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Кога две пенсии са по-малКо от една
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ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

На 1 януари 2018 г. влязоха в сила
промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които променят сроковете за отказ от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ).
Срокът става пет години преди

достигане на пенсионна възраст на
всеки индивидуално, а не както беше до 31 декември 2017 г. – пет години преди възрастта на тези, които се пенсионират през съответната година.

Да
се
наслаждаваме
Жертвите на момента гостува ни
актьорът

- не мога да разбера левите в парламента – подкача
ме спиро Прогресов. – не почетоха с едноминутно
мълчание жертвите на комунизма!
- ти слушаш, ама
не чуваш! – реагирам. – те настояха да не се делят
пострадалите от
тоталитарни режими. нима по-малко са антифашистите, избити от
1923 до 1944 г.?!
- как убийците и
убитите ще са заедно? – мръщи се съседът.
- абе ти нещо
не си в ред. не е ли
правилно да има
обединяващ, а не
разделящ българите ден на невинните жертви? аз също не съм съгласен
имената на жандарите, получавали по 50 хил. лв. за
отрязана глава, да
са изписани при параклиса до ндк. те
не са герои. каза го
и братът на майор томпсън, видял
там фамилии на виновници за смъртта на английския
разузнавач…
- може и да си
прав, но още не сме
узрели като нация
да загърбим трагичните страници
на миналото – замисля се комшията.
и заедно изразяваме надежда, че
рано или късно ще
имаме паметник
като онзи в испания, еднакво уважаван от потомците и на франкистите, и на републиканците.
Белчо ЧерНеВ

тончо
тОкмакЧиев

- г-н Токмакчиев, от театралната
сцена, малкия или
големия екран ни
карате да се забавляваме. как обаче „разкрасявате”
личния си живот?
- С нещата, които
са ми интересни, и
тези, с които аз самият се забавлявам.

на стр. 2

Хитрини при
кредитите
Фирмите за бързи кредити задължително
трябва да предоставят още преди отпускането
на заема пълна информация за всички условия
и най-вече за сумата, която ще трябва да върнем
в края на периода.
на стр. 3

на стр. 22

Сирака и
Сирачката

Размисли на главния редактор

Ïîìèðåíèå!
Множко дойдоха на властелина протестите. Не ги разбира и това си е. Нещата според
него вървят от добре по-добре, а все се намират недоволници да му развалят настроението. Скъсва се от работа, лети насам-натам, решава и най-дребните проблемчета на страната,
а „неблагодарниците” егоистично искат по-големи заплати, тунел под Петрохан, девствена
природа, чист въздух…
на стр. 4

Çà ìåí „Ïåíñèîíåðè“
å íåîáõîäèìîñò!

Да се пише и говори за сирак скитник, без да се изследва семейният му
живот с Олга симеонова, е немислимо
- те са една от най-известните двойки
в софия. Бракът им продължава 21
години и толкова са се допълвали, че
всички наричали съпругата му не Олга, а просто сирачката.

на стр. 6

абонирайте се
до 15 февруари
във всички пощенски станции.

Искате ли да спестите
пари, побързайте!
Цените все още са:
1 месец

2 лв.

4 месеца

8,50

10 месеца

21,50 лв.

лв.

кат. №552

върховният
съд отмени
лимитите на
болниците

Върховният административен
съд обяви за нищожно решение на
Надзорния съвет на здравната каса
от 2015 г., с което бяха определени
лимитите на лечебните заведения.

на стр. 3

в навечерието на Освобождението

Когато се пенсионирах, започнах да купувам
няколко пенсионерски вестника. Сред тях найдобро впечатление ми направи в. „Пенсионери”. Казах си - ето едно сериозно издание! Реалистичен е, изцяло познава нашите проблеми, защитава правата ни!

на стр. 5

Бунтовници
книжари
увисват на
бесилото

на стр. 13
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обещанието
на
патриотите
Смяна на статута на жилище

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Т. Д. Тянков от Варна
ни пише, че е в процес
на закупуване на ателие
и предстои да подпише
акт 16. Пита как би могло да се смени предназначението на имота от
ателие на апартамент, т.е
жилище. Действително
промяната на предназначението на имота се
прави трудно и това изисква време и средства.
Предполагам, че сам не
бихте се справили. Смяната има чисто техническа и юридическа страна.
Не ни е ясно защо ви
е необходимо да сменяте статута му. Ателието може да ползвате за
каквото си искате, включително и за жилище. То
си е ваше и никой няма
право да ви казва какво
ще правите в него. Да-

ли примерно ще живеете или ще рисувате или
ще упражнявате някаква
друга дейност. Ако имате друго жилище, може
да го отдавате под наем и да се подпомагате.
Има само едно
условие – това, което ще
вършите в него, не трябва
да пречи примерно на съседите ви. Например не бихте могли
да го ползвате като дърводелска работилница и
други такива.
На въпроса ви какъв
данък ще плащате - такси смет и ток, не можем
да ви отговорим. Данъкът се плаща в община-

та и се определя в зависимост от много фактори. Основният е данъчната оценка, зоната, където се намира имотът,
и т.н. Всяка община определя местния данък,
таксите смет.
Не се плашете от това, че
ателието ще
ви е „втори
имот”. Ако
го отдадете под наем
примерно, предполагам, че месечният наем
ще бъде поне десет пъти по-голям от разходите за данък и т.н.
Доколкото разбирам
от писмото ви, вие още
не сте станали собственик на ателието. Не мо-

га да разбера защо допускате във вашето решение да се „намесват
брокери, технически
ръководители, строителен надзор”! Най-вероятно имотът е привлекателен и не е изключено да ви манипулират, за
да се откажете от сделката. Това е само предположение. Трябва да
прецените какъв е вашият интерес, а не кой
какво ви казва. Добре е
тези въпроси да обсъдите с близките си – син,
дъщеря, съпруга, преди
да слушате кой какво ви
казва. Всеки друг извън
този кръг има някакъв
интерес, който очевидно към момента не съвпада с вашия.

На пилона
67-годишната пенсионерка Грета Понтарели е жената, която
твърди, че да си твърде стар, не е извинение. Тя е танцьорка на
пилон, която се бори с
гравитацията и е пример за много жени, които са доста по-млади.
Грета Понтарели от
Сан Диего започва да
се занимава с необичайния спорт на 59-годишна възраст, за да
се бори с остеопорозата. Това състояние на
отслабване на костите
преследва нейното семейство и тя е фамилно обременена. Днес
67-годишната пенси-

онерка обикаля света и печели престижни титли. "Искам хората да осъзнаят, че възрастта не бива да те
спира да следваш мечтите си", казва Грета.
"Винаги чувам: "Твърде съм стара, твърде
тежка, твърде това,
твърде онова." Разбирам го, защото съм
била на същото мнение, но това са просто
извинения", допълва
Понтарели.
Грета се е занимавала с танци на пилон в
гимназията и започва
отново преди 8 години, когато започва да
търси в интернет уп-

Искрено се надявам скоро да може да се вдигнат и пенсиите - ние можем да поставим такова
условие - пенсията да се вдигне на 300 лв. Това
заяви депутатът от ПГ на „Обединени патриоти”
Александър Сабанов по повод обещанието на
премиера Борисов да се отпуснат 100 млн. лв.
за вдигане заплатите на протестиращите полицаи. "Да извиваш така ръцете, не е честно", така Александър Сабанов коментира протеста на
полицейските синдикати навръх старта на европредседателството. "Беше ни отказано да се
вдигне пенсията на 300 лв. още първата година,
каквото беше нашето обещание, тогава нямаше
откъде да се намерят такива пари. И сега изведнъж се намират едни 100 милиона отнякъде. И
това е най-лесното обяснение - от преизпълнение на бюджета и от свръхсъбираемост. Много
изведнъж стават нещата, когато хората излязат
на протести. Малко се получи с горчивина точно в деня преди европредседателството - седнахме и се разбрахме с полицаите за едни 100
милиона", каза Александър Сабанов.

Среден осигурителен доход

за октомври 2017 г.
Националният осигурителен институт обявява,
че размерът на средния осигурителен доход за
страната за октомври 2017 г. е 834,57 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за
периода от 1.11.2016 г. до 31.10.2017 г. е 811,27
лв. Определеният средномесечен осигурителен
доход за страната за посочения период служи
при изчисляване размерите на новоотпуснатите
пенсии през ноември 2017 г. съгласно чл. 70, ал.
2 от Кодекса за социално осигуряване.
ражнения за подсилване на костната система. Докато преглеждала видеата, й хрумнало да се заеме със
спорт и се записала за
безплатно посещение
в местно студио.
Въпреки
трудностите в началото
твърдо е решена да
продължи. На 62-годишна възраст тя за

първи път участва в
конкурс в Лос Анджелис, където се изправя срещу 18-годишни танцьорки. Скоро
след това Грета взима участие в Северноамериканския танцов шампионат и заема второ място. Оттогава обикаля света и
вече е печелила 5 световни титли.

за ноември 2017 г.
Националният осигурителен институт обявява,
че размерът на средния осигурителен доход за
страната за ноември 2017 г. е 851,25 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.12.2016 г. до 30.11.2017 г. е 815,96 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при
изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през декември 2017 г. съгласно чл. 70, ал. 2
от Кодекса за социално осигуряване.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Кога две пенсии са по-малко от една
От стр. 1
На жените, родени през 1960 и 1961 г., се дава втори и последен шанс да се откажат от осигуряване в УПФ и така да предотвратят намаляването на пенсиите си до живот. Доказах по категоричен и безспорен начин, че две пенсии у
нас са по-малко от една. Така разпорежда КСО
и докато пенсиите се определят по начина, записан КСО, две пенсии ще са гарантирано помалко от една. Министърът на труда и социалната политика доц. Бисер Петков обяви, че КСО
ще остане без промяна в начина на определяне на пенсиите до 2040 г. Ако се вярва на тази
оценка, то всички родени между 1960 и 1975 г.
ще защитят интереса си, ако се откажат от партидите си в универсални пенсионни фондове и
се осигуряват само и единствено в държавното
обществено осигуряване. А защо две пенсии са
по необходимост по-малко от една ли? Просто
е: очакваната пенсия от УПФ може да компенсира намаляването на държавната за тези, които се осигуряват и в УПФ, тогава и само тогава, когато доходността по партиди в УПФ е
равна и по-висока от темпа на нарастване на
средния осигурителен доход за страната (СОДС).
От 2002 г., когато започва задължителното
осигуряване в УПФ за всички, родени след 1959
г. до 30.09.2017 г., годишната доходност, получена от всички осигурени в страната по техните партиди, е 2,7 %, а годишният темп на нарастване на СОДС – 7,9 %. Съотношението е
точно обратното на това, което е необходимо,
за да бъдат две пенсии поне равни на една.
Изоставането на доходността по партидите в
УПФ е толкова голямо, че дори нарастването на
СОДС да се забави през следващите 20-ина годи-

ни, доходността в УПФ трябва да се повиши до
невъзможни величини, за да преодолее натрупаното през 2002-2017 г. изоставане. Затова две
пенсии неизбежно ще остават по-малко от една.
В интерес на ощетените в пенсионни фондове,
на които не само пенсиите ще бъдат намалени, но
и ежегодно заплащат и по повече от 120 млн. лв. за
тази “привилегия”, е да се откажат от осигуряване
в УПФ и да насочат цялата си осигурителна вноска към държавното обществено осигуряване.
Редица ощетени в УПФ се впечатляват от разликата в правото на наследяване, а именно, че
партидите им в УПФ ще бъдат наследени от децата им независимо от тяхната възраст. Наследствени пенсии от държавното обществено осигуряване пък се полагат само на овдовелия съпруг, и то не по-рано от пет години преди да навърши пенсионната си възраст, както и на малолетните деца. КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ОТКАЗ ОТ
УПФ за жените и мъжете се определя от тяхната
дата на раждане, както следва: (вж. таблицата).
Отказът от УПФ става така: 1. Подаване на заявление по образец в офис на НАП по местоживеене. 2. В месеца, следващ месеца на подаване
на заявлението: 2.1. НАП насочва цялата ви осигурителна вноска към НОИ и 2.2. Уведомява пенсионното дружество да прехвърли средствата по
партидата ви в УПФ в Сребърния фонд. Парите
от Сребърния фонд пък ще бъдат прехвърляни
на годишни порции към НОИ, когато НОИ започне да ви изплаща пълен размер на държавна
пенсия (без намаление). 3. За да се убедите, че
прехвърлянето на осигуряването ви изцяло към
НОИ е осъществено, проверявате фиша за месечната си заплата. В него НЕ трябва да има удръжка на реда, означен като “осигурителна внос-

ка в ДЗПО” или подобно название. (ДЗПО е
“допълнително
за-

дължително пенсионно осигуряване”. Това
са вноските ви в УПФ.)

Любомир ХРИСТОВ

Социални
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проблеми

Български

Предвиждат ръст на заплати кРАТКИ

Я

сно се очертава дефицит на работната сила в България
– като количество и като

качество. Именно затова
доходите ще продължават да растат през тази
година. Това коментира

социалният министър
Бисер Петков и според
него натискът от страна
на търсенето на работна
сила ще води до повишаване цената на труда.
По-високата минимална работна заплата и по-високите заплати, за които е осигурено
финансиране в обществените сектори, както и
нагласите на работодателите в частния сектор

да повишават заплатите
ще доведат до значително повишаване на доходите през 2018 г., коментира министърът на труда. Синдикати и работодатели предвиждат 1012% ръст на заплатите.
По думите му сближаването между държавите членки, включително и по отношение на
равнището на доходите,
трябва да продължи.

Относно концепцията за изплащане на пенсии и за регламентиране на втория пенсионен
стълб Бисер Петков каза,
че е постигнато съгласие
пенсионните дружества
да могат да предлагат на
своите клиенти възможност за избор между няколко пенсионни продукта. Основният продукт
трябва да бъде пожизнената пенсия.

Върховният съд отмени
лимитите на болниците

Хитрини при
кредитите

ха за адекватни мерки за спасяване на общинското здравеопазване от тежкото му финансово състояние - 30 млн. лева целева субсидия от републиканския бюджет.
Те искат и спешно изплащане на
надлимитната дейност за последните две години и половина и коригиране на цените на клиничните пътеки с поне 30%.
Така ще се компенсира трикратното увеличение на минималната работна заплата.

От стр. 1
Това заяви председателят на Комисията
за защита на потребителите (КЗП) Димитър
Маргаритов. „Търговците са задължени коректно да представят условията, преди да се
сключи договорът. Да кажат, че ако вземеш
например 1000 лв., ще трябва да върнеш
1500 лв. след шест месеца или една година.
Трябва да се подписват договори, за да
може тези клаузи черно на бяло да са написани”, каза Маргаритов.
Комисията е извършила анализ на общите условия на над 50 небанкови финансови
институции, като в резултат от това са премахнати съдържащи се в тях неравноправни клаузи.
Пример за некоректна уговорка е при
предсрочна изискуемост на кредита да се
начислява лихвата за целия период, а не само за времето, в което е ползван кредитът.
Правени са и опити за хитрини при начисляване на незаконни такси за уведомление, че сте просрочили с един ден падежа
на вноската си.

От стр. 1
Решението на ВАС е
окончателно и не подлежи на обжалване.
Според Центъра за
защита на правата в
здравеопазването заради лимитите касата
е удържала 52 милиона
лева на болниците, които не са платени и до
момента.
Здравният министър се среща с
директорите на областните болници в страната. От сдружението им
съобщиха, че ще обсъдят с Кирил
Ананиев възможностите за допълнително финансиране и мерки за
справяне с недостига на лекари и
медицински сестри.
Медиците от 23 общински болници спряха работа за един час,
протестирайки под мотото "Спрете унищожаването на общинското
здравеопазване". Лекарите настоя-

Лихвоточките ще се наследяват
Жилищноспестовните влогове, или т. нар. лихвоточки, ще се наследяват, като това ще може да става
и чрез завещание. Това предвиждат промените в Закона за уреждане на правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, които се предлагат от патриотите и бяха приети на първо четене в
пленарната зала. Според вносителите това ще засегне около 55 000 души, които все още не са получили
своите компенсации.
Удължава се и срокът с 2 години за записване от
страна на гражданите за изплащане на самите лихвоточки. По време на дебатите стана ясно, че е заложено за това да се заделят около 20 млн. лева. От БСП
пък предлагат тази сума да е 30 млн. лева. По думите на Антон Кутев, ако се запази сумата от 20 млн. лева, изплащането ще продължи около 12 години. Ако
обаче се приеме тяхното предложение, този срок ще
е около 7-8 години. От ГЕРБ припомниха, че срокът за
лихвоточките вече е удължаван 5-6 пъти.
Първоначално влоговете в ДСК са били 315 000, като 155 000 граждани са получили своите пари, 65% вече са компенсирани. Остават още 55 000, но срокът за
записване е изтекъл през ноември 2016 г.
Според Валентин Христов, председател на Сдружението на собствениците на компенсаторни инструменти, се говори само за връщане от страна на държавата
на лихвите по жилищноспестовните влогове в някогашната ДСК, а не се споменава главницата. По думите му 100 хил. души не отговарят на критериите на закона, което е неконституционно, и така общо 155 хил.
собственици на лихвоточки не са си ползвали правата.
Христов изчисли, че средно по 6-8 хил. лв. получават хората сега за лихвоточките си, като в края на
80-те години на миналия век с тези пари е можело да
се купи половин апартамент, а днес не биха стигнали и за дребен ремонт. По думите му реалната цена
на лихвоточка не е 8 ст., каквато е определена през
2008 г. и е непроменяна досега, а 30-50 стотинки, и то
без да се включва дължимата от държавата главница по жилищноспестовните влогове от онова време.

Операторът е длъжен да
ни уведоми за промените
Операторът е задължен в рамките на 7 дни
да ни уведоми за новите промени в общите условия. Това може да стане по няколко възможни начина - по телефон,
чрез есемес, по имейл
или по пощата. Това заяви председателят на
Комисията за защита
на потребителите (КЗП)
Димитър Маргаритов.
„Ние считахме, че има
неравноправна клауза в
общите условия и тя се
състоеше в това, че ни

принуждават да заплащаме прекомерно високи неустойки при предсрочно прекратяване
на срочни договори“,
бе категоричен Маргаритов.
По думите му все още
най-голям брой от жалбите, които постъпват в
комисията, са свързани
с телекомуникационните услуги. Те са свързани както с нелоялни
търговски практики от
страна на операторите, така и с неудовлет-

ворени рекламации за
дефектни стоки, административни нарушения и лошо качество на
услугата.
Шефът на КЗП добави, че въпреки големия брой на сигналите
на годишна база в последно време оплакванията непрекъснато
намаляват. „Обяснявам
си, че делът на оплакванията е толкова голям,
тъй като това е най-често ползваната услуга“,
заяви той.

Отрицателна лихва по депозитите
Депозитите могат да се окажат с
реална отрицателна лихва заради ръста на инфлацията. Това предупреди
главният икономист на най-голямата
банка в България Кристофор Павлов.
Общата оценка за състоянието на
икономиките на България и на целия
регион на Централна и Източна Европа е много позитивна. В тази ситуация поне през 2018 г. кредитите
и за бизнеса, и за домакинствата ще
продължават да поевтиняват, допълни Павлов.
През 2019 г. обаче заради цените
на храните и горивата инфлацията ще

се ускори. Лихвите по депозитите тази година ще се запазят на много ниско равнище, обясни Павлов: в контекста на по-висока инфлация това ще
означава още по-силни отрицателни
лихви по спестяванията.
През 2017-а икономиката се представи много добре, като за тази година Павлов прогнозира растеж от 4,4%.
През 2019-а ръстът ще се забави леко, но ще остане над 4%. Най-голямата изненада е това, че цената на повечето категории кредит в левове вече
е по-ниска, отколкото кредитите във
валута, посочи още Павлов.

ВЕСТИ
Подпомагат
общинското
здравеопазване

НЗОК вдига парите
на общинските болници. Преразглеждат се и
субсидиите, и клиничните пътеки. Актуализират всички медицински
стандарти.
Бузлуджа

Паметникът на Бузлуджа е попаднал сред
12-те най-застрашени
културно-исторически
обекта в Европа.
Система
за видеонаблюдение
в Благоевград

Благоевград ще инвестира в изграждането
на система за видеонаблюдение. Първоначално
камерите ще са в централната градска част и
в училищата и забавачките. Ще има наблюдение и в парковите зони.
Повече бебета
в Разлог

50 бебета повече са
родени в родилното отделение на болницата в
Разлог през 2017 г. в
сравнение с 2016 г. Общо
бебетата в Разлог през
миналата година са 207.
Тунел под Петрохан
Северозападът иска изграждане на тунел
под старопланинския
проход „Петрохан”. Инициативен комитет внесе
в народното събрание
подписка, подкрепена
от 16 000 души от областите Видин и Монтана.

б и с е ри
В българското училище от Рада Госпожина насам не се е чуло да учат
момчетата да бият момичетата. Какво ще изкореняват? Рада Госпожина?
Вазов?
Д-р Николай Михайлов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
кОментираме

поуките от давос
От 23 до 26 януари
Визитата на Доза 48-и път в швейцар- налд Тръмп бе втора
ския курорт Давос се на действащ презисъбраха световните дент на САЩ след тази
лидери, за да обсъдят на Бил Клинтън през
последните тенден- 2000 г. Той предстации в политическия ви три основни идеи
и икономическия жи- – САЩ са привържевот. Тази година фо- ници на глобалния
румът бе под надслов ръст и процъфтяване,
„Създаване на споде- поддържат свободналено бъдеще в един та търговия и призоразпокъсан свят”.
вават към реформираСветовният иконо- не на международната
мически форум води икономическа систеначалото си от 1971 г., ма. Тръмп се опита да
когато водещи евро- убеждава участниципейски бизнес лиде- те във форума, че след
ри се срещат в Давос много години стагнапод патронажа на Ев- ция икономиката на
ропейската комисия и САЩ е в подем, като
Европейската индус- безработицата е достриална асоциация. тигнала рекорден миСъбитието, фокуси- нимум, откакто е прерано върху управлен- зидент. Най-впечатляските практики на ев- ваща фраза от речта
ропейските компании, му, която моменталорганизира и ръково- но обходи света, бе:
ди швейцарският про- ”Когато бях бизнесфесор по икономи- мен, медиите се дърка Клаус Шваб. Посте- жаха много добре с
пенно обект на дис- мен. Едва когато стакусии стават не само нах политик, осъзнах
бизнес, но и полити- колко мръсни, злобни,
чески и социални те- гадни и фалшиви моми. От
гат да
1987
бъдат
г. ежемедиигоднате”. Но
та срев речта
ща се
му не
п р е стана
и м е дума за
н у в а
сподев Свеленото
товен
бъдеи к о - клаус Шваб открива форума ще, каномито не
чески форум. Профи- пропусна да отбелелът на участниците е жи, че винаги ще се
твърде разнороден. ръководи от принциТой събира бизнес и па „Америка над всичполитически лидери, ко”.
технологични новаВ Давос Франция
тори, социални пред- осъществи голямото
приемачи, филантро- завръщане в световнапи, интелектуалци, та политика. Президенжурналисти. Тази го- тът Макрон подчерта,
дина участниците бя- че резултатите от икоха повече от 2500 ду- номическия ръст не
ши. Базовата такса за са облагодетелстваучастие е 19 хиляди ли много хора и не са
долара. Отделно от споделени с повечето
нея участниците пое- от тях, което е причимат сами транспорт- ната за фрагментираните разходи, прес- ния свят. И от изказватоя, присъствието на нето на Меркел стана
коктейли, вечери и ясно, че Европейскидруги подобни. Стая ят съюз няма единна
в тризвезден хотел стратегия за промяна
излиза около 600 до- на общоевропейската
лара на нощ. Но по- структура на икономивечето участници на- ката. Европейският цар
емат вили или апарта- е гол, само че не го съзменти, цената на кои- нава. Защото всяка отто е многократно по- делна страна се стревисока.
ми да придърпа чергаНай-многобройна- та до себе си. Началота делегация на фо- то на форума обещарума бе тази на САЩ ваше много, но крайот 780 души. Най-на- ното впечатление е,
селените страни като че светът стана свиКитай и Индия изпра- детел на повече „слотиха съответно 118 и весни мускули”, откол129 делегати. Зад тях кото на някакви реалпо численост останаха ни резултати.
Германия и Франция.
цветан илиеВ
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От стр. 1
Има и стотина-двеста старчоци, регулярно
скандиращи:

„бедни сме! гладни
сме!”

Той се бори да вдига
рейтинга на родината, а те
най-безотговорно го свалят. Слава богу, че медиите кротнаха и с изключение на шепа карикатуристи и няколко вестничета го оставиха на мира.
Без него не може две лъвчета да бъдат изпратени
в Холандия. Обвиняват го,
че държал всичко в ръцете си и изземвал функции
на различни институции.
Ами като там са поставени
послушковци да го гледат
в очите, как да им се довери напълно? Екологичният министър например
е чист седесар. Тук-таме
има зам.-министри и ръководители на агенции,
замразили членството си
бесепари. Родителите пък
на други са или бивша номенклатура, или офицери
от ДС. Дядовците им – антифашисти, като на Лилeто Павлова. Изпусне ли
им юздите, кой знае какви ще ги свършат за срам
и резил пред чужденците.
Превръщал бил парламентарната република в
тоталитарна! Глупости!
Прави каквото трябва, а
да става каквото ще. Той
и да стъпи накриво, електоратът е свикнал да прощава. Цветето Караянчева сбърка, че Пекин е столица на Виетнам – скъсаха я от майтапи. Поздрави
и жителите на Търговище
със: „Здравейте, разградчани!” Кой й е крив, като не обича футбола и не
дружи с Домусчиев.
Разсъждава за националните дребнавости
премиерът Борисов на
път за Брюксел, където освен потупване по рамото
и целувките на Юнкер, ще
шашне чиновничеството
със суперконцерт по повод нашето домакинство
на Европейския съвет.
Малко му е криво, че Роско Плевнелиев не е с него. Бъбривец е – много говори, без нищо да казва,
но иначе е симпатяга. Без
него след оставката нямаше да може да организира протестите с тъпани и
вувузели срещу Орешарски. Сега строителният
предприемач го е ударил
на любов и както се полага, иска престижен пост
за красивата синоптичка,
споделила леглото му. Ще
им го даде. Агенцията за
закрила на децата най ще
й приляга… Сложни са отношенията на властелина
с президента Радев. Стоманен е характерът на летеца ас – нито се бои от
нещо, нито може да бъде
купен. Засенчва го непоносимо. Цветанов дразни
Радев постоянно, но онзи
се отнася към него пренебрежително…
Дотук с евентуалните
предполагаеми разсъждения на Б. Борисов. При-

знаваме, че умее да излиза
сух от водата. Плюят в парламента комунизма, наричат го „кървав”, пишат
учебници, пълни с клевети за соцминалото, зареждат главите на потомците
с омраза към поколението, „търпяло 45 години
червен гнет”, и т.н. Разпалени оратори, защитници на поредната програма за промиване на мозъци пропускат дребния
факт, че великият им вожд все още навярно пази
партийния си билет и е напуснал пожарната служба,
за да остане верен на БКПто. Кажи-речи цялото негово близко обкръжение
е същото. Сред депутатите на ГЕРБ бившите членове на Живковата столетница са повече, отколкото в подмладената група
на БСП. Едни от тях седят
в залата, спотайват се, гледат гузно. Други ренегати
пък – напротив, скачат като пърлета пред майка си,

тъпиха към изпълнение
на заповедта. Няма как да
стане, дами и господа. Слагате кръпки върху мижави бюджети с някой и друг
милион, омилостивявате
академици, полицаи, учители, армията, а може би –
и надзирателите от затворите, докога? Колкото и да
се зашиват дупките в прокъсаната дрешка на България, спасението е смяната й с нова. Изпариха
се амбициите за възмездие от появата ви. Вместо
да накажете седесарските грабители, сами завладяхте банките им, превзехте едно по едно приватизираните предприятия,
започнахте да богатеете
повече от тях самите. По
Костово време легалниКонститУцията
те милионери бяха около
Издънката с хасков- 200, сега са близо 800! Отския велможа Делян До- къде в обрулена страна се
брев е христоматиен при- пръкват богаташи, ако не
мер. Елена Йончева изва- са разбойници, умът ни не
ди на показ безобразия, го побира. Помирението в
вършени в онзи южен, нацията ще настъпи, когато мирно и тихо си отидете, без да пълните улиците
с платени протестиращи и
да саботирате избраните
след вас. И когато понесат
процъфтяващ преди пре- отговорност онези, които
хода край, попаднал в ла- трупаха имане, вместо да
пите на приятелско-род- служат на народа, както са
нинска групировка.
се клели.
Древно правило е, че
Националната кауза
оставка не се обсъжда – може и трябва да е само
тя се приема, защото е една – благополучие и
израз на волята на пода- добруване на обикновелия я субект. Пише го в ния човек. Приказките за
разни устави, програми, икономически ръст и проръководства и естестве- чее стъкмистики са алано – в конституцията. Не бала лъжи за пред Брюктака мислят обаче разпо- сел. Евродепутатите да не
ложените в център-дяс- се кипрят в НДК, превърното пространство люде. нат в символ на корупциНа тях всичко им е поз- ята с уникално скъпия си
волено. Оставиха Делян ремонт, да напуснат лукда злослови от пленар- созните хотели и да посената трибуна и медиите. тят което и да е затънтено,
Нужен им е такъв безпар- затриващо се селце с едва
донен юнак, затова и бъ- кретащи възрастни онепдещата председателка на равдани люде! Да отидат в
Народното събрание при циганско гето, гласуващо
дебатите изпадна в неис- 99% за „бат Бойко”, да потов транс: „Не си го дава- говорят с майки, отказваме Делян и толкова!” Е, щи да раждат, понеже, за
г-жо Цвета, да кажете не- да вкарат първата си рощо по въпроса за наруша- жба в детските ясли и граването на основния закон дини, им искат по 3-5 хил.
на републиката?
„спонсорство”! Още толПоредният скандал е с кова струва престижногербаджийския кмет на гр. то училище за първолака.
Септември. Очакваме ре- Нека евродепутатите праакцията на партийните му вят екскурзии не по истошефове…
рическите забележителНапоследък тези, ко- ности, а из крайните кварито създадоха разцепле- тали на Фандъковата стонието, започнаха да при- лица с разбити, неосветезовават към смирение и ни и кални улици без тропомирение. Пръв Бойко тоари, канализация, норсподели, че е крайно вре- мално водо- и токоподаме да заровим томахавки- ване! Или пък да се разте. Уморен е от протести- ходят из презастроените
те, байгън са му. Средни жилищни комплекси без
и нисши чинове от него- зелени площи, паркинги,
вата армия тутакси прис- площадки за игра…
Бяхме сплотен и единен народ в огромната си
част, когато равенството бе в основата на обществото. сега сме разделени на класи, социални категории, леви и десни, управляващи и опозиция и
тъпчем на място. няма как да се сравни постигнатото в годините на народната власт със сегашния
псевдовъзход. който има някакви съмнения, да чете
и препрочита нашата поредица „нека се знае и помни!”. тя е не само топъл спомен за миналото, обругавано и изопачавано, но и доказателство, че и ние,
българите, сме дали нещо на човечеството. можем
много, стига водачите да са истински родолюбци.
Петьо ДафиНкиЧеВ
За последните десет години, осем от които управлява Бойковата дружина,
от 65-ото място заедно с
Франция сме се свлекли до
107-ата позиция – до Тринидад и Тобаго, и прочее.
Добре знаем как се стигна до подобно отстъпление. Собственици на медиите станаха забогатели
от гербаджийския период,
служещи му вярно люде.
Иначе ги притискат с ревизии, проверки, ограничено разпространение и
други гадости. Няма нищо
по-лошо за гражданството от това цялата власт да
е в ръцете на една партия
или на коалиция. Стига се
до чувство на безнаказаност, дори се гази

