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Лекари искат
потребителска
такса 5 лева
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На стр. 3

СиРНи
ЗАГОВЕЗНи
18 февруари

®
Брой
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На стр. 11

Пакети ЛЕВСКИ,
за бедни НАДЕЖДАТА, НИЕ…

Год. XXVII (1285)
14.II. - 20.II.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Бардът
на народа

80 години от рождението
на Владимир ВиСОЦКи
В съзнанието на по-възрастното поколение у нас
Владимир Висоцки
е бардът, който
по време на бившия СССР и соцлагера се превърна в емблема
на дисидентството срещу ограниченията, в символ на свободата на духа.

На стр. 22

Размисли на главния редактор

Ðàçìèíàâàíå

Още 80 хил. бедни ще получат
пакети с храни и топъл обяд през
тази година. Общо 400 хил. души
ще могат да се възползват от тази услуга. Първият пакет обаче
ще се раздаде чак през март. В
момента се сключват договорите по четири позиции – доматено пюре, лютеница, грах. Останалите пакети ще се раздадат през
втората половина на годината.
Причината е, че търгът за оперативната програма за храните
бе обявен чак през ноември от
Агенцията за социално подпомагане. За тази зима пакетите
трябва да включват 17 продукта.
Целият проект е на стойност 16
млн. лв. С тях ще се купят брашно, захар, леща, ориз, спагети,
грах, лютеница, консерви с домати, олио, конфитюр и др.

145 г. от обесването на Апостола

воДата
в софия

На стр. 13

На стр. 3

простете и простени ще бъдете!

Яростният русофоб, най-слабият по рейтинг президент за
прехода, безпрекословният изпълнител на заповедите на Вашингтон, изявеният комсомолец и син на отговорен кадър
на БКП от Пиринския край отново се захвана с активна дейност в разрез с интересите на родината. Росен Плевнелиев не пропуска възможността да разсъждава по медиите за
„Времето без мен като държавен глава”! Причините да продължава да вреди са в няколко направления.

На стр. 6

На стр. 4

промяна в
системата За
пенсиониране

Предстои изчисляването на парите за старост да става не след
висене по гишета и събирането на
куп документи, а само на основата
на данните в Регистъра на осигурените лица, каза социалният министър Бисер Петков.

На стр. 2

Работодателите се „И себе си, и
Десен човек РазбРаха с властта тебе да погубя...”
ПОЗиЦия

Нашата национална обществена телевизия е
на път окончателно да се срине по рейтинг. Причината е, че част от предаванията й са манипулативни, с дефицит на професионализъм и историческа обективност. Те постепенно се превръщат в
пропагандиране на идеи, разделящи нацията. Не е
нормално програмният директор Емил Кошлуков,
известен и като подпалвач на Партийния дом, да
се обявява в „Още от деня” за десен човек. Тези,
които сме леви, трябва ли да търпим внушения,
чужди за ценностната ни система?! Ако социализмът за него е омразен, за огромната част от нашето поколение не е така. Показват го всички социологически изследвания от началото на прехода до днес без изключение.
Доколкото ни е известно, държавните служители са деполитизирани. Добре е да го знае и помни безличният нов генерален директор на БНТ, да
го отстоява и налага като стил за работа на подчинените си. Нарушение на конституцията е да
се обслужва правителството по принципа „Който плаща, той поръчва музиката”. Защото не Борисов, а ние с данъците му даваме заплатата…
„П“

Работодателите се отказват от
искането за оставка на министъра
на енергетиката Теменужка Петкова. Това стана ясно след среща
на национално представителните работодателски организации с
премиера Бойко Борисов.

На стр. 3

Сутринта на 11 март 1899 г.
вестникарчетата тичат като луди из София и проглушават минувачите с новината, че през нощта съпругата на писателя стоян Михайловски – 33-годишната райна, е направила опит
да се самоубие.
На стр. 6

Трифон Зарезан

14 фЕвруари
в народния календар свети Трифон се
смята за пазител на лозята. На този ден се
изпълняват разнообразни ритуали. рано
сутринта стопанката омесва хляб — пресен или квасник. сготвя и кокошка, която
по традиция пълни с ориз или булгур. в нова вълнена торба слага питата, кокошката
и бъклица с вино.
На стр. 11
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Пенсиите

ОТГОВАРя АДВОКАТ КРЪСТАН ВЛАДиМиРОВ – СОФиЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГия

георги хр. атанасов от стара загора в
трогателно дълго писмо
описва почти целия си
живот. Тъй като нямам
възможност да го предам цялото, ще се опитам накратко да се спра
на основните моменти в
него и най-вече ще отговоря на зададените въпроси.
Нашият читател пише,
че едва на 17 години се
оженил за жена, която не обичал. Въпреки това създал семейство, родили му
се две дъщери, които той много обичал.
Работел човекът по
строежите. Построил
къща в малък град, после се преместили в поголям град. Успял да изучи дъщерите си. Когато
момичетата пораснали, „голямата дъщеря
залюбила младеж с пониско образование, който обичаше да попийва”.
Той не бил съгласен тя
да се омъжи за този човек. Въпреки това „тя му
пристанала”. „По-малката дъщеря пък залюби
младеж, който няма и
средно образование и
не работи.” На тази осно-

подялба на жилище
ва възникнал конфликт
между родителите и г-н
Атанасов се развел със
съпругата си. Той се оженил повторно и от брака си има син. Жилището, придобито по време
на брака, останало да
се ползва

от дъщерите и майка им. Дъщерите напуснали родния дом и в него останала да живее само майка
им – бившата съпруга на
Атанасов. Тя починала и
той поискал от двете си
дъщери и природения
син да продадат апартамента и да си разделят парите. До момента
дъщерите не отговаряли на предложенията му.
И той пита какво да на-

