши, да не е конфликтен
0876/046466 - вдовица
на 76 г., без ангажименти
към деца и внуци, търси себеподобен до 85 г.
0876/824264 – 65 г., разведен, пенсионер, живее в

къща. Търся жена от 50 до
60 г., без дом. Да живее при
мен. Да е чистоплътна и да
не лъже!
0898/776349 – 72 г./173
см/82 кг, пенсионер, от Пловдивска област, разведен,
живее на село в собствен
дом. Търся другарче добро,
благородно, с човешки качества. Аз съм честен, почтен, чистоплътен. Живеене
където предложи дамата
0885/285997 – неженен
съм, живея сам. Търся самотни дами. Павел Дечев,
с. Варвара, общ. Септември,
обл. Пазарджик
0511/52296 – вдовец на
79 г., самостоятелен, в добро състояние, желае жена до 70 г., без дом, за съвместно живеене в уютно село до курорта Албена и Кранево. Ако е шофьор, е още
по-добре
0886/916491 – мъж на 58
г./176 см/66 кг желае сериозно запознанство с жена от
55 до 63 г., от София и Софийска област

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

4 февруари 2019 23:04:44 ч. - новолуние. За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час
и да продължите на сокове и течности до същия час
на следващия ден.

Времето
В сряда се очаква облачно време с кратки превалявания, като започналото повишаване на температурите ще продължи и те ще са изцяло в положителната
скала – между 1 и 6 градуса. В четвъртък времето ще
се запази със същия характер – облачно, мрачно, дъждовно, но с температури в диапазона 0-6 градуса. Валежите ще са по-съществени, предимно от дъжд, в планините – от сняг. В петък, събота и неделя затоплянето ще продължи, като температурите на места ще
достигат 10 градуса, но валежи не се очакват. В понеделник слънцето вече ще наднича за малко сред облаците и ще пръска още топлина, макар и сред зима. Във
вторник се очакват валежи, предимно от дъжд. температурите ще бъдат от 4 до 6 градуса.

БиоПроГноЗа

0877/827210 - след 18,30
ч., 60-годишна вдовица от
София търси вдовец от София, 60-65 г.
0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител
по изобразително изкуство,
нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник,
от 68 до 75 г. Съжителство
при мен на село.
0895/751977 – мъж желае запознанство с приятна
дама за сериозно и продължително приятелство. Моля
само сериозни обаждания
и СМС!
0896/702155 - мъж на
76 г. желае запознанство с
дама от Старозагорска или
Великотърновска област,
която има възможност и
желание за съжителство
при нея

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
Èçäàòåëñêà êúùà
“ДАФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð
ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

Зам. главен редактор
Êðèñòèíà ÄÎÁÐÅÂÀ
Äåæóðåí ðåäàêòîð

Цветан илиЕВ

Коректор
Надка АНГЕЛОВА
Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ:

маргарита лозанова (отг. ред.),
Наталия генадиева, соня Вълкова,
уляна Петкова, христо Цеков,
Цветан илиев, иван Васев
иво ангелов (сътрудник)
Àäðåñ íà ðåäàêöèÿòà:
Ñîôèÿ 1421, êâ. “Ëîçåíåö”,
óë. “Êðèâîëàê” 48,
âõ. Â, ïàðòåðà
Òåë.: 02/865-90-41 - öåíòðàëà,
02/865-21-93 - ãë. ðåäàêòîð
pensioneribg@abv.bg
www.pensioneri-bg.com

През периода е възможно да има известно засилване
на оплакванията от болки и чувство за тежест в корема и от подуване на последния от газове. с профилактична цел, а и при настъпили вече такива оплаквания, е препоръчително няколкократното дневно изпиване на гладно на по 12-15 капки клеева тинктура с
жълт кантарион. Прополисът и жълтият кантарион
са богати на вещества с доказано епителотонично,
противовъзпалително и болкоуспокояващо действие.
ако в началото на следващата седмица се почувствате уморени и с понижен жизнен тонус, причина
за това може да бъде въздействието върху нервната ви система на луната, преминаваща през фаза
новолуние.
Д-р иван сТОЯНОВ
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ЗаЩита с каЧестВените
ПроДУкти на „есПара“, аВстриЯ

Засилете се след стрес с повече белтък

Стресът води не само до
психична, а и до мускулна
слабост, защото изчерпва
глюкозата от мускулите. А тя
е основен източник на енергия. Изчерпват се също важни витамини и микроелементи. Организмът отпада,
намаляват защитните сили.
Освен това при стреса в него се отделят по-големи количества от хормоните кор-