Ïîìèðåíèå!
сакън да не бъдат заподозрени в съглашателство с
бившите си другари.
Защо точно сега се вихри скандалът с приравняването на комунизма и
фашизма? Всеки що-годе
умен човек е наясно. Ние
също многократно го споделяме: постоянно се отвлича вниманието на народонаселението от насъщните

нераЗреШими
проблеми

Банално е да ги изреждаме. Където и да ровнеш,
ще мирише и горчи като
отрова. Корупция, грабеж,
отсъствие на справедливост, разделяне и противопоставяне на нацията –
болна, застаряваща, изчезваща от лицето на земята с по над 50 хил. българи ежегодно! Брадати поклонници на Запада и платени мекерета ни отказаха от истински социален
обществен строй. Залъгаха наивниците с измислена демократична, социална парламентарна република и те повярваха. Три
от съставните на формулировката обаче не са верни.
Имаме почти монархия с
премиер слънце, същински цар. На всичко отгоре
след почти 3 десетилетия
оценката по индекса на демокрация за нас е никаква.
Според поредната класация заемаме незавидното
47-о място. По десетобалната система работата на
правителството е оценена
с 6 пункта, а политическата
култура – с 4 пункта. Изцяло демократични са едва
19 държави в света. Първенец е Норвегия. 49,3 на
сто от жителите на планетата съществуват в лъжедемокрация - в тази група сме. Пропусната е обаче
свободата на словото. Точно там сме от зле по-зле.
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Уважаеми господине,
Непрекъснато прехвърлям в съзнанието
си неща от минали години, през деня не ми
дават мира, а нощем
смущават сънищата
ми. Искам да надникна
във времето, когато
бях млад, бях полезен
и живеех ползотворно. Реших да споделя
мислите си с вас.
Житейският
ми
път ме отведе в родната казарма. Пришиха пагони на раменете
ми и понесох сладката
им тежест с чувство
за дълг и чест.
Учехме се да воюваме като бащите си с
врага, непознат и невидим. Не беше лесно!
Трудностите на войнишкото ежедневие са
познати само на служилите в армията! Успоредно с това създадох

семейство, децата привикваха с тропота на
подкованите войнишки
обуща, със среднощните повиквания, с думата "тревога". Често се
случваше при тръгването ми на далечно плаване или на учения да оставя дърветата неразлистени, а при завръщането ми заварвах природата разцъфтяла в пролетна премяна.
Сменях гарнизони, командири, приятели и познати, за да се установя
в големия град. Вече посребрени, с диоптри на
очите, с поглед, обърнат назад към изминалия път, ние, възрастните, като есенното слънце бавно, но сигурно вървим към своя залез. И тогава кой ще разказва на
внуци и правнуци какво е
било, каква е истината
за нашето време?
Спомените са живи в мен! Припомням си
как в празничните дни
пред строените екипажи се вдигат корабните
флагове. Флотският духов оркестър изпълнява

"Срещен марш" и всички: матроси, старшини и офицери, строени в равен строй, обръщат глави към светинята на кораба. Вълнуващ и тържествен миг!
Сърцата са пълни с гордост! Поздравите на
екипажите се чуват от
военноморската база
чак до града, а корабните силуети внушаваха
респект. Днес рядко можем да видим подобен
празник.
По мое време често,
особено в съботните и
неделните дни, по улиците на града можеше
да се видят военнослужещи, стегнати в униформа - радост за окото, а сега е рядкост да
срещнеш военен, както казваше баба ми:
"И за илач няма!" Впрочем през лятото срещнах един морски офицер, стиснал фуражката под мишница, което
в наше време беше недопустимо. Срамува ли се?
Или просто няма на кого
да козирува, та шапката не му е необходима?
Настъпиха сериозни
промени в армията, по-

Çà ìåí „Ïåíñèîíåðè“
å íåîáõîäèìîñò!

вам го вече деветнадесет години. Всяка сряда
с нетърпение отварям
пощенската кутия, за
да общувам с любимото ми издание.
Той ми е напълно достатъчен. Затова аз не
получавам други вестници у дома. И още нещо - този национален
седмичник наистина е
четиво за всички възрасти. В моето семейство
го четат и младите, и
старите. На всички
журналисти, сътрудници, които списват този
прекрасен вестник, желая здраве и творческо
дръзновение!
мария узуНОВа,
с. Българево

да ñе погрижат за
ñъдбата на народа
Редовно купувам в.”Пенсионери”, харесвам го,
защото съм от старото поколение, което вие защитавате. Особено много ми допадат „Размислите на главния редактор”. Първо прочитам тях. Да
ни е жив и здрав Петьо Дафинкичев! Чудно ми е
тези „народни” защитници и лично Бойко Борисов не научават ли от гвардията, която бди над
тях, какво пише не само във вашия вестник, но и
в други и да се погрижат за съдбата на народа?
В един от последните броеве прочетох за радостта на хората от село Лесидрен. Доволна съм,
че все още има запазени големи села. Поздравявам жителите му с новогодишния им подарък
„нов площад в центъра на селото”.
А на всички, които създават хубавия в. „Пенсионери” - по-големи успехи през 2018 г.
златка ДимиТрОВа, карнобат

на читателя

вечето негативни. Често ще видиш обширни
военни райони, превърнати в пустеещи поляни. След многобройните съкращения май
полицията е по-многобройна от военнослужещите! Преди тържествените паради и зари се
командваха от генерали
и адмирали, а сега от някой майор или капитан.
Останаха кажи-речи само представителни роти, маркиращи различните родове войски.
Впрочем вече е време да чуем дискусии в
парламента дали армията ни да продължи
да съществува или ще
си „ходи” окончателно.
А кой ще ни пази от "руската заплаха"? Отговорът е ясен: НАТО, разбира се!
Сега младежите възмъжават и се закаляват
в дискотеките, а не в казармата, където освен
всичко друго се усвояваше гражданска професия и това им бе от
полза в по-нататъшния
им живот.
стефан ДОЧеВ,
Варна
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СИЛУЕТИ В ЗДРАЧА

Книгата "Силуети в здрача" на Ангел Сотиров от
Пловдив бе представена в библиотеката в Силистра. Той е психолог, писател и журналист на
свободна практика. Сега е пенсионер, преди това е бил директор на Националния център за рехабилитация на слепите в Пловдив. Събраха се
много почитатели от гражданството и от Съюза
на слепите. Това е седмата му поред книга. Преди
това той я е представил в София, Пловдив и сега в
Силистра. Съдържа 26 автобиографични очерци,
интервюта и документални разкази за живота на
слепите хора. Описал е писатели, поети, композитори, диригенти, учители, изтъкнати дейци на
Съюза на слепите в България.
Водеща беше Петранка Стоянова, председател
на Съюза на слепите в Силистра. Тя разказа как се
е появила книгата му. Авторът остана много доволен, че има голямо посещение и е получил грамоти от Съюза на слепите, библиотеката, областния
управител Ивелин Статев и кмета д-р Юлиян Найденов. Приветствие поднесе Цветана Игнатова директор на дирекция „Хуманитарна дейност” в
община Силистра.
йорданка ЖекОВа, силистра

Òóðíèð ïî áåëîò

аБОнирайте се!

От стр. 1
Екипът му не угодничи на управляващите, а смело разобличава нередностите! Освен
това се стреми да внесе разнообразие в нелекото ни ежедневие. Дава възможност на страниците му да се поместват мнения и препоръки
на читатели. Взех решение да се абонирам целогодишно за вестника,
но си поставих условие
- ако се разочаровам, да
прекратя абонамента.
И какво стана? С всяка
изминала година „Пенсионери” все повече и повече ми харесва. За мен този вестник се превърна в
необходимост! Получа-
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метът на община
Ценово д-р Петър
Петров връчи наградите на победителите в проведения турнир по белот. Те получиха грамоти, рекламни сувенири и парични

премии. Градоначалникът лично изпробва възможностите на картоиграчите, като се включи в демонстративен
двубой с шампионите.
„Проявата се организира за седма поредна го-

дина и печели все повече нови привърженици. За участие в турнира се записаха девет
двойки, а много повече
бяха поддръжниците на
състезателите и любителите на популярната игра“, сподели спортният
организатор Борислав
Атанасов. В клуба на
спортиста се разразиха
люти, но изключително
спортсменски битки в
спора за разпределението на наградния фонд.
Участниците бяха разпределени в две групи.
За съжаление в турнира
отново не се беше записал нито един представител на женския пол.
След оспорвана надпревара първото мяс-

то безапелационно беше спечелено от Тодор
Цветанов и Георги Илиев. На втора позиция застанаха Димитър Великов и Иван Ангелов. Трети на почетната стълбица се изкачиха Личко
Русанов и Руси Пъшев.
Турнирът премина под
патронажа на кмета на
Ценово, който подсигури и наградния фонд.
На церемонията по награждаването присъства
и Данчо Монков – специалист „Спортни дейности“ в общинската администрация. В напреднала фаза е подготовката за провеждането
на състезания по шах
и табла.
марий ПEйЧеВ

недовършена топлоизолация
В празнични и почивни дни, че и
в дъжда, преминал в сняг, не спират строително-монтажните работи
по ремонта на сградата на община
Мездра. Защото срокът за предаване на обекта по програмата за саниране е 18 март. Не така стоят нещата
обаче за десетките живущи в „протеклия” блок, прославил Мездра в края
на зимата. Тогава при потърпевшите, сред които има инвалиди, глухонеми, социално слаби и пр. граждани, дойде зам.-министърът на МРРБ
Малина Крумова, а мездренският
кмет Генади Събков даде тържествено обещание, че проблемите на
пострадалите хора ще бъдат решени незабавно и безусловно!
И както проверихме в общината, средствата в
размер на 440 хил. лв. веднага бяха преведени от
министерството, започна се усилена работа.

Но у нас всичко е ден до пладне.
Сложната система на провеждане
на т.нар. „обществени поръчки”, изглежда, съвсем не дава защита на наетите изпълнители, подизпълнители и пр. бюрократични понятия, защото отдавна никой не вижда края
на необходимите строително-монтажни работи. Някои от строителите, които се оплакваха, че не са получили обещаните средства, за пореден път се разбягаха. А дойде зимата и хората се видяха в чудо. Къде да си прибират дървата за огрев,
които преди държаха на сушина под
балконите? Ще махнат ли най-после
скелето, ще си довършат ли цялата
работа или едни ще имат топлоизолация, а другите не?!...
стефан зДраВкОВ
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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връща на чувствата му и любовта им продължава две
години. Накрая сливналията решава да остане в Петербург, за да се оженят. Но Наталия бленува да стане
прочута цигуларка, и то в Париж. Затова често пътува
дотам и взема уроци при известни музикални педагози. В крайна сметка връзката им печално приключва.
Рускинята му праща прощално писмо от Париж, в което го моли да се разделят в името на кариерата, която
я очаква. Сирак Скитник преживява много тежко загубата и се връща в България. Междувременно избухва Първата световна война и той заминава на фронта.
През 1917 г. парче от шрапнел попада в гърдите му
и остава там завинаги. Тежката рана става по-късно и

Сирака и
Сирачката

От стр. 1
Панайот Тодоров Христов, известен с псевдонима
си Сирак Скитник, е роден през 1883 г. в Сливен. Като
дете остава без майка. А когато навършва 15 години,
баща му, който едва успява да го издържа, му дава 40
лева и му казва: "Синко, повече не мога… Виж къде и
как ще изкарваш хляба си!” Именно заради нерадостното детство Сирак Скитник измисля артистичния си
псевдоним. Взема парите и заминава за София, където
се записва в богословското училище. След като го завършва, става даскал в родния си град, но учителската професия не го удовлетворява и решава да замине
за Петербург. Там се записва като свободен студент в
Художествената академия. За да се издържа, рисува
театрални декори и платна. Става член на най-старата артистична група "Мир искусства", работи в списанието със същото име и участва в рецитали, организирани от редакцията.
На тях често присъства и едно стройно момиче със
сини очи и руса коса, което магнетично привлича младия българин. Това е Наталия Маковска. Тя също от-

причина за ранната му смърт. Наталия не става прочута цигуларка. Омъжва се за френски благородник и
ражда три деца. Сирак Скитник обаче продължава да
страда за нея. Висок, представителен, със светли очи и
винаги свежо лице, с широкопола шапка и синя рубашка и панталон по руски маниер, той е преследван буквално на всяка крачка от жени, но упорито ги избягва
и живее с чувството, че е самотен. Неговите приятели
Владимир Димитров - Майстора, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, Ангел Каралийчев и Елин Пелин го съветват да престане с ергенския живот и да се ожени.
Той обаче им отговаря, че още не е намерил дамата,
която да замести в сърцето му Наталия. И сигурно така е щял да си остане стар ерген, ако една вечер, вече
39-годишен, не среща в „Юнион клуб” очарователната журналистка и преводачка Олга Симеонова, която
привлича вниманието му и много скоро коренно променя неговия живот.
С какво го пленява тази дама? Преди всичко с това, че е модерна и еманципирана за времето си жена.
Нестандартно скроена, с остро чувство за хумор. Израснала е в аристократично русенско семейство, потомка е на два известни български рода - Симеоновия
и Шишмановия. Завършва френски колеж в Букурещ
и освен френски и румънски владее свободно и немски език, пише стихове, рисува, свири на пиано и пее,

язди кон, играе тенис и добре познава протокола на
висшето общество.
Но има една малка подробност, която силно смущава столичния хайлайф, когато научава, че тя е решила да свърже живота си със Сирак Скитник. Олга е
омъжена за военния ни аташе в Букурещ. Тя обаче скучае в огромната си и богато обзаведена къща и търси
всякакви поводи да излезе с приятелки и да се весели
в бохемски компании, докато мъжът й е с фиксидеята да стане генерал. Така в един прекрасен ден съдбата я среща с невероятно артистичния Сирак Скитник.
Между двамата пламва любов и след половин година
те решават да се оженят. Олга намира сили да съобщи
на мъжа си крайно неприятната за него новина, но за
нейно огромно учудване не й вдига скандал. Развеждат
се без всякакви проблеми, още повече че нямат деца.
През 1922 г. Сирак Скитник и Олга се венчават в
църквата "Света Неделя" в София и бракът им продължава 21 години - до неговата смърт. Четири години след като свиват семейното гнездо, се сдобиват с
дом в журналистическия квартал - на ул. „Борова гора”. Това е доста странна двуетажна къща със синьо
антре, синя дървена стълба, извиваща се между приземния етаж и тавана, и прозорци с формата на стилизирани сини лалета.
Дали семейството е щастливо в тази къща, може
само да се гадае. В дома им няма деца. Към тягостното настроение се прибавя и болестта на Сирак Скитник след раняването му на фронта и тя през всичките 21 години на брака им е неговата болногледачка.
Въпреки големите грижи, които полага за мъжа
си, Олга понякога се държи с него като истински тиранин, заставяйки го да спазва предписания му от
докторите строг режим. Затова в нейно отсъствие
той се обажда на всички свои приятели, кани ги в домашното си кабаре или обикалят заедно столичните
заведения. В такива моменти се чувства „отвързан”.
Като доказателство за тиранията на Олга писателят
Владимир Полянов изтъква, че докато Сирачката е в
Атина, след като оживява по чудо след самолетна катастрофа, мъжът й създава най-жизнерадостната си
картина - "Перуники".
След смъртта на Сирак Скитник Олга се омъжва за
журналиста Георги Белчев, който се настанява в къщата й заедно със сина си Любчо. Сирачката надживява
и него. Умира през 1964 г.

Зимни маски за коса за вашата трапеза

За да избегнете проблема със суЗа сух скалп. Опитайте маската
хата коса през студения сезон, се из- от авокадо, майонеза и масло. Смесеискват специални грижи. Обърнете те съставките в еднакви части и навнимание на тези рецепти за чудес- несете за 30-60 минути, след което
ни маски, които лесно могат да бъ- изплакнете с топла вода и измийте
дат приготвени у КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ
косата.
дома.
За цъфтящи краЗа тънка коса. Ако имате фи- ища. Ако постоянно се борите с
на коса, трябва да опитате маска от цъфтящи краища, опитайте протеибанан, яйца и зехтин (1 супена лъ- новите маски.
жица). Тя ще даде на косата ви сила,
Отделете яйчен белтък, добавете
блясък и обем.
2 супени лъжици кисело мляко без
Смесете всички съставки до ед- добавки и 2-3 супени лъжици майонородна смес, нанесете за около 30- неза. Нанесете маската върху влаж40 минути. Изплакнете с топла вода на коса за 30-40 минути.
и след това измийте косата си както
Изплакнете с хладка вода и след
обикновено.
това измийте косата.
ЛЮБИМИ СЕРИАЛИ

Алина Боз отива на съд
Алина Боз - в ролята на красивата Хазал
от култовата поредица
„Твоят мой живот”, съди продуцентите на сериала.
Наскоро турските
медии информираха,
че екранната Хазал е завела дело срещу продуцентите на хитовата
турска сапунка. Очарователното младо дарование съди продуцентска къща „Ендемол”.
Причината е, че не са й
изплатили пълния размер на хонорара. Актрисата твърди, че са й

приведени средства само за участието в 83 се-

рии, докато тя
е играла в деветдесет и седем. За тях не
е получила и
стотинка.
Алина Боз
винаги е признавала,
че
всички актьори от сериала
много са й помагали и ги е
чувствала като
второ семейство. Това обаче не й пречи
да търси правата си по
съдебен ред.

Кюфтенца
със сос
в глинен гювеч

Продукти за кюфтенцата: 500 г смляно телешко месо, 1 чаша (200
мл) смлени овесени ядки, 1/2 чаша
прясно мляко, 2 яйца, 2
глави лук, 3-4
скилидки чесън, сол и черен пипер на
вкус, 2 средни картофа
За соса:
2 глави лук,
1 чаша (200
мл) вода, 2 с.
л. брашно, 2
с. л. доматено пюре или
един нарязан домат, 3 с.
л. сметана за готвене, половин кубче телешки бульон
Лукът и чесънът се нарязват на ситно в дълбока купа, след това се добавят всички съставки за
кюфтенцата (освен картофите) и се омесват добре. От сместа се оформят немного дебели
и широки кюфтета (желателно е да са с овал-

7.II. - 13.II.2018 г.

на форма). Картофите се
нарязват на тънки дълги
парчета и се поставят по
2-3 резена в средата на
всяко кюфте, после се покриват с месото. Така се
оформят всички кюфтенца и се пържат от всички
страни до зачервяване в
загрятата мазнина. Вече
готови се поставят в глинено гърне.
За соса: лукът се нарязва ситно и се запържва в малко олио, после му

се добавя топлата вода.
В половин чаша студена
вода се разтваря брашното и се разбърква, след
което се добавят доматеното пюре и сметаната.
Сместа се разбърква, изсипва се бавно при лука
и се прибавят сол на вкус
и бульонът. При необходимост може да се добави още малко топла вода.
Сосът се вари около

5-7 минути и с него се заливат кюфтетата. Пекат
се в предварително загрята фурна на 200о около 20-30 минути.
Щом кюфтенцата се запекат отгоре, се изваждат от фурната и се обръщат. Пекат се до готовност.

Мързеливо
зеле на фурна

Продукти: 1 средно
голяма кисела зелка, 500
г кайма, 1 ч. ч. ориз, 1 морков, 1 глава кромид лук,
4 с. л. доматено пюре, 1 ч.
л. червен пипер, чубрица и смлян черен пипер на вкус
Киселото зеле се
нарязва на ивици и се
слага в тава. Поръсва
се с червения пипер и
се разбърква. В дълбок
тиган се загрява 1 с. л.
олио и до златисто се
задушава нарязаният
на ситно кромид лук,
след което се добавят
каймата и нарязаният
на ситно морков. Доматеното пюре се разтваря
в 1 ч. ч. вода и се налива
при зеленчуците. Сместа
се овкусява с чубрица и
смлян черен пипер. Когато заври, се добавя и оризът. Къкри около 5 минути, след което се смесва с
нарязаното кисело зеле.
Ястието се пече в предварително загрята фурна
до готовност около 1 час.

Страницата подготви Наталия Генадиева

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

БНТ 2
ПЕТЪК, 9 февруари
06:55 Стъпка по стъпка
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
10:00 Сийбърт
10:15 Семеен бизнес
10:40 Евроновини: В правилната посока
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Кратки новини
14:15 Земята е само една
14:30 Американски боен кораб
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Европа днес
18:10 Планински хроники
18:40 Световните градове на
България
19:15 Светът на Япония
19:30 България новини
20:00 Шифт
20:15 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Туристически маршрути
22:15 Лотарийният билет на
Ейвъри
23:50 Телетуризъм
00:00 България новини
00:30 Момчетата от „Медисън
Авеню”
01:20 Регионални новини
02:05 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
03:05 Танцови картини от балета “Баядерка”
04:15 Песни от Рая
04:45 Местно време
05:15 България днес
БНТ свят
ПЕТЪК, 9 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 5 минути София
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Открито с Валя Ахчиева
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 България от край до
край 5
19:30 Малки истории
19:45 Златната рибка
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
21:55 Концерт на Милен Киров
джаз трио
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
00:00 Открито с Валя Ахчиева
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес
03:15 Бразди
03:45 Бързо, лесно, вкусно
03:55 Европейски маршрути
04:10 Панорама с Бойко Василев
05:05 Зелената линейка

11:00
12:00
12:30
13:00
17:00
18:00
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
21:45
23:35
23:50
1:20
2:20
3:25

Отблизо с Мира Добрева
По света и у нас
Бразди
Зимни олимпийски игри
Вяра и общество с Горан
Благоев
Животът е вкусен
Олимпийски върхове
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Шоуто на Канала
Мишена: Даун
По света и у нас
Мисля, че да
Война и мир
Отблизо с Мира Добрева
Бразди

тв програми

Български

19:55
20:00
20:45
23:05
23:20
0:20

Лека нощ, деца!
По света и у нас
К-19
По света и у нас
Нощни птици
Значка на предателството
1:50 Война и мир

21:00
21:55
23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
2:10
3:05
3:35

История.bg
Война и мир
По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 2
Днес и утре
Здравето отблизо

7

0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2
3:10 Дойче веле: Шифт

2:10 Едно голямо семейство 2
3:10 Здравето отблизо

СРЯДА, 14 февруари
Зимни олимпийски игри
Още от деня
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
Зимни олимпийски игри
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Малки истории
Едно голямо семейство 2
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
По света и у нас
Още от деня
Олимпийски върхове
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Авиокомпания “Бедствие”
Българското пътуване в
Европа: Скорости
По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура

3:55 Зимни олимпийски игри
5:15 Зимни олимпийски игри
2018: фигурно пързаляне
/спортни двойки, волна
програма/
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:25 Бързо, лесно, вкусно
12:35 Телепазарен прозорец
12:50 Зимни олимпийски игри
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Спорт ТОТО
19:30 Студио Футбол
20:00 Футбол: Лудогорец - Милан - среща от 1/16-финалите в турнира “Лига
Европа”
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Ню Йорк
0:05 Бързо, лесно, вкусно
0:15 Денят започва с Култура
1:55 Едно голямо семейство 2

3:30
5:00
5:50
6:00
9:00
9:15
11:00
11:40
12:00
12:30
12:40
12:55
16:00
16:10
16:20
16:35
16:45
17:45
17:55
18:00
18:15
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00

ЧЕТВЪРТЪК, 15 февруари

СЪБОТА, 10 февруари
6:45 Телепазарен прозорец
7:00 Милион и две усмивки
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката

НЕДЕЛЯ, 11 февруари
3:55 Зимни олимпийски игри
2018
6:20 Олимпийски хроники:
Олимпийските игри по
БНТ
6:45 Зимни олимпийски игри
2018
7:40 Телепазарен прозорец
8:00 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира Добрева
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Зимни олимпийски игри
2018
17:30 Олимпийски върхове
18:30 Спорт ТОТО
19:05 Запознайте се със семейство Тръмп: От имигрант
до президент

ПОНЕДЕЛНИК, 12 февруари
3:00 Зимни олимпийски игри
2018: фигурно пързаляне
/отборно, волни програми/
6:05 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Зимни олимпийски игри
2018:ски алпийски дисциплини, биатлон /12,5
км преследване, мъже/,
биатлон /жени/, фигурно
пързаляне /отборно/
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Олимпийски върхове
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

СЪБОТА, 10 февруари
06:45 Пътешествия
07:15 Световно наследство
07:35 Местно време: Без бариери
08:05 Да вкараш гол с царицата
08:20 Сийбърт
08:35 Семеен бизнес
09:00 Децата.com
09:30 Абсурдите с БНТ 2
10:00 Рецепта за култура
11:00 Туристически маршрути
11:30 Време за губене
12:05 №1 Туризмът
12:30 България 12.30
12:45 Шифт
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Лотарийният билет на
Ейвъри
15:35 Рицарска история
16:50 Как се прави
17:15 Изкуството на 21 век
17:45 Съвременници: “Да уловиш вятъра”
18:40 София в един снимачен
век
19:00 Часът на зрителите
19:30 България новини
20:00 Великите дебатьори
22:05 Концерт-бенефис на
Димитър Йосифов /2015
г./
23:00 Череп и кости
23:50 Добър ден с БНТ 2
00:50 България новини
01:20 Пътувай с БНТ 2
01:50 Череп и кости
02:40 Акага и приятели
03:45 Земята е само една
04:00 Време за губене
04:30 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
05:30 Часът на зрителите

НЕДЕЛЯ, 11 февруари
06:00 Специалитетите на Бабет
06:25 Песни от Рая
06:55 Планински хроники
07:20 Европейски маршрути
07:35 Благуните
08:00 Космически кораб “Догстар” 2
08:30 Днес и утре
09:00 Неделна литургия
10:35 Часът на зрителите
11:05 Изкуството на 21 век
11:35 Атанас Липчев - непознатият познат
12:20 Евроновини: Поколението на новото хилядолетие
12:30 България 12.30
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Великите дебатьори
16:05 Екология
16:20 През коридорите на
времето: “Загадката на
черните дупки”
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Рецепта за култура
18:35 Америка днес
19:30 България новини
20:00 Азбучният убиец
21:35 Етно джаз симфони
23:00 Череп и кости
23:45 Добър ден с БНТ 2
00:45 България новини
01:15 Афиш
01:30 Азбучният убиец
03:05 Череп и кости
03:55 Пътувай с БНТ 2
04:25 Абсурдите с БНТ 2
04:55 Световните градове на
България
05:30 Местно време: Без бариери

ПОНЕДЕЛНИК, 12 февруари
6:00 Специалитетите на Бабет
6:30 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/
7:00 Добро утро с БНТ2
10:00 Планински хроники
10:30 Япония днес /п/
10:50 Световно наследство
Синтра /п/
11:10 Загадката на черните
дупки”
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време12:30
кратки новини
12:45 Европа днес
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Песни от Рая
15:10 Ангел
15:25 Децата.com детско предаване /БНТ 2 Русе/п/
15:55 Информация за времето
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2
18:30 Европейски маршрути
18:40 Днес и утре
19:10 София в един снимачен
век Нощна София /п/
19:30 България новини
20:00 Евроновини
20:05 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Съвременници
22:45 Концерт на ансамбъл
„Софийски солисти“
0:00 България новини /п/
0:30 Момчетата от „Медисън
Авеню” /7 сезон, 13
епизод/п/
1:25 Регионални новини /п/
2:10 Добро утро с БНТ 2 /п/
3:10 Рецепта за култура токшоу с Юрий Дачев /п/
4:10 Япония на фокус /п/
4:25 №1 Туризмът Царицата
на Черно море /БНТ 2
Варна/п/

ВТОРНИК, 13 февруари
6:50 Европейски маршрути
7:00 Добро утро с БНТ2
10:00 Пътувай с БНТ 210:30
Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/
11:00 Космически кораб “Догстар” 2 /19 епизод/
11:25 Ангел
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време /БНТ 2
Русе/п/
12:30 България 12.30 кратки новини
12:45 Япония днес
12:55 Информация за времето
- по градове
13:00 Добро утро с БНТ2 информационен блок /п/
14:35 Днес и утре /п/
15:05 Часът на зрителите /п/
15:35 Благуните
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 5минути София
18:35 Как се прави
19:00 Защо да стигнем по-далеч
19:30 България новини
20:00 Евроновини
20:05 Момчетата от „Медисън
Авеню”
21:00 Регионални новини
21:45 Пътешествия документална поредица
22:15 Киното срещу властта
документален филм
/2017 г./, режисьор Олег
Ковачев
23:15 Концерт на “Мухтет”
Празници на изкуствата
“Аполония 2017”
0:10 България новини /п/
0:40 Момчетата от „Медисън
Авеню” сериен тв филм
/6 сезон, 14, последен
епизод/п/
1:35 Регионални новини /п/