прави, за да се разберат.
Съгласно
Закона
за наследството след
смъртта на първата ви
съпруга вие, г-н Атанасов, сте наследили от
нейната ½ идеална част
1/3. Другите 2/3 идеални
части от едната втора, са
наследени от двете ви дъщери
от първия
брак. В
момента вие
сте собственик на
4/6 идеални части от цялото жилище, а дъщерите ви са собственици на по 1/6 идеална
част. Както се вижда, вие
държите повече от половината собственост.
Към този момент вашият син от втория брак няма собственост в жилището. При евентуална
продажба на апартамента вие ще получите 4/6
от сумата. Или нагледно: ако го продадете за
60 000 лв., ще получите
40 000 лв., а дъщерите ви

от първия брак ще получат по 10 000 лв. Това ще стане, ако тримата
пожелаете да се продаде апартаментът. Може
и някой от вас тримата
да пожелае да го купи.
Тогава той трябва да изплати дяловете на останалите. Ако обаче, както разбираме, вие не можете да стигнете до съгласие за продажбата
му, тогава следва да заведете дело за съдебна
делба и там въпросът ще
се реши от съда.
Ако никой от вас не
иска да вземе жилището и да изплати на останалите дяловете им,
в крайна сметка съдът
ще изкара жилището на
публична продан. Парите, получени от тази продажба, ще бъдат разпределени по горната схема. Що се касае до това
какво ще правите вие с
получените пари за вашите дялове, това вие
ще решите. Може да ги
разпределите по равно,
може да ги дадете само на сина си от втория
брак. Ваша воля - парите са си ваши и можете
да правите с тях каквото искате.

ÏенсиЯ за деЦа с един
Ïо×инал Родител
Държавата предвижда повече деца да могат
да получават персонална пенсия до 108 лв., когато са останали с един родител. За целта от социалното министерство ще предложат промени в Наредбата за пенсии и осигурителен стаж.
„Идеята е да се въведе по-висок подоходен критерий, който да е близък до този за получаването на семейни помощи – 400 лв.”, съобщи социалният министър Бисер Петков.
Сега за отпускането на тези пенсии е въведено изискване годишният доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход - 75 лв., за последните
12 месеца.
Омбудсманът Мая Манолова лично се зае с каузата повече деца да имат право на персонална
пенсия. Тя ще напише предложение до Министерския съвет да отпадне изискването за осигурителен стаж на починал родител за получаване
на наследствена пенсия, ако е на възраст до 25
г. В момента се изисква той да има стаж поне 1
година. Манолова предложи също да се въведе
по-висок подоходен критерий при определянето на персоналните пенсии за деца.
От тази година се увеличиха детските надбавки. За едно дете вече е 40 лв. на месец, за
две – 90 лв., а за три – 135 лв. Право на детски
имат семейства с доход до 400 лв. на човек от
домакинството. От 2018 г. обаче надбавката е
и за семейства с месечен доход между 400 и
500 лв. на глава, като при тях помощта е 80%
от редовната. „Така още 20 хил. семейства ще
могат да получават тази помощ”, припомни
Бисер Петков.

промяна в системата ”Ìиñиñ Áаáа” 2018
За пенсиониране

От стр. 1
Той допълни, че и сега заявлението за отпускане на пенсия може да се подава по електронен път.
„Догодина отпада и ангажираността на работодателите да издават удостоверенията, известни като
УПИ 2 и 3 за времето след 2000 година. Така вече
ще се ползват данните в Регистъра на осигурените лица“, уточни Петков.
Той потвърди, че от началото на 2019 година няма да се вземат под внимание трите години доход
преди 1997 година при изчисляване на пенсията.
Досега този доход се осигуряваше с документи на
хартия. „Така от началото на 2019 година пенсията ще се изчислява само от осигурителните вноски
след 1997 година, за което има данни в регистъра
на НОИ“, допълни министърът.
Според него така ще се улесни подаването на документи за пенсия, което ще може да става изцяло
по интернет, а и ще се направи отпускането на пари за старост прозрачно и ясно за всеки.

Навръх Бабинден избраха
за девети пореден път найкрасивата баба на България –
„Мисис Баба“ 2018.
Титлата "Мисис Баба" 2018 г.
заслужи 71-годишната анета
Паскалева, която е инженер и
баба на две внучета - деца на
единствения й син. Нейни подгласнички станаха Мариана
Марчева и Мария веселинова.
Над 120 кандидатки от цялата страна заявиха желание да
участват в надпреварата.
Миналогодишната победителка „Мисис Баба“ 2017
– лариса иванова, предаде
своята корона на „Мисис Баба“ 2018. участие в надпреварата взеха над 15 държави, сред които сингапур, испания, филипини, канада,
Юар, австралия, Малайзия,
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русия, индия, швейцария, обединено кралство, канарски острови, латвия, лас Палмас,
България и др. Домакин беше първата „Мисис Баба“ 2010 – капка
амзина. събитието по
традиция имаше и благотворителен характер.
средствата бяха предоставени на кгБ – клуб
на готините баби. в найинтересния тур с талантите всички участнички
блеснаха с изпълненията си. Те пяха, танцуваха, рецитираха.
журито бе в състав: капка амзина, снежана спасова, анелия Петкова, велина Евтимова, Татяна
Трайкова, ваня георгиева,
Мариана Маринова, иван
рупчин, Нели Пандилова и
Мадлена иванова.

АКО тОВА е деМОКрАЦиЯ, БЛАГОдАриМ!