тизол и адреналин, които
пряко изтощават мускулните влакна. Ето някои правила за засилване след стрес:
Храната трябва да дава на мускулите достатъчно белтъци, за да се подсилят мускулните влакна. Освен това ще се нормализира хормоналният фон, който ще тонизира целия организъм, ще отзвучи против-

ЯБЪЛКОВ

ПЕКТИН

Супер концентрат

ното усещане за постоянна
умора и безсилие. Слагайте
на трапезата три пъти седмично риба или пилешко и
поне още веднъж – варива:
фасул, леща, грах. В тях, особено в граха, има растителни белтъци, които не натоварват черния дроб.
Яжте повече ядки: орехи, лешници, бадеми.
Правете си поне 2 пъти

Намалява
холестерола
и нормализира
кръвната захар!

Ябълков пектин супер концентрат
на Натурал факторс може да се използва и за детоксикация. Ябълков пектин супер концентрат е източник на
най-силно концентрирания пектин на
пазара. Осигурява всички полезни вещества, съдържащи се в ябълките. Уникален източник на 300 mg разтворими
и неразтворими фибри. Удобен прием
под формата на капсули.
Повече информация
на тел. 02 953 05 83
и на www.revita.bg

САМО
1 КАПСУ
ЛА
НА ДЕН
!

ТЪРСЕТЕ В
АПТЕКИТЕ

седмично сокове от зеленчуци според сезона. През лятото – от моркови, спанак, зеле, домати. Те отстраняват от
тъканите млечната киселина, която „уморява” мускула.
Пийте повече минерална вода, поне 1 литър
дневно – тя изчиства токсините и „веществата на умората”.
Яжте дневно поне по
2-3 супени лъжици мед.
Намалете значително
цигарите и алкохола, ако
не можете да ги спрете напълно.
ВНимаНиЕ – За ВъЗрасТНиТЕ!
Вземайте леки лекарства
и хранителни добавки:
1. Бирена мая в таблетки
или гранули. Дозиране според указанието върху опаковката. Бирената мая е богата с витамини от групата
В, които подобряват работата на нервите в мускулите.
2. Калциев глюконат – по
1 разтворима таблетка дневно. Дава енергия на мускулите.
3. Натриев фосфат и калиев бикарбонат таблетки според указанието на опаковката. Отстраняват млечната киселина в мускулните влакна.
4. Агапурин таблетки. Да
се взема по 1 таблетка 2 пъти дневно след ядене. Подпомага оросяването с кръв
на мускулите.