СРЯДА, 14 февруари
6:50 Япония днес /п/
7:00 Добро утро с БНТ2
10:00 Абсурдите с БНТ 2
10:30 Децата.com детско предаване /БНТ 2 Русе/п/
11:00 Космически кораб “Догстар” 2
11:25 Зарязване в Брестовица
документален филм
11:50 Евроновини /п/
11:55 Информация за времето
- по градове
12:00 Местно време /БНТ 2
Пловдив/п/
12:30 кратки новини
12:45 Очарователни погледи
към Китай
12:55 Информация за времето
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 София в един снимачен
век Нощна София /п/
14:55 Америка днес
15:55 Информация за времето
16:00 България днес
17:30 Местно време /БНТ 2
Благоевград/
18:00 Часът на зрителите /п/
18:30 Любовен еликсир документален филм /БНТ2
Пловдив/
19:00 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Варна/п/
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:10 Прокълнатите крале
10-сериен тв филм
21:00 Регионални новини
21:45 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Русе/
22:15 През коридорите на времето
23:00 Брак по любов музикален филм за дует “Ритон”
0:00 България новини /п/
0:30 Прокълнатите крале
сериен тв филм /1
епизод/п/ (12)
1:20 Регионални новини /п/
2:05 Добро утро с БНТ 2 /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 15 февруари
6:45 Китай: Земя на чудесата
7:00 Добро утро с БНТ2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Световните градове на
България Враца
11:00 Многоликата Япония
11:25 Часът на зрителите /п/
11:55 Информация за времето
12:00 Местно време /БНТ 2
Благоевград/п/
12:30 България 12.30 кратки новини
12:45 5
минути София
12:50 Добро утро с БНТ2 информационен блок /п/
14:25 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/
14:55 Съвременници: “Двамата
Габровски” документален филм /п/
15:55 Информация за времето
- по градове
16:00 България днес информационен блок
17:30 Местно време: Без бариери /БНТ 2 Варна/
18:00 Днес и утре
18:30 Пътешествия документална поредица /п/
19:00 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Русе/п/
19:30 България новини
20:00 Евроновини: В бъдещето
20:10 Прокълнатите крале сериен тв филм /2 епизод/
(12)
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Варна/п/
22:15 Братска справедливост
игрален филм
23:40 София в един снимачен
0:00 България новини /п/
0:30 Прокълнатите крале
сериен тв филм /2
епизод/п/ (12)
1:20 Регионални новини /п/
2:05 Добро утро с БНТ 2 /п/
3:05 Америка днес /п/

05:45 Малки истории
СЪБОТА, 10 февруари
06:00 Време за губене
06:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
07:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
08:00 По света и у нас
09:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура
11:00 Непозната земя
11:30 В кадър
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “Силна
вода”
14:20 Време за губене
14:50 Абсурдите с БНТ 2
15:20 Добър ден с БНТ 2
16:20 Антарктически профили
16:30 Баскетбол /мъже/: Балкан Ботевград - Рилски
спортист Самоков
18:30 Баскетбол /жени/: България - Холандия
20:30 Бартер
22:10 40 години на сцена
- юбилеен концерт на
Силвия Кацарова
23:35 По света и у нас
23:50 Шоуто на Канала
00:50 Рецепта за култура
01:50 Часът на зрителите
02:20 Абсурдите с БНТ 2
02:50 Плюс това
03:50 Открито с Валя Ахчиева
04:20 Ай да идем
04:50 Живо наследство
05:00 Светът е 7
05:30 Непозната земя

НЕДЕЛЯ, 11 февруари
06:00 Пчеларят
06:30 Бърколино
06:45 От клоун до каубой
07:00 Резерват за розови пеликани
08:00 По света и у нас
09:00 Децата.com
09:30 Бразди
10:00 Песни за юнаците
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Извън играта
13:35 Библиотеката
14:35 Съвременници 2: “Подвигът и другите обикновени неща”
15:35 Отблизо с Мира Добрева
16:35 Животът е вкусен
17:35 История.bg
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Откраднати очи
22:30 70 години Рашко Младенов
23:40 По света и у нас
23:55 Афиш
00:10 Умно село
00:55 Избрано от: “Ретроспорт”
01:55 Отблизо с Мира Добрева
02:55 Песни за юнаците
03:55 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
04:55 Извън играта
05:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война

ПОНЕДЕЛНИК, 12 февруари
6:05 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Знаете ли, че...
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Децата.com
13:00 Рецепта за култура
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Европейски маршрути
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Пътувай с БНТ 2
19:30 Кръстопътни времена
19:40 Левски в моя град
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Фонд на БНТ: „Стефан
Стамболов – държавникът“
0:05 Извън играта
0:40 Часът на зрителите
1:10 Още от деня
1:55 Местно време
2:25 България днес
3:55 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:55 Здравето отблизо
5:35 Знаци по пътя

ВТОРНИК, 13 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Антарктически профили
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 В кадър
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Извън играта
19:40 Левски в моя град
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:10 Концерт за пиано от
Александър Скрябин
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Олово срещу словото
0:25 Пътувай с БНТ 2
0:55 Още от деня
1:40 Местно време
2:10 България днес
3:40 Бързо, лесно, вкусно
3:50 Европейски маршрути
4:10 Шоуто на Канала
5:10 Здравето отблизо
5:50 Малки истории

СРЯДА, 14 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Партньори в оцеляването: Вълкът
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Съвременници 2: “Мореплавателят, който
сбъдна мечтата си”
13:20 Знаете ли, че...
13:30 Време за губене
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /мъже/
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Грях
22:15 Бразди
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
0:30 Време за губене
1:00 Още от деня
1:45 Местно време
2:15 България днес
3:45 Бързо, лесно, вкусно
3:55 Партньори в оцеляването: Вълкът
4:05 Нощни птици
5:05 Здравето отблизо
5:45 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 15 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Доктор Ох, боли
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:25 История.bg
13:20 Знаете ли, че...
13:30 Бразди
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Българското пътуване в
Европа: Скорости
19:30 Малки истории
19:40 Левски в моя град
20:00 Буна
21:35 Абсурдите с БНТ 2
22:05 Антарктически профили
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Зелена светлина
23:20 Пей ми песен: Дико Илиев /120 год. от рождението на композитора/
23:50 Българското пътуване в
Европа: Скорости
0:20 България от край до
край 5
0:50 Още от деня
1:35 Местно време: Без бариери
2:05 България днес

9.II. - 15.II.2018 г.
ПЕТЪК, 9 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Светът на Япония: Моменти от Ишикава
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
14:00 Дом за нашите деца: Бащи и синове
15:05 Дойче Веле Шифт
15:20 Сийбърт
15:35 Семеен бизнес
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
16:40 Как се прави?
17:25 Светът е 7

6

Най-гледаните

7.II. - 13.II.2018 г.

17:55
18:00
18:15
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
21:55
23:00
23:25
23:30
0:30
2:10
3:20
3:45
4:20
5:00
5:45

Зелена светлина
По света и у нас
Още от деня
Спасителен отряд, Калифорния
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Война и мир
По света и у нас
Зелена светлина
Концерт на формация
“Джазаница”
Денят започва с Култура
Война и мир
Семеен бизнес
Открито с Валя Ахчиева
Зелената линейка
Още от деня
Панорама

ВТОРНИК, 13 февруари
4:25 Зимни олимпийски игри
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:40 Телепазарен прозорец
12:55 Зимни олимпийски игри
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Телепазарен прозорец
16:35 Малки истории
16:45 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Олимпийски върхове
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:10 Война и мир
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ню Йорк
0:20 Бързо, лесно, вкусно

22:30
23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
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8
ПЕТЪК, 9 февруари
06:00 „Аватар – легендата за Анк”
– анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване
09:30 „Преди обед” – токшоу с
водещи Десислава Стоянова
и Александър Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под наем” – сериал, с. 1, еп. 59
15:00 Премиера: „Шест сестри” –
сериал, с.1, еп.12
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” – сериал, с.3, еп. 27
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1, еп. 20
19:00 bTV Новините – централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
– сериал, с. 2, еп. 51
21:30 Премиера: „Истински истории“ – риалити поредица ,
еп.1
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините – късна емисия
00:00 „Извън играта”– сериал, с.7,
еп. 6
01:00 „Шест сестри” /п./– сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна
емисия
bTV синема
ПЕТЪК, 9 февруари
06:00 „Дневниците на вампира” –
сериал, с.8, еп. 14,15,16
09:15 „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.
11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.4,
еп.1,2,3
14:45 „Хари Потър и даровете на
смъртта” (част 2)” - драма,
фентъзи, приключенски
17:30 „Интерстелар“ – фантастика
21:00 Месец на Оскарите: „Властелинът на пръстените: Двете
кули“ - фентъзи
00:30 „Крадецът на книги“ - драма
(САЩ, Германия, 2013), режисьор - Брайън Пърсивал,
актьори – Роджър Алам,
Софи Нелис, Джефри Ръш,
Емили Уотсън, Кристен Блок
и др.
03:00 „Вътрешна сигурност“ – сериал, с.3, еп.5
04:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” – сериал, с.4, еп.1
СЪБОТА, 10 февруари
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” – сериал, с.4, еп.2
07:15 „Да пожертваш пешка” драма, биографичен (САЩ,
2014), режисьор - Едуард
Зуик, актьор - Тоби Магуайър, Лив Шрайбер, Майкъл
Стулбарг, Питър Сарсгаард,
Едуард Зиновиев, Робин
Уайгър, Софи Нелис, Лили
Рейб и др.
09:45 „Хари Потър и даровете на
смъртта” (част 1) –драма,
приключенски, фентъзи
12:30 „Като на кино” – предаване
бтв комеди
ПЕТЪК, 9 февруари
06:00 „Мутра по заместване“ – сериал, с.2
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” – сериал
10:00 „Безушко и Двуушка“
-анимация (Германия, 2013),
сценарист - Клаус Баумгарт,
режисьори - Графиня Майя
Роткирх, Тил Швайгер
12:00 „Двама бащи, двама синове“
– сериал
13:00 „По средата“ /п./– сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ –
сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./– комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” – сериал, с.7
18:00 „По средата“ – сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ – сериал, с.3
20:00 „Новите съседи” – комедиен
сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина”
– комедиен сериал, с.9
23:00 „Двама бащи, двама синове“
– сериал, с.3
00:00 „Безушко и Двуушка“ -анимация (Германия, 2013),
сценарист - Клаус Баумгарт,
режисьори - Графиня Майя
Роткирх, Тил Швайгер
02:00 „Мутра по заместване“ /п./ –
сериал
03:00 „Стажанти“ /п/– сериал
04:00 „По средата“ /п/– сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ –
сериал

Най-гледаните

6

тв програми

Български

СЪБОТА, 10 февруари
06:00 „Робо и Страшко” – анимация
07:00 „Теория на глупостта” – развлекателна поредица, с.1,
еп. 6
07:30 „Кое е това момиче” – сериал, с.3, еп.20
08:00 „Тази събота и неделя” –
предаване с водещи Мариана Векилска, Жени Марчева
и Диана Любенова
11:00 „Cool…T” – лайфстайл предаване с водещ Петя Дикова
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица
13:00 „Робосапиен: рестарт”
15:00 „Приятели“ – сериал, с.3,
еп.21,22
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ –
документална поредица с
водещ Мартин Карбовски
19:00 bTV Новините – централна
емисия
19:30 bTV Репортерите – поредица за журналистически
филми и разследвания
20:00 „Троя” – екшън
23:00 „Заразяване” – екшън, трилър
00:50 „Дневниците на вампира“ –
сериал, с.6, еп.1
01:40 „Космос“ – научно-популярна поредица
02:30 „Робосапиен: рестарт” - драма, приключенски
04:00 „Cool…T” /п./ – токшоу
05:00 „Кое е това момиче” /п./
– сериал
05:30 „Робо и Страшко” – анимация

НЕДЕЛЯ, 11 февруари
06:00 „Робо и Страшко” – анимация
07:00 „Като на кино“ – предаване
за кино с водещ Михаил
Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя” –
предаване с водещи Мариана Векилска, Жени Марчева
и Диана Любенова
11:00 „Търси се…” – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица
13:00 „Добрата лъжа“ – трилър
15:00 „Приятели“ – сериал, с.3,
еп.23,24
16:00 „Двама мъже и половина“ –
сериал, с.12, еп.11,12
17:00 „120 минути” – публицистично предаване с водещ
Светослав Иванов
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” – публицистично предаване с водещ
Светослав Иванов
19:00 bTV Новините – централна
емисия
19:30 bTV Репортерите – поредица за журналистически
филми и разследвания
20:00 Премиера: „Елизабет: Златният век“ – биографичен
22:30 „Папараци” – телевизионен
таблоид
23:40 Премиера: „Хрониките на
Шанара” – сериал, с.2, еп. 8
00:50 „Дневниците на вампира“ –
сериал, с.6, еп.2
01:40 „Космос“ – научно-популярна поредица
02:30 „Добрата лъжа“ – трилър

ПОНЕДЕЛНИК, 12 ФЕВРУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за Анк” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу с
водещи Десислава Стоянова
и Александър Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под наем” - сериал, с. 1, еп. 60
15:00 Премиера: „Шест сестри” сериал, с.1, еп.13
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” - сериал, с.3, еп. 28
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1, еп. 21
19:00 bTV Новините - централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
- сериал, с. 2, еп. 52
21:30 „Всичко може да се случи“ сериал, с.1, еп.6
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 „Извън играта” - сериал, с.7,
еп. 7
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика” - сериал, с.3, еп.20
05:30 „Лице в лице” /п./

за кино с водещ Михаил
Дюзев
13:30 „На всяка цена“ - криминален, драма (САЩ, 2016),
режисьор - Дейвид Макензи,
актьори - Дейл Дики, Бен
Фостър, Крис Пейн, Джеф
Бриджис, Уилям Стерчи, Бък
тейлър и др.
15:45 „Интерстелар“ – фантастика,
драма
19:15 „Гравитация“ - фантастика,
трилър (САЩ, 2013), режисьор - Алфонсо Куарон,
актьори - Сандра Бълок,
Джордж Клуни, Ед Харис и
др.
21:00 Месец на Оскарите: „Генезис“
00:00 Месец на Оскарите: Cinema
X: „Враг номер едно” - драма
03:00 „Като на кино”
04:00 „Вътрешна сигурност“ – сериал, с.3, еп.6
НЕДЕЛЯ, 11 февруари
06:00 „Хавана“ – драма (САЩ,
1990), режисьор - Сидни
Полак, актьори - Робърт
Редфорд, Лена Олин, Алън
Аркин, Марк Райдъл, Тони
Плана и др.
09:15 „Хари Потър и даровете на
смъртта” (част 2)” - драма.
11:45 „Крадецът на книги“ - драма
(САЩ, Германия, 2013), режисьор - Брайън Пърсивал,
актьори – Роджър Алам,
Софи Нелис, Джефри Ръш,
Емили Уотсън, Кристен Блок
и др.
14:30 „Властелинът на пръстените:
Двете кули“ - фентъзи
18:00 „Генезис“ екшън,трилър,фантастика
21:00 Месец на Оскарите: „Арго“
- драма, трилър (САЩ, 2012),
режисьор - Бен Афлек, актьори – Бен Афлек, Брайън
Кранстън, Алън Аркин,
Джон Гудман, Клеа ДюВал,

Крис Месина, Тейт Донован,
Виктор Гарбър и др.
23:30 „Девет” – драма, мюзикъл,
романтичен (САЩ, Италия,
2009), режисьор - Роб Маршъл, актьори – Кейт Хъдсън,
Даниъл Дей-Луис, Марион
Котияр, София Лорен,Никол
Кидман, Пенелопе Крус,
Стейси Фъргюсън - Фърги,
Джуди Денч и др.
02:00 „Генезис“ екшън,трилър,фантастика
(САЩ, Великобритания,
2010), режисьор – Кристофър Нолан, актьори – Леонардо Ди Каприо,Марион
Котияр, Джоузеф ГордънЛевит, Кен Уатанабе, Елън
Пейдж,Майкъл Кейн, Килиън
Мърфи, Том Беринджър,
Лукас Хаас, Дилийп Рао,Том
Харди, Пийт Постълуейт и
др.
Понеделник, 12 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” - сериал, с.4, еп.1,2
08:15 „Властелинът на пръстените: Двете кули“ - фентъзи,
приключенски (САЩ, Нова
Зеландия, 2002), режисьор
- Питър Джаксън, актьори Доминик Монахан, Бернард
Хил, Орландо Блум, Илайджа
Уд, Иън Маккелън, Лив Тайлър, Виго Мортенсен, Кейт
Бланшет, Шон Остин, Шон
Бийн, Джон Рис - Дейвис,
Кристофър Лий, Хюго Уийвинг, Питър Джаксън и др.
12:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.4,5,6
15:00 „Режисьорът Истуд: Неочаквана история“ - документален филм (САЩ, 2013),
режисьор - Ричард Скикел,
актьори - Кевин Бейкън, Кевин Костнър, Морган Фрийман, Джин Хекман, Мартин

Скорсезе, Стивън Спилбърг,
Хилъри Суонк и др.
16:15 „Гравитация“ - фантастика,
трилър (САЩ, 2013), режисьор - Алфонсо Куарон,
актьори - Сандра Бълок,
Джордж Клуни, Ед Харис и
др.
18:30 „Арго“ - драма, трилър (САЩ,
2012), режисьор - Бен Афлек,
актьори - Бен Афлек, Брайън
Кранстън, Алън Аркин,
Джон Гудман, Клеа ДюВал,
Крис Месина, Тейт Донован,
Виктор Гарбър и др.
21:00 Премиера: Месец на Оскарите: „Тръмбо“ - драма, биографичен (САЩ, 2015), режисьор - Джей Роуч,актьори
- Брайън Кранстън, Майкъл
Щулбърг, Дейвид Малдонадо, Джон Гец, Даян Лейн,
Хелън Мирън и др.
23:30 „Генезис“ екшън,трилър,фантастика
(САЩ, Великобритания,
2010), режисьор - Кристофър
Нолан, актьори - Леонардо Ди Каприо,Марион
Котияр, Джоузеф Гордън
- Левит, Кен Уатанабе, Елън
Пейдж,Майкъл Кейн, Килиън
Мърфи, Том Беринджър,
Лукас Хаас, Дилийп Рао,Том
Харди, Пийт Постълуейт и
др.
02:30 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.3
03:30 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” - сериал, с.4
Вторник, 13 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.4,5,6
09:15 „Девет” - драма, мюзикъл,
романтичен (САЩ, Италия,
2009), режисьор - Роб Маршъл, актьори - Кейт Хъдсън,
Даниъл Дей - Луис, Марион
Котияр, София Лорен,Никол

СЪБОТА, 10 февруари
06:00 „Мутра по заместване“ – сериал, с.2
07:00 „Двама мъже и половина”
– комедиен сериал, с.1
08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора”– сериал,
с.2
10:00 „Ченге в детската градина
2“ - комедия (САЩ, 2016),
режисьор - Дон Майкъл Пол,
актьори - Долф Лундгрен,
Дарла Тейлър, Сара Стрейндж, Алекс Паунович, Бил
Белами и др.
12:00 „Новите съседи “ /п./– комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ – комедиен сериал, с. 7
18:30 „Двама мъже и половина”
– комедиен сериал
19:30 „По средата“ – сериал
20:30 Премиера: „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 „Мутра по заместване“ – сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ – комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ – сериал
03:00 „Стажанти“ /п/– сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина”
/п./– сериал
НЕДЕЛЯ, 11 февруари
06:00 „Мутра по заместване“ – сериал, с.2
07:00 „Двама мъже и половина”
– комедиен сериал, с.1

08:00 „Стажанти“ – сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора”– сериал,
с.2
10:00 „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 „Новите съседи “ /п./– комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ – комедиен сериал, с. 7
18:30 „Двама мъже и половина”
– комедиен сериал
19:30 „По средата“ – сериал
20:30 „Ченге в детската градина
2“ - комедия (САЩ, 2016),
режисьор - Дон Майкъл Пол,
актьори - Долф Лундгрен,
Дарла Тейлър, Сара Стрейндж, Алекс Паунович, Бил
Белами и др.
22:30 „Мутра по заместване“ – сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ – комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ – сериал
03:00 „Стажанти“ /п/– сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина”
/п./– сериал
Понеделник, 12 ФЕВРУАРИ
06:00 „Мутра по заместване“ - сериал, с.2
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Круд” - анимация, приключенски, комедия (САЩ,
2013),сценаристи - Крис
Сандърс, Кърк Де Мико,

режисьори - Кърк Де Мико,
Крис Сандърс
12:00 „Двама бащи, двама синове“
- сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.8
18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
20:00 „Новите съседи” - комедиен
сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.9
23:00 „Двама бащи, двама синове“
- сериал, с.3
00:00 „Бавачката” - комедия, САЩ,
2011, режисьор - Дейвид
Гордън Грийн, актьори:
Метод Мен, Джона Хил,
Ари Грейнър, Сам Рокуел,
Ерин Даниелс, Джесика Хеч,
Дрима Уолкър, Брус Олтман,
Алекс Улф и др.
02:00 „Мутра по заместване“ /п./ сериал
03:00 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Заг
Вторник, 13 ФЕВРУАРИ
06:00 „Мутра по заместване“ - сериал, с.2
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Бродуейска терапия” - комедия (САЩ, 2014), режисьор - Питър Богданович,
актьори - Катрин Хан, Тей-

ВТОРНИК, 13 ФЕВРУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за Анк” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу с
водещи Десислава Стоянова
и Александър Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под наем” - сериал, с. 1, еп. 61
15:00 Премиера: „Шест сестри” сериал, с.1, еп.14
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” - сериал, с.3, еп. 29
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1, еп. 22
19:00 bTV Новините - централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
- сериал, с. 2, еп. 53
21:30 „Всичко може да се случи“ сериал, с.1, еп.7
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 „Извън играта” - сериал, с.7,
еп. 8
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика” - сериал, с.3, еп.21
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

12:00
15:00

17:30

21:00

23:00

02:00
03:00

12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:00
00:00

02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00

СРЯДА, 14 ФЕВРУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за Анк” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу с
водещи Десислава Стоянова
и Александър Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под наем” - сериал, с. 1, еп. 62
15:00 Премиера: „Шест сестри” сериал, с.1, еп.15
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” - сериал, с.3, еп. 30
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1, еп. 23
19:00 bTV Новините - централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
- сериал, с. 2, еп. 54
21:30 „Всичко може да се случи“ сериал, с.1, еп.8
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 „Извън играта” - сериал, с.7,
еп. 9
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика” - сериал, с.3, еп.22
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

7.II. - 13.II.2018 г.
ЧЕТВЪРТЪК, 15 ФЕВРУАРИ
06:00 „Аватар - легендата за Анк” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу с
водещи Десислава Стоянова
и Александър Кадиев
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под наем” - сериал, с. 1, еп. 63
15:00 Премиера: „Шест сестри” сериал, с.1, еп.16
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” - сериал, с.3, еп. 31
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” - сериал, с.1, еп. 24
19:00 bTV Новините - централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
- сериал, с. 2, еп. 55
21:30 „Всичко може да се случи“ сериал, с.1, еп.9
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 „Извън играта” - сериал, с.7,
еп. 10
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Седем часа разлика” - сериал, с.3, еп.23
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

Кидман, Пенелопе Крус,
Стейси Фъргюсън - Фърги,
Джуди Денч и др.
„Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.7,8,9
„В какво се превръщат
мечтите“ - драма, фентъзи,
романтичен (САЩ, Нова
Зеландия, 1998), режисьор
- Винсент Уорд, актьори Роби Уилямс, Куба Гудинг
- младши, Анабела Сиора,
Макс фон Сюдоф и др.
„Властелинът на пръстените: Двете кули“ - фентъзи,
приключенски (САЩ, Нова
Зеландия, 2002), режисьор
- Питър Джаксън, актьори Доминик Монахан, Бернард
Хил, Орландо Блум, Илайджа
Уд, Иън Маккелън, Лив Тайлър, Виго Мортенсен, Кейт
Бланшет, Шон Остин, Шон
Бийн, Джон Рис - Дейвис,
Кристофър Лий, Хюго Уийвинг, Питър Джаксън и др.
Премиера: Месец на Оскарите: „Lego: Филмът“ - семеен,
екшън, комедия, анимация
(Австралия, САЩ, Дания,
2014), сценаристи - Фил
Лорд, Кристофър Милър,
Дан Хагмън, Кевин Хагмън,
режисьори - Фил Лорд,
Кристофър Милър
„Линкълн” - екшън, фантастика, приключенски (САЩ,
2012), режисьор - Ридли
Скот, актьори - Логан Маршъл - Грийн, Нуми Рапас,
Майкъл Фасбендер, Чарлийз
Терон, Идрис Елба, Шон
Харис, Гай Пиърс, Патрик
Уилсън и др.
„Вътрешна сигурност“ - сериал, с.3
„Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” - сериал, с.4

Сряда, 14 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.7,8,9
09:15 „Тръмбо“ - драма, биографичен (САЩ, 2015), режисьор Джей Роуч,актьори - Брайън
Кранстън, Майкъл Щулбърг,
Дейвид Малдонадо, Джон
Гец, Даян Лейн, Хелън Мирън и др.
12:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.10,11,12
15:00 „Арго“ - драма, трилър
17:30 „Режисьорът Истуд: Неочаквана история“ - документален филм (САЩ, 2013),
режисьор - Ричард Скикел,
актьори - Кевин Бейкън, Кевин Костнър, Морган Фрийман, Джин Хекман, Мартин
Скорсезе, Стивън Спилбърг,
Хилъри Суонк и др.
19:00 „Lego: Филмът“ - семеен,
екшън, комедия, анимация
(Австралия, САЩ, Дания,
2014), сценаристи - Фил
Лорд, Кристофър Милър,
Дан Хагмън, Кевин Хагмън,
режисьори - Фил Лорд,
Кристофър Милър
21:00 Месец на Оскарите: „Великият Гетсби“ - драма,
романтичен (САЩ, Австралия, 2013), режисьор - Баз
Лурман, актьори - Леонардо
Ди Каприо, Амитаб Баччан,
Стив Бисли, Ричард Картър,
Джейсън Кларк, Аделаиде
Клемънс, Винс Колосимо,
Макс Калън, Кери Мълиган,
Джоел Едгертън и др.
23:45 „Ужасно силно и адски близо“ - приключенски, драма
(САЩ, 2012), режисьор - Стивън Долдри, актьори - Том
Ханкс, Томас Хорн, Сандра
Бълок, Джон Гудман, Вайола
Дейвис, Макс фон Сюдов
02:15 „Вътрешна сигурност“, с.3

Четвъртък, 15 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.10,11,12
09:15 „Арго“ - драма, трилър (САЩ,
2012), режисьор - Бен Афлек,
актьори - Бен Афлек, Брайън
Кранстън, Алън Аркин,
Джон Гудман, Клеа ДюВал,
Крис Месина, Тейт Донован,
Виктор Гарбър и др.
12:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.13,41,15
15:00 „Линкълн” - екшън, фантастика, приключенски (САЩ,
2012), режисьор - Ридли
Скот, актьори - Логан Маршъл - Грийн, Нуми Рапас,
Майкъл Фасбендер, Чарлийз
Терон, Идрис Елба, Шон
Харис, Гай Пиърс, Патрик
Уилсън и др.
18:15 „Великият Гетсби“ - драма,
романтичен (САЩ, Австралия, 2013), режисьор - Баз
Лурман, актьори - Леонардо
Ди Каприо, Амитаб Баччан,
Стив Бисли, Ричард Картър,
Джейсън Кларк, Аделаиде
Клемънс, Винс Колосимо,
Макс Калън, Кери Мълиган,
Джоел Едгертън и др.
21:00 Месец на Оскарите: „Добри
момчета“ - биографичен,
драма, криминален
(САЩ, 1990), режисьор - Мартин
Скорсезе, актьори - Робърт
де Ниро, Рей Лиота, Джо
Пеши, Лорейн Брако, Пол
Сорвино, Чък Лоу, Франк
Сиверо, Тони Дароу и др.
00:00 „Несломим” - биографичен,
драма (САЩ, 2009), режисьор - Клинт Истууд, актьори - Морган Фрийман, Мат
Деймън, Скот Истууд, Лангли
Къркуд, Маргьорит Уийтли и
др.
02:30 „Вътрешна сигурност“ - сериал, с.3

тъм О’Нийл, Рис Айфънс, Уил
Форте, Имаджин Потс, Остин
Пендълтън, Сибил Шепард,
Оуен Уилсън, Дженифър
Анистън, Луси Пънч и др.
„Двама бащи, двама синове“
- сериал
„По средата“ /п./ - сериал
„Двама мъже и половина“ сериал
„Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
„ Столичани в певече” - сериал, с.8
„По средата“ - сериал, с.6
„Загадките на Лора“ - сериал, с.1
„Новите съседи” - комедиен
сериал, с.9
„Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.9
„Двама бащи, двама синове“
- сериал, с.3
„Бродуейска терапия” - комедия (САЩ, 2014), режисьор - Питър Богданович,
актьори - Катрин Хан, Тейтъм О’Нийл, Рис Айфънс, Уил
Форте, Имаджин Потс, Остин
Пендълтън, Сибил Шепард,
Оуен Уилсън, Дженифър
Анистън, Луси Пънч и др.
„Мутра по заместване“ /п./ сериал
„ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п/ - сериал
„По средата“ /п/ - сериал
„Загадките на Лора“ /п./ сериал
Сряда, 14 ФЕВРУАРИ
„Мутра по заместване“ - сериал, с.2
„Загадките на Лора“ - сериал
„Старчета разбойници с
Бети Уайт“ - сериал, с.2
„Столичани в певече” -

10:00 „Оглупели от любов” - комедия, драма, романтичен,
САЩ, 2011 г., режисьор
- Глен Фикара, Джон Рекуа,
актьори - Стив Карел, Райън
Гослинг, Ема Стоун, Джулиан
Мур, Аналей Типтън, Кевин
Бейкън, Мариса Томей,
Кристъл Рийд,Джон Каръл
Линч, Джона Бобо, Джош
Гробан, Лиза Лапира,Джои
Кинг, Бет Литълфорд и др.
12:00 „Двама бащи, двама синове“
- сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.8
18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - , с.1
20:00 „Новите съседи” - комедиен
сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.9
23:00 „Двама бащи, двама синове“
- сериал, с.3
00:00 „Оглупели от любов” - комедия, драма, романтичен,
САЩ, 2011 г., режисьор
- Глен Фикара, Джон Рекуа,
актьори - Стив Карел, Райън
Гослинг, Ема Стоун, Джулиан
Мур, Аналей Типтън, Кевин
Бейкън, Мариса Томей,
Кристъл Рийд,Джон Каръл
Линч, Джона Бобо, Джош
Гробан, Лиза Лапира,Джои
Кинг, Бет Литълфорд и др.
02:00 „Мутра по заместване“ /п./ сериал
03:00 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ -

Четвъртък, 15 ФЕВРУАРИ
06:00 „Мутра по заместване“ - сериал, с.2
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” - сериал
10:00 „Смъртта й прилича“ - фентъзи, комедия (САЩ,1992),
режисьор - Робърт Земекис,
актьори - Мерил Стрийп,
Голди Хоун, Изабела Роселини, Брус Уилис и др.
12:00 „Двама бащи, двама синове“
- сериал
13:00 „По средата“ /п./ - сериал
14:00 „Двама мъже и половина“ сериал
15:00 „Новите съседи“ /п./ - комедиен сериал
17:00 „ Столичани в певече” - сериал, с.8
18:00 „По средата“ - сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.1
20:00 „Новите съседи” - комедиен
сериал, с.9
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.9
23:00 „Двама бащи, двама синове“
- сериал, с.3
23:30 „Супермаркет“ - сериал, с.1
00:00 „Смъртта й прилича“ - фентъзи, комедия (САЩ,1992),
режисьор - Робърт Земекис,
актьори - Мерил Стрийп,
Голди Хоун, Изабела Роселини, Брус Уилис и др.
02:00 „Мутра по заместване“ /п./
03:00 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п/ - сериал
04:00 „По средата“ /п/ - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ сериал
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С винения туризъм и фестивалите британският
вестник "Фейненшъл таймс" извежда Пловдив като една от най-популярните туристически дестинации в страната сред чуждестранните туристи.
Той публикува поредица от материали за България по повод европредседателството ни и в тях
неколкократно споменава и Пловдив.
Според изданието градът е увеличил туристическия си поток двукратно през последните шест
години, а по думите на кмета Иван Тотев, цитиран
от вестника, през 2019 г., когато Пловдив ще бъде
европейска столица на културата, се очакват над
2 милиона посетители.
В статията, озаглавена "Увеличаването на посетителите помага на българските фестивали да процъфтяват", се казва още, че през 2018-а Пловдив
ще бъде домакин на второто глобално събитие за
вино. България се стреми да привлече още повече туристи и експерти чрез фестивали и събитията, свързани с виното, което създава препратки

към тракийското ни културно наследство, е казала пред вестника Меглена Михова, основател на
маркетингови компании и такива за производство
на вино в България, Белгия и САЩ.
По данни на списание "Винен ентусиаст" за 2017
г. Тракийската долина, където се намира и Пловдив, е втората най-добра дестинация за винен туризъм, пише още в "Фейненшъл таймс".