П

арите ви са малко, защото живеете дълго”, четем в бр. 2 на вестника.
Не зная дали това е
заглавие на автора или
на редакцията. Ужасяващо е обаче да се пи-

ше така. Пък и е невярно. Сред европейските граждани българите имат най-ниска продължителност на живота - 74,7 години (71,2 за
мъжете и 78,2 за жените). При положение че

продължителността на
живота в Испания е 83
години, а в Италия 82,7
години (справка в интернет). Така че нагла
лъжа е това, че пенсиите ни са най-ниски, защото живеем най-дълго.
Истинската причина
е престъпната приватизация, когато хиляди
предприятия бяха продадени и машините и
съоръженията им изнесени в чужбина или
предадени за скрап.
Ликвидирано беше кооперативното земеделие и земята бе разбита на милион дребни

парчета. Настъпи голяма безработица. Повече от милион и половина предимно млади
и образовани българи
бяха принудени да емигрират. Народът обедня, докато малък брой
бизнесмени, банкери,
арендатори и най-различни мутри бързо станаха милионери. Както
и някои от политиците.
И днес управляващите ни политици правят
всичко възможно да се
скъси животът на хората и да се намали времето за получаване на
пенсия. Много от възрастните хора при пла-

теното здравеопазване
не се лекуват и преждевременно напускат
този свят. Непрекъснато увеличават стажа и
възрастта за пенсиониране.Парите за пенсии
все не достигат. А на наша територия са настанени напълно безплатно американски бази и
най-различни центрове. Изпращаме войски
зад граница в интерес
на чужди държави. Налагат ни увеличение
на военните разходи и
превъоръжаване на армията със западно въоръжение.

„Ние,
народните
представители…провъзгласяваме своята
решимост да създадем
демократична, правова
и социална държава…”,
пише в Конституцията
на Република България. Но днес България
не е нито правова, нито социална държава.
А ако демокрацията се
състои само в това да
може свободно да говорим, без да ни чуват
управляващите, и да ходим където си искаме,
благодарим!
гутьо сиМЕоНов,
софия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Лекари искат 5 лева
потребителска такса
Всеки пациент, независимо дали е пенсионер или работи, ако е
получил извънболнична медицинска помощ
от лекар, да заплаща
пълния размер на потребителската такса. А
при нужда да иска пълното или частичното
възстановяване на сумата от службите на Министерството на труда
и социалната политика.
Това предлагат от Българския лекарски съюз
в писмо до министъра
на здравеопазването и
управителя на НЗОК.

"Беше въведена разпоредба, която затруднява изключително
много медиците. Според нея в отчетните си
финансови доклади в
края на месеца те трябва да посочват номера
на касовия бон, издаден за извършената услуга. Допреди няколко
дни нямаше указания
как точно трябва да се
случва. Това е чиста административна работа.
Ние сме лекари! Няма
да вършим работата на
държавата!", категоричен бе главният секре-

тар на БЛС д-р Стоян
Борисов.
Той настоя потребителската такса за извънболничната помощ да
бъде 1% от минималната работна заплата,
а за болничната помощ
- 2%. Така първата става 5,10 лева, а втората
10,20 лева.
"Потребителската
такса има 2 функции –
да ограничи ненужните
посещения при лекаря
и да допълни приходите му. В момента тя не
изпълнява тези си роли, тъй като по-голяма-

кРАТКИ
ВЕСТИ
За чист въздух

та част от пациентите са
освободени от тази такса. Лекарите не заслужават такова отношение
от страна на държавата. НАП има цялата информация от касовите
апарати. Не би трябвало втори път държавата
да иска същата информация", обясни председателят на УС на Центъра за защита на правата

в здравеопазването д-р
Стойчо Кацаров.
Той недвусмислено
заяви, че трябва да се
премахне монополът
на здравната каса и така пазарът щял да урегулира сам системата.
Защо да не е допустимо един лекар да обяви
по-висока потребителска такса, а друг – никаква, запита медикът.

Две трети от Работодателите се разбраха с властта
България са
икономическа
пустиня

Около 2/3 от територията на България са икономическа пустиня с малко на брой оазиси. Това разкрива
проучване на Института за пазарна икономика (ИПИ).
Според доклада на ИПИ, озаглавен "Икономическите
центрове в България", 86% от цялото производство на
страната са съсредоточени във и около 20 от по-големите градове начело със София. Магистрала "Тракия"
и по-добрите пътища на юг от Балкана оформят "топла
връзка" по линията София - Стара Загора - Бургас и точно край нея се намират най-големите и като територия,
и като производство зони на страната.
А лошите пътища на север от Стара планина са една
от водещите причини за изоставането на тази част от
България, коментират авторите на проучването. В Северна България тук-там има "острови" на икономическа активност - около Козлодуй (основно покрай атомната централа), Плевен, Габрово и Севлиево. Те са заобиколени от големи територии, където предприятия
почти няма и безработицата е висока. Пò на изток като
производствени средища се отличават Варна, Шумен и
Търговище. Козлодуй впрочем е национален шампион
по високи заплати - през 2015 г. средната заплата там
е била 1465 лв. при 1174 за столицата. В челото е и по
ниска безработица.
Естествено столицата е ядро на най-големия икономически център в България. София е №1 по територия,
население, инвестиции, продукция и по заетост, като
"засмуква" работна ръка от всички съседни общини
начело с Перник. Този мегацентър дава 43% от цялото
производство на България. Едно от обясненията е, че
тук са съсредоточени 55% от всички преки чуждестранни инвестиции. Освен това в София е и най-голямата
концентрация на образовани хора - една трета от населението са висшисти спрямо 1/5 средно за страната.
Център Пловдив е вторият най-голям в страната. Той
обхваща 12 общини и в него се генерира близо 1/10 от
производството. Той е и сред най-бързо развиващите
се. В 20-те икономически центъра работят 75% от всички наети в икономиката, сочат данните за 2015 г. В същото време в тях живеят 62% от населението, посочват
още икономистите. Сериозна причина за дебалансираното икономическо развитие е липсата на финансова
самостоятелност на общините. Те са зависими от централния бюджет, който определя "порциите”. Другата
голяма причина е липсата на държавна политика при
изграждането на икономически структури и съответната инфраструктура. Прословутата програма за развитие на Северозападна България, Странджа и други изостанали райони си остава голо обещание.