маслО ОТ крет при суха кашлица. ЗаЧаЕНО Дър- силва отбранителните сили
ВО капс. х на организма, изпреварвай30 е природ- ки с една крачка простуднина алтерна- те заболявания, и помага за
тива за пови- по-бързото им отшумявашаване на за- не. Ензимите протеаза, лищитните сили на организма паза и алфа-амилаза улесняпрез есенно-зимния пери- ват дишането и съдействат
од. Маслото от чаено дър- за изчистването на жилавиво е ефикасно противови- те секрети от носа и околорусно и противогъбично носните кухини. Калцият е
средство от естествен про- необходим за функционираизход. Прилага се успешно нето на клетъчните мембрапри простудни, грипни и ни, за работата на ядрения
възпалителни заболявания, апарат на клетките, той спиинфекции на дихателната ра освобождаването на хи(хрема, бронхит) и пикоч- стамин, като с това намалява
но-половата система, гной- проявяването на алергични
ни рани, херпеси, дермати- реакции, болковия синдром
ти, абсцеси, екземи и дру- и формирането на имунния
ги хронични кожни заболя- отговор.
вания (акне). Помага за по- сЕмки ОТ грЕйПФруТ
бързо възстановяване при натурален билков
хронична умора, следопе- дестилат 30 мл
ративни усложнения, по
С е м време на и след химио- и ките
на
лъчевъздействие. Особено грейпфруподходящо при гъбични ин- та се отфекции по кожата, стомаш- личават с
но-чревния тракт и пикоч- о с о б е н и но-половата система. Про- те си антидуктът съдържа и масла от микробни
пупалка (вечерна иглика) и свойства. Те обезвреждат
облепиха (ракитник), кои- както бактериите, така и вито са богати на витамини и русите и гъбичките. Спектъесенциални мастни кисели- рът им на активност е мнони и подсилват синергичния го висок (около 800 бактему ефект.
риални и вирусни щамове и
алОЕ ВЕра
100 гъбични щамове), като
био растителен
запазват полезната чревна
сок 1 литър е 100%
флора на организма. Ето
натурален сок без
защо екстрактът от семкиконсерванти, оцте на грейпфрут е универветители и овкусално естествено средство
сители от сертиза защита и укрепване на
фицирано биолоимунната система. Основгично производни приложения: бактериалство със съдържани и вирусни инфекции; гъние на ацеманан 600 мг на бични инфекции (Candida);
литър. Природен източник стомашно-чревни инфекна витамини, минерални ве- ции; паразитни болести.
щества, ензими и аминоки- ЕхиНаЦЕЯ кОмПлЕкс населини. Използва се за пови- турален билков дестилат
шаване защитните сили на 30 мл от: ехинацея, кисел
организма, възстановяване трън, оман, коприва, див
на клетъчната виталност, чесън, шипка и туя
поддържане на нормалнаЕхита микрофлора в стомашно- н а ц е я т а
чревния тракт. Има слаби- има имутелно, жлъчегонно и стиму- ностимулиращо обмяната на веще- л и р а щ о
ствата действие. Притежава действие,
естествен противовъзпали- з а щ и т а телен ефект. Отразява се до- ва пробре на хора с кожни пробле- изводството на имунними, както и с артрит.
те клетки и действа срещу
ЧисТ НОс капс. х 50 вируси (включително хере синергична песни), ефективно пречисткомбинация от ва кръвта. Комбинацията с
лечебни билки, кисел трън е особено поензими и кал- лезна при умора и изтощеций, подходя- ние за повишаване на съпща за усилване ротивителните сили. Омана съпротиви- нът и туята действат протелните сили и тивовъзпалително и отхобщия жизнен тонус на ор- рачващо. Шипката укрепганизма, при кашлица и хре- ва съпротивителните сили
ма, придружена със сърбеж, на организма, а копривата
настинки, прекалено отпус- и дивият чесън се характекане на мускулите на неб- ризират с кръвопрочиствацето, езика и гърлото, ви- щото и стимулиращо метарусни и бактериални ин- болизма действие. Основни
фекции на дихателните пъ- приложения: укрепване на
тища. Действа успокоява- защитните сили; пречистващо, противовъзпалително, не на кръвта; при пролетна
облекчава болките и под- умора; за възстановяване
помага отделянето на се- след боледуване; при стрес.
Вносител: “Фармабион плюс” ЕООД,
тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg
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ЛОЗОВО
МУСТАЧЕ

ГЕРОИНЯ НА
Ф.КАРЕ И
А.БИСОН
“ДИРЕКТОРЪТ”

БОЕН ВИК
ПАРАХОДИ,
ТЕГЛЕЩИ
ШЛЕПОВЕ

ВИНЕН СОРТ
ГРОЗДЕ

ОПЕРА
ОТ ВЕРДИ

ВЪВЕДЕНИЕ
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ИЗПИВАНЕ
НА ЧАША НА
ЕДИН ДЪХ

ШУТ,
СМЕШНИК

ДВУОСТЪР
НОЖ

ХИДРОПЛАНЪТ
НА АМУНДСЕН

СРЕДСТВА ЗА
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕЩО

НАША РЕКА

КОНЦИ ЗА
ШИЕНЕ ИЛИ
ТЪКАНЕ
ВИД
КОЛБАС

МАРКА
НАША БИРА

РЕКА В КИТАЙ,
ИНДИЯ И
ПАКИСТАН

НЕМСКИ
ХЛАДИЛНИЦИ

ТЕГЛО НА
ОПАКОВКАТА

МАСЛИНОВИ
ДЪРВЕТА
НЕЧИСТА
СДЕЛКА

МЯРКА ЗА
ЗЕМНА ПЛОЩ

ТЪНКА ЦЕПЕНА
ДЪСКА
С ЖЛЕБ

ДРЕВЕН
ГРАД В МЕСОПОТАМИЯ

СБИРКИ ОТ
ГЕОГРАФСКИ
КАРТИ

БЛАГОРОДНИЧЕСКА ТИТЛА

ЧЛЕНОВЕ НА
АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ
МУЗ.ТВОРБА
ЗА ЕДИН
ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЧЕ

СУРОВИНА
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БАГАЖ ЗА
ПЛАСТМАСИ ПРЕВОЗВАНЕ

С

КВАРТАЛ НА
ГАБРОВО

Т И Т

ЗВАНИЕ,ЧИН
НА ИМАМ

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ
С.ВЕЛЧЕВ
ТРИЕТАЖНА
ПАПСКА
КОРОНА

ЕЗДИТНО
ЖИВОТНО

СТРЕМИТЕЛНО
НАПАДЕНИЕ
ГЕРОЙ НА
В.ДРУМЕВ
“ИВАНКО”

ДЕБЕЛА
ДЪСКА
СЕЧИВА НА
ЗАНАЯТЧИЯ

ПЪРВАТА
ЖЕНА
(БИБЛ.)