Êреïостта Òрèìаìèóì ïаçè таéнè
Римската крепост Тримамиум в Русенско пази
20-вековни тайни. Проучили сме само малка част
от нея - около
една двайсета.
Това съобщи археологът
от Русенския
исторически
музей Върбин
Върбанов.
Крепостта
е построена в
края на I век и
е изоставена в
началото на VII век.
Археолозите са разкрили седем култови
ями от III век. В една от
тях е намерена и брон-

зова статуетка на Венера. Разкрита е голяма административна сграда от

IV век и части от няколко по-ранни сгради. Има
крепостни стени от римския и ранновизантийския период.

В най-високата част
е открита и средновековна църква. Животът
на крепостта продължава както през
Първото, така
и през Второто българско
царство.
През 20062009 г. предвид активизиралата се през
последните
десетилетия
иманярска
дейност Русенският исторически музей предприема спасителни археологически разкопки
на крепостта. Изследва-
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ни са около 270 кв. метра
в южната й част. При разкопките са открити общо
около 500 монети от II до
XIII век и изделия от желязо и бронз, стъкло, камък и глина.
Изцяло
запазена
бронзова статуетка на
Венера с височина 15 см
е открита в яма номер 4
през лятото на 2008 г. наред с 39 монети - т. нар.
антониниана. Последната по хронология монета
е на император Диоклециан, сечена в Рим през
285-286 г. На крепостта
са открити и повече от
350 железни върхове на
стрели от II век, от които 283 са запазени цели.

„Дейли мейл”:

Варна е хубава
като Ница

Британското издание
"Дейли мейл" публикува
статия, посветена на първия полет на авиокомпанията "изиджет" до Варна.
Вестникът
пише, че
градът
бил дестинация за
германски
и
полски туристи от десетилетия, но иска да отвори себе си и за
британски посетители.
В свят, в който всеки
град се определя като "северна Венеция" или "Южен
Париж", Варна може да се
назове "Нова ривиера". съгласно туристическата брошура на града, цитирана от
британския вестник, в морската ни столица е "слънче-

во като в Ница, плажовете
са също толкова хубави, но
във Варна цените са на 1/3"
от тези във френския град.
има два града Варна.
единият представлява място с приятни клубове, добри хора
и тонове история, докато другият са
местата, отдалечени на няколко километра от жилищните квартали, пише вестникът, уточнявайки, че става въпрос
за варненските плажове и
най-вече за "златни пясъци".
Британското издание не
пропуска да отбележи в материала си и бездомните
хора по улиците на Варна.

палта за бездомни

Малък щанд с връхни дрехи, които всеки нуждаещ се може да вземе, се появи около Кукления театър във Варна.
Той е поставен близо до магазин за здравословни храни, като авторите на идеята споделят, че добрата инициатива била изцяло насочена в помощ на
бедни хора, които могат да отидат и вземат връхна
дреха за студените зимни дни.
За всички желаещи да дарят палта или якета инициаторите са създали страница във фейсбук, където добри хора могат да се свържат с тях и да уговорят доставката на дрехи, които вече не са им нужни.

наø град ñе вêлþ÷ва МАРАТОН ”АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО”
в интереñен проеêт
Варна се включва като партньор в проекта
Festivallinks. Целта е да се повиши интересът
към класическата музика и да се привлече поширока публика. В този проект морската ни
столица ще си партнира с градове и асоциации
от Испания, Франция, Финландия и Холандия.
На съвместно заседание общинските съветници от комисията по култура и по
европейски въпроси
и международно сътрудничество дадоха
съгласието си Варна
да участва в проекта.
Той стъпва изцяло на приоритетите
на програмата „Творческа Европа 20142020“, насърчаваща
културния обмен. Досега българска община
не е печелила проект по тази програма, стана ясно на заседанието. Festivallinks обединява пет малки и средни фестивала. Чрез взаимно опознаване и прилагане на добри практики той цели да съживи не само участващите партньори, но и класическата музика като
цяло. Всеки партньор ще участва с конкретен
фестивал. Варна ще се включи във Festivallinks
с Международния музикален фестивал „Варненско лято“.
Общият бюджет на проекта ще бъде до 200
хил. евро, от които около 35 000 евро са за
община Варна като партньор. Собственото финансиране на общината е в размер на общо
15 000 евро, като тези средства ще бъдат осигурени от бюджета на ММФ „Варненско лято“.

Наскоро за трети път в Бургас се
проведе полумаратонът "Атанасовско езеро", който събра мъже, жени
и младежи от цялата страна. Те премериха сили и възможности в 3 дисциплини - 21 км бягане, 21 км колоездене и 8 км бягане. Основното трасе на маршрута минаваше по вело- и
пешеходните алеи, изградени от община Бургас в Морската градина и в
южната част на Атанасовското езеро
- покрай морето и солниците. Отново бе организиран кардиокръг - скоростно изкачване на стълбите от моста до алеята с моряшкия паметник,

за деца и възрастни. За приятелите и
семействата на участниците в полумаратона имаше презентация за Атанасовското езеро, забавна викторина и благотворителен базар.
Победителите до 3-то място при
мъжете и жените получиха медали
и предметни награди от спонсорите
от „Допел Херц”, спортни магазини
„Велозона”, „Аутдорспортс” и „Яко”.
Полумаратонът бе посветен на известния именик на Атанасовско езеро и се проведе в първия неделен
ден след Атанасовден. Организира
се от сдружение "Зелена Странджа",

Българската фондация „Биоразнообразие” и община Бургас с цел популяризиране на спорта, физическата
активност и важността на Атанасовското езеро като неповторима природна територия.

Øиваøка ôирìа áори ñтреñа
В русенска шивашка
фирма за мъжки облекла използват народните танци като метод за
справяне с обездвижването и стреса на
работното място.
Нейният собственик
е автор на иновативната идея българските
хора да се популяризират по света подобно на фитнеса, йогата
и латино танците и да
действат като средство
за релакс. Мартин Йорданов поощрява своите служители да разпускат от стреса на ра-

ботното място чрез народни танци. Нарекъл е
този метод „фолкнетика” и е организирал кон-

курс за видеоклипове на
българи по света, които
играят характерни на-

родни хора в различна обстановка.
Инициативата е започнала още преди 3
години. Досега в нея
са се включили стотици хиляди ентусиасти
от различни краища на
Европа и Америка.
Освен като средство срещу стреса във
фирмата залагат тази
кампания да помогне и за съхраняване
на фолклорните традиции и предаването
им на следващите поколения.
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Внимание! Крадат пенсиите! Момче ограби Крими
възрастно семейство хроника

Пострадалият Йордан Бонев
Мъж от Горна баня
стана жертва на измама
– взеха му пенсията под
претекст, че касиерката
му е дала по-малко пари.
„Отчаян съм от живота”, споделя 85-годишният Йордан Бонев и
упреква не друг, а себе
си, че е оставил да го
измамят. Това станало в
началото на януари, когато взел пенсията си
от пощата. Било малко
след 10 сутринта, когато се прибрал с колата.
„Паркирах и още не
съм слязъл, някаква кола спря тук и вика: „Абе
грешка е станала, касиерката ти е дала по-малко”. „Аз му казах: „Всичко е точно”, разказва мъжът. Измамникът обаче

упорствал. Затова мъжът отново започнал да
прехвърля банкнотите:
„И той вика: „Как броиш толкова бавно бе, касиерката ме чака”, през
това време инкасаторът
пристига… аз врата ли
да отварям, на него ли
да обърна внимание…
Взе ги, почна да брои…
и ми подава от парите,
видях, че не са всичките, запали колата и изчезна”. Измамникът си
тръгнал с 240 лева, повече от половината пенсия. Оказва се, че камери
са заснели колата на измамника. По нея той беше открит от полицията.
Софийският районен
съд наложи 2 г. затвор
на 48-годишния Алек-

сандър Митев. Присъдата влиза в сила веднага без право на обжалване. Митев има дебело криминално досие
за подобни деяния, както и пет присъди за измама и една за грабеж.
Той е направил самопризнания и е върнал
откраднатите пари.
Абсолютно по същия
начин и в същия период бе измамен и наш редовен читател, който се
оплака в редакцията. В
момента, в който излязъл от пощата в „Младост”, пред него спряла
луксозна кола и мъж започнал да настоява, че
касиерката му дала помалко пари и поискал
пенсията му, за да я преброи. Доверчивият пенсионер подал банкнотите, натрапникът отброил
една сума, а останалата
му върнал и отпрашил
с колата. „Добре че не
ми взе цялата пенсия,
та успях да си платя тока”, жалва се нашият читател.
Добре е още веднъж
да ви напомним: Не се
доверявайте на никакви мошеници, които ви
искат пари! При никакви обстоятелства не
давайте пенсиите си!

Нов случай на жестоко престъпление, извършено от дете - 14-годишно момче преби
възрастно семейство и
ги ограби. Освен пенсиите той задигнал и
храната им. Случаят е
от пловдивското село
Момино. Местните жители настояват
момчето да бъде изселено,
защото
редовно нападало
пенсионерите и самотно
живеещите хора. 14-годишният Божидар нападнал възрастното
семейство, докато спяло. Към 1 часа през нощта той счупил единия
прозорец на къщата и
влязъл вътре. Първо
се нахвърлил с юмруци върху 77-годишния
дядо Петър. Знаел, че
същия ден взели пенсиите, около 520 лева. Бил го до безпамет-

ност. „Нищо, нищо не си
спомням”, разказва пострадалият Петър Трифонов. „Би го като куче.
Тук на земята го остави.
После и мен ме би. И само викаше „дай, къде,
къде са парите, дай парите”, разказва потърпевшата Таня Трифонова. След
като взело пенсиите им,
момчето
претърсило цялата къща за други спестявания. Но
не открило и се
насочило
към хладилника.
Възрастните хора се
оплакали в полицията и момчето било задържано. То живее в
съседна къща. За него
се грижат баба му и чичовците му. Баща му е
в затвора в Пазарджик.
Майка му е в затвора в
Сливен. Прокуратурата
ще поиска 14-годишният ученик да остане за
постоянно в ареста.

на автомобила 27 хил.
лв.”, разказа той.
Инспекторът уточ-

ни, че тези кражби не
е нужно да са дело на
професионалисти.
Максимов уточни, че
много трудно се разкриват такива престъпления, тъй като това
може да бъде извършено от всеки.
В повечето случаи
документите на собственика се намират
вътре.
Впоследствие крадците намират начини
да се свържат със собствениците и да искат
откуп за колата.

Пазете колите си!

Бум на новите схеми
при кражбите на автомобили. Това отчитат
от столичната полиция
през последния месец.
Скочили са кражбите
на автомобили със запален двигател.
Според главен инспектор Пламен Максимов от СДВР през
2017 г. спрямо 2016 г.
кражбите на автомобили са намалели с 40%.
Намаление има и от на-

чалото на тази година.
19% обаче от откраднатите коли от началото на годината са били с включен двигател.
„Това са така наречените „скъпи банички”,
обясни инспектор Пламен Максимов.
„Говорим за автомобили, които сутрин
хората палят, за да се
затоплят, а шофьорът
слиза да си купи баничка на 5 метра от

автомобила. Една такава баничка може да
излезе на собственика

Зъл ротвайлер Куче прегриза гърлото на дете
нахапа инвалид
Ротвайлер нахапа инвалид в хасковския квартал Орфей, докато човекът се
опитвал да спаси домашното си куче от
свирепия пес.
Нахапаният е 55-годишният Андрей
Башев, който бил
излязъл пред блока си да пие кафе със съседи. Ротвайлерът се нахвърлил върху кучето на инвалида,
който се опитал
да го спаси, но сам
пострадал, когато
нападателят го захапал за ръката. На
помощ се притекли съседи и 80-годишният му баща.
Андрей е прегледан и освидетелстван и е решен да търси правата
си в съда.
Според съседите му злото куче е на
фирма, намираща се наблизо.

Трима души са задържани заради трагедията в пазарджишкото село Мокрище, където питбул прегриза гърлото на 3-годишно
момченце, което почина
на място.

Детето се приближило
към питбула, който бил
вързан с верига, вероятно за да го погали. В този
момент обаче животното
се хвърлило върху момченцето и му прегризало

гърлото.
В къщата, в която е станала трагедията, живее
лелята на малкия Тошко.
Жената имала бебе и 3-годишното момченце почти
всеки ден ходело при нея,
разказа бабата на детето.
В този ден Тошко пак
отишъл при леля си, която го нахранила и детето се
заиграло. По някое време
обаче момченцето казало,
че му се ходи до тоалетната, и излязло от къщата. Лелята пък помислила, че то
се е прибрало при баба си,
която живее в съседната
къща. "Никой не знаеше,
че детето е отишло отзад
при кучето. Дъщеря ми го
намери, след като излезе
да простира. Тогава видяла, че муцуната на кучето
е цялата в кръв. Тошко беше до кучето", допълва ба-

бата на момченцето.
Питбулът е бил вързан с
дебел синджир и не е бил
използван за боеве, но
според експерт е бил недохранван и бит.
Малкият Тошко пък е
гледан от баба си и дядо
си по майчина линия, защото майка му работи в
Германия.
Ще бъде извършена
експертиза в рамките на
досъдебното производство дали питбулът е бил
агресивен.
Засега е задържан чичото на момченцето, чиято собственост е кучето. Ако се докаже вината
му, го грози затвор до пет
години. След като станат
ясни резултатите от експертизите, ще бъде решено дали питбулът ще бъде
приспан.

Ученици счупиха
шадраван
Ученици
счупиха
близо 3-метров шадраван в центъра на Казанлък. Инцидентът, станал
през почивните дни, бил
заснет с охранителна камера. На кадрите се вижда как няколко младежи
се приближават, а един
от тях се качва върху
шадравана и се опитва
да извади най-горната
му част. Бетонното съоръжение поддава и ученикът рухва на земята
с цялата конструкция.
Той не е пострадал. Щетите по шадравана са за
3000 лева.
Баба от Русе
даде 8 хил. лева
Полицията в Русе
разследва телефонна
измама на 83-годишна
жена. След множество
разговори жената е била убедена от измамниците да им даде сумата от 8000 лева - 4800
лв. и златни накити за
1200 лв. Тя е получила
обаждане от мъж, който се е представил като „доктор Николов“ и
обяснил, че трябва да
плати спешно в здравната каса операция на
дъщеря й, която била
пострадала при битова
злополука.
Петокласник удари
учителка
12-годишно момче,
петокласник в СУ „Н. Й.
Вапцаров” в Царево, е
ударило учителка в час.
Ученикът е от ромски
произход. В досието си
имал наказания за различни провинения. След
серия от нарушения педагогическият съвет насрочил извънредно заседание с основна точка преместването му в
друго училище. В деня,
в който трябвало да се
проведе съвещанието,
ученикът нахлул в клас
и зашлевил учителката
по български и литература. По-късно по-големият му брат, възпитаник
на същото училище, посегнал на пазача. И двамата вече са изключени.
Пребиха полицаи
с дървени колове
Мъж и жена са нанесли удари с дървени колове на полицаи в плевенското село Дисевица. Двамата са задържани за 24 часа. Пострадалите полицаи са освидетелствани в КСМД в Плевен.За случая е уведомен прокурор от Районната прокуратура, образувано е досъдебно производство.
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Прозорец към света

Богатствата на Лазурния
бряг и Испания
Продължение от бр. 4
Парадът на цветята е
проведен за първи път през
1876 година край морското крайбрежие и е преминал по Английската
алея. Той включва 20
подвижни платформи, изцяло украсени с 4-5 хиляди живи
цветя, като найприви-

на Матис, Шагал, Леже. Тук
са родени Мопасан,
Жерар Филип,
Проспер Мериме.
От

легирокр
ваното
ай
бр
място се отеж
режда на мимона
та
зата, която е символ
ив
на Ница.
иц
ан
Именно тук, на Английак
ската алея, е извършен ужаан
сяващият терористичен акт.
На 14 юли 2016 г., по вре- К а н
ме на националния празник, потеглям
Монаслед празничните фойер- за
верки товарен камион на- ко. Град-държавлиза в Английската алея и ва, разположена на
в продължение на 2 км пре- Френската ривиера между
газва стотици хора, от които Средиземно море и Фран86 загиват, а над 300 са ране- ция. Той е една от 5-те евни. Шофьорът е застрелян.
ропейски микродържави и
В близост до тази най- втората най-малка страна в
красива улица на Ница се света след Ватикана. Монанамира летището. Отдале- ко е най-гъсто населената
че се белеят много само- държава на земята с населети. Казват, че на всеки 15 ление 32 410 души
минути тук излита или ка- на площ от
ца по един самолет. От Ни- 1 , 9 5
ца пристигам в Кан. Правя
вечерна разходка по
крайбрежния
булевард
„Кроазет”.
Населението на града е 70 400
жители на
площ около
19 кв. км. Той
е известен курорт на Френската ривиера.
Прочут е с един
от най-старите и
престижни фестивали – филмовия. Кан е
основан от лорд-канцлер Броуъм в 1830 година и заслужено е известен като град на творците и
фестивалите. Името му идва
от френската дума „кан”, което значи „тръстика”. Някога е бил малко рибарско селище, а сега е курортен град,
любимо място на европейските и американските богаташи. Тук най-често се срещат милионерите и милиардерите на света, писатели,
поети, актьори. В различни
периоди тук са се подвизавали Чарли Чаплин, Морис
Шевалие, Марлене Дитрих,
Катрин Деньов, София Лорен, принцеса Даяна и други съвременни звездни персони. Кан може да се похвали с повече от 80 музея –
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сред най-богатите държави
в света. Заедно с Лас Вегас
(САЩ) и Макао (Китай) са
световни столици на хазарта. В най-лъскавата част на
Монако се намира кварталът Монте Карло, прочут с
ежегодното си автомобилно състезание Формула 1 –
най-престижното в света и изключително
сложно. Разхождам се по старата част
на Мона-

ко
и
отивам пред
Кралския
дворец. Той
е разположен
на самия бряг на
Средиземно море.
Това е мястото, където живее кралската фамилия Грималди. Дворецът на принца на Монако
датира от XII в. и светлите
му тонове създават усещане за приветливост и аристократизъм. И сега въоръжени часовои стоят на пост
и го охраняват.
На връщане от двореца
се отбивам в Катедрале де Монако, където
е гробът на
Грейс Кели.
Литургия
няма, но
разглеждам внушителната
украса

н а
храма.
Той
ако
е най-големият
мон
християнски храм в страната. Построен е в 1875 гокв. км. дина и е едно истинско арН а й - в и с о к а - хитектурно съкровище. В
та точка на страната градината, наречена Японе 163 м.
ска – почивам под оформеМонако е княжество, ните в японски стил дървеконституционна монархия. та и продължавам към свеСтраната е разположена на товноизвестния ОкеаноЛазурния бряг и основните графски музей, разположен
държавни приходи идват от на самите скали на брега на
туризма и свързаните с не- Средиземно море. Още отго хранителна и лека про- вън ни грабва красивата армишленост, производство хитектура. В него се намира
на пощенски марки, сувени- най-големият аквариум на
ри, химическа и фармацев- Средиземноморието.
тична промишленост.
На връщане от Монте
Световната си слава Мо- Карло минавам през Словенако дължи на „Гран Кази- ния – една много чиста и доно” в Монте Карло. Монте бре подредена страна. ОтКарло е бисер в короната правям се за България. Прина Лазурния бряг. Тази ми- ятни и емоционални прежиниатюрна държава може да вявания, които няма да засе обходи пеш без особени бравя никога!
затруднения. В най-дългата
Край
си част се простира на окойорданка хаджи
ло 3,4 километра. Монако е
кОлимеЧкОВа

Роден край
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Âели÷ието на
Ïирин планина
Първото известно име на планината е Орбелус (Орбел, Обел) и има
тракийски произход. В превод означава „бяла, снежна планина”, което е
в унисон с открояващото се мраморно било в северната част на масива.
Името Пирин е видоизменено от славянското Перун – бог на гръмотевиците и бурите. По негово име планината била наречена Перин, а по-късно Пирин.
Преди милиони години високите
части на Пирин, както и тези на Рила, са били покрити с грамадни ледени маси. Те издълбават в планинската гръд малки котловини, най-често в
подножията на върховете и се спускали бавно надолу по долините. След
време ледовете се стопили и в котловините останали езера с бистра студена вода. Сега ги наричат с нежното
име „очите на планината”, а склоновете, в които са образувани
– по едно или по няколко – циркуси.
Северен Пирин е найвисоката
част. Тук
се издига първенецът Вихрен
(2914
м), изг р а ден от
мрамор.
В
зависимост от
мястото, откъдето се гледа, той има формата на пресечена пирамида или на пирамида. Втори
е по височина в България и четвърти на Балканския полуостров – след
върховете Мусала – 2925 м, Митикас
– 2918 м, и Сколион – 2916 м, в Гърция. Чрез седловината Премката в северното подножие се свързва с връх
Кутело, а в южното – седловината Кабата го свързва с Хвойнати връх. От
двете седловини се изкачват маркирани маршрути до върха. На запад е
долината на Влахинската река, а от
север и североизток са най-стръмните склонове, спускащи висока до
450 м стена към Големия Казан. Казаните са безводен, скарстен циркус,
с две стъпала – долно – малък Казан,
и Горно – Голям Казан.
За туристите върхът е достъпен
главно от югоизток, където са хижите „Бъндерица” и „Вихрен”. Лавиноопасен е през зимата. За първи път при
зимни условия е изкачен на 9 януари
1925 г. от Т. Атанасов и др. Северната
стена е изкачена за първи път през
септември 1934 г. от немски алпинисти за 8 часа. Българските алпинисти
д-р Л. Телчаров и Б. Стоичков го изкачват през юли 1935 г. за два часа.
На изток от връх Вихрен се спуска скалист ръб, под който се намират Джамджиевите скали – кръстени

на името на Атанас Джамджиев, загинал тук през 30-те години на ХХ век.
На север от Вихрен е връх Кутела
(Кутело). В някои източници е посочван като два отделни върха – Кутело
1 – 2908 м, и Кутело 2 – 2907 м.
Седловината Премката го свързва
с връх Вихрен, а карстовият ръб Кончето – с връх Бански Суходол.
Мраморното било на Пирин и прочутият карстов ръб Кончето са найзабележителната част на планината.
Най-ниската точка на Кончето е 2810
м. Наклонът на югозападните склонове, наречени Странето, достига до 70
градуса. Североизточните склонове
се спускат почти отвесно към циркуса Бански Суходол, като достигат до
100 м височина.
За първи път при зимни условия
Кончето е преминато на 3 март 1934 г.
от Н. Миронски и Л. Телчаров. А името на Кончето идва
от това, че неопитни туристи го
преми-

нават
„яхнали като
на кон”.
Връх Бански
Суходол, висок 2884 м,
се намира на главното било, ограден от циркусите Бански Суходол и
Баюви дупки и Влахинска река. Има
голи и стръмни склонове, еделвайс.
На самия връх се намира най-високата пропаст в България.
Връх Баюви дупки е висок 2821 м.
Мраморното било завършва с върховете Каменитица – 2726 м, и Разложки Суходол – 2570 м. На север от
тях е хижа „Яворов”, от която започва
дългият 8-часов преход по мраморното било през Кончето до хижа „Вихрен”. Северният дял на Пирин започва от седловината Предела на север
и стига до седловината Тодорова поляна – на юг. Среден Пирин е разположен между седловината Тодорова
поляна и седловината Попови ливади (Папазчаир) на юг. Южен Пирин е
от седловината Попови ливади до Парилската седловина – на юг.
Гледана отдалече, върховете на
планината така се редят един до
друг, че билото прилича на едрозъбест трион. Народът е дал най-точната характеристика на Пирин:
Лете си, Пирин, хубава,
а зиме – люта и страшна…
ст.н.с. д-р георги ф. геОргиеВ
Бележка на редакцията: в последните години съществува огромна опасност тази забележителна българска планина да бъде унищожена заради голямото застрояване с ненужни хотели и изсичане на горите за създаването
на ски-писти. напоследък този проблем се изостри, затова еколози с всички сили се борят да предотвратят новото неоправдано строителство.
За съжаление не е ясно дали ще успеят да спрат силните напъни от страна
на местните заинтересовани групировки, както и неправилните действия
от страна на правителството, което не одобрява план за управление на
парк Пирин, позволяващ уникалната ценност на планината да бъде съхранена за идните поколения. Призоваваме всички българи, милеещи за природата и за запазването на националните ни богатства, да се присъединят
към усилията в защита на незабравимата ирин-Пирин!
„П”
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Съюзен живот
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Читалища

Защо НА ХИЖА „ЗДРАВЕЦ“ Ñðåùà ñ ïðèÿòåëè
мълчим?

Уважаема
г-жо николова,
Пенсионерите от Шуменска област питат ще
се организира ли национален протестен митинг
или няма за равнището на
пенсиите ни?
Докога ще мълчим и
търпим унизителното
си съществуване и крещящите несправедливости
спрямо хората от третата възраст? Или и Вие,
и Централният съвет на
СП-2004 - София, също подкрепяте геноцида над пенсионерите в България?
Настояваме да ни отговорите на страниците на
вестника.
Областен съвет
на сП-2004 - шумен,
председател
доц. анка яНкОВа

Жените от гру- еХО От ПраЗника
пата „Русенски туристи“ поканиха
на своя празник
Бабинден и мъже.
„Така ще ни бъде
по-весело!“ – си казаха те, пък и традицията е нещо,
което може да се
обогатява и развива. И вместо да
отидат на площада
или в някакво заведение, те предприеха зимен поход до хижа „Здраник. До късния следовец”, където в уютна
атмосфера подредиха бед хижата се огласяпразничната си тра- ше от смеха и веселипеза с традиционната те подвиквания на танпита, с домашна ракия цуващите „баби и дяи вино, с баниците и довци“, които не просладкишите... Имаше и пуснаха да отбележат
подарък за най-млада- и Световния ден на
прегръдката.
та прабаба в групата.
Текст и снимка
Много музика, песалександрина
ни и танци имаше на
шаХаНОВа,
русе
този хубав зимен праз-

Клубът на ветераните
профсъюзни дейци "Доверие" - Провадия, проведе
среща с приятели от сродния клуб във Варна - "Надежда", и с групата за патриотични песни - Дулово.
Специално за гостите в Художествената галерия Милена Драгнева от Историческия музей
направи презентация на
праисторическото солодобивно находище Провадия - Солницата. Срещата продължи в ресторант,
където в обстановка на деловитост се поздравихме,
опознахме и споделихме
моменти от дейността си,
от ежедневието, пълно
със социални и здравни
проблеми. От варненския

клуб ни приветства известната Маруся Тодорова - герой на социалистическия
труд и носител на много
ордени и медали. Тя подари на приятелските клубове книгата си "Нишките на
живота".
Доц. д-р Геновева Михова - председател на об-

ластния съюз на СП-2004,
ни призова да отстояваме
правата си и да поставяме
проблемите пред административните ръководства.
Във всички по-малки населени места е наложително
изграждането на старче-

двоен празник в Íèêîé íå å çàáðàâåí
село Александрово
В салона на народното читалище „Здравец”
отбелязахме два празника - откриване на битовия кът и честване на Свети Андрей - Мечковден.
Кметският наместник и председателката на
читалището отрязаха трикольорната лента за
откриване на сбирката с над 60 експоната. Поздравиха дарителите, които щедро бяха отворили старите си ракли. Благодариха лично и
на уредничката и организаторите.
Програмата за християнския празник Мечковден бе открита от певческата група на пенсионерките с новите им песни „Морен орач”
(от Иван Вазов) и „Мятало Ленче ябълка”. Участниците разказаха за живота на св. Андрей –
апостол и проповедник на словото Божи.
Припомниха ритуали и обичаи, свързани с
празника. Веселата и усмихната Дана доведе
в салона на синджир мечка стръвница, пеейки и свирейки на гъдулка. В салона настъпи
весело оживление. Доволни и освежени, пускахме в гъдулката железни монети. Почерпихме Мецана с варена царевица, за да не яде
суровата из нивите. Християнският празник
продължи в нашия пенсионерски клуб „Тракия”. Любезните домакини ни посрещнаха с
топла пита и вкусна меродия. Почерпиха ни
с домашна греяна ракия. Хапнахме от постните варива.
Проведеният двоен празник в нашето малко,
но борбено село донесе много радост и весело настроение. Благодарим на инициативните
ни ръководители, подкрепени от всеотдайните и трудолюбиви изпълнители!
елена зОграфОВа,
с. александрово, общ. Поморие

В

силистра е изграден клуб на
учителите пенсионери "иван Бойчев" с председател
илияна горанова доктор и доцент по
литература.
Тя се свърза с клуба на учителите от
гр. Попово, които ни
дойдоха на гости. Посрещнахме ги в клуба. Обменихме опита
на клубовете.
срещата продължи с изпълнения на
песни и стихове. известният музикант и
учител стоян Дечев

ана Братанова чете своите стихове за
преклонение пред паметта на покойниците
Пенсионерският
клуб „Втора младост”
– гр. Дулово, обл. Силистра, почете паметта на своите починали
членове. Възпоминанието се проведе в гробищния парк на града. На него освен членовете на клуба при-

състваха и поканените
от клубното ръководство десетки граждани – роднини и близки на покойните пенсионери. На церемонията дойде и заместник-кметът по хуманитарните дейности Доротея Тотева. Траурно-

ски домове, тъй като има
много бедни, болни, самотни пенсионери.
Новите ни приятели от
Дулово изнесоха чудесна програма с песни за
Добруджа, за България,
за приятелството. Заедно пяхме песни от нашата младост, играхме, танцувахме и се веселихме.
Трудно ни беше да се разделим, но всяка
среща има край
и отваря врата
за нови. Срещата приключи с
посещение на
историческата
крепост "Овеч",
на старопрестолния град Плиска, на
Мадарския конник. Патриотичните песни следваха една след друга. Нека дружбата ни пребъде
в годините.
Тинка ДимиТрОВа,
Провадия
последователи.
На фона на траурна музика заместникпредседателят на клуба, изрази преклонението на присъстващите пред паметта на
починалите пенсионери със свои стихове:
Една свещичка ще
запалим
за вас да гори!
Една горчива сълзичка
в очите ни блести.
Топлинка ви изпращаме
търпеливо
и пламъчето да ви
стопли мълчаливо!
Отец Райчо отслужи
заупокойна молитва за
душите на починалите
пенсионери, след което
всички присъстващи си
взеха от хляба и житото.
Близки на покойниците изказаха топли
думи на благодарност
към организаторите на
това непровеждано досега възпоминание.
андрей ХрисТОВ,
гр. Дулово

нов председатеЛ на стоЛичния сÚвет на сп-2004
Поради снемане доверието на повече от
¾ от досегашния столичен съвет към досегашния председател Петър Петров се наложи свикване на столична конференция за

Ó÷èòåëè ïåíñèîíåðè

ни весели със своята
музика. играхме хора и танци до късния

то тържество беше открито от председателя
на клуба Митка Илиева.
В словото си тя изрази дълбоката признателност на днешните
членове на клуба към
неговите основатели,
вече покойници, които в далечната 1973 г.
са основали първия и
единствен за времето
си пенсионерски клуб
в града. Със своята богата културно-масова
дейност и многобройните публични изяви
той бързо се е наложил
като авторитетно гражданско обединение на
хората от третата възраст и заема достойно
място в културния живот на града. Тя заяви,
че днешните пенсионери се гордеят с предците си и се стремят
да са достойни техни

7.II. - 13.II.2018 г.