От стр. 1
Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев заяви, че срещата
при премиера е ползотворна, като на
нея е постигнато съгласие за дълбоки
реформи. Ще има законодателни промени в началото на март. Ще се увеличи приходността. Дружествата ще предлагат профилирана енергия на пазара 12 часа нощна и 12 часа дневна енергия.
Правителството ще забърза разговорите
за прекратяване на договорите с американските централи. Разпределителните
дружества - да купуват толкова колкото
им е необходимо. Промените почти напълно ще либерализират свободния пазар, като целта е да има множество продавачи на енергия, а цената да бъде пазарна, заяви Добрев. Ние сме изключително доволни от проведената среща и
постигнатите резултати, каза председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев. Получихме една сериозна подкрепа от премиера и министрите

Я

нуарските сметки
за потребителите
на вода в София
са по-високи от тези
преди година. Това показват няколко фактури
на частни лица, публикувани в електронните
медии. Поскъпването е
не само в цената на кубичен метър - от 6,24
на 7,01 лева, както е в
един от случаите. То е
и в отвеждането на питейни води, като скокът
тук е огромен - от 1,38
лева на 2,53 лева. Какво обяснява тази разлика от над 1,20 лева за
количеството от 6 кубични метра, не е ясно.
Също така не е ясно
какво налага поскъпването и на третия компонент - пречистване на
отпадни води. Фактурата от февруари 2017 г.
за 6 кубични метра показва цена от 1,50 лева,
а тази от януари 2018 г.
с лев повече - 2,50.
Парадоксът е, че водата поскъпва със 77
стотинки, докато двете други плащания поскъпват с над 2,20 лева
за едно и също количество потребена вода. Та-
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да направим пазара на електроенергия
възможно най-прозрачен. С този закон,
който ще се направи, със съществени
промени можем да имаме и краткосрочен, и дългосрочен резултат. Един добър диалог се получи и имаме съгласието за всички мерки, които предлагаме.
Целта е да има колкото се може повече производители на електроенергия
на пазара, тъй като в момента има само
двама – "Марица изток 2" и АЕЦ "Козлодуй". Това не е достатъчно, за да няма
изкривяване на пазара - трябва да има
една борса с повече фирми, за да се говори за свободен пазар и конкуренция,
заяви Домусчиев. Той уточни, че през
следващите две седмици ръководствата на работодателските организации ще
обсъждат резултатите от срещата и всяка от тях ще реши дали трябва да има
протест на 28 февруари. Да се надяваме,
че протести няма да има и ще има добри резултати от тази среща, каза още
Кирил Домусчиев. Цената на тока за домакинствата засега остава без промяна.

Водата в София
ка общо сметката за вода при едно и също количество от февруари
2017 е поскъпнала с около 70%
през януари 2018 г.

В
цитирания
случай става дума за
малка сума,
защото посоченият
пример е
на консуматор с малки количества. Разликата в
цените ще бъде драстична за големи консуматори. Толкова скъпа
вода без никакви реални мотиви, освен
известни само на КЕВР
аргументи, ще затрудни живота и бюджета и
на пенсионерите, и на
социално слабите.

Няма как драстично поскъпване от този
вид да не бъде забелязано. Шефът на КЕВР
Иван Иванов знае какво прави. Наближава
краят на концесионния договор, сключен
от кмета Стефан Софиянски и вдигнал цените
на водата до невероятни нива при условията на водоснабдяването в столицата.
Вероятно това е
мотив на концесионера да увеличи, колкото
може, приходите си до
изтичане на концесията. Това обаче става на
гърба на потребителите от столицата и със
съдействието на КЕВР,
Столичната община и
правителството.
Оправдания много,
но истината е една водата поскъпна драстично в София. Има ли
кой да защити потребителите от своеволията на концесионера,
поощрявани от институциите? Въпросът е
чисто риторичен.

135 млн. лв. ще даде
София за купуването на
142 автобуса на природен газ и 20 електробуса. В столицата ще тръгнат и 13 нови трамвая.
Работници
без договори

12 работници без договори в Банско и Разлог спипаха трудовите
инспектори. Съставени
са общо 13 акта за нарушение на трудовото
законодателство.
Безплатен обяд

Видин ще храни 700
души с топъл обяд. Услугата ще бъде предоставена от 1 март. В момента общината дава топъл обяд на 148 души.
Продават болница

Кметът на Нова Загора
Николай Грозев предлага общинската болница
да бъде приватизирана.
Той подчерта, че преките
и непреките финансови
и счетоводни загуби на
дружеството се увеличават непрекъснато.
Отказаха добива
на газ в Добруджа

Експертният екологичен съвет към РИОСВ –
Варна, не одобри разработването на находище
„Спасово” в Добруджа
за проучване и добив
на природен газ.
Бензинът скочи
Между 5 и 10 стотинки скочиха цените на горивата през последните дни.

б и с е ри
Умората между власт и
народ е налице и тя е взаимна. ГЕРБ е брутално провинциално обстоятелство
за всички извън „каузата”,
които се питат има ли изход.
Д-р Николай Михайлов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
КОМЕНТиРАМЕ