ИРОНИЧЕН
ПСЕВДОНИМ

ГЕРОИНЯ НА
ЛУИС КАРОЛ

ТЪРНОКОП
ГРАД В
ЯПОНИЯ,
О.ХОНШУ
ВАЛЧЕСТ
ПРЕДМЕТ

ЖЕНСКИ
ПЕВЧЕСКИ
ГЛАС
ЕЛЕКТРОННА
ЛАМПА С ТРИ
ЕЛЕКТРОДА

ПОЛСКИ
ПИКАПИ
ИЗОЛИРАЩО
ВЕЩЕСТВО,
ДИЕЛЕКТРИК

БИВША
ПАРИЧНА
ЕДИНИЦА В
ЛАТВИЯ

БАЛКАНСКИ
ПЛЕМЕНА
ГЕРОЙ НА
М.ГОРКИ ОТ
ЕДНОИМЕНЕН
РАЗКАЗ

ЗАПЛАЩАНЕ ЗА
ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА НЕЩО

П Р А З Н И К

ЕТАЖ ОТ
ТРИАСКАТА
СИСТЕМА
ВИД
ЗЕЛЕНЧУК

РЕКА В
КАНАДА

НИШКА В ПАТРИАРХАЛЕН
СТЪБЛОТО ЕВРЕЙСКИ
НА РАСТЕНИЕ ОБИЧАЙ

ТРИКОРПУСЕН
КОРАБ

ШАХМАТНА
ФИГУРА

ГЛИНЕН
ДУХОВ
МУЗИКАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ

ГЕРОИНЯ НА
А.ДОДЕ
“АРЛЕЗИАНКАТА”

ИСПАНСКИ
ФУТБОЛЕН
ОТБОР
ДЕЙСТВИЕ,
ПОСТЪПКА
СТОЛИЦАТА
НА ГАНА

ШЛАГЕР ОТ
МИНАЛОТО

ДРЕВЕН
АРМЕНСКИ
ГРАД

КОЗЯ
ВЪРБА

ПЛАТНЕНА
МЪЖКА ДРЕХА

ГРЪЦКИ
ОСТРОВ В
СРЕДИЗЕМНО
МОРЕ

ГЕОМЕТРИЧНО
ТЯЛО

ДРЕБЕН
ХИЩНИК

ОСНОВНО
ЗНАЧЕНИЕ
НА ДУМА
РАЗНОВИДНОСТ НА
АХАТА

АНГЛИЙСКИ
ФУТБОЛИСТ,
БИВШ
НАЦИОНАЛ

РЕКА ПРЕЗ
САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

РУСКА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ

МУЗИКАЛНА
НОТА
НАШ
ПОЛИТИК
1868-1909

Т Р И Ф О Н

ВИД ТАНЦ
С НЯКОЛКО
ДВОЙКИ

З А Р Е

ШВЕЙЦАРСКИ
ЧАСОВНИЦИ

Н

СЪД ЗА
КЪПАНЕ
ГРАД ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НАША ДЕТСКА
ПАСТА
ЗА ЗЪБИ

СТАРА
ПОСТРОЙКА

З А

ХОРО ОТ
ПЕТРИЧКО

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ БЛ.
ДИМИТРОВА

ПОЛИТУРА
КРАТЪК
ОЧЕРК

ЛОЗНИЦА

РЕКА В
ХЪРВАТСКА,
БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА
РЕКА В
КАНАДА

СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА
ВЪЗХВАЛА

СПОРТНА
ЧАНТА
ЕЛЕКТРОД
НА ПОЛЕВИ
ТРАНЗИСТОР

СТАРИ РУСКИ
САМОЛЕТИ

ПСЕВДОНИМ
НА ДИМЧО
СТЕПЕН,
РАВНИЩЕ ДЕБЕЛЯНОВ

НИЗА,
ОГЪРЛИЦА

НАШ
ХОРЕОГРАФ И
ФОЛКЛОРИСТ
“БЪЛГАРЕ”