следобед.
разделихме се като
приятели и си обеща-

хме нови срещи.
йорданка ЖекОВа,
силистра

избиране на нови ръководни органи. Такава
конференция се проведе на 27 януари тази година. Процедурата по нейното свикване съгласно Устава на съюза беше спазена.
На проведените събрания по организации,
наброяващи 1875 редовни членове, от които 930 са от район Нови Искър, се избраха 58 делегати. От тях присъстваха 49 делегати. Направиха се следните предложения:
за председател на Столичния съвет - д-р на
педагогическите науки Стефан Груев, председател на Столичната контролна комисия
- Румяна Гечева, и 23-членен Столичен съвет.
Предложените кандидатури, след разисквания
в тяхна подкрепа, се приеха единодушно,
без нито един против и въздържал се.
Новоизбраният председател Стефан Груев увери присъстващите делегати, че ще
положи необходимите усилия, разбира се,
заедно с новоизбрания Столичен съвет, за
да се постигнат необходимите резултати.
Ние сме уверени, че новоизбраните ръководни органи ще успеят.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Бунтовници книжари увисват на бесилото
Летописите на софийските улици крият неизвестни страници.
Малцина знаят, че
малко преди Освобождението в града са обесени четирима софийски
книжари. Петият се спасява по чудо. Смъртните присъди са изпълнени на 15 ноември 1877 г.
В София, както и в другите градове на империята, се вдигат два вида
бесилки. Около градските порти са бесени „приходящите престъпници”.
Това ставало при портата, от която осъденият е
бил пристигнал в града.
Така и Левски е обесен
при Орханийското шосе, откъдето е „влязъл”
в София.
Осъдените от самия
град са екзекутирани по
мегданите. В местността
„Капана”, близо до дюкяна си, е обесен книжарят
Стоян Недялков Табаков.
На вратата на книжарницата, край пътя за Бистрица, увисва бистричанинът Никола Стефанов
Чолака. Книжаря Георги
Стоицев екзекутират на
Шарен мост – оттам очаквали руските войски,
а техния сътрудник Киро Селянина – на Конски
пазар.
Никола Чолака се захваща с книжарлък, след
като вече се е размонашил. Родом от с. Бистрица, той е активен помагач
на Апостола в Софийско.
За авторитет пред заптиетата Никола Чолака пътува от село в село, облечен „алафранга”. Никола Стефанов Крушкин
(Чолака), наричан още
„Шопския апостол“ е роден през 1836 г. в Бистрица. Като дете пада в огнището и си изгаря ръцете,
оттам идва прякорът му
- чолав, чолак. Запомнен
е с четири имена – Никола Стефанов Крушкин
Чолака.
Самият Никола отговаря пред тайния революционен комитет в Со-

Цариградската конференция,
а в Лондон
се провежда „Парламентът на
протеста”,
в София не
е спокойно. Градът
не въстава
през април
1876 г., но
дейността
на софийските книжари оказва влияние
върху населението.
Стоян Табаков (вляво)
Властта
и Никола Вардев (вдясно)
подозира,
фия за три манастира. че то се организира за
Между тях е и Драгалев- съпротива, но не става
ският. Именно той е де- известно кой е вдъхноецът из Шопско, който вителят. В конака присразвежда Левски, обле- тига донос срещу книжачен ту като дървар, ту ка- ря Георги Стоицев. Той
бил на път. Конниците го
то въглищар.
Негов пръв помощник настигат около Радомир.
е Георги Стоицев – Пес- Георги Стоицев се греел
нопевеца, псалт, „таен” на огъня на един овчар.
човек на делото. Песни- Разбрал, че търсят него,
те му извън църквата са Стоицев си спомня думиопасни, в тях се размах- те на Никола Чолака: „Зават саби и се търкалят ловят ли те – всичко в
хайдушки глави. И имен- огъня и „Нищо не зная!”
Георги бил вече разно те ще го пратят на
бесилото. Киро Геошев пространил „опасната“
Хранов (Киро Селянче- си стока. Останала само
то, Киро Кафеджи) е пъ- една небезобидна книжтуващ книжар, но държи ка. Побързал да я хвъри бакалски дюкян с кни- ли в жаравата, но вместо
ръкописната песнопойжарница кафене.
София е единственото ка с хайдушки песнопеселище в поробена Бъл- ния в пламъците се оказгария, в което книжари- ва тескерето му. Песноте образували нещо ка- пойката била заловена
то своя „завера”. Това се от преследвачите.
При разпита в София
дължи най-вече на НикоГеорги
Стоицев отрича
ла Чолака.
Някъде между 1876 – абсолютно всичко, като
1877 г. Стоян Табаков и твърди, че намерил книНикола Вардев започват гата по пътя. Но съдът усразпространяването на пява да разбере от май„Народна песнопойка” ка му, че песнопойките
със стари хайдушки пес- се разпространяват не
ни. С продажбата й се за- само от него. Арестуват
лавят още Никола Чола- и останалите. Присъдака, Киро Геошев – Селян- та е смърт чрез обесване. И петимата имат сечето и Георги Стоицев.
Докато европейската мейства, а Никола Чоладипломация преговаря ка очаква дете. До Никоусилено за свикването на ла Вардев допускат не-

връстната му дъщеря Катерина. С най-необходимите вещи тя донася и
гребен, на който Никола Десов е надраскал с
игла: „Преструвай се, че
приемаш исляма. Русите
идат!” Решават, че трябва да се спаси поне един
от тях – Никола Вардев,
за да се грижи за децата на обесените. 15 ноември 1877 г. Стоян Недялков – Табака, облечен
като за празник, тръгва
пръв към бесилницата.
За да повдигне духа на
приятелите си, Стоян се
сбогува с думите: „Не се
боя! Бесилката ми е причастие!”
Никола Чолака обесват пред книжарницата му. Преди да го изведат за екзекуцията, той
праща човек при жена
си Анастасия със заръка: „Когато ме водят, излез да ти кажа две думи!”
Бременна с единственото дете на Никола, от
ужас тя не излиза.
Така останало в тайна онова, което шопският апостол искал лично
да й каже. Неговите думи пред бесилницата били: „Аз роб ще умра, но
българският народ свободен ще живее!”
Поведението им по
време на обесването
прави силно впечатление на английския
репортер на в. „Стандарт”, който след това
откупува дрехите, с които е облечен Стоян Табака, и ги подарява на
музея на мадам Тюсо в
Лондон. Веднага след
Освобождението възрожденецът Христо Г.
Данов, родоначалникът на книгоиздаването, предлага на мястото на някогашния Шарен мост да се изгради паметник на обесените книжари. Това е
днешният Лъвов мост,
на който лъвовете символизират четиримата обесени от турците
българи книжари.

ПЕС заплашва БСП
Шефката на „ПЕС - Жени“
Зита Гурмай изпрати заплашително писмо до Нинова, че
ако не подкрепи с подписа си
спорния документ за признаване на третия пол, БСП ще
бъде изключена от Партията
на европейските социалисти.
Отговорът на българската соцлидерка обаче бе повече от категоричен: „БСП
няма да промени позицията
си за Истанбулската конвенция. Нека въпросът се реши
на референдум от българския народ.“
БСП е единствената партия
от семейството на ПЕС, която
категорично застана срещу
ратифицирането на Истанбулската конвенция, която неоли-

бералното световно глобалистично лоби опитва да наложи
на всички държави от ЕС.
Преди гневния изблик на
председателката на „ПЕС Жени“ Корнелия Нинова влезе в челен сблъсък и с лидера
на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Бившият лидер на БСП,
който отдавна вече е евромарионетка на глобалистката олигархия, също се опита да я принуди да склони
глава пред общата позиция
на европейските социалисти
по въпроса за Истанбулската
конвенция.
Нека припомним, че Станишев положи много усилия,
за да се сдобие с престиж-
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ния европейски пост. Като
част от сделката да го получи беше да катурне от власт
собствената си партия БСП,
като сключи мръсна сделка
с ДПС, за да направи Делян
Пеевски шеф на ДАНС. По този начин той обрече на тотален провал правителството на Пламен Орешарски. Но
пък веднага след като падна от власт, Станишев оглави ПЕС. За отрицателно време. Върна Бойко Борисов на
власт, а изпрати собствената си партия в девета глуха.
И това ако не е мръсно споразумение с глобалистката
евроатлантическа олигархия,
здраве му кажи!
Надя КОЛЕВА

Нека се знае
и помни
Продължение от бр. 5
За съжаление една от престъпните грешки
след 10 ноември 1989 година е т. нар. връщане на земята в “реални граници”, което довежда до ново раздробяване и неефективен начин
на производство. Вероятно ще бъде необходим
не по-малко от четвърт до половин век, за да
се достигне нивото през 1989 г.
Здравеопазване. Не могат също да бъдат
подценявани постиженията в медицинското обслужване – достатъчно е да се отбележи, че
според статистическите данни преди Втората
световна война средната продължителност на
живота е около 52 г., през 1989 г. тя е 71 години. Няма да посочваме увеличението на броя
на работещите лекари и средния медицински
персонал, както и изградената огромна мрежа
от болници, поликлиники, санаториуми и други здравни заведения.
Образовние и наука. Ликвидирана е неграмотността, младежите получават висока профе-

Текстилен комбинат
сионална подготовка. И днес България се слави
с кадри с изключително високи качества и научна подготовка, получени през този период.
Жилищен фонд. Всяка година се строяха около 70 000 жилища.
Безработица. Това е почти непознато явление през периода 1944-1989 г.
Жизнен стандарт. Ако индексът на реалните
доходи на човек от населението през 1950 г. е
сто единици, през 1989 г. той е 5 пъти по-висок.
Обществен продукт и национален доход.
От данни на статистиката е известно, че общественият продукт през 1989 г. се увеличава
над 25 пъти в сравнение с 1939 г., националният доход – над 15 пъти. Съществено изменено
е и мястото на отделните отрасли в създаването на обществения продукт и на националния
доход. С предимство нарастват произведеният обществен продукт и националният доход в
промишлените отрасли. Оценявайки разходите,
трябва да се направи изводът, че всичко е постигнато благодарение на пълната мобилизация и относително правилното използване на
финансовите ресури на страната.

Българската енергетика

До средата на 20-и век бяхме последни в
Европа по енергийни мощности. От 1945 до
1990 г. те нараснаха 120 пъти! Стигнахме Белгия и Австрия. Изпреварихме Дания, Португалия и Гърция. Изравнихме се с Европейския съюз. Енергийната ни стратегия, проектите, инженерната реализация се изпълняваха от забележителния научен център „Енергопроект“.
Създаден през 1948 г., той обедини творческите сили на няколко поколения специалисти и
стигахме върховете на световната енергетика.
– АЕЦ „Козлодуй“. Проектирана и строена
съвместно от съветски и наши специалисти, с
мощността си 3760 MW осигури 45 % от електропроизводството на страната! Тя е една от големите атомни електроцентрали в света!
– ПАВЕЦ „Чаира“. По мощност (861 MW) и
по проектно решение (турбопомпената зала е
на 360 метра под земята, в каверна с размерите на зала 1 на НДК) няма европейски аналог!
Следва
Страницата подготви Цветан Илиев
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Êоìáинации от храни,
които предпазват
от най-теæките áолеñти
Почти всички хранителни продукти имат определен набор от
хранителни вещества,
но
тяхното получаване
не е толкова просто.
някои микроелементи
и витамини
се трансформират толкова бързо, че тялото няма време да ги използва. За да не загубите ценни свойства на храната, съчетайте ги
с идеалните "партньори" - това е не само
вкусно, но и много добро за здравето.
слаДки ПиПерки и БОБОВи расТеНия
- изТОЧНик На ЖелязО и ВиТамиН с
Бобовите растения са богат източник на желязо. За разлика от това в месото, което се абсорбира от организма с 15-30%, желязото от
бобовите растения се абсорбира само от 3-5%.
За да се предотврати развитието на анемия,
бобът и бобовите растения се препоръчва да
се комбинират с плодове и зеленчуци, богати
на витамин С.
ДОмаТи и БрОкОли срещу рак
Има много рецепти, при които доматите се
комбинират с броколи. Добавете ги към вашата
диета, тъй като тези продукти имат добри антитуморни свойства. Учените потвърдиха това по
време на експеримент на пациенти с рак. При

животни, които ядат само домати или броколи, туморите
намаляват съответно с
34% и 42%. Плъховете, хранени с
комбинация от
двата продукта, едновременно подобряват темповете си с
52%.
зърНеНиТе
кулТури
и лукъТ изТОЧНици На
ЖелязО
и циНк
В пълнозърнестите храни
(ориз, елда, овесено брашно, царевица, пшеница) се съдържа много желязо и цинк,
но тези вещества слабо се абсорбират от организма. Помогнете им да останат по-дълго
и да изпълняват работата си в комбинация с
лук или чесън, богат на сяра. Трябва да се отбележи, че те перфектно взаимодействат както в суров, така и в термично обработен вид.
ДОмаТи и зеХТиН за
ПреДОТВраТяВаНе На иНсулТ
Зехтинът и доматите са в основата на средиземноморската диета, известна с положителния
си ефект върху работата на сърцето и мозъка.
Маслиновото масло съдържа големи количества олеинова киселина, значително намаляваща нивото на вредния холестерол.
Заедно с доматите, богати на ликопен (антиоксидант), това масло се превръща в щит
за сърдечно-съдови, неврологични заболявания и стареене.
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иЗпитАНи реЦепти
При хронична

кашлица и бронхит

Продукти: 400 мл вряща преварена вода, 2 средни банана с черни петна, 2
супени лъжици мед
Първо обелете бананите и ги смачкайте с вилица
или лъжица. Добре е да го
направите с дървени прибори, тъй като заради метала бананите веднага ще
потъмнеят. Сложете ги в
дълбок съд и добавете водата. Оставете така около
половин час. Когато сместа се охлади, добавете меда. Много е важно меда да
добавите последно, защото ако го смесите с горещата вода, той ще загуби
своите лечебни свойства.
Пийте по 100 мл от напитката четири пъти дневно.
Количеството на съставките от рецептата е достатъчно за един ден, а на сутринта си направете нова смес.
Първите резултати ще забележите до пет дни.

При камъни
в бъбреците

Сложете 2 ч. ч. вода и 2
с. л. нарязани магданоз/кориандър в съд с капак. Оставете водата да се загрее
почти до завиране, след това изключете котлона. Оставете да се запари петнайсет минути, прецедете
и се насладете на чая. Пиенето му редовно ще предотврати появата на камъ-

ни в бъбреците и същевременно ще подобри общото
ви здраве.

При високо кръвно

Измийте 2-3 ч. ч. житни зърна, изсушете ги и ги
скълцайте ситно в дървено хаванче. От скълцаното
жито вземайте по 3-4 с. л.
в денонощие. Лечението
продължава 2-3 месеца,
през което време кръвното налягане постепенно се
нормализира.
Проявите на стенокардия (гръдна жаба) са едни
от симптоматичните белези на зараждаща се коронарна недостатъчност.
Като превантивна мярка
народната медицина препоръчва консумацията на
пшеничена каша. Необходими са 3-4 с. л. ситно
смляно жито. Сложете го
в горещ тиган. Бъркайте,
за да не загори. Когато видите, че леко се е обжарило, прибавете 6 с. л. гореща вода и продължавайте
да разбърквате, докато заври. Така приготвената каша трябва да се изяде в течение на едно денонощие
на равни промеждутъци.
Например първият прием
може да бъде в 8 ч. сутринта, а следващият - след четири часа. Терапевтичният ефект започва да се чувства минимум след двуседмична консумация на пшениченото зърно, приготвено по този начин. Целият
курс е два месеца.

последни проучвания
сочат, че 75% от българите
страдат от кръвно!

С

пециалистите отчитат като причини за
така застрашаващите
цифри наднорменото тегло, високите нива на холестерол и не на последно място стреса. Най-притеснителен обаче се оказва фактът, че при хронично високо кръвно се засяга работата на важни органи и системи и това води
до тежки здравословни по-

следствия. По тази причина лекарите препоръчват
кръвното да се поддържа
във физиологични граници
чрез медикаменти, правилно хранене и повече движение.
Д-р Георгиев, кардиолог, разказва за последните подходи в медицината за
справяне с високото кръвно, аритмията и завишения
холестерол.

„Всички знаем какви
са последствията от приема на лекарства, но понякога това е неизбежно.
Аз препоръчвам на своите пациенти билковия продукт „кардиоксин“, който
се базира изцяло на фитонутриенти, извлечени от
Гинко билоба и Арония и
е източник на вещества,
които по естествен начин
понижават нивата на лошия холестерол, подпомагат работата на сърцето и кръвоносните съдове
и позволяват поддържане
на нормално кръвно налягане. Приемът на „кардиоксин“ осигурява препрограмиране на тъканите и
клетките, оказва ефект
върху всички органи и системи в тялото. Клиничните
проучвания показват регулиране на кръвното при
пациенти с регистрирана

хипертония от 20 и повече години след прием от
2 до 4 месеца. При случаи
на временно покачване на
кръвното се наблюдава регулиране още след третия,
до петия прием. Форму-

лата на препарата е разработена по рецептурниците на акад. Никола Хлебаров, създател на много
билкови тинктури, носител
на многобройни награди,
световно признат учен и

изследовател. Лично аз в
практиката си съм виждал
как след два месеца 80-годишни пациенти се превръщат в младежи. Всички
споделят, че са започнали
да спят по-добре, имат сили и енергия през
целия ден, спрели
са да се задъхват
и хроничните им
болки са отшумели. Някои мъже
дори се хвалят,
че кардиоксин е
оказал влияние на
потентността им.
По тази причина препоръчвам
ежедневен прием
на кардиоксин за поне 3
месеца на всички мои пациенти като профилактично средство, особено когато са в напреднала възраст. Ефектът е невероятен
след това!

Продукта „кардиоксин“ можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40.
както и на интернет страницата: http://tonik.info/cardioxin или в аптеките.

ПрОмОциОНалНа цеНа:

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка (Общо: 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка (Общо: 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка (Общо: 117 лв.)
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Çà âàøåòî
Фармацевти препоръчват

„лУтеин КомплеКс“
за добро зрение

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

кАТАРАкТАТА
ВОДИ ДО СЛЕПОТА

Търсете в аптеките без рецепта!
произведено от CAPSUGEL – Франöиÿ, еêñêлузивно за вита херб
Çа êонтаêти: вита херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Д-р Гаджева, семеен лекар – 12 ДКЦ, София

EÍÒÀÍ е пазител

на кръвоносните съдове
Съдовите нарушения са често срещани
сред населението. Те
могат да засягат различни кръвоносни съдове – артерии, вени,
капиляри и лимфни съдове. Заболяванията,
базирани на съдовите
нарушения, са ретинопатии, хронична венозна недостатъчност,
мозъчна атеросклероза, световъртеж, шум в
ушите и др.
В практиката си на
семеен лекар често
използвам ентан като
съдов протектор (защитник) на кръвоносните съдове.
ентан представлява двукoмпонентен
природен продукт, съдържащ висококачествени стандартизирани
екстракти от проантоцианидин и гинко
билоба. Комбинирани оптимално в уникалната формула на
ентан,, тези съставки взаимно усилват
ефектите си. Процесът на стандартизация гарантира чистотата и ефективността на всяка капсула.

товъртеж и шум в ушите, отслабване на слуха, нарушения в мозъчното кръвооросяване, мозъчна атеросклероза и състояния
след инсулт.
Eнтан се дозира по
1 капсула до 3 пъти
дневно след хранене.
При шум в ушите например аз го дозирам
по 2 капсули дневно
и моите пациенти получават резултат още
през първите 10 дни от
лечението.
При разширени вени и хемороиди се
препоръчва по-висока дозировка - 3 пъти
по 1 капсула.
Препоръч-

дартизация гарантира
чистотата и ефективността на всяка капсула.

кога
да използваме
ентан?

 Нарушено кръвоснабдяване на ретината
 Хронична венозна
и лимфна недостатъчност на долните крайници
 Периферни съдови заболявания, диабет, синдром на Рейно и др.
 Световъртеж, шум
в ушите
 Постоперативен и
посттравматичен оток
 Мозъч-

ентан подобрява
кръвоснабдяването
и осигурява
търсения резултат
по следния начин:
 Укрепва стените
и подобрява еластичността на съдовете, като заздравява колагена и еластина.
 Повишава капилярната устойчивост,
подобрява микроциркулацията, намалява
отока и възпалението
около съдовете.
 Предотвратява
слепването на тромбоцитите и не позволява запушването на
съдовете.
 Намалява спазъма
на артериите.
 Има мощно антиоксидантно действие.
 Оказва протективен ефект върху мозъчните клетки.
Като пълна и рационална комбинация от
биофлавоноиди, ентан
осигурява регулираща
активност върху цялото
съдово дърво: артерии,
вени, капиляри, лимфни
съдове.
Ето защо ентан се
прилага при съдови
увреждания на ретината от диабет, хипертония и атеросклероза, разширени вени,
тежест в краката, болка, уморени крака, све-

вам на моите пациенти да приемат Eнтан
минимум 3 месеца, а
ако е необходимо, и
без прекъсване.
Eнтан
съчетава
следните предимства
– цялостен ефект върху кръвоносните съдове, висока клинична активност и безопасност!

EНТАН
По-здрави
съдове, по-добро
кръвообращение
какво съдържа
ентан?
Една капсула ентан
съдържа 80 mg проантоцианидин и 40 mg
стандартизиран екстракт на гинко билоба. Процесът на стан-

н а
а т е росклероза и състояния след
инсулт
 Влошена памет и
концентрация

как
да използваме
ентан?

По една капсула до 3
пъти дневно след хранене.
При остра симптоматика (напр. хемороиди) - 3 капсули
дневно
В иновативни растителни капсули VGcaps
- 100% чист природен
продукт.
Хипоалергични, без
глутен, примеси и консерванти!
Без съставки от животински произход!
Подходящи и за вегетарианци!

За консултация с лекар специалист
можете да се обърнете към клиника
БОрОла, софия, 1202, ул. „Цар симеон” 52,
тел. 02/ 983 62 03, www.borola.com,
e-mail:office@borola.com. За по-богата
информация посетете www.entan.bg.
може да поръчате онлайн на
www.momo.bg.
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ÌÎÆÅÌ ËÈ ÄÀ
ÑÅ ÈÇÁÀÂÈÌ ÎÒ
ÁÎËÊÈÒÅ Â ÃÚÐÁÀ
ÁÅÇ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ?
Четирима от всеки пет човека днес страдат от болки в гърба, кръста, раменете и таза. Минало е времето, когато се е смятало,
че те са неизбежен спътник на остаряването. Днес все повече хора на възраст между
25 и 45 имат такива оплаквания.
Причините за болките в гърба могат да
бъдат различни: стари травми и злополуки,
физическа преумора, нервно-психическо и
умствено претоварване, неудобни пози на
работа (вследствие на неергономично работно място), влияние на въздушни течения и
климатици, тежка бременност или раждане,
неправилно положение на тялото по време
на сън и др.
Прешлените и междупрешленните дискове на гръбнака са подложени на непрестанен натиск и усукване. Функцията на гръбначния стълб се усложнява и от факта, че
всеки един от прешлените има отвор, през
който излиза съответен нерв, за да стигне
до своята зона на действие. И ако при някое рязко движение този нерв бъде притиснат или разтегнат, появява се силна болка в
местонахождението му.
За профилактика и безлекарствено лечение на болките в гърба много добър ефект
имат специалните японски масажи, практикувани в цеНТър за масаЖи и Въз-

26 ГОдиНи “БиО еНерГО СпеКтЪр”
център за
масажи

Възстановителен
сПа център

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

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

сТаНОВиТелеН сПа цеНТър “БиО еНергО сПекТър” от рефлексотерапевти, лично
обучени от автора на терапията – японския
проф. М. Сайонджи. При нея над 100 вида
манипулации и манипулативни техники раздвижват цялата костно-ставна система и освобождават ставните блокажи и прищипаните или засегнати нервни коренчета. При посилни болки се прилага класически масаж
с натурални етерични масла. Целта е да се
отпуснат напрегнатите мускули и заякчат отслабените. Масажите активизират кръвообращението в цялото тяло, стимулират кръво- и лимфотока, подобряват статиката на
гръбначния стълб и двигателната активност.
Паралелно се провеждат зонотерапия, аурикулотерапия и подходяща физиотерапия.
Във ВъзсТаНОВиТелНия сПа цеНТър
на фирмата този комплекс се допълва със
специална релаксираща СПА терапия за
гръб, която благодарение на активните
съставки на олигоелементи и минерали от
Мъртво море, както и редуването на хидромасажни водни с топлинни инфраруж водят
до един по-бърз и ефектен резултат. Специално подбраният комплекс от упражнения, който се препоръчва в домашни условия, подпомага хидратацията на гръбначните дискове и подобрява общия тонус на
организма. Тези методи в комбинация ефикасно и безлекарствено са в състояние да
премахнат болките по протежение на целия
гръбначен стълб, да възстановят нормалната двигателна дейност и мускулната трофика, като същевременно подобряват общото
състояние и самочувствието.

Медицина
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магия за пролет с ÊÀËÎÐÅÊÑ

Италианците изчислиха, че тази зима жителите им са качили средно 3
килограма по коледните
и новогодишните празници, а след това до края
на сезона обикновено ги
удвояват. У нас няма статистика, но вероятно положението е същото.
Колкото и да сме му отпуснали края, усещането
за виждащия се вече край
на зимата и приближаващата пролет ни събужда за нов живот,
възражда амбициите
ни да направим нещо
полезно за себе си, да
се стегнем, да се променим. С една дума –
време е за отслабване, което подмладява и тялото, и душата. А не рядко и доста други неща – самочувствието, контактите, връзките...
Не говорим за диети, защото оптимизмът
тутакси ще ни напусне, подгонен от спомени за предишни неуспешни опити и
старания. Предлагаме съвременно решение за намаляване на теглото по естествен, здравословен начин, без гладуване и без да
се наблюдават странични
действия.
Говорим за природния продукт калорекс, в
който учените са успели
да комбинират съставките така, че да потиска апе-

тита, да увеличава основната обмяна, избирателно
да засилва изгарянето на
мазнините, като при това
щади белтъчините и топи именно най-вредните
за здравето мастни депа
в областта на корема и талията.
Всяка капсула калорекс съдържа екстракт

от Garcinia
Cambogia (хидроксицитрат) и хром пиколинат.
Хидроксицитратът намалява количеството мазнини чрез увеличаване
на изгарянето и потискане на синтезата им, като
при това щади белтъчините. Потиска апетита и увеличава основната обмяна
и по този начин помага
за редуциране на телесната маса, без драстично
намаляване количеството

на консумираната храна.
Като допълнителен ефект
хидроксицитратът намалява нивото на холестерола и триглицеридите в
кръвта и води до нормализиране на хиперлипидемията.
Недостигът на хром в
организма ни причинява функционални смущения в центъра на апетита и предизвиква „фалшиво”
чувство за глад.
Хром пиколинатът в калорекс
намалява телесното тегло, като
потиска апетита
и засилва основната обмяна. Освен това понижава серумния холестерол и увеличава нивото на
т.нар. „добри липопротеини”.
Комбинирани
във формулата на калорекс,
лорекс двете съставки
взаимно усилват ефективността си за намаляване
на теглото и повишават
три пъти успеха в сравнение с прилагане само на
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диета. След прилагане на
калорекс в продължение
на осем седмици теглото
намалява с над 5 kg, а само с диета - 2 kg, като осигурява на отслабващия поголяма жизненост и по-добро настроение.

калорекс
Топи мазнините на
корема и талията

Природен продукт за
намаляване на теглото по
естествен, здравословен
начин, без гладуване и без
да се наблюдават странични действия посредством:
 избирателно увеличение на изгарянето на
мазнини;
 щадящо белтъчините
действие;
 намаляване образуването на мазнини;
 потискане на апетита;
 увеличаване на основната обмяна.
Понижава нивото на
триглицеридите и холестерола и регулира кръвната захар.
По 1 капсула два-три
пъти дневно половин час
преди хранене. Продължително време.