Кипърците преизбраха
Никос Анастасиадис

На 4 февруари 550 митрис Христофиас.
хиляди избиратели в Малас подава оставка
Република Кипър бяха от поста през октомпризовани да се явят ври 2012 г., когато репред урните, за да из- ши да се кандидатира
берат държавния си за президент. Тогава
глава. От тях гласува- получава 43% от глаха 73%, с 10 на сто по- совете на втория тур
малко от предишни- през 2013 г. И това бе
те избори през 2013 висок резултат с огг. Кандидати за пре- лед на силното недозидентския пост бяха волство сред общестдосегашният държа- веността от правителвен глава Никос Ана- ството на Христофиас.
стасиадис и предстаПривлекателността
вителят на левицата на Малас е в това, че
Ставрос Малас, които населението на острона 28 януари на пър- ва не го смята за провия тур получиха най- дукт на кипърската помного гласове – 35,5% литическа машина, опсрещу 30,25%.
ределяна от много изНа балотажа Ана- биратели, особено от
стасиадис взе 56%, а по-младите, за корумМалас – 44%. Всъщност пирана и неефикасна.
това бе повторение на Ориентираната му вляизборите отпреди 5 го- во политика и предподини, когато Анастаси- читаната от него социадис надви Малас, ях- ална държава допадат
вайки вълната на гне- на мнозина. Относива на избирателите от телната му неопитност
икономическата кри- обаче се прояви на теза, с която подкрепя- левизионния дебат с
щата го партия АКЕЛ, Анастасиадис, в койупрато не
влявабе убела тогадитева стрален по
ната, не
въпросе спраса
за
ви.
сложП е т
н а т а
годиполини потика на
късно
прего50-говорите
Анастасиадис и Малас
дишниза обеят Малас се надяваше диняване на острова.
да обърне резултата
Никос Анастасиадис
срещу 71-годишния от десетилетия е водеАнастасиадис, пред- ща фигура на кипърставяйки се за млад ската политическа сцелидер, който ще даде на като лидер на Демоглътка въздух на при- кратическия сбор - втотиснатите от кризата рата по сила партия, на
домакинства.
който пост е преизбиМалас е израснал в ран пет пъти. Депутат
Пафос, където негово- става през 1981 г. и е
то семейство се пре- народен представител
мества, след като бя- до 2013 г., когато осъга от своето село Айос ществява амбицията
Сергиос през 1974 г., си да стане президент с
когато турското на- избирателна подкрепа
хлуване разделя Ки- от 57,4%. Дългото му
пър на етнически по- председателство на
казател. Става доктор парламентарни групи
по генетика в Лондон- му позволи да създаде
ския университетски широка мрежа от конколеж и започва ра- такти с чужди политибота като изследова- чески лидери, което
тел. След 14 години, укрепваше държавнипрекарани в Обеди- ческите му умения.
неното кралство, през
Кипърци свързват
2001 г се премества с икономическото възжена си и четирите си становяване на страдеца в Кипър., където ната с президенствапродължава своята ра- нето му и го предпобота в Кипърския ин- четоха пред по-мластитут за генетика и из- дия Малас. Очакват съследване. Включва се в що да доведе до успеполитиката на страна- шен край преговорита през 2011 г., когато те с лидера на кипърбе назначен за минис- ските турци Мустафа
тър на здравеопазва- Акънджи за обединенето в администраци- ние на острова.
ята на президента ДиЦветан илиЕв

Български

От стр. 1
На водещо място естествено е стремежът
да се руши авторитетът
на независимия Румен
Радев с необоснована
критика срещу оценените от обществото успешни първи негови 360 дни
на високия пост. Следва
началото на нормализацията на отношенията с
Русия, които са от стратегическа важност не само за страната ни, но и за
Европа.
Поканата към Владимир Путин да посети България по повод 140-годишнината от

освоБоЖДението

подейства като червен
байрак на луда крава за
провалените „автентични” десни. Те, неуспели
да влязат в парламента, развиват бурна партийно-организационна
работа със средства от
фондации, свързани със
Сорос и милионера
Иво Прокопиев, подсъдим по дело за ощетяване на държавата
с крупни суми. Стопанинът на Кремъл едва
ли ще загърби нанесените обиди и предателства от „водачите” на бившите братушки. Основание за отказ е и предизборната кампания, в която той участва за пореден мандат. Но ще дойде
Всерусийският патриарх
Кирил, което също дразни лъжеправославните
християни, захласващи
се по католицизма. Роско, преди да се отправи
да чете лекции в Бостън,
напомня за ориентацията и членството в НАТО,
задължаващи да гледаме на великата славянска страна като на евентуален враг. Тук е мястото да огласим позицията
на Доналд Тръмп по повод разчистването на нашия регион от влиянието на Москва: „Хвърлихме стотици милиони долари, за да изгоним руснаците от Балканите, и
така ги освободихме за
мюсюлманското нашествие! Не съм много сигурен кое от двете е по-добро за САЩ…”
След няколко публични изяви Плевнелиев,
щастлив, че ще „остане
в историята с делата си”,
заклейми „агресивната
северна сила, заплашваща мира в света”! Явно
решил, че това е недостатъчно, направи странни изявления по темата в

Общество

ващи конкретното престъпление – укриване на
договор за поддръжка
и ремонт на наши бойни самолети с производителя им. Приземени,
миговете стоят в хангарите, поляците нямат лиценз да ремонтират въпросните двигатели, но
земеделецът трудовак,
изпълнявайки държавната линия, отрязва квитанцията на руснаците…
Подобно чудо – да се
гази законът, изхождайки от политически съображения, се случва само в изключително недемократични страни.
Според конституцията
съдебната власт е категорично независима. Не
така обаче мисли ястребът от Гоце Делчев, несторил нищо добро за
родния си град, докато
„решаваше проблемите
на държавата”. Сигурно
игнорира съгражданите

„поЛоЖитеЛните
новини”

фабрикувани от кабинета и разпространявани периодично. Колкото
по-зле живеем, толкова
по-обилно е заливането с
цифри и данни, „доказващи” „неуморната работа
на правителството”. Излизат доклади на Международния валутен фонд и
„Евростат” с убийствени
показатели за сива икономика и корупция. От
32 държави България е
на първо място по дял
на отклонени от бюджета средства – 29,6 на сто.
За съюза ни нормално е
процентът да е около 15.
Във всички соцдържави
той е с 10 пункта под нашия. Изводите отново са,
че сме най-бедната и найкорумпираната държава на Стария континент.
Между 10 и 15 милиарда се въртят „на тъмно”.
От тях не постъпват ни-