ЧАСТ ОТ
ДРЕХА
САЛОН

Р Е Ч Н И К: АЛАТ, АНИ, АРМ, ЕНИН, ОА, РОНТА, УНА, ШИНДА

МЯСТО ЗА
ПРОПОВЕД
В ХРАМ

СТЕФАН КРЪСТЕВ

ВОДОРАВНО: Мавруд. Реклама. СЛАВЕНА. Салам. АТЕ. Оливи. Тара. Акад. Шинда. Граф. Академици. “Вам”. Стирол. Атака. Алат. Ироним. Ева. Осака. НИСА. Алт. Илири. Лат.
Триод. Спанак. Оа. Влакно. “Атлетик”.
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К

Акция „Лукс”
Замък, парк, по-малки сгради
и двуметрови огради,
лукс блести на всяка крачка,
до най-малката играчка.

„Бентли”, „Порше”, „Ламборджини”
(лични или на роднини)
кротко им стоят в гаража,
а пред него дебне стража.
Богаташи! Ще ги погнат!
Честния народ ще трогнат,
че не нежно, с мека четка,
ще им се потърси сметка.
Трябва пред властта да кажат,
документи да покажат
всеки как това е купил,
родните рекорди счупил.
Но дали това ще стане?
Всичко как ще се обхване?
Знаят те без притеснение,
до три дни ще е в забвение.
Пак поредната пушилка.
Ни затвор, ни без хранилка.
В лукса пак ще си живеят,
иронично ще се смеят.
Кирил ГУСЕВ

рокодила беше псевдоним на човек без
лице, но с физиономия, напълно сходна с тази на пор. Дребни, рехави,
странно удължени мустаци стърчаха над горните
му устни и вероятно биха
стърчали и под долните,
ако там не се беше разположил мъх с оплетени
в него остатъци от ракообразна храна. Видях, че
е подвил опашка, и го запитах:
– Крокодиле, защо си
свалил гарда?
– А, нищо ми няма – отговори влечугото. – Просто съм уморен.
– Ти? – изумих се. Знаех, че никога нищо не прави, само го пращат да бие
този или онзи, когато се
налага; по-често него го
биеха. – Ти ли си уморен?
– Да. Така ми се струва.
Влача крилете.
– Ама ти нямаш криле
– констатирах. Трябваше
някой да му го каже.
– Знам – съгласи се унило. – Такава е думата. Чувал съм да го казват. Може и да нямам криле, обаче това не ми пречи да ги
влача.
Трябва да е наистина
уморен, рекох си, щом е
започнал да обобщава. Аз
му бях съученик до трети

Испания. Гражданската война. Зима, вятър и студ.
Петка крещи:
- Василий Иванович!
Гълфстрийм замръзна!
Василий Иванович:
- Петка! Колко пъти
съм ти казвал евреи в
отряда да не вземаш!

Един ден Чапай отишъл на нивата и вижда
една лопата и на нея
бележка:
"Чапай, ако обичаш,
ми донеси лопатата,
защото си я забравих“.
Подпис: Петка.
На другия ден Петка
отива на нивата и гледа - лопатата си стои,
а върху нея нова бележка:
"Съжалявам, Петка,
ама не можах да намеря лопатата ти“.
Подпис: Чапай.

клас, когато той престана
да идва на училище и се
зае със спорт. Аз завърших чак седми клас, преди
да приключа с професионалните си учебни занимания. В сравнение с него
бях умен, така да се каже.
Почти образован. Затова
го посъветвах:
– Що не вземеш да си
починеш? Хвърли се в някое блато и бълбукай там
два-три дни. И ще ти мине умората.
Крокодила ме изгледа
с жълтите си очи и рехавите му остри мустачки се
изопнаха като струни на
китара:
– Е аз съм там – в блатото! Затова съм уморен.
От блатото излизане няма.
Оставих го да говори.
Накарали го да изпълни

поръчка – нищо особено,
както обикновено. Обаче
той да вземе не да пребие
поръчания, а да завърже
разговор с него. Искал да
го убеди да даде парите, а
не да му ги взима със сила.
През това време станало
нещо – Крокодила така и
не разбрал какво, дошла
изневиделица полиция и
го арестували. Повдигнали му обвинение – хулиганство, дързост, дърабъра, заплаха... С триста
зора го изкарали от кауша срещу гаранция. Сега
щели да го съдят. Не му
мърдал пандизът.
– Ама ти верно ли бе! –
подскочих. Крокодил в затвора. Виж ти. Та това е екзотично! Демонично! Епично почти. – Най-сетне!
Крокодила стана теж-