саlorех е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация с лекар специалист
се обърнете към клиника БОрОла, софия
1202, ул. Цар симеон 52, тел. 02/ 983 62 03,
е-mail: оffice@bоrоlа.соm. За по-богата информация посетете www.calorex.bg. може
да поръчате онлайн на www.momo.bg

предсърдното мъЖдене
ЗаплаШва с инсУлт

При предсърдното
мъждене е често образуването на кръвни
сгъстаци - емболи. Те
попадат в мозъчните
съдове и предизвикват исхемични, "бели"
инсулти. Около 1/3 от
проявените мозъчни
инсулти се дължат на
ембол, тръгнал от сърцето. В 15% от болните
с хронично предсърдно мъждене при скенерово изследване на мозъка се откриват "тихи"
мозъчни инсулти. Те са
много малки, протекли
са незабелязано за болния. Но го заплашват с
деменция, оглупяване.
съВеТи
1. Непременно вкарайте хипертонията в
нормата. Предсърдно-

то мъждене е едно от
усложненията на високото кръвно налягане. При лекуване на
хипертонията спира и
мъжденето.
2. Вземайте противосъсирващи, най-добре
по 100-150 мг аспирин
дневно. Това е 1/3 от
обикновена таблетка.
Щом имате хипертония
с предсърдно мъждене, непременно следете кожата и мускулите
на краката.
симптоми, които
предупреждават за
"тих инсулт", са: мравучкане по кожата, изтръпване на крака,
внезапно намаляване
на мускулната сила на
крака - тя се възстановява след време.

ÄÈÀÁÅÒÚÒ - най-áързо проãреñираùата áолеñт
Никак не е случайно, че по данни на Международната диабетна
федерация диабетът е едно от
най-бързо прогресиращите заболявания в света. Специалистите прогнозират, че в близките години то ще стане истинска пандемия. Това никак не е случайно, защото диабетът се свързва
с влошеното качество на живот
– недобрите хранителни навици,
лошата двигателна активност, постоянното излагане на стресови
фактори – всичко това е част от
ежедневието ни.

клетката те отново не се усвояват и част от тях се превръщат в
мазнини, влючително триглицериди, които още повече затрудняват чувствителността на клетките.

и психосоматична причина. При
силен или хроничен стрес се увеличава продуцирането на така наречените контраинсуларни хормони, ка-

Паралелно кръвта е пренаситена с глюкоза, която не се
усвоява и това стимулира производството на инсулин, който
да я вкара в клетката. Това продължително стимулиране на панкреаса амортизира бета-клетките, произвеждащи инсулин, което довежда до „диабет тип 2“. В
случай че производството на инсулин съвсем намалее, настъпва
диабет 1.
Захарният диабет нерядко има

квито са адреналинът и кортизолът. Те повишават кръвната глюкоза. Честото излагане на стресови фактори може да причини
както инсулинова резистентност,
така и да намали способността на
организма да произвежда адекватни количества инсулин.
Самата диагноза „диабет“ някак
звучи страшно и веднага придо-

Диабет тип 2

Причините за заболяването могат да имат генетична обусловеност, но повече се дължат на други фактори: възрастта (рискът се
покачва след 45 г.), обездвижването, употребата на алкохол и
затлъстяването, увеличаващо
риска около 10 пъти. Високите
нива на триглицериди и холестерол са фактор, който не трябва
да се пренебрегва. Прекомерното количество мазнини нарушава
действието на рецепторите, които „познават“ инсулина и приемат глюкозата. Макар и кръвта да
е наситена с глюкоза, клетката
изпитва енергиен дефицит. Това
води до хранителен глад, особено към бързи въглехидрати. Приемът им увеличава бързо нивата
на глюкоза в кръвта, но поради
инсулиновата резистентност на

бива определени социални окраски. А истината е, че грижата
за организма трябва винаги да е
приоритетна и да възприемаме
това като знак просто да се погрижим за себе си – с добър хранителен и двигателен режим и с
помощ от природата можем да
повлияем процесите и да се почувстваме значително по-добре.
Диабефор глюко е натурален продукт, съдържащ патентован екстракт Silbinol от дървото Птерокарпус и Хром от
обогатени дрожди. Той допринася за поддържането на нормална концентрация на глюкоза в кръвта и за нормалния метаболизъм на хранителните вещества в организма. Екстрактът
Silbinol подпомага нормалните
нива на холестерола и триглицеридите. Със своите специфични
действия той повлиява чувствителността на рецепторите към
инсулина в самите клетки, като
по този начин осигурява по-добро усвояване на глюкозата от
кръвта в клетката и следователно намаляване на кръвната захар. Освен това благоприятства
поддържането на нормално тегло. Диабефор глюко не съдържа животински продукти, оцветители и консерванти. Може да
се приема дълго време, без да
притежава странични ефекти.

можете да намерите в аптеките и без рецепта!
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ÀËÒОÐÈß и заáолÿваниÿта
на дихателната ñиñтеìа
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.

7.II. - 13.II.2018 г.

Ле÷ението на õърêането
запо÷ва ñ отñлабване

Хъркането се дължи на стеснените горни дихателни пътища, което може да се получи от поне 20 причини. Най-честите са увеличени сливици, промени в долната челюст, изкривяване на
носната преграда, ниско разположено или отпуснато меко небце, полипи в носа. У възрастните най-честата причина е отпуснатото меко
небце. То трепти по време на сън от вдишвания и издишвания въздух. Това хъркане се нарича обикновено или традиционно, но шумът
може да е много силен, да е сравним със силата на висок говор в стаята. Самото хъркане е
безвредно, то е смущаващо за околните, защото спящият не го чува. Но става неприятно, ако
е съпроводено със спиране на дишането за 2030 секунди - сънна апнеа. Тя рядко завършва
фатално, но се съпровожда с постоянна сънливост през деня.
Лечението трябва да започне с отслабване,
защото най-много хъркат хората с наднормено тегло. Избира се подходяща диета, която не
е изтощителна, и се спазва точно.
Резултат се получава, след като се свалят поне 5-6 кг. Да се спре пиенето на алкохол и сънотворни преди лягане! Да се спи на висока
възглавница, дори полуседнал. Има на пазара
и приспособления, които се закрепват в устата
преди сън и поддържат езика и долната челюст.
Често това е достатъчно, за да намалее хъркането до поносими размери.

7.II. - 13.II.2018 г.
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да не робуваме на
здравните митове

при гастрит лицето може да потъмнее
Цветът на лицето е важен показател за работата на няколко органа – черен дроб, стомах, дебело черво, бъбреци. И промяната в
цвета на кожата е симптом, на който трябва
да се обърне се обърне сериозно внимание.
Гастритът дава промяна в цвета. Лицето става като подпухнало, с нездрав сивкав цвят.
Алкохолният гастрит е характерен, при него лицето почервенява от време на време,
особено при изпиване на малко алкохол. Мо-

же да се видят и малки разширени венички.
Потъмняване на лицето с особено значима
промяна има, когато е засегнат черният дроб.
При чернодробни заболявания кожата става
тъмна, сиво-кафява. Промяната при бъбречно
заболяване е по-скоро към белезникав цвят,
пепелява, с подпухване.
съВеТ: Направете си ехография на черен
дроб, стомах и панкреас. Трябва да се открие
причината!

В този материал
ще ви запознаем с
най-разпространените здравни заблуди. Живеем във времена, в които сме затрупани от информация. Понякога получаваме толкова много, че не само блокираме, а започваме
да се боим от всичко
около нас. До голяма степен това важи
и за здравето.
Всекидневно ни
атакуват с толкова много съвети за здравословен живот,
че в определен
момент започваме да се питаме кое от всичко това е вярно.
Повтарян
дълго време,
всеки съвет бива изкривен и
след време започва да носи
грешна информация.
Ето кои са
най-разпространените здравни заблуди, в които обществото все още вярва безрезервно:
1. От нощното
хранене
се дебелее повече
Калориите са си
калории и няма никакво значение по
кое време на деня
ги приемате.
От значение обаче е какво консумирате, както и количеството на приетата храна. Учени
твърдят, че организмът усвоява еднакво приетите храни,
без значение по кое
време са постъпили. Безспорно обаче
нощното хранене ще
попречи на спокой-

ния ви сън.
2. Алкохолът унищожава мозъчните
клетки!
В действителност
той не унищожава всички мозъчни
клетки. Но пък безспорно уврежда краищата на невроните,
когато се консумира в големи количества. Хубавото е, че
ефектът е временен

и ако се подложите на няколкодневно
въздържание, ще поправите щетите.
3. морковите
подобряват
зрението
Това е абсолютна заблуда. Истината
обаче е, че те предотвратяват макулната
дегенерация, която
е водеща причина
за слепота при хора, навършили 60 години.
4. Постите
избавят
от токсините
Няма научно доказателство, че това е така. Органите,
които ни избавят от
токсините, са бъбреците, черният дроб и
далакът.
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Каменен надпис
Цялото това пространство, което е дълго тридесет дена път,
а широко – повече от десет дена, се нарича България.
(из хроника от ХII век)
Не стъпват врагове.
Не чувам звън.
Не удрят черепни чела
камбаните,
а само идват гласове
и чукат по забравени
врати
стрелите
на далечни ханове.

Сънувам ли
или самият
съм надпис в каменните
улици?
Нахлуват ханове
и конници.
Земята
търси семена за корени.
Един монах
като в икона
вдълбава твоята
история…

Конете,
с вятър в нощните си
гриви,
развяват стяг от
Дунав до Марица
и мойта кръв,
премного дива,
шуми в кръвта
и на орлицата.

На триста стъпки
място
все още имаш място
за къщите
на неродените ни синове.
Тия, дето те родиха,
умираха по върхове.
Димитър ДОНеВ,
софия

Но няма сън.
Кръжи спокойствие
над каменни оброци.

Един човек хвърляше трохи на гълъбите в парка. Правеше това съсредоточено, сякаш майстореше нещо, и
не обръщаше внимание на никого.
А птиците гукаха и се тълпяха
около него. Боричкаха се за трошиците и пляскаха с криле. Някои отхвръкваха встрани, после пак се приближаваха.
Наблизо се чуваше глъчката на деца, подгонили топка, скимтеше куче,
чийто стопанин упорито го спираше
да се запознае с друго куче, две майки люлееха децата си, а една баба бе
влязла в спор с едва проходилото си
внуче.

Човекът продължаваше да хвърля трохи, сякаш в тоя парк бяха само
той и неговите гълъби, и тъй като ми
бе скучно, кой знае защо, рекох тихо
по негов адрес:
- Самотник! Като си нямаш друга
работа…
Изведнъж той спря да хвърля трохи
и се повдигна леко от пейката. Но не
защото бе чул моя укор, а защото към
него се бе приближила жена.
Хвърли останалите трохи на птиците, отърси ръцете си, ласкаво прегърна жената през рамо и двамата бавно
тръгнаха по огряната от слънцето алея.
Не той, аз бях самотникът…
атанас ЖелязОВ

ËÓÍÅÍ
ÑÒÈÕ
Не вярвам да оставаш безразлична,
когато скромната ми лирика четеш.
Все някога ти ще намразиш или ще обичаш
и ще се влюбиш или пък презреш.
Аз пиша просто в такта на сърцето си –
сантиментален, груб, до болка нараним…
Усетиш ли мъжествената нежност на поета,

Българийо,
ръждива угар
от мечове и белезници,
от кости на брадясали
мъже,
от стонове
и възглас на войници,
понесен от крилати
ветрове.

Сънувам ли?

САМОТНИКЪТ
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тлетяха за Испания наскоро след
терористичните
взривове в Мадрид през
април 2004 г. Живяха и
работиха там цяло десетилетие, като си идваха
у дома, когато жарът на
испанското лято станеше
непоносим.
Синът им Венцислав
отказа да сподели тяхната нелека емигрантска съдба и остана в София при грижовната си
баба Венета, майката на
Валя. Завърши
микробиология
в Софийския университет, започна работа, съз(На
даде семейство и
през април 2014 г. му се
роди син, когото назоваха Александър – име, което в български превод
означава „победител на
мъжете”. Да видят първия си внук от Мадрид
пристигнаха Евгени и
Валя. За последен път и
двамата заедно! Наскоро
отлетяха обратно, окрилени от радостта, че са се
преродили в онова мъничко същество, което
с умиление вече зовяха
Сашко.
Неусетно се изнизаха
четири месеца и към средата на октомври Валя изпрати Евгени в България,
за да доведе майка й. Изпрати съпруга си с целувка, а той усмихнат вдигна
пътната чанта и пое към
едно от мадридските летища. И как нито един от
двамата не долови колко тревожно излая бяло-

то мъниче, което обитаваше заедно с тях испанската им квартира!
София заплени Евгени
с пъстротата на есенната
си дреха, той се чувстваше безмерно щастлив и
често повтаряше: „Не ми
се връща в Испания. Искам да си остана тук…”
Синът му Венци беше
поканен на прием в богато софийско семейство,
но неочаквано служебно
задължение го лиши от
това удоволствие. За да

друг жест за мен не е необходим.
Аз съм самотник в този свят отчаян
и пиша нощем тъжни лунни стихове,
дали е стигнало до тебе нещичко, не зная –
стихът е пратеник, той те зове!
Но вярвам: Бог накрая ще отсъди
как този девствен стих от лунна светлина
в сърцето ти да спре, да ни научи как да бъдем
аз – влюбен мъж, ти – влюбена жена.
георги ДрамБОзОВ

а мислите им ги връщаха
обратно в България, към
софийското село Владая,
където остана завинаги
Евгени.
Самолетът се приземи
успешно и двете жени поеха към емигрантската си
квартира. Всяко кътче в
нея таеше спомен, който припламваше като искра и разгаряше огъня
на скръбта. Само когато
в помрачения им поглед
изплуваше личицето на
Сашко, пожарът в душите стихваше – гасеше го събудената надежда.
Изпитанията
обаче
не свършВаля и нейния съпруг Евгени)
ваха. Валя няманина му? Черната вест се ше вече постоянна рабостовари върху Валя със та. Пенсията на майка й се
силата на суха мълния от топеше за дни, а наемът
нажежено небе. Тя поле- от 500 евро не търпеше
тя за България с първия отлагане. Затова към сресамолет, като в потресе- дата на февруари опечаното й съзнание блещу- лената все още млада жекаше като искрица на- на пристигна в България,
деждата, че случилото се продаде бащиния си дом
не е истина. Когато се из- и с парите купи скромно
прави пред бездиханния апартаментче, където да
си съпруг, зарида безу- догледа майка си.
тешно: „Изпратих ви го
Преди да отлети за
жив и здрав! Какво сто- Испания, отново посерихте с него тук?”
ти 90-годишната си баба.
Изтекоха 40 дни в об- На раздяла й прошепна:
винения, оправдания и „Прости ми, бабо, но аз
разкаяния. Към края на вече не мога да живея в
ноември един самолет България, защото тя ми
излетя от София за Мад- отне Евгени…”
рид. В него седяха две
Така безспир се обезпочернени жени, чиито людяваше една благослосърца бяха натежали от вена земя, отвоювана в
безмерна мъка. Това бя- бран, напоена с кръв и
ха Валя и нейната майка. сълзи. Земята на бългаСветът бе опустял за две- рите!
те българки. Самолетът
Невенка аТаНасОВа,
ги носеше към Испания,
гр. Нови искър
мощ” можа само да откара припадналата Венета
в болницата „Царица Йоана”, където я свестиха,
за да проклина дните си
до края на своя живот.
А в същото време бялото мъниче в емигрантската квартира на двамата съпрузи скимтеше, лаеше и се хвърляше към
вратата, като не даваше
на Валя да заспи. По какви неведоми пътища това същество бе усетило
бедата, сполетяла стопа-

Çемÿта на áúлãаðèте
сестрината ми внучка
не обиди своя приятел,
той помоли баща си да го
замести. Евгени от своя
страна убеди тъщата си
Венета да го придружи
и тя не можа да му откаже. В уговорения ден
и час двамата слязоха от
наетото такси пред многоетажна жилищна кооперация.
Асансьорът полетя нагоре, но след секунди неочаквано спря и заседна
между етажите. На многобройните призиви за
помощ дълго нямаше отговор. Валината майка
усети, че се задушава, и
застена. Двамата мъже
инстинктивно се хвърлиха към вратите, но Евгени полетя към дъното на асансьорната шахта, където го посрещна
страхотен удар във врата
и той издъхна на място.
Закъснялата „Бърза по-
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Писмата
сПОделете с нас

Èìаì ïрîáëåì ñ ìаéка ñи

Имам голям проблем с майка ми.
Пиша до вас, защото тя е абонирана
за вашия вестник и се надявам да
го прочете. Имам добро семейство
– мъж и две деца. Майка и обаче не
одобрява брака ни, натяква непрекъснато, че съпругът ми е прост и
че е трябвало да избера мъж от сой.
Дълги години живяхме под наем, но в
един момент купи жилище на нейно
име и ни предложи да живеем в него. От този момент нещата между нея
и нас загрубяха. Тя беше финансово
стабилна, получаваше добра пенсия
и има още два апартамента, които е
отдала под наем. Започна да ни изнудва, като ни заявяваше, че апартаментът е неин и затова можела да си
прави каквото си поиска, включително и да идва у нас ненадейно и неканена. Случваше се така, че съпру-
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гът ми си е легнал изморен от нощна
смяна, тя идва и започва да си играе
с внуците и да вдигат врява до небето. Опитах се да й направя забележка,
но тя отново ме контрира с думите
- апартаментът си е мой и ще правя
каквото си поискам.
Неведнъж е идвала и ако вратата
е заключена, блъска по нея и вика с
пълно гърло: „Кой къде ще пускам да
живее и какво ще се прави, аз решавам. Вие сте тук благодарение на моята милостиня.” Това са най-честите
й упреци спрямо нас. Чудя се какво
да направя? Как да постъпя? Много
приятели ме съветват да седна и да
поговоря спокойно с майка ми. Правила съм го неведнъж, но уви, нещата не се промениха.
сия ВиДелОВа,
Бургас

Òÿ íå ìи иçëиçа îт óìа
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Жената, която съм търсил
Наскоро Юлияна
Дончева и съпругът
й Станислав Недков
- Стъки разказаха за
9-годишната си любов.
„При нас нещата
станаха бързо. На
шестия месец от запознанството ни аз й
предложих брак, на
идната година беше
сватбата, а заживяхме може би на втория-третия месец заедно. Просто от всякъде си личеше, че
това е божа работа”,
сподели преди време Стъки.
Той е категоричен,
че я обича все толкова силно, колкото
първите дни. „Може
би още повече даже,
защото с всеки изминал ден тя е доказала, че наистина е човекът, жената, която
аз съм търсил”, каза
още той.
Юлияна пък разказа, че се е впечатли-

ла от мъжествеността и спортния дух на
Станислав. По думите
й той е човек, който
наистина знае как да
постигне целите си.
„Когато загубих
майка, бяхме вече
заедно, малко след
сватбата. Той психически ми беше
страхотна подкрепа. И въобще аз винаги съм разчитала
на него. Доста изпитания сме минали и
смятам, че и двамата показахме на другия, че може да разчита във всякаква
ситуация”, допъл-

ни тя.
Стъки й предложил брак на Бъдни
вечер.
Основната част от
церемонията е била
на Царевец. Направили възстановка
на сватбите на Иван
Асен.
Следващият трогателен етап от тяхната връзка е, когато разбират, че чакат дете. Юлияна
съобщила на Стъки
радостната вест навръх рождения му
ден. Малкият Станислав вече е на 3
години и половина.

Äeвинa paзплaкa Зyeкa

Дъщерята на зуека Девина
най-после прости на баща си.
Aĸтьopът и тв вoдeщ дoживя дa
я пpeгъpнe oтнoвo. Дeвoйĸaтa
caмa ce e oбaдилa нa бaщa cи, зa
дa ce видят.
Дълги гoдини тя нe иcĸaшe
дa пoглeждa тaтĸo cи, тъй ĸaтo
мy бeшe oбидeнa, чe зapязa
мaйĸa й, зa дa нaпpaви нoвo
ceмeйcтвo c Aни Bичeвa. явнo
oбaчe мoмичeтo e пopacнaлo
и e ocъзнaлo, чe e пo-дoбpe дa

имa бaщa дo ceбe cи.
Дeвинa пpeживя мнoгo тeжĸo
paзвoдa нa зyeĸa c Hинa Димитpoвa. Tя бeшe в пyбepтeтa,
ĸoгaтo aĸтьopът зapязa мaйĸa
й, ĸoeтo ce oĸaзa дocтa тpyднo зa
пpeoдoлявaнe. Дeвoйĸaтa изoбщo нe жeлaeшe дa ce cpeщa c него. Tя дopи нe иcĸaшe дa гo ĸaни
нa aбитypиeнтcĸия cи бaл.
Boдeщият нa „Kaтo двe ĸaпĸи
вoдa“ oбaчe пpeз цялoтo тoвa
вpeмe нe cпиpaшe дa плaщa
издpъжĸa и дopи дa я нaдвишaвa. Toй ce дoĸaзa ĸaтo любящ poдитeл въпpeĸи oтнoшeниeтo нa щepĸa мy ĸъм нeгo. Toвa
явнo нaй-пocлe e билo oцeнeнo
oт Дeвинa. Tя вeчe ce paзбиpa c
бaщa cи и двaмaтa oтнoвo пoддъpжaт ĸoнтaĸт. Mлaдaтa чapoвницa дaжe нe ce бeшe зaпoзнaлa
cъc cвoя пoлyбpaт. Но вeчe гo
e cтopилa и зaнaпpeд ще бъдe
нeгoвaтa ĸaĸa във вcяĸo eднo oтнoшeниe.

Aлeкc Paeвa цъôти oт ùacтиe
дo ìиcтepиoзен кpacaвeц
Здравейте, пише
ви един наивник на
65 години, който не
може да намери утеха. Случи се така, че
на тази преклонна
възраст аз се влюбих
в по-млада жена.
Изминаха два месеца, откакто тя си
замина, а аз по цял
ден мисля за нея и не
мога да си я избия от
главата.
Един ден просто
каза, че не ме обича
вече, и си тръгна от
мен. И животът ми се
срина тотално.
Недоумявам как

стигнах до дъното.
Уж съм врял и кипял
мъж, имал съм не една
връзка с жени през годините, но такова чудо
не ми се беше случвало.
За да забравя поне
за миг, започнах да си
пийвам алкохол. Страх
ме е да не се пристрастя и да се превърна в
алкохолик, защото понякога, хей така, още
от сутринта изпивам
по някое питие. После
на обяд по още едно,
а вечерите направо си
пресушавам половин
бутилка с водка или

ракия. Знам, че това
е слабост, но така понасям по-леко липсата
й. Опитвах се няколко
пъти да се свържа с
нея по телефона и да
й кажа колко много я
обичам, но тя не отговаря.
Имам възможност да
си намеря нова приятелка, но нямам никакво желание.
Моля ви, кажете какво да направя, как да я
избия от главата си?
В. Д.,
монтана

Πeвицaтa и вoдeщa
Aлeĸc Paeвa нe мoжe
мяcтo дa cи нaмepи oт
щacтиe. Cлeд пopeдицa
oт нeycпeшни вpъзĸи –
cъc Cлaви Tpифoнoв, c
диджeй Дoнчo, тя нaйпocлe oтĸpи мъжa зa
ceбe cи. Kaĸтo caмaтa
paзĸpи пpeди няĸoлĸo
мeceцa, двaмaтa ce пoзнaвaт oтдaвнa. Ho eдвa
cлeд дългo вpeмe и oбщyвaнe зaeднo cтaнaли
нeщo пoвeчe oт пpиятeли.
Aлeĸc yпopитo нe иcĸa
дa paзĸpиe caмoличнocттa нa пoлoвинĸaтa
cи. Toвa билo нe caмo
пo нeгoвa мoлбa, нo и пo
нeйнa личнa пpeцeнĸa.

Убeдeнa e, чe ĸoлĸoтo
пoвeчe oчи ca впepeни в личния ти живoт,
тoлĸoвa пo-нeщacтeн и
пpoблeмeн щe e тoй.
Bъпpeĸи тoвa чapoв-

ницaтa peши дa paзĸpиe
мaлĸo зa нoвaтa cи изгopa, ĸaтo пycнa нeгoвo
фoтo в гpъб, на което
двaмaтa ca нa пoчивĸa в
cлънчeвa Иcпaния.
„Toй e чoвeĸ, ĸoйтo
ми e интepeceн. Чoвeĸ,
ĸъм ĸoгoтo имaм
pecпeĸт. Чoвeĸ, ĸoйтo
ми e yчитeл, a нe aз нa
нeгo. Taĸъв мъж имeннo cъм тъpcилa винaги и ce paдвaм, чe гo
oтĸpиx. Maĸap и дa e
cъc зaĸъcнeниe, вce
пaĸ e дoбpe. Зaщoтo
oт гpeшĸитe cи cтaнax
мнoгo пo-мъдpa и cилнa“, сподели наскоро тя.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Да се наслаждаваме на момента
Тончо Ненков Токмакчиев е роден в Бургас на 2 май 1963 година. Син е на известния художник Ненко Токмакчиев (отишъл си
от този свят на 82-годишна възраст). Като дете Тончо обича да
свири на пиано и да рисува. Завършва актьорско майсторство в
НАТФИЗ в класа на Николина Георгиева. Зевзекът е мегазвезда от
две десетилетия. Телевизионната му кариера стартира в „Улицата“ на Теди Москов и славната студентска програма „Ку-ку“,
преминава през „Хъшове” и „Каналето“, а сега е освен в храма
на Мелпомена и в „Шоуто на Канала“. През всичките тези години талантливият Тончо е не само актьор, но и успешен бизнесмен. В живота му има две важни абревиатури: НАТФИЗ и ЦСКА.
Първата е свързана с професията му, а втората - с футболните
страсти. И две важни жени, разбира се, - съпругата Нели, която
е куклена актриса, и дъщеря им - чаровната Таня.

Тончо Токмакчиев като Бай Ганьо
От стр. 1
Приятно ми е тогава,
когато откривам нещо
ново, интригуващо, когато пътувам или когато
посещавам места, свързани с историята, природа, култура, музеи, галерии... За другите не знам,
но за мен това е най-зареждащо и приятно. Едно от последните места,
което силно ме впечатли, е четвъртият по големина град в Германия – Кьолн, където видях „Музея на Германия”. Онова, което ме
грабна, беше близостта
с моите спомени. Сега
съм на 54, но детството ми мина в така нареченото страшно хубаво време, през което ни беше добре. Когато чакахме на опашки за истинско кисело
мляко, за топъл вкусен
хляб, банани, портокали. А за телевизори, коли или апартаменти това продължаваше с години. Та в Германия беше направена една стена, която като че ли напомняше Берлинската от едната страна беше

битът на хората, представен с предмети, а от
другата - скъпарският
живот. От едната имаше
мерцедес, а от другата трабантче или запорожец. И си даваш ясната
сметка в какъв свят сме

Със съпругата си
живели. От така нареченото добро старо време
си спомням родната казарма. Служих в Черноморец. Бях край ракети, които бяха суперсе-

кретни. Сега плачем за
армии и прочие други
неща. Трябва да се наслаждаваме на момента,
във времето, в което живеем. Можем да пътуваме и да сме част от свободния свят...
- Преди да си легнете вечер, как се отърсвате от образите, в които сте се превъплъщавали
преди
това?
- Има
е д н а
много
хубава
реплика на колежката
Мая Новоселска. Докато играехме
заедно
с нея в
„Улицата”, тя
пресъздаде образа на
идиот и
през почивките казваше: „Аз добре влизам
в ролята на идиота, но
честно да си призная,
все по трудно взе да
ми се случва да излизам

Свидетел на историята
„От изгрев до
залез“ - така е озаглавил десетата си
поред книга нашият
дългогодишен
сътрудник Никола
Янев. На 150 страници разказва своя живот и живота на тези,
с които е общувал.
Словото му ромоли
като планинско поточе, което се влива
в голямата река, за
да се опита да запази чистотата й. Вече
в патриаршеска възраст, авторът декларира, че е бил дете

в края на царуването
на Борис Трети, свидетел на безсмъртния
подвиг на летеца Димитър Списаревски и
е посрещал Девети
септември като босоного хлапе. Тичал е
след младежите в селото, развявали червеното знаме и обявили новата власт.
Янев преподава
български език и литература в родното
си село, бил е директор и на училището.
Но никога не е пропуснал да подтиква

учениците към по-високо образование.
В книгата има страници за успехите и неуспехите в изграждането на социализма,

ства се. Ако трябва да
описвам свои емоции,
определено ще ми е
трудно. По-лесно ще ми
е да ги напиша върху
лист хартия. Има моменти, в които съм с много
настроение, ала и такива, в които разбирам, че
животът е спирала, вървиш нагоре, после спираш, после отново продължаваш... Понякога
има проблеми, с които трябва да се справя.
Но животът е такъв, какъвто е, и трябва да го
живеем тук и сега. Не е

от нея.” При всеки
отърсването е различно, при мен е въпрос на наблюдение,
на нагласа. В зависимост от емоционалното състояние
играеш, след което спираш и се връщаш в реалността.
Има колеги, които
след драма на сцената изпадат в тричасово състояние, в
което им е много
тежко, не могат до- С Камен Воденичаров в "Шоуто на Канала"
не ми е зле, трябва да сив и еднотипен, не е
ри да дишат спокойно, зле им е... За мен не- го правя за здраве.” Ло- еднообразен. Той е дищата не са чак толкова рънс казал: „Е, добре де, намичен, той е различен
сложни. Работа като ра- не е ли по-лесно да го и интересен, с въображение създаден.
бота, да, малко по-спе- изиграеш?!”...
- Запазили сте мла- Приятели сте с коцифична е, но е работа.
В този ред на мисли ще легите си от „Шоуто дежкия си дух. Какво обаче преоткрисподеля много
хте за себе си през
хубава реплика
последните десетина Лорънс Олилетия?
вие към Дъстин
- През всичките теХофман във филзи лета открих, разма „Маратонебрах и проумях, че
цът”. Дъстин бясъм станал актьор. Да,
га всяка сутрин
преди също бях таза здраве, срекъв, но съм работил
щат се, а той и няколко други непрежълтял, съсща. Като малък исках
ухрен, уморен...
да съм художник каЛорънс, загрито баща ми. Но това
жен за здравебеше отдавна, в мито му, го попитал: „Да не си бит или на Канала”. Как се за- налото, по-важно е себил нещо болен, зле ли бавлявате след пред- га какъв е резултатът...
- Споменахте баща
ти е? Той отвърнал: „Не, ставление или снимси. Неговите картини
ки?
- О, всеки път е раз- са добре познати у нас
поетични страници лично. Било то според и в чужбина. Кой е найза учителите му в Са- настроението, време- ценният съвет, който
моковската гимназия, то, ситуацията... Дейст- ви даде той?
формирали мирогледа ваме без план. Какво- Много съвети полуму. Сътрудничил е във то и както дойде. С го- чих от него. Но едни дувсекидневния печат с дините разбираш, че да ми няма как да забравя разкази, есета, сати- планираш нещата, не е да се пазя от селяндурири и фейлетони. Осем особено важно. Когато те в изкуството. От хораот десетте си книги има много голям план, та с друго отношение, не
Никола Янев издава за жалост той не вина- става дума за селяни в
сам с тираж едва 100 ги сработва.
буквалния смисъл на дуброя. Не е трудно да
- Кои са хората, кои- мата. Съветвал ме е и да
се досетим защо...
то имат запазено мяс- съм искрен в това, което
Десетки са него- то във вашето сърце? правя. Баща ми казваше
вите братя по перо - Близките, тези, ко- на мен и брат ми: „ТвоСпас Антонов, Стоян ито са около мен, при- рецът трябва да е отдаЧакъров, Кирил Пи- ятелите ми също. Вече ден на своята работа.“
сарски, Илия Милев минах 50-те и с мен ос- Какво ще пожелаот Гърмен, чието сло- тават хората, на които ете на нашите читаво може да сравнява съм имал и продължа- тели?
дори с това на кла- вам да имам пълно до- Да са живи и здрасици като Елин Пе- верие, които обичам и ви и нека поводите за
лин или Йордан Ради- с които се подкрепяме усмивки в личния или
чков. Не всички тру- взаимно в иначе неле- професионалния им жиженици на литерату- кия живот.
вот се увеличават с всерата могат да бъдат
- Какво ви окриля?
ки изминал ден.
забелязани, но читате- Щастието не се опВъпросите зададе
лите ги знаят и търсят исва, то се усеща, чувИво АНГЕЛОВ
книгите им.
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Български

Зимни спортове

На София оупън

На състезанията по Пето място за Александра
Босненец препъна
биатлон в Италия
Александър Лазов, а немец
Жекова във Фелдберг
Александър Лазаров
Клечеров финишира 12-и
Михаил Клечеров завърши на 12-о място в
спринта на 10 км за мъже за купата на ИБУ по
биатлон в Мартел-Вал Мартело (Италия). Българинът, който ще участва на зимните олимпийски
игри в Пьончан 2018, повали всичките 10 мишени и остана на 1:58.9 минута зад победителя Александър Логинов (Русия).
Димитър Парталов направи две грешки в стрелбата и финишира 67-и с изоставане от 4:21.0 минути. Александър Логинов измина трасето за 25:31.2
минути и завърши без грешка в стрелбата. Втори
на 1:12.8 минути с една пропусната мишена финишира Фредрик Йесбак (Норвегия). Французинът Симон Фуркад завърши трети с една грешка
в стрелбата и пасив от 1:20.2 минута.