14.II. - 20.II.2018 г.
Обявените излишъци
са съшити с бели конци.
Шумно рекламираните 2
млрд. са предварително
заложени с пропагандна
цел. Те дават възможност
на Борисов да се прави
на Дядо Коледа и да раздава милиони за сваляне на напрежението и за
издигане авторитета на
гербаджийските кметове. Подобна щедрост е
незаконна! Не е нормално в парламентарна република еднолично да се
дават средства без санкция на Народното събрание. Опозицията настоява да се извърши ревизия на правителството
от Сметната палата. При
приемането на бюджета
всеки лев задължително се доказва като необходим. Разчетите се правят от експерти. Разправията в пленарната зала
често е до среднощ. Не
минава седмица и премиерът развързва кесията. Интересно, с какво
успокои шефовете на
работодателските организации, наострили
се за сериозното поскъпване на промишления ток? Дали най-после
няма да бъде изпълнена
заканата за санкции срещу американските тецове, дотирани от държавата. Крупният бизнес бе
планирал поне 10-хиляден митинг на 28 февруари. След срещата с омайника Борисов кротнаха.
Това също е тоталитарен
стил на ръководство, несъвместимо с пазарната
икономика. Силово ще
се постигне примирие
до края на домакинството на ЕС, а после…? Повече от година платените два ядрени реактора
за АЕЦ „Белене” ръждясват на склад. Ако въпросната централа не бе спряна заради слугинажа на
гербаджиите пред Брюксел и САЩ, проблемите
с електроенергията щяха
да са решени поне за още
50 години напред.
Разминаването на реалния живот с измислено-пропагандния е затормозяващ развитието
фактор. Пропастта между властниците и обикновените хора е очевадна и расте. Важни социални теми се замитат под
продраната черга. Бедността е непреодолима.
Властта е слаба, готова
на всякакви отстъпки, за
да оцелява и демонстрира стабилност.

Ðàçìèíàâàíå

съДеБната ЗаЛа

и превърна делото срещу уникално слабия военен министър Ненчев,
довел армията до колапс, в пропагандно мероприятие. Щом има камери и журналисти, бившият президент не пропуска да хвърля поредна
кофа с кал срещу Русия.
Недопустимостта на подобно поведение изнерви прокурорите, доказ-

си заради бесепаря кмет,
избиран почти от началото на прехода до днес.
Призован за свидетел, с
тон на евангелистки пастор Роско подчерта важността на преориентацията. Тримата адвокати
на подсъдимия бяха безпомощни да го прекъснат. Според компетентни
юристи той не е изписал
вежди на съидейника си,
а му е извадил очите. Не
се опитваме да влияем на
обективността на магистратите. Но военни пилоти споделят, че Ненчев е
катастрофирал авиацията и още доста време тя
няма да бъде ефективна.
Особено след скандала с грипените, които са
шведски. А Швеция, както е известно, пренебрегва членството в НАТО.
Росен Плевнелиев е
свободен гражданин и
има право на мнение.
Лошото е, че то не е негово лично. Усещането е,
че е платен говорител на
външни сили, преследващи свои цели, разминаващи се с интересите на България. И още
– той казва онова, което Борисов в качеството
си на премиер от дипломатични съображения
не може да прави. Прозрачна и мръсна е тази
игра. С наближаването на
3 март нищо чудно тя да
загрубее съвсем. Колко
добре би било за днешните управници не казаци от Дон, а конвои от
Тексас да са нашите освободители от турското
робство. Такива празненства щяха да спретнат, такива евро гости да поканят, че седмици наред
щяхме да се веселим по
площадите, развели американски знамена!
Друг любопитен момент са

какви такси и данъци. Потъват в знайни и незнайни джобове. За сравнение ще посочим, че около 10 млрд. са заделени
годишно за пенсионерите. Ако администрацията
гледаше съвестно задълженията си, можеше да
са двойно повече и преминалите в заслужен отдих да сме с променена
съдба…
За да не мислим

опоЗиЦионно

премиерът демонстрира познания по метода
за отчитане контрабандата на цигари. Те са акцизна стока и заедно с
горивата дават 5 млрд.
лв. приход. Смехотворно е да се броят празните кутии с бандерол
в контейнерите за смет.
Ами ако пушещият „черна борса” си пали печката с тях или ги хвърля където му попадне, тогава
данните ще са абсолютно неверни. Има научни
подходи. Преди година
например са облагани
с данък 51 тона тютюн.
През 2017-а те са били
само 16 тона. Разликата в
суровината като нищо се
преработва в нелегални
цехчета. Почти няма пазар в страната, на който
да не се предлагат евтини папируси. Поради пословичната бедност те са
предпочитана и търсена
стока.

Странно е поведението на пенсионерските съюзи.
Моментът е изключително подходящ за действие.
Поне изравняването на минималната пенсия с определения минимум за оцеляване е възможно. Обещаваха го и патриотите, преди да захапят кокала на
държавните благини. Увеличението на парите ни с
50 на сто е обосновано при брутен вътрешен продукт от 100 млрд. и над 10 млрд., оттичащи се в паралелна държава. Тези, които мотивирано искат и
отстояват правото си на достоен живот организирано, постигат положителни резултати. Напомняме на лидерите на пенсионерството истината, че
без борба няма победа!!!
Петьо ДафиНкиЧЕв

14.II. - 20.II.2018 г.
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Ïîäâèã, íåïîäâëàñòåí íà âðåìåòî Лозята край Бисерци
станаха пасища

По повод 140 години
от Руско-турската освободителна епопея и освобождението на Пловдив в седалището на
Международната академия по журналистика
„Европрес” в Пловдив се
събраха много граждани, журналисти, културни деятели, общественици, млади хора.
Събитията през 18771878 г. на Балканите са
отразявани от 47 журналисти от Русия, Прусия, Северна Америка,
Англия, Франция, Австрия, Швеция, Италия,
Испания и Румъния. Техните репортажи и информации са помествани в над 100 печатни издания в света.
По инициатива на
академията бе поставен
паметен знак на военни-