ко и доближи лицето си
до моето толкова бавно
и зловещо, че космите му
нахълтаха в носа ми. Не
ме хвана гъдел, а страх.
– Какво най-сетне бе,
помияр такъв? – Дъхът
му вонеше. – Подиграваш ли ми се?
Не, не му се подигравах. Знам къде е затворът. Знам какво е. И имам
връзки там. Вътрешен
човек съм, лежал съм
година и половина за...
няма значение. Обясних
му: в затвора се почива най-добре. Не е блато като живота. Спокойно е. Хората са уравновесени, единомишленици сме. Дават топла храна, има разходки. Всичко е в рамки, а рамките
– широки. Важното е да
си на общ режим. Това
може да се уреди.
Крокодила светна.
Жълтите му очи се насълзиха, въртеше опашка като пор или като крокодил – не можах веднага
да позная. Поиска да ме
разцелува, но му отказах.
Владимир ГЕОРГИЕВ

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

онези, които не споделят разбиранията ни.
 Закон – съвест
на тези, които я нямат.
 Кариера- кръгово настъпателно движение нагоре.
 Плагиатство –
опит до се язди чужд
пегас.
 Старческа възрраст – времето, когато видът на красиво момиче предизвиква не надежда, а спомени.

В И Ц О Т ЕКА Подправени
думи

Чапай и Петка отишли на реката.
- Сега, Петка, качи се
на това дърво и ако дойдат белите, ми свирни.
Аз влизам да се къпя.
- Добре.
Качил се Петка на
дървото. След малко дошли белите. Петка го дострашало да свирне и не
издал никакъв звук. Белите забелязали Чапай,
хванали го и го пребили.
На следващия ден Чапай и Петка пак отишли
на реката. Чапай пак заръчал на Петка:
- Като дойдат белите,
ще ми свирнеш!
- Добре.
Белите пак дошли,
Петка отново се уплашил, та Чапай пак останал пребит.

30.I. - 5.II.2019 г.

Случка с Крокодила

Мъдрости
 Алтруизъм доброто, което другите трябва да ни правят.
 Глава на семейството – човек,
който се почесва по
главата по-често, отколкото е необходимо.
 Поздравление
– вежлива проява на
завист.
 Алчност – бедност на богатите.
 Глупави хора –

Хумор

На следващия ден Чапай:
- Сега е твой ред да
влезеш в реката. Аз ще
се кача на дървото.
Петка се уплашил, но
послушал приятеля си.
Влязъл да се изкъпе и
да поплува.
Пак дошли белите и
казали:
- Хайде стига сме трепали тоя във водата, давайте да натупаме тоя,
дето стои на дървото...

В музея на революцията децата питат гида:
- Какъв е този скелет
тук?
- Това е скелетът на
великия герой Чапаев.
- А какъв е тоя, малкият скелет до него?
- Това е скелетът на
Чапаев като дете.

шават.
 Да си клатиш краката също е работа, зависи колко нависоко си
седнал.
 Влюби се в себе си
и започна да се ревнува.
 Който не се е къпал в пот, остава мръсник до гроб.
Димитър КАНДЕВ

Дребосъци

МНЗ ПРЕДУПРЕЖДАВА

алопаРтия
кръПКоносци
снегонавяХване
коЧиночистач
зависТимост
лаФтоп
КАТаВджия
ръкопоДлагане
еДрочленство
обезлУдяване
боЙкоуспокояващи
тРЪмплиери
европИец
съревнУвание
отРечество

Министерството на здравеопазването предупреждава, че не само тютюнопушенето е
опасно за вашето здраве. За вашето здраве е
опасно и живеенето в България.

Рачо ПОПОВ, Сливен

Страницата подготви ИВан ВАСЕВ

СЕЛЕКЦИЯ

Сложна кръстоска между пчела и крава са направили учените от Каспичанския институт по
животновъдство. Новополученото животно не
само събира мед, но може да дава и по двайсет килограма пчелно млечице на ден. Проблем
има единствено при доенето, тъй като въоръжената с триметрово жило пчелокрава не допуска никакъв дояч до себе си.

АРХЕОЛОГИЯ

Група археолози са открили, че по нашите
земи някога, много отдавна е имало живот. В
смисъл, че е можело да се живее.
Димитър БЕЖАНСКИ