На Евро 2018 в Поклюка

Добро представяне
на Кристиян Стоянов

Кристиян Стоянов
завърши на 17-о място
в индивидуалната дисциплина на 15 км на
европейското първенство по биатлон за младежи и девойки в Поклюка (Словакия).
Стоянов пропусна
две мишени в четирите стрелби и остана на
3:56.6 минути след победителя. Европейски
шампион стана Каримула Халили (Русия),
който направи само
една грешка и измина
трасето за 41:36.7 минути.
Още трима бълга-

П

ървата група български олимпийци отпътува на 2
февруари. В нея бяха
включени биатлонистът Красимир Анев една от най-големите
ни надежди за добро
представяне, и Павел
Ангелов - състезател
в шейните. Те, както и
повечето от другите ни
представители на зимната олимпиада летяха
до Пьончан през Истан
бул. Останалите български спортисти заминават, както следва:
На 4 февруари отпътува Владимир Зографски – ски-скок, на 5 февруари заминаха Антония Григорова – скибягане, Веселин Цинзов
– ски-бягане, и Йордан
Чучуганов – ски-бягане.
От Франкфурт на 6
февруари отлетяха останалите девет олимпийци от биатлона. Последните двама олим-

ри участваха
в състезанието. Християн Георгиев е
71-и със седем
пропуска, Петър Вълчев е
89-и също със
7 грешки, а Борислав Яврийски остана 99-и
с 9 пропуснати
мишени. Кристиян Стоянов завърши
на 40-о място в спринта на 10 км. При жените титлата в индивидуалната дисциплина на
12.5 км спечели Тамара
Щайнер (Австрия), която не допусна грешка в
стрелбата и финишира
за 42:10.3 минути.
Българките останаха
извън топ 50. Милена
Тодорова е 51-а с шест
грешки, Мария Здравкова завърши на 61-о
място с осем пропуснати мишени, а Любомира Пехливанска е 73-а
с 12 грешки.

Александра Жекова
завърши пета в дисци-

плината сноубордкрос
в старта за Световната купа по сноуборд в
германския курорт Фелдберг.
Жекова стартира в
малкия финал, който
спечели след убедително каране и това й отреди пета позиция в крайното класиране. Втора
поредна победа извоюва Микела Мойоли.

За Световната купа

Александър Лазов отпадна от квалификациите
на тенис турнира София Оупън с награден фонд
501 хиляди евро след загуба със 7:6, 6:7, 4:6 от
босненеца Мирза Башич. Битката продължи два
часа и половина. Александър Лазаров също отпадна в първия кръг на квалификациите. Участващият с "уайлд кард" Лазаров загуби от поставения под номер 3 в пресевките Оскар Оте (Германия) със 7:6(2), 5:7, 1:6 след 108 минути игра в
зала "Арена Армеец".

В шампионата по баскетбол

80-а победа за Линдзи Вон Загуба на Левски Лукойл

Черната седмица в редиците на Левски Лукойл продължи с пълна сила и след тежката загуба от Рилски спортист у дома в Балканската лига столичани бяха разгромени и от отбора на Балкан (Ботевград) в българското първенство. Гостуващият тим спечели с 86:63 в пълната зала
"Триадица", в която имаше немалък брой запалянковци,
подкрепящи селекцията на Небойша Видич. За разлика от предходните срещи на столичани този път имаше
и агитка от страна на "сините". В Плевен Академик Бултекс 99 (Пловдив) победи като гост Спартак с 97:88 (23:28,
25:18, 29:23, 20:19) точки. Двата отбора изиграха равностойно първо полувреме, а пловдивчани поведоха с 91:81
пет минути преди края и успяха да стигнат до победата.

Линдзи Вон постигна 80-а победа в кариерата
си, след като триумфира в спускането в ГармишПартенкирхен от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Вон финишира първа на пистата
Кандахар с време 1:12.84 минута и записа втора
поредна победа на спускане след успеха й в Кортина д'Ампецо.
Успехът е общо трети за американката през сезона и с него тя направи нова стъпка към рекорда на Ингемар Стенмарк, който е най-успешният
алпиец за всички времена с 86 победи. Втора на
спускането в Гармиш остана италианката София
Годжа на 2 стотни след Вон. Трета е Корнелия Хютер от Австрия с 1:12.97 минута. Годжа продължава да води за Малката световна купа в спускането
с 349 точки. Втора излезе Линдзи Вон с 306 точки,
докато на трето място е Тина Вайратер от Лихтенщайн с 298 точки. Лидерката за Световната купа
Микаела Шифрин (САЩ) пропусна състезанието,
но продължава да е начело в генералното класиране за сезона с 1513 точки. Холденер е втора
с 842 точки, следвана от Влъхова със 754 точки.

Монтана на 1/4 финал
в турнира Чалъндж къп
Волейболният отбор
на Монтана продължава
да пише история в Европа, след като се класира
за 1/4-финалите на третия по сила евротурнир
Чалъндж къп, и то при
дебютното си участие.
Момчетата на треньора Даниел Пеев oтстъпи-

ран пред над 500 зрители в зала "Димитрос Викелас".
Въпреки това след
победата с 3:1 гейма в
първата среща Монтана
продължава напред към
1/4-финалите за Чалъндж къп. Там монтанчани
очакват турския Малийе

ха драматично като гости от гръцкия Фойникас
(Сирос), за който играе
бившият национал Боян
Йорданов, с 2:3 (31:29,
22:25, 25:23, 22:25, 12:15)
в мач реванш от 1/8-финалите на турнира, иг-

Пиянго (Анкара), който елиминира беларуския Строител (Минск).
Първата среща ще бъде
между 13 и 15 февруари
в Турция, а реваншът е
две седмици по-късно в
Монтана.

Форфанг грабна
Българските
титлата
олимпийци в Пьончан
пийци - Радослав Янков
– сноуборд, и Александра Жекова – сноуборд,
пътуват на 7 февруари.
Със заповед на министъра на младежта и
спорта Красен Кралев
е утвърдена инструкцията за награждаване
на спортисти с парични средства от Министерството на младежта
и спорта за постигнати
призови класирания на
зимните олимпийски
игри в Пьончан 2018.
Златен медал може
да донесе на спечелилия го спортист 250 000
лева. За сребро наградата е 200 000 лева, а
за бронз - 150 000 лева. Премии ще получат
и класиралите се от 4-о
до 8-о място. Те са: за
4-о място - 40 000 лева;

за 5-о - 30 000 лева, за
6-о - 20 000 лева, за 7-о
- 15 000 лева и за 8-о 10 000 лева.
Размерът на премиите е същият като на тези, утвърдени за призови класирания на летните олимпийски игри Рио 2016. На зимните олимпийски игри в
Пьончан 2018 ще участват 21 български състезатели в 6 спорта - алпийски ски, биатлон,
ски-бягане, ски-скок,
сноуборд и шейни.
Българската национална телевизия ще
излъчва на живо найинтересните моменти
от олимпийските игри
в южнокорейския град
Пьончан, които се провеждат от 9 до 25 февруари.

във Вилинген

Норвежецът Йохан Андре Форфанг спечели второто състезание по скискок във Вилинген, Германия. Форфанг направи опити от 147,5 и 144,5 метра на
голямата шанца и със сбор
от 271,4 точки завоюва победата в последния старт
за Световната купа преди
олимпиадата в Пьончан.
Полякът Камил Стох оглави генералното класиране, след като завърши втори с 145,5 и 140,5 метра и
сбор от 269,4 точки. Трети
е друг представител на Полша - Пьотр Жила с опити от
142,0 и 138,5 метра и сбор от
245,1 точки. В генералното
класиране Стох води с 863
точки, следван от германеца Рихард Фрайтаг с 820 точки и Андреас Велингер (Германия) със 736 точки.
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Кралица Елизабет
Втора се оплаква от тежестта на короната във
филм на Би Би Си. В него
тя за първи път говори
за коронацията си преди 65 години. Принц
Чарлз е разказвал как
майка му се е упражнявала да носи 2,2-килограмовата корона на св.
Едуард, докато са го къпели като дете.
Кралицата носи две
корони - тази и имперската, която слага на
официални събития.

Такива са например откриването на годишната сесия на парламента,
когато тя произнася речи, очертаващи законодателните планове на
правителството.
"Не можеш да погледнеш надолу и да прочетеш речта, трябва да
държиш речта високо.
Защото ако се наведеш,
вратът ти ще се счупи
и короната ще падне казва с усмивка Елизабет Втора. - Така че има
някои недостатъци на
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короните, но иначе са
доста важни."
Документалният
филм показва как тя се
взира с любопитство и
след това се усмихва,
докато потупва перлите, висящи от короната, тежаща един килограм. Две от тях са купени от нейната съименничка кралица Елизабет
I от династията на Тюдорите.
Връщайки се към
спомените от коронацията си, британската
кралица казва, че е имала затруднения и с роклята. "Спомням си момент, в който заседнах
във власинките на килима и не можех да помръдна", добави тя.
Филмът, озаглавен
"Коронацията", фокусира вниманието върху 2 юни 1953 г., когато
кралицата е коронасяна след смъртта на баща си, крал Джордж
Шести.

мозайка
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Дърво приема лика
на убита жена
В американския град Медисънвил, щата Кентъки, има любопитна
градска легенда, която много прилича на истина. Някога там е имало бял дъб, чиято корона изглеждала като човешка глава. Местните го
наричали дървото Манди. А
ако може да се
вярва на слуховете, дъбът бил
мистичен и не
просто така показвал женския
си профил. ;
Твърди се, че
през 20-те години на миналия век в Медисънвил живеела
млада домакиня
на име Манди
Холоман. Един
ден, когато била
сама, в дома й нахлул престъпник и
я застрелял. Убиецът така и не бил
открит. Първоначално за зверството
бил заподозрян съпругът й, но той с
лекота доказал, че по време на разстрела бил на работа. Някои говоре-

ли, че става дума за самоубийство, но
в крайна сметка от полицията обявили, че нещастната госпожа Холоман е станала жертва на нападател. Тялото на Манди било открито
под прозореца на дома й. Близо до
безжизнения
труп растял
бял дъб, който
един ден бил
напълно унищожен от мълния. На мястото му обаче се
появил друг,
а след години съседите с
учудване забелязали, че клоните на дървото образуват
женска глава,
точно като лицето на Манди.
Всички били поразени от приликата.
Близо четири десетилетия дървото
пазело зловещия образ, но през 60те години било унищожено от ураган. Въпреки това легендата за мистичния дъб все още е жива.

Ìиниñтър на ñамотните Телепортацията - възможна след 500 години

Британският премиер Тереза Мей създаде нов пост - държавен министър, отговарящ за хората,
страдащи от самота. С
това тя изпълнява една от каузите, за които се бореше депутатката Джо Кокс, убита
през 2016 г. Британският премиер заяви, че иска да вземе "мерки срещу самотата, която изпитват възрастните хора, болногледачите,
тези, които са загубили
любими хора, онези, които нямат с кого да си
говорят". Трейси Крауч,
държавен министър за
спорта и гражданското
общество, поема и този ресор.
По данни на Червения кръст над 9 милиона жители на Великобритания, чието насе-

ление е общо 65,6 милиона души, страдат
от самота. Организацията нарича това явление „скрита епидемия”. Според проучване на неправителствена организация от юни
2016 г. около 200 000
души на острова не са
обменили и дума с приятел или близък повече
от месец.

Телепортацията
остава една от найфутуристичните теми в науката. според
проф. Браян грийн
от университета "колумбия" и съосновател на световния фестивал
на науката, телепортирането на предмети и хора
ще е възможно най-рано
след 500 или
дори 1000 г.,
казва той. "В момента има версия
на телепортирането, която физиците
използват редовно.
Никой не телепортира хора. можем да телепортираме индивидуални частици",
коментира грийн.
Това телепортира-

не обаче не е взимане на частицата, разграждането
й и

след
това сглобяването й на ново място. Вместо това се
създава нейно точно копие със същото

квантово състояние,
същите
свойства.
"На практика това означава,

ч
е
частицата там вече е тук.
Но самият процес
всъщност унищожава първата частица
и остава само ней-

ното ново точно копие", допълва грийн.
Възможно ли е чрез
този метод да се телепортират хора?
грийн казва, че в
момента технологията не може да се мащабира и не означава, че може просто
да се увеличи броят на копираните
частици.
"Поне аз не
мисля така. кой
знае, след 500 или
1000 години може
да имаме нещо, което си струва да се
пробва. ако се случи
по време на нашия
живот обаче, мога да
ви гарантирам едно
- със сигурност няма
да съм първият човек, който ще влезе
в устройството", казва грийн.

Ìèñòè÷åí êðúñò Áðèæèò Áàðäî íà ÷åëîòî íà çàåê âå÷å ñ ïàòåðèöè
Кейт Хейзъл, жителка на градчето
Пензанс, графство Корнуол, Англия,
била изненадана сутринта на Коледа, когато малката й дъщеря влетяла
в стаята и я известила, че на челото на
домашния им любимец – заека Флаф,
е израснал кръст. Не особено набожната Кейт не повярвала на очите си,
когато наистина съзряла необикновения нов зимен мъх върху главата
на животинчето. Тя твърди, че това
се случило в рождественската нощ
и според нея е знак за благополучие
на цялото й семейство през годината. Разбира се, на героя от коледната
нощ щели да му бъдат предоставени
царски облаги.

Иконата на френското кино
Брижит Бардо страда от артрит
и вече се придвижва с патерици.
Актрисата, известна с любовта си
към животните и защитничка на
техните права, почти не напуска
ранчото, в което живее от години, населено с множество кучета,
котки, кози и птици.
През 1986 г. Бардо основа фонд
за защита и благополучие на животните, като за капитал вложи парите от продажбата на бижутата
си, и призова хората по света да
се откажат от носенето на дрехи от животински кожи. Мнозина
реагираха с присмех на апела й.
„Отдадох на мъжете младост-

та и красотата си. Сега дарявам моята
мъдрост на най-хубавото, което имам –
животните, които ме обичат по-искрено
от хората” – казва актрисата.
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ПЕТЪК, 9 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Шеф под прикритие” –
риалити, нов сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
04.00 „Ритъмът на мечтите” –

Канал 3
ПЕТЪК, 9 ФЕВРУАРИ
06:00 „Кухнята на Звездев”/п/
06:30 „Всяка сутрин” – сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00– Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 9 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
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.40 „Бъдете здрави”
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен
блок

Най-гледаните
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сериен филм
06.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
СЪБОТА, 10 февруари
07.00 „Непорочната Джейн” –
сериен филм
08.00 „Събуди се...” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Кънки с остър връх:
Борба за златото” – с
уч. на Кристи Карлсън
Романо, Рос Томас, Кайла
Карлсън и др.
15.00 „Хъни” – с уч. на Джесика Алба, Меки Файфър,
Ромео , Джой Брайънт,
Дейвид Москоу и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Антмен” (премиера) – с
уч. на Пол Руд, Майкъл
Дъглас, Еванджелин
Лили, Антъни Маки, Майкъл Пеня, Кори Стол и др.
22.20 „Гадна компания”– с уч.
на Антъни Хопкинс, Крис
Рок, Гейбриъл Махт, Кери
Уошингтън, Питър Стормеър, Майк Стенсън и др.
00.40 „Нови светове” – с уч. на
Джеръми Нортън, Фрея
Мейвър, Алис Енглърт,
Джейми Дорнан, Джо
Демпси, Фил Чийдъл и
др., втора част
02.40 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA /п/

03.30 „Ничия земя”
04.50 „Хъни”– с уч. на Джесика
Алба, Меки Файфър,
Ромео , Джой Брайънт,
Дейвид Москоу и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 11 февруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Непорочната Джейн”
08.00 „Събуди се...” 11.00
„Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Втори шанс”
14.15 „Любовта не се купува” (премиера) – с уч.
на Аделайд Кейн, Бен
Холингсуърт, Джеймс
Ремар и др.
16.00 „Аз обичам България” забавно предаване на
NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Денят на патриота”
(премиера)
22.50 „Законът на Картър” – с
уч. на Силвестър Сталоун, Рейчъл Лей Кук, Миранда Ричардсън, Рона
Митра, Алън Къминг,
Мики Рурк и др.
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.30 „Любовта не се купува” – с уч. на Аделайд
Кейн, Бен Холингсуърт,
Джеймс Ремар и др. /п/
03.50 „Втори шанс” – с уч. на
Алисън Суини, Грег Вон,
Едуард Аснър, Бенджамин Стокан, Шарлот
Лабади и др. /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 12 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков”

ВТОРНИК, 13 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков”

СРЯДА, 14 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков”/

ЧЕТВЪРТЪК, 15 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите”– сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира”забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Дървото на живота” –
сериен филм
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира”забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Скандал” – сериен
филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо”– сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”05.20
„Часът
на Милен Цветков” –
предаване на NOVA /п/

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

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

ПОНЕДЕЛНИК, 12 ФЕВРУАРИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Всеки следобед“
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00		
НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ВТОРНИК, 13 ФЕВРУАРИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Всеки следобед“
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Време, календар, хороскоп
13:30 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 15 ФЕВРУАРИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
18:45 “Денят на живо”
19:45 „Патарински Live”
20:00 „Спорт в обектива”
21:00 НОВИНИ
21:45 „Патарински Live” п/
22:00 “Денят на живо”/п/
23:00 „Спорт в обектива”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Всеки следобед” /п/
02:00 -07:00 – Повторения

СЪБОТА, 10 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
16.15 прогноза за времето и
спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини

22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
НЕДЕЛЯ, 11 февруари
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” – сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
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
16.40 Бъдете здрави – здравно предаване
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 Hовини
17.45 Спорт
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини

22.40 Авторевю– предаване
за автомобили
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
ПОНЕДЕЛНИК, 12 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
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Спорт
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 прогноза за времето и
спорт
19.30 новини

19.50
20.00
20.10
20.30
20.40
21.00
21.45

Спорт
Новини
Темите - публицистика
новини
Бизнес темите
Вечерни Новини
прогноза за времето и
спорт
22.05 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски
блок
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 13 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 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Прогноза за времето
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето

17.30
17.35
18.00
18.10
18.30

СРЯДА, 14 ФЕВРУАРИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

новини
Темите - публицистика
Новини
Бизнес темите
Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски
блок
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
СРЯДА, 14 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 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар

15.30
15.45
16.00
16.10
16.15
16.30
16.35
16.45
17.00
17.25
17.30
17.35
18.00
18.10
18.30

новини
Телепазар
Новини
Прогноза за времето
Телевизионен пазар
новини
Спорт
Телестар
Новини
Прогноза за времето
новини
Темите - публицистика
новини
Бизнес темите
Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски
блок
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
ЧЕТВЪРТЪК, 15 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
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Прогноза за времето
16.15 Телевизионен пазар
16.30 новини
16.35 Спорт
16.45 Телестар
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Бизнес темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Прогноза за времето
19.20 Спорт
19.30 новини
19.45 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Бизнес темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и
спорт
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.45 Спорт
23.00 Вечерен новинарски
блок
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен
блок
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26
петък, 9 февруари
07.00 ““По следите на старата
къща“ 2 част - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.30 Нови хоризонти /повторение /
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
на живо/
18.30 „Бъди благословена“ документален филм
19.00 Концерт за пиано и оркестър - 2 част - Симфония № 3 - Л. Пипков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето. /повторение/
22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/
23.45 Поп музика - „Цвете за
Гошо - 2009“ - Х - ray и
Мотив
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/
02.00 „Прокудени от бащин
край“ /повторение/
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев /повторение/
05.00 “Паралакс” - публицистично предаване /повторение /
ЕВРОКОМ
Петък, 9 февруари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Криминални хроники 14 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 176 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 5 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 6 еп. - Сериал
20:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
21:00 Военна прокуратура - 23
еп. - Сериал
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Шпионката на Коко Скрита камера
03:30 Ключът към успеха
04:00 Военна прокуратура - 23
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 176 еп. -

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:15
08:30
09:00
10:00
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:25
17:50
18:50
20:00
20:30
22:05
22:55

00:45

02:25

Петък, 9 февруари
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«ДОстояние РЕспублики»
«Вечерний Ургант» (16+)
Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ирина Алфёрова,
Алексей Петренко, Владимир Меньшов, Гоша Куценко
в фильме «Ёлки-2» (12+)
Анна Самохина, Олег Янковский, Сергей Никоненко,
Владимир Меньшов, Сергей
Безруков в фильме «Китайский сервизъ» (12+)
Вячесав Тихонов в фильме
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06.00 “Да уловиш красотата“ документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
събота, 10 февруари
07.00 “По следите на старата
къща“ 3 част - Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Разширен репортаж
15.00 Кратки Новини
15.10 “През планини и морета“
- В царството на дивия
фазан - док. поредица
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …” Арменска конференция
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
18.00 “Паралакс” - публицистично предаване
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
19.50 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
23.00 Концерт „Заедно на сцената“
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.30 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката /повторение/
04.00 “Изгнаници клети“ - Арменска конференция
04.30 Поп музика
05.00 „Да вярваш в себе си“ документален филм

неделя, 11 февруари
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро, нашенско” - неделен поздравителен концерт
14.00 „Разбулване“ /повторение /
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“ с проф.
Цв. Димитров
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 “Джон Лоутън представя
Община Попово“ - док.
поредица
18.15 „Дневниците на уфолога“
с водещ проф. Стаменов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 „Алтернативи“ - с водещ
Г. Колев
21.30 „Български старини из
Македония - „Охрид Струга - Дебър - Кичево“
- док. филм
22.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
22.30 „Час по България“ /повторение/
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето/повторение/
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин
край - повторение
04.30 „Кръшно хоро, нашенско” - неделен поздравителен концерт /повторение/
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева /повторение/
понеделник, 12 февруари
07.00 „Неназованите картини“
- Док. филм
07.30 „Приказки с Ванчето „

07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Концерт на Калинка Згурова
11.30 „Самоков - бялата порта“
- док.филм
12.15 Китка народни песни
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Алтернативи - повторение
14.15 Паралакс 1 - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 2 - повторение
16.00 „Първото благо“ с проф.
Цв. Димитров /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт /на
живо/
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /на живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио” /
на живо/
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Концерт на Даниела Андонова - произведения
от Роберт Шуман
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 „Отвсякъде те гледат
очи“ - документален
филм
06.15 „Всички на мегдана“

вторник, 13 февруари
07.00 „Стеремеж към съвършенство“ - документален
филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Директно за културата“
/на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ /повторение/
16.15 „Ако зажалиш“ повторение /
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт /на
живо/
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /на живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио” /
на живо/
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов /
на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Завръщане към изворите“ - Документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

сряда, 14 февруари
07.00 “Дълбокият корен“ документален филм за
художника Тоню Цанев
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - българско - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно”
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване - /на живо/
21.00 „Паралакс“ - /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Български старини от
Македония - 4 част - Охрид - Струга - Дебър - Кичево - док. филм
23.30 Концерт на Кристина
Димитрова и Орлин
Горанов - „30 години на
сцената“
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - повторение
04.00 Алтернативи - повторение
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов /
повторение/
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

четвъртък, 15 февруари
07.00 “По белите пътеки на
Пирин“ - Документален
филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
/на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио
/повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - повторение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
/на живо/
17.45 „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
времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио”
/повторение/
03.00 “Първото благо“ - /повторение/
04.00 „Дневниците на уфолога“
- повторение
05.00 “Край Босфора“ повторение
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

Сериал
06:00 Преследвачът - 11 еп. Сериал

Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Диви сърца - 27 еп. - Сериал
06:00 Диви сърца - 28 еп.

Понеделник, 12 февруари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 177 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 6 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници
19:00 Изумрудената огърлица
- 7 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 23
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Военна прокуратура - 23
еп. - Сериал
04:30 Наследницата - 177 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 7 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 13 февруари
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 178 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 7 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Изумрудената огърлица
- 8 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Ченгета под прикритие 10 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Ченгета под прикритие 10 еп. - Сериал
03:45 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Наследницата - 178 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 8 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 14 февруари
09:45 Темида - цената на истината
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Ченгета под прикритие 10 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 179 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 8 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 9 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Наследницата - 179 еп. Сериал

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

Събота, 10 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 39 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:20 Диви сърца - 27 еп. - Сериал
19:00 Диви сърца - 28 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Преследвачът - 12 еп. Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с

Неделя, 11 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Тортата - Комедия
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 40 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Убийства в Мидсъмър Криминална поредица
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:15 Изумрудената огърлица
- 6 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

«Сердце бьётся вновь... »
(12+)
03:55 «Модный приговор»
05:00 Новости
05:10 Олег Стриженов, Сергей
Лукьянов, Ия Арепина, Вячеслав Шалевич в фильме
«Капитанская дочка» (12+)
Събота, 10 февруари
06:50 «Играй, гармонь любимая!»
07:30 «Смешарики. Спорт»
07:55 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:20 К юбилею любимого артиста. Премьера. «О чём молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
10:20 «Смак» (12+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:10 «Идеальный ремонт»
12:10 «Виолетта из Атамановки».
Многосерийный фильм (12+)
16:00 К юбилею любимого артиста. «О чём молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:15 Вячеслав Тихонов, Майя
Менглет, Светлана Дружинина в фильме «Дело было в
Пенькове» (12+)
18:55 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»

20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Премьера. Риналь Мухаметов, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш в фильме Павла
Чухрая «Холодное танго»
(16+)
23:45 Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава, Денис Никифоров, Олеся Железняк в фильме «8 первых свиданий»
(16+)
01:10 Игорь Ледогоров, Лариса
Лужина, Владимир Заманский в фильме «Небо со
мной» (12+)
02:45 Сергей Юрский, Людмила
Гурченко, Юрий Яковлев в
фильме Эльдара Рязанова
«Человек ниоткуда» (12+)
04:05 «Модный приговор»
05:00 Новости
05:10 Татьяна Доронина, Михаил
Жаров, Наталья Тенякова,
Виталий Соломин в фильме
«Старшая сестра» (12+)
Неделя, 11 февруари
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:25 Премьера. «В гости по ут06:50
07:10
07:40
08:40

рам» с Марией Шукшиной
10:20 Премьера. «Дорогая переДача»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:25 Евгений Пронин, Валерий
Баринов в многосерийном
фильме «Слава» (12+)
16:10 Юрий Никулин, Евгений
Евстигнеев, Ольга Аросева в
фильме «Старики-разбойники» (12+)
17:50 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
20:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21:30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI
века
22:40 Премьера. Василий Буткевич, Иван Янковский, Павел
Чинарёв, Александр Паль,
Анастасия Пронина в фильме «Тряпичный союз» (18+)
00:25 Премьера. Константин
Крюков, Аглая Шиловская,
Михаил Пореченков, Роман
Мадянов, Андрей Руденский
в фильме «Вурдалаки» (12+)
01:50 Олег Табаков, Валентина
Сперантова, Владимир Земляникин в фильме Георгия
Натансона «Шумный день»
(12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 9 февруари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное время
11:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное время
13:55 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
14:25 Семейный детектив
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное время
17:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Идеальный враг
23:25 2 ВЕРНИК 2
00:10 Дневной поезд. Х/ф
01:50 Поверь, все будет
хорошо. Х/ф
03:30 Андрей Малахов.
Прямой эфир

04:30 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
Събота, 10 февруари
05:00 Похищение Евы. Х/ф
07:00 Вести. Местное время
07:20 Похищение Евы. Х/ф.
Продолжение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
11:05 “Измайловский
парк”. Большой
юмористический
концерт
13:20 Искатели
14:10 Ближний круг Вениамина Фильштинского
15:10 Дело было в Пенькове. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Мать за сына. Х/Ф
23:30 Романтика романса
00:25 Прохиндиада, или
Бег на месте. Х/ф
02:00 Чужие дети. Х/ф