те кореспонденти в мемориалния кът „В дълг и
памет”. Тези военни вестоносци са предходници на журналистиката в
освободена България.
Президентът на академията Георги Найденов произнесе кратка,
но прочувствена реч, в
която нарисува с думи
подвига без давност на
руските богатири. Това
е и заглавието на наскоро излязлата му книга „Подвиг без давност” специално приложение
към обществения вестник „Светът без грим”.
С едноминутно мълчание и поднасяне на цветя пред мемориалния
кът беше почетена паметта и изказана признателност към освободителите - безгробни и безкръстни, но ос-

Дойде Трифон Зарезан, който по традиция в селата край Бисерци се честваше с радост и веселие.
Сещам се по този повод, че през 60-те години на
миналия век лозарството нашироко бе навлязло
в района на Бисерци, ангажирана бе много голяма работна ръка. Първите кооперативни лозя се
появиха през 1959 г. на площ от 100 дка, по-късно
до 1975 г. нараснаха до 1000 дка. А какво грозде
се раждаше - все високодобивни сортове – винено
и десертно, болгар, ркацители, сензо, димят, гъмза, памид, хамбургски мискет. Конструкциите бяха
телени, пригодени за механизирано отглеждане.
Имаше години, когато добивът на грозде дос-

танали живи в сърцето на България. Защото
победоносните залпове
на Руско-турската освободителна война представляват поврат в новата история на България и предпоставка за
прогресивното истори-

Ñðåùà ñ ïèñàòåë
По покана на председателя на ЛС "Реката и приятели" Мариана Стоянова писателят Георги Балабанов
посети Силистра. В регионалната библиотека "Партений Павлович" той проведе рецитал по свои произведения.
Писателят живее и
твори в Генерал Тошево, Добричко, откъдето е родом. Завършил
ССТ в Добрич с отличен успех като младши агроном, а след това български език и литература в София.
Работил е като главен редактор на в.

"Добруджански глас".
Има издадени множество книги с разкази,
стихотворения и няколко пиеси.
Занимава се с краев-

едство и е зам.-председател на Независимите
български писатели. От
дълго време обработва
нивите на Генерал Тошево като арендатор.

ческо развитие. Един
подвиг, неподвластен
на време, епоха, правителства. Екзюпери беше
казал, че важните неща
не ги виждат очите, а
сърцето...
радка аТаНасоваТоПалова
Той е единственият писател в България и по
света, който обработва земя.
На срещата присъстваха много почитатели,
които се изказваха и задаваха въпроси.
Авторът получи грамота от библиотеката
и много цветя и подаръци. След това Георги Балабанов се срещна с ЛС "Реката и приятели", където сподели своите бъдещи планове. Донесе голяма
дъхава добруджанска
пита. Той сподели, че
се гордее, че обработва земя, и допълни, че
няма нищо по голямо
от хляба.
йорданка жЕкова,
силистра

тигаше до 500-600 кг от декар. Когато започна
механизираното обработване, добивът достигна
до 1200 кг. Имаше реализация за винпром и за
външния пазар.
Спомням си колко труд бе хвърлен през първите лозарски години, когато цялата обработка
ставаше ръчно. Редовното пръскане се правеше
от 40 мъже с гръбначни пръскачки. Ръчно се извършваше и окопаването, изнасянето на пръчките
извън парцелите, брането и подреждането на готовата продукция. Когато операциите започнаха
да се извършват механизирано, масивите станаха по-големи, подобри се сортовият състав, увеличиха се и добивите.
Сега обаче тези лозови поля са само спомен.
Те са превърнати в пасища и земеделски площи.
Но в паметта на хората останаха добрите и весели години, когато Трифон Зарезан се честваше
съчетано с Деня на лозаря.
Божик косТов, с. Бисерци

Не ВЯрВАХМе, Че ще Се
СрещНеМ СЛед 40 ГОдиНи

Йордан и Надка с внука Йордан

На гости съм на Йордан
и Надка Димитрови в с. Априлово, Софийско, на сладки приказки. Семейството е
от добри, сладкодумни хора, с часове ми разказват за
свои неща. Те са пенсионери, тя на 61, той на 64 г., живеят в гр. Елин Пелин, но всеки ден са тук, родното място на Надка. Тя ми споделя
как от няколко години вече
си създали традиция да се
търсят и намират някогашните ученици, да се срещнат,
да празнуват заедно. През
2017 г. се събрали в Рупите, в Петрич, при Младен и
Петранка, нейни съученици.
Срещата им се превърнала в
празник, било много весело,
припомняли си мили спомени от онова време. Накрая
имало заря до басейна, запалили голямата торта и си
дали дума да се събират всяка година.
Надка е завършила керамичното училище в Гара
Елин Пелин. От доста годи-

ни не е виждала свои съученици, но спонтанно решили
след 40 години от завършването да се потърсят и да
се съберат. Имаме вече на
всички телефоните, радостно ни е, като се открием и
съберем, за да се видим какви сме след толкова години,
споделя Надка.
Йордан е завършил също в Елин Пелин техникум
за двигатели с вътрешно горене, цял живот работил като шофьор. Някога служил
като войник в Лом, 40 години
след войниклъка се открили
някогашните набори и решили да се срещнат. Търсили се един друг, направили
си обща среща на уволнените още през 1975 г. Не вярвах, че ще се видим след 40
години, но се случи, разказва развълнуван, припомнил
си стари истории от онова
време Йордан. Надка поднася ухаеща баница, става ти
благо и от приказките, и от

баницата, и от плодовете на
техния труд. Докато ми разказват, в обширната им градина работят синът Георги и
снахата Цветелина. Край тях
е и малкият Йордан, кръстен
на дядо си. Те са в защитни екипи и работят на пчелина. Учудващото е, че малкият 8-годишен Йордан не
се страхува от пчелите, знае
какво и как да прави под вещото ръководство на родителите си. От няколко години е свикнал да им помага
за кошерите. Трудолюбиви
и сърдечни хора, всички работят в градината в Априлово. Приготвят изключително вкусен мед. Надка отскача до градината и докато е
там, я ужилва пчела. Тя бързо отива до чешмата, облива мястото със студена вода, после го натрива с чесън
и болката отминава. Е, болезнено е, но пък е и полезно, казва с усмивка тя.
Дарина НЕНова