Четвъртък, 15 февруари
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 180 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 9 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 10 еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 1,2,3 - 1 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
02:45 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 1,2,3 - 1 еп. - Сериал
04:30 Наследницата - 180 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 10 еп. - Сериал
03:40 Ближний круг Вениамина Фильштинского
04:35 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
Неделя, 11 февруари
05:00 Мать за сына. Х/Ф
08:25 Сам себе режиссер
09:05 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09:30 Вести-Москва
10:10 Вести
10:30 Утренняя почта
11:00 Смеяться разрешается
13:10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
13:55 Верность. Х/ф
17:20 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:25 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде
00:10 Уйти, чтобы остаться. Х/ф
01:55 Смеяться разрешается
04:00 Смехопанорама
Евгения Петросяна
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Забавни
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минути
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ВОДОраВНО: „Вземи парите и бягай”. Икебана. Име. Рамо.
Ималин. Вето. Бар. Ути. Акар. Нар. Ати. Ате. Ака. Атаман. Рас.
Тото. Отенит. Трином. Ронин. „Кика”. Ина. Ари. Ерат. Вот. Иванов. „Коралина”. Пилар. „Ана-не”. Киви. Олив. Хинин. Илик. Бек.
Катер. Юни. Омега. Део. Ена. Есен. Тир. Канал. Цвик. Рам. Фотони. Икос. Капа. Анасон. Иго. Опека. Арал. Анатол. Нето. Ориз.
Етикет. Шепа. Агава. Око. ИКО. Икар. Нил. Мрамор. Кука. Трина.
ОТВесНО: Азимут. Риванол. Навигатор. Екатерина. Алиби.
Иконика. Амели. Анан. Нике. Еко. Аком. Иби. Асо. Орев. Кос.
Соте. Спанак. МАВ. Мер. Потир. АН. КАТ. Тенакел. Крава. Орик.
Мак. Щок. Ерато. Пат. Пане. Отит. Тонер. ИФА. Епик. Емона. Ира.
Ядро. Атака. Сие. Амонал. Таро. Брат. Тип. Кокона. Арт. Сяра.
НЕК. „Никита”. Аналог. Гара. Нивалин. Тенис. Рани. Лам. Трико.
Авицена. Оливин. Йони. Татарин. Рапан. Зала.
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Обяви

малки обяви
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски
с качулка, къси, нови; пералня AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима и неизползван вертикален фризер на изгодна цена
0876/924275 – купува
пощенски марки и пътували пликове до 1945 г.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0878/905168,
0878/905112 – мъжка
шуба № 52-54, кафява, с
подплата, естествена кожа, сваляща се; иглолистна гора 3,500 дка – с. Гълъбовци, Софийско, масив
Ковачевица
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава видеоплеър VHS и видеокасети, дърводелска
фреза, абрихт и др. аксе-

соари. Продава за мерцедес купе 114-115 – бял
ретро волан, стъкло за
предна лява врата, стъкло за фар, предна решетка, тасове
0886/341206 – добър
майстор – фаянс, боядисване, изолация, тапети,
строителство – качествено и евтино!
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон
„Панасоник”, приставки за бормашина ренде,
трион, микроскоп, аптекарска везна, старинен
часовник
031700-317 – продава култиватор, ремарке
плуг, водна помпа 2 цола
0887/337684 – купува
пишеща машина „Хеброс
– 1300”, радиокасетофон,
касети с народна музика,
стари градски песни, хумор, противогаз, електрически трион, запазен
лаптоп, очила за нощно
виждане, газов пистолет

ТЪЖЕН ПОМЕН
Изминаха
2 ГОДИНИ
без нашата съпруга,
майка, баба и сродница

НИКОЛИЦА ЦВЕТКОВА
БОНЕВА

на 78 години
Има мъка, която не стихва.
Има сълзи, които никога
не пресъхват. Има болка, която никога не се
лекува! Има човек, който никога не се забравя!
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Поменът ще се извърши на 15.2.2018 г.
от 12 ч. в гробищния парк на с. Краводер
От близките

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 12 февруари 2018 г.
се навършват
8 ГОДИНИ
от смъртта на
големия човек и лекар,
нашата скъпа майка и баба
доц. д-р

Цветана Асенова
Дамянова

1924-2010
На мене, майчице, ми стига
дори далеч да си, да зная, че си с мен,
от твоя дух във мене да прелива,
надежда да ми дава всеки следващ ден.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От семейството
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руски, романите „Война
и мир”, „Мъртвите сибирски полета”, „Клетниците”
0879/421090 – продава нов пистолет 6 мм, регистриран, газов, калорифер ловешки, нагреватели – само за 85 лв., нова
мивка порцелан с кондензатор – 15 лв.
0897/507266 – продава мерцедес вито 7+1 и
лада калина – на метан
0889/378252 – продава нови чехли от ест. агн.
кожа, №38 и 42 – 20 лв.,
уред за жива и мъртва вода – 45 лв., ски тренажор
– 80 лв.; въртяща поставка
за приготвяне на торти с
ел. задв. – 42 лв., кожени
ботуши от Германия № 45
– 40 лв., печка конвектор
220v 2000w – 42 лв.
0885/083606,
02/9277167 – продава
за мерцедес купе 114-115,
бял ретро волан, стъкло за предна лява врата, стъкло за фар, предна
решетка
0895/651427 - продава шевна машина на ток
и пишеща машина на латиница. Цена по споразумение

имоти

02/4690408 – спешно дава обзаведена
стая под наем! Изгодно! Гараж под наем –
оборудван, с ток и вода, близо до градски
транспорт и метрото
0877/756033 – продава двуетажна вила
с декар насаждения,
пчели – до Перущица, на 15 км от Пловдив. Има ток, вода изворна
0884574410 – продава 1900 кв. м двор с
къща на 2 етажа, 100
кв. м изба, в центъра
на с. Недялско, Ямболско, на централен път
02/4690408, след
18 ч. – дава под наем
самостоятелна стая
обзаведена, за непушач, гараж с ток и вода
041350362 – продава вила на два етажа

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 12 февруари 2018 г.
се навършват
тринадесет години
от смъртта на нашата
скъпа дъщеря, майка и баба

Любов Георгиева
Патрикова

6.6.1956-12.2.2005
Живеем с добрите спомени за
теб, за твоя майчина грижа и доброта.
Ти беше всеотдайна
към всички страдащи хора.
Поклон пред светлата ти памет!
Почивай в мир!
От семейството и приятели

Скръбна вест

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

7.II. - 13.II.2018 г.
или дава под наем
0897/050151 – продава двуетажна къща,
декар двор, стопански
сгради, кладенец – в с.
Огнен, Бургаско. Цена
8000 лв.
0877/456780 – продава апартамент четиристаен, първи етаж, в
центъра на гр. Рудозем, обл. Смолян
0884/766588 – жена с френски и руски
език търси работа
без заплащане, срещу ползване на празно помещение при
почтени хора
0899/892045 – продава/заменя имот за
малък апартамент в
София. 880 кв. м, до
водите на язовир „Искър”. С нотариален
акт – двустайна дървена къща 18 кв. м, масивен строеж 68 кв. м,
готов за първа плоча.
Много строителен материал. Облагороден.
Електрификация, инфраструктура, отлична панорама. За лов на
патици, гъски, сърни,
елени и др. Риболов,
туризъм, ски – на 40
км от София и на 25
км от Боровец
0988/722370 – дава самостоятелна стая
на мъж, жена или семейство за символична сума – в София, „Х.
Димитър”, срещу елементарна помощ

Възпоминание
На 12.2.2018 г.
се навършват
15 ГОДИНИ
от смъртта на

МИТКА КОСТАДИНОВА
ВОЙНОВА

На 3.2.2018 г.
се навършиха
37 ГОДИНИ
от смъртта на

АТАНАС ДИМИТРОВ
ВОЙНОВ

С дълбока скръб съобщаваме,
че на 25.1.2018 г. почина

Иванка Симеонова
Иванова

(мс Стоянова)
на 87 години
Загубихме един прекрасен и
достоен човек, който ще остане
завинаги в сърцата ни.
Поклон пред светлата ти памет!
От опечалените

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Изминаха
4 МЪЧИТЕЛНИ ГОДИНИ
от загубата на скъпата съпруга
и майка на милите ни дечица

ТИМКА ЗИНОВИЕВА АЛЕКСИЕВА

Съобщения

Български

(7.2.1934 - 8.1.2014)
Угасна един живот, жаден за много светлина и синьо небе с безброй звезди, за нежни утрини, ухаещи
на дъхав здравец, нарциси, зюмбюли, момини сълзи и
рози! Внучка на офицер Конов - снажен и горд, загинал
в Първата световна война. Сякаш бе влял в крехките
вени на първородното дете всичко Коновско! Каква
бе тя? Стройна, отворена, горда, решителна, много весела и романтична за радост на майка Надежда и баща Зинови, за мил дом, съпруг
и мили дечица. В професията се утвърди като отличен финансист и контрольор отличник на Министерството на съобщенията. Горда бе, че до нея стояха съпругът
Алекси, синът Вячеслав, внукът Алекси - всички с висша икономическа квалификация, внучката Цветелина - магистър генетик, снахата Мая - инженер-технолог, и
дъщерята Надя - филолог българист. Поклон, скъпа чаровнице! Спи спокоен сън!
От съпруг Алекси

от гр. Белослав
Липсвате ни. Липсват ни дните, когато бяхме
заедно. Не сме ви забравили.
Поклон, дълбок поклон пред светлата ви памет!
Почивайте в мир!
От семейството
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ЛУНеН
КАЛеНдАр

7 феВруари, 22 луНеН ДеН,
ПОслеДНа ЧеТВърТ,
луНа В скОрПиОН
Във финансово отношение няма да имате затруднения. Това е
благоприятен период за обучение
и получаване на нови знания. Може да експериментирате и да пробвате силите си на ново поприще.
8 феВруари, 23 луНеН ДеН,
ПОслеДНа ЧеТВърТ, луНа В
сТрелец
Хората, склонни към лекомислие и безотговорност, ще се нуждаят от сериозна опека. Слава богу те ще проявят здрав разум да се
вслушат в добрите съвети.
9 феВруари, 24 луНеН ДеН,
ПОслеДНа ЧеТВърТ, луНа В
сТрелец
Възможно е да усетите вътрешен дискомфорт, неувереност в утрешния ден. Влюбените започват
да се съмняват в чувствата на своите половинки, стават по-подозрителни и ревниви.
10 феВруари, 25 луНеН ДеН,
ПОслеДНа ЧеТВърТ,
луНа В сТрелец
В личните отношения ще проявите своята инициативност. Действайте и събитията ще се подчинят
на волята ви, ако бъдете достатъчно настойчиви.
11 феВруари, 26 луНеН ДеН,
ПОслеДНа ЧеТВърТ,
луНа В кОзирОг
Хората, свикнали да се ръководят от чужди решения и да не
се доверяват на собственото мнение, все пак ще трябва да проявят самостоятелност през втората
половина на седмицата. Важни събития ще ви отнемат много сили.
12 феВруари, 27 луНеН ДеН,
ПОслеДНа ЧеТВърТ,
луНа В кОзирОг
Въпросът за почивката ще стои
достатъчно остро. Планирайте
времето си така, че да можете да
си отспите, да се поразходите и да
поспортувате.
13 феВруари, 28 луНеН ДеН,
ПОслеДНа ЧеТВърТ,
луНа ВъВ ВОДОлей
Ще можете да решите редица
важни проблеми, ако от самото начало точно обозначите своите позиции и не позволите на окръжаващите да ви оказват натиск. Не е
изключено да се наложи да отстоявате правотата си в остри спорове,
при това с хора много, склонни към
интриги и манипулации.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

пенЧо димитров КирЧев

роден в с. Маджари,
обл. Хасково,
който на 4.2.2018 г.
навърши
88 гОДиНи
С пожелание за много здраве
и дълголетие!
От син, дъщеря, внуци и правнуци

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
Областният съюз на СП-2004 - Бургас,
честити 69-ия рОЖДеН ДеН
на председателя си

хУбен Фералиев

с пожелание за здраве и успехи в
живота!
От ръководството

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
На 10 февруари 2018 г.

петКо панов
баШлиЙсКи

от с. Паничери,
обл. Пловдив,
навършва
74 гОДиНи
Желаем ти
спокойни старини!
От семейството

ЗаПОЗнайте се

0876/600382,
0898/776349, след 19
ч. - 71 г./173 см/83 кг,
разведен пенсионер, от
Пловдив, живее на село в собствено жилище.
Безгранично честен, точен, чистоплътен, сърдечен, душевно богат. Изглежда перфектно запазен, търси дама за другарче за цял живот. До
70 г. да е, без значение
от град или село. Живеене – по предложение на
дамата. За предпочитане
– при нея.
0988/955015 – на 41 г.
търси връзка с цел брак
0899/101757, от 12

до 18 ч. – вдовица, непушачка, 70-годишна,
търси спътник в живота – образован, възпитан, от София, Пловдив
и региона
05740315
–
76/167/80, самотен вдовец, осигурен, търси жена на подходяща възраст
– от Добричка област
0886/792979 – търси жена без ангажименти, от Великотърновска,
Ловешка и Плевенска област. Може и при мен, и
при нея!
1750 софия, до поискване, ина елисеева – с доверие, подкрепа, равностойни – за
спокойни старини. Да
си 76-82-годишен, от Западна България!
0877430258 след 19
ч. - 40 годишен работещ
варненец 182/96, не пу-

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (7.II.- 13.II.2018 г.)
ОВеН - В началото на
периода преценявайте изключително точно докъде можете да прострете възможностите си от материален характер. Здравето ви
ще покаже някои изненади.
Телец - Постарайте
се да бъдете стриктни при изпълнението на задълженията си, като
се стремите да не се налагате арогантно върху действията и решенията на близките
от семейството.
БлизНаци - До средата на седмицата не
прекалявайте с мнителността си, особено ако
искате да спечелите на своя
страна съмишленици сред
близките си.
рак - Постарайте
се да откриете удачни варианти за справяне с
част от текущите си затруднения от материален характер.
Следвайте стриктно съветите
на личния си лекар.

лъВ - Постарайте се
да не изоставате със
задачите си, които
сте се нагърбили да спазите.
Действайте с повишено внимание спрямо инициативите,
които изискват от вас влагането на пари.
ДеВа - Около средата
на периода се доверете на инстинктите си.
Спечелете на своя страна нов
приятел или благоволението
на влиятелна особа. Погрижете се за здравето си.
ВезНи - Не си позволявайте лукса да предприемате инициативи,
за които не сте подготвени
предварително. В края на разглежданата седмица харчете
разумно парите си.
скОрПиОН - Заложете
на търпението, защото
именно то ще ви донесе
непредвидените положителни резултати от делови характер. Осланяйте се на стабилността си в това направление.

сТрелец – Не пренебрегвайте симптомите на отпадналост. През почивните дни е
добре да проявите по-голяма пестеливост в парично
отношение.
кОзирОг – Заемете се
със занимания, които
са свързани с дома или семейството ви. Насладете се на заслужена почивка. Осъществете планирани пътувания.
ВОДОлей – Запасете
се с позитивна нагласа, която ще ви помогне да посрещнете по-леко отговорностите си в началото
на периода. Днес се доверете на инстинктите си и на доброто си здраве.
риБи - Не си позволявайте лукса да предприемате инициативи, за които не сте подготвени предварително. На ваша
страна ще се появи на нов
приятел или влиятелна особа.
дЖеСиКА

Съобщения
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шоуконкурс - търговище
„Мисис дръзновение“

В Деня на хумора - 1 април, се провежда шоуконкурс "мисис Пенсионерка Дръзновение".
В него ще имат възможност да участват дами над 57 г., които могат да
демонстрират добра визия, певчески и танцувални умения, декламаторски
способности, добро чувство за хумор, буфо или жива музика и други умения. Изпълненията се оценяват от компетентно жури. Канят се представителки от цялата страна. Конкурсът се провежда в три тура.
Първи тур: Представяне на участничките - чрез походка, облекло, усмивка и самочувствие. Времетраене 1 минута.
Втори тур: Същинско изпълнение - песен, танц, декламиране. Кой каквото може - свободни умения. Времетраене 4 минути.
Класиралите се до осмо място продължават в трети тур.
Трети тур: Представят се изпълнения на българско хоро - ръченица, или
хумор. Времетраене 2 минути.
Дамите, желаещи а участват в конкурса, може да направят заявка до
20 март 2018 г. В деня на шоуто може да се внесат по 4 лв. за обяд. Заповядайте!
за контакти: Търговище, кв. "запад", бл. 28, Пенсионерски клуб
"Дръзновение". Организатор Добринка Николова, председател;
0601/78507, 0898/615953. клуб "Дръзновение" - Търговище, 0879/292807
ша, не пия, търся жена
до 37 години от Североизточна България за
създаване на семейство
и деца.
0898/483353 – 75
г./166 см/68 кг, жизнен,
с бодър дух, не пие и не
пуши, с кола, търси разумна, възпитана и почтена жена. Аз знам, че някъде те има и ти също отчаяно търсиш сродната душа. Обади се!
0878/463251 – жена
образована желае хубави моменти с хубав, образован и възпитан мъж,
над 177 см, от 65 до 73 г.
– за щастлив живот
090/363179 - търся
сериозен мъж за дълготрайно партньорство.
Не ме вълнува пенсията
му, а да обича семейния
уют, топлината, да е добър, да не прекалява с
алкохола!
0877/619012 – мъж на
72 г. от Великотърновския регион търси жена
до 67 г. от цялата страна –
да не пуши, да живее при
мен на село

0896/255929 – 60
г., осигурен, самостоятелен търси сериозна
жена, копнееща за нежност, разбирателство за
цял живот. Чакам те!
0893/558487 – вдовец, 68/169/72, търси
жена от Разград, Русе,
Шумен, 68-70 г. Моли
само сериозни обаждания!
02/4445711 – г-н на
78 г., 180/80 кг, интелигентен, осигурен, още
здрав, с добър външен
вид, с кола, желае запознанство с подобна г-жа
0988/990836 – софиянка, около 60 г., симпатична, търси своята половинка – почтен вдовец
на подходяща възраст
0988/742930 – 59
г./173 см/65 кг, работи,
обича разходките сред
природата, търси добра
жена с приятна визия, да
не пие и да не пуши, с добър външен вид и здрава.
0877/787202 – търси
си другарче самотно от
Брестовица, Пловдив-

времетО
в сряда се очакват краткотрайни снеговалежи, и то сутрин, които няма да създадат съществена снежна покривка, а температурите през деня няма и да позволят това, защото ще стигат до 10 градуса. в четвъртък ще има разкъсана облачност и температури от 1 до 12 градуса. в петък
облачността ще се увеличи, но валежи не се очакват, както
и промени в температурите. в събота обаче ще има сериозни дъждове, а температурите ще спаднат с около 10 градуса. в неделя това ще доведе до снеговалежи, които обаче ще
са краткотрайни и несъществени. Зимата ще продължи и в
понеделник, когато температурите ще спаднат и ще са около -1 градус до 4. във вторник валежите ще спрат, но ще бъде
облачно и студено – от -2 до 4 градуса ще са температурите.

БиОПрОгнОЗа
През периода е възможно да се засилят оплакванията от хрема, главоболие и чувство за общо неразположение при страдащи от хроничен синузит. с профилактична цел, а и при настъпили вече оплаквания е препоръчително няколкократното дневно втриване в ноздрите на прополисов мехлем за хрема. съдържащите
се в него прополис и етерични масла упражняват силен
противовъзпалителен и директен противомикробен
ефект. в дните с магнитни бури е възможно да зачестят мигренозните атаки при много от хората с това
заболяване. За намаляване на честотата, на силата и
продължителността на мигренозното главоболие ще
допринесе ежедневното приемане на 250-300 мг магнезий и на 30-60 мг коензим Q10.
Д-р иван сТОяНОВ
магнитни бури - 9, 13.II.

ско, на 70 г.
090/363906 – самотна вдовица от софийско
село, финансово независима, търси мъжко рамо
до себе си, топлина, уют,
близост

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

7 февруари 2018
17:55:11 ч. - последна
четвърт. за да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.
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Моята тайна за здрава простата

този простичък метод е
достъпен за всеки. той
помага на 93% от хората

Здравейте, приятели. Искам да
споделя полезна информация с всеки, който знае какво е болка при
уриниране и нарушена ерекция.
Преди една година успях да се
отърва от простатита. Аз го направих за малко повече от 2 месеца,
“унищожих” хроничния простатит,
който ме измъчваше от години, а и
ми подобри потентността. Простатитът се появи при мен преди 8 години. Тогава работех по строежите
и си простудих простатата. Появиха се дърпащи болки, често уриниране и всичко останало.
През годините опитах антибиотици, различни народни средства,
лекари. Получиха се някакви резултати, но хроничният простатит
си остана.
Започнаха проблеми с потентността, които, както каза докторът, са в пряка зависимост от заболяването, а това се случва при
90% от мъжете, които страдат от
простатит. В началото потенцията стана вяла, а след това започ-

на понякога да изчезва напълно. Аз съм само на 47 години
и да свърша със сексуалния си
живот не бях готов.
Аз успях да си подобря потентността и да се отърва от
хроничния простатит напълно! Помогна ми препаратът
менмакс, който купих, защото
ми го препоръча един възрастен лекар. Но той се оказа, че
е и най-ефективен. Освен това
ефектът от него се усети почти веднага.
Сутрешна ерекция нямах от
10 години, още преди проблемите с потентността. А тук се появи едва няколко дни след началото на приемането на препарата. Искаше ми се да се нахвърля
на всички жени около мен, добре
че наблизо е съпругата ми. С времето от менмакс нещата ставаха
само по-добри.
Започнаха да изчезват симптомите на простатита. След около
2-3 месеца си направих тестове
и те показаха, че простатит няма. Минаха повече от 10 месеца
и него (простатита) го няма.
Препоръчах този препарат на
няколко от познатите ми и той
и на тях им помогна. Те също се
избавиха от хроничния простатит,
както им изчезнаха и проблемите
с потентността.
Погледнете снимката ми! Преди една година за първи път опитах менмакс и оттогава като че
се подмладих с 10 години. Първия осезаем ефект усетих едва
след седмица. Болките започнаха да изчезват, честото уриниране престана.

диабетът може да започне
със загнояване на ноктите

Честите гнойни възпаления по кожата и ноктите винаги са съмнителни
за скрит или начален диабет. С потта се отделя глюкоза и тя е добра среда
за развитие на агресивни
микроби. Особено опасни
при тези инфекции са златистите стафилококи, които вече са нечувствителни
към много антибиотици.
Гнойните възпаления, които те предизвикват, имат

тенденцията да се разширяват. Може да се стигне
до тежки нагноявания по
пръстите, а когато микробите проникнат в кръвния
ток, се получава сепсис.
Нужно е да си направите профил на захарта в
кръвта. Ако се намери увеличение на захарта, трябва най-напред да се лекува диабетът. При поява на
ново гнойно възпаление
е добре гнойта да се из-

следва и изолираните микроби да се проверят към
кои антибиотици са чувствителни. Едва тогава се
започва с антибиотичното лечение. Докато чакате резултатите от изследването, може да се посъветвате с хирурга си и да
вземате еритромицин, като го комбинирате и с бисептол. Златистите стафилококи често се повлияват
от такова лечение.

Опасно ли е облъчването от скенер

Продукта „Менмакс” можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
http://tonik.info/manmax/ или в аптеките.
ПрОмОциОНалНа цеНа:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)

Уредът компютърен томограф се нарича кратко скенер. При него източникът на
рентгенови лъчи се върти на 360 градуса
около тялото и се получават образи, които
веднага се обработват с компютър, за да се
създаде цялостно изображение. Скенерът
дава отлична информация при: 1. вътрешни кръвоизливи, първични тумори и разсейки, степен на калцификация при счупване на кости; 2. различни травми, процеси
в мозъка, черния дроб, панкреаса, далака,
гърдите, гръбнака.
При някои изследвания може да е нужно въвеждане на контрастно вещество,
както това се прави и при рентгеновите
снимки. Изследването трае до 40 минути,
като е нужна абсолютна неподвижност. За-

това малките деца, които не могат да стоят и минута мирни, получават лека обща
упойка. Преди години изследването със
скенер е било съпроводено с доста висока доза на облъчване. Но сега при скенерите от 3-то и 4-то поколение то е значително по-ниско и е в рамките на безопасните дози. Скенерът е скъп апарат и е
рентабилен само в големите медицински
центрове. Такива апарати у нас има в Медицинската академия – София, Военномедицинската академия, университетската
болница „Царица Йоанна” (бившия ИСУЛ),
университетските болници в Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора. Щом болният
е приет в лечебно заведение, той не заплаща процедурата.
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КУЧЕШКИ ЖИВОТ

ГАРВАНИ
И СВРАКИ

Привърши се храната във полето
и кацнаха на торище край селцето
ята гарвани и свраки свадливи
да спорят чии пера са по-красиви.
- Га-га-га – черният цвят е на мода сега! –
изкрещя шарена сврака,
подскачайки на двата си крака.
- Сврака е моето име, от женски род,
плувам по модата и не търся брод!
Когато мърша наблизо съзрели,
всички настървено към нея полетели.
За престижа и модата забравили,
лапали лакомо, та чак се задавили.
Стръвно започнали да кълват –
на престижа забравили да държат.
Заканвали се дори с пистолети
кой на кого маслото да свети...
Май тъй правят веч вси мародери,
когато по-ценна плячка се намери.
Достойнство, морал и чест
не са мода в живота им днес.
Атанас АТАНАСОВ, Бяла Слатина

ПРЕД АПТЕКАТА
Ти, който този праг прекрачиш,
и касата лекарствата ти спре,
до края болен ще се влачиш,
дордето Бог те прибере.

ГРИЖА
ЗА ЧОВЕКА

Каква ти съвест, какъв морал,
субсидии тлъсти на себе си раздал,
брадата мъдра депутатът си поглади
и реши на инвалида
и другото око да му извади.
Георги ЖУЛЕВ, гр. Бяла

Парадокс

Корупцията процъфтява
отколе в нашата държава!
А гледам – втурнали се всички
да я „премахват” (във кавички)!
За нея все ни критикуват,
но май завиждат - ми се струва!
А като се замислиш ти то тя единствено цъфти!
Пред нея гърбове превиваме ми нека да си я развиваме!
Уляна Петкова
- Дядо, ще ми дадеш ли 5 лева?
- Не.
- Тогава ще кажа на баба, че си се
писал вдовец във фейсбук.

- Дядо, кое е най-важното, като
остарееш?
- Да си пиеш гинко билобата.
- Защо?
- За да не забравяш къде са ти ракията и виаграта.

Две баби:
- Притеснявам се за моя дядо –
вчера излезе по обед и още не се

- При цялата тая немотия синът ми купи куче за 500 лева! – жалва се съседката леля Гена на приятелката си от Слави БОРИСОВ
входа на пейката пред
блока. – Някаква германска овчарка купил.
Не е ли имало българска, ами германска да
ми влачи вкъщи? Купил
и няколко торби с кучешка храна и разни ми
ти там глезотии. И представи си – този пес спи
при него в спалнята.
Синът на леля Гена е
ерген и работи на някакъв строеж. Мина – не
мина много време, и кучето изчезна. То беше
мъка, беше чудо.
- Изцяло хвърли върху мене вината, сестро! - не опази кучето и за
– продължи леля Гена, наказание сега ще ядеш
но тоя път с лека усмив- неговата храна и всяка
ка. – „Ти - каза синът ми сутрин ще се разхож-

даш в парка. После ще
купуваш хляб и мляко
и ще се прибираш вкъщи!” Ма да видиш, сес-

тро, каква храна яло
това проклето псе
- какви деликатеси.
Ям си ги и благославям този, който го отвлече. Ставам сутрин
рано, разхождаме се
със сина в парка и се
прибирам да хапна
от кучешката храна и
да пийна едно кафе с
мляко. Откога чакам
аз този кучешки живот! То едно време кучетата са живели зле,
ама сега живеят царски. Да знаех това, порано щях да го накарам да купи куче.
Така хортуваше леля Гена на приятелката си и като привърши, се намести на
пейката да чуе някоя
и друга клюка.
Димитър КАНДЕВ,
Варна

Старост нерадост

Стайко Колев, Хасково

Кой където свари,
по нас ще удари!
С данъци високи,
със цени жестоки.
И по гръб да лазим,
някой ще ни мрази!
Що сме остарели,
а не сме умрели!

Ноктюрно

Като сън минават дните –
нощите като стенвестник!
Где отлитнаха мечтите
с гордия млад буревестник?
Младен КОТИН

- По-полека, Пено! За 8 лева ще си счупиш краката.

По Георги Джагаров
„Земя като една човешка длан”
- Не си ли ти един обран бостан?
По Никола Вапцаров
„Не зная с каква е
закваска заквасен”
- Но става опасен,
ако е наквасен!

Апострофи
По Христо Ботев
„Кат мъжът ти не съм стар”
- Ела да осъмнем във някой бар!
По народна песен
„Откак се е зора зазорила”
- Властта се е позорила!

ФУТБОЛИСТ

На терена беше център-нападател,
вкъщи – на жена си слушател.

По Константин Павлов
„Агонийо сладка”
- Дано си по-кратка!
По Кирил Христов
„Крадлив народ. За плячка –
вечна треска”
- Не иска да бачка –
осмей го в пиеска!
Турхан РАСИЕВ

Жейно
ЖЕЙНОВ

ПРОЗРЕНИЕ

Ако се мислиш за безгрешен,
може да станеш и смешен.

ТЪЖНА ИСТИНА

Кажеш ли истината в очите,
може да ти вгорчи дните.

ХОБИ

На него му стига всеки ден да намига
на сервитьорката в кафене „Интрига”.
Ангел НИКОЛОВ, Исперих

ВИЦОТЕКА
е прибрал. Страхувам се да не е хукнал по жени.
- Ти пък. Не бъди толкова черногледа, може да е умрял човекът.

Двама пенсионери вървят към
публичния дом. Единият:
- Какво ще правим, ако не ни пуснат?
Другият:
- Аз повече се притеснявам какво
ще правим, ако ни пуснат.

- С Истанбулската конвенция ще се наложи и
трета тоалетна, към европейските ценности!


Баби си говорят:
- Мале, мале! Какви времена настъпиха – мойта внучка живее от години с мъж и още не са се разписали.
- Ти пък! Моят внук от години живее с мъж и дори не са се разписали.

Седи столетник на пейката пред
къщата. Минава съселянин и го пита:
- Как е, дядо Иване, можеш ли още,
можеш ли?
- Абе мога, ама няма кой да ти даде да опиташ.
Страницата подготви Невена Николова

МЕТЕОРОЛОГИЯ
Сядам да го запиша,
за да не се забрави:
който издиша –
само вятър прави...

ПОЛИТИЧЕСКО
УРАВНЕНИЕ
Дясна политика
или лява
в България е все тая,
щом може да я

управлява
и слугата на ратая.

ЗЛАТЕН
ВЕК

Днес на тоз и на онз
издигат паметник
от бронз.
За ромите е далавера.
Златен век от
бронзовата ера.
Красимир
МАШЕВ