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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а простиш и да
забравиш обидата в наши
дни често се приема
за слабост или малодушие. По-лесно е да
изсипеш гнева си върху този, който те е наскърбил, отколкото да
се опиташ да разбереш защо го е направил и да му простиш.
Християнското учение издига прошката като най-голямата
християнска добродетел, плод на Христовата любов към
ближния и към врага,
който ни е причинил
страдания.
Неслучайно всяка
година в навечерието на Великденския
пост на християните
се дава възможност
да поискат прошка и

Женски
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Простете и простени ще бъдете!
да простят. „На вечернята в православните храмове срещу началото на поста, наречен Света Четиридесетница, християните
си разменят „братско
целуване” с думите:
„Прости!”, „Простено!”
– пояснява отец Климент Харизанов от столичния храм „Преображение Господне” и допълва: „Ние си прощаваме и така с облекчено
сърце и освободена съвест навлизаме във Великия пост. Така християнските добродетели като молитвата, покаянието и смирението дават добри плодове, но е необходимо от
все сърце да сме прос-

тили на всички. Християнинът не чака някой да
поиска прошка от него,
той пръв подава ръка и
иска прошка, макар и да
са го наскърбили.
Така ни учи нашият
Спасител, който казва:
„Простете и простени
ще бъдете”, „С каквато мярка мерите, с та-

кава ще ви се отмери”,
„Ако простите на човеците съгрешенията им,
и вам ще прости Небесният ви Отец. Ако ли
не простите, и вашият
Отец няма да ви прости”. Исус Христос ни е
дал пример как трябва да прощаваме. Той
прости на своите мъ-

чители и убийци греховете, докато беше
на кръста и изпитваше нечовешки мъки и
страдания. В житията
на светиите много са
примерите как християните се молят за
тези, които ги измъчват. Затова казваме, че
християнството е религия на всеопрощението.”
Традицията повелява по-младият да иска
прошка от по-възрастния. Вечерта на Сирни заговезни - деня за
прошка, цялото семейство се събира и помладите искат прошка
от възрастните.
„Може да се каже, че
това е един двустранен
спасителен процес, в
който присъстват два
компонента – продъл-

14.II. - 20.II.2018 г.
жава отец Климент.
- От едната страна е
прошката, а от другата - покаянието. Редно
е покаянието да предшества прошката. Но
пък християнската любов изисква винаги да
прощаваме на човеците, без да се интересуваме от това дали те са
се покаяли.
Ето защо прошката
символизира християнската любов. Един от
нейните аспекти е всеопрощението.
Когато св. апостол
Павел говори в посланието си към коринтяните за любовта, казва:
„Любовта всичко прощава, без да иска нищо
от своя страна. Тя прощава, понеже е любов,
а християнската любов
е безкористна.”

„И себе си, и тебе да погубя...” за вашата трапеза

От стр. 1
Лекарите смятат, че няма опасност за живота й,
но временно ще остане
сляпа. Засега цялата е в
синини от триене с вълнени парцали и от удари
по тялото й, за да се засили кръвообращението.
Потресен от случилото се,
самият Михайловски също
поискал да сложи край на
живота си.
Няколко дни преди да
се реши на тази отчаяна
стъпка, Райна записва в
дневника си: „Ти си много
погълнат в любимата работа. Не ти остава никак
време за мен.” По това време Михайловски действително е много зает, и то
не само с писане. Той е за
трети път депутат и от трибуната на Народното събрание води безкомпромисна борба срещу политиката на Фердинанд, а от
страниците на печата непрекъснато защитава Вазов от хулите на модернистите. На всичко отгоре му
е завъртяла главата една
засукана и напориста дама, която си е извоювала
правото да чете и да коментира работите му, преди той да ги е дал за печат.
Тя е французойка, казва се
мадам Стойчева-Ламбрам
и е съпруга на столичния
лекар д-р Стойчев. Мадам
явно е имала литературни
интереси, защото непрекъснато кани у дома си писателите от кръга „Мисъл”
– д-р Кръстев, Яворов, Славейков и Петко Ю. Тодоров. Друг път кръгът гостува у Михайловски, но тя
присъства и там и без да
се притеснява от Райна,
безцеремонно ухажва съпруга й.
Съвременният българин свързва името на
Стоян Михайловски само
с текста на всеучилищния
химн „Върви, народе възродени”, а той е автор и
на блестящи сатирични и
философски произведе-

Стоян Михайловски и съпругата му Райна
(вляво), д-р Кръстев и жена му Рада
ния, на басни и епиграми. Роден е през 1856 г.
в гр. Елена. Син е на големия възрожденски общественик и учител Никола Михайловски и племенник на митрополит Иларион Макариополски. Завършил е Френския султански
лицей в Цариград и право във Франция. Бил е доцент по всеобща литературна история във Висшето училище (днешния Софийски университет), но е
уволнен заради една негова статия – „Потайностите в българския дворец”, и
последвалия съдебен процес срещу него.
С Райна се венчават
през 1887 г., когато той е
на 31, а тя – на 21 г. Съпругата му е родена в Русе и също е високообразована. Когато у дома им се
събира приятелският кръг
„Мисъл”, тя свири на пиано, участва в разговорите
по теми, свързани с литературата и изкуството. Освен това е и красива.

Отначало и двамата са
много щастливи до момента, когато умира единственото им дете. Дойката заразява момченцето с червен вятър и то живее само
17 дни. За да сподави поне
отчасти мъката си, писателят се затваря в кабинета
си и работи до изнемога.
След като се посъвзема,
отива в другата крайност
– започва да живее като
за последно. Цяла еснафска София коментира любовните му авантюри, като
към истините прибавя нови и нови измислици, докато накрая го превръща
в някакъв неотразим Дон
Жуан.
Той обаче не се притеснява какво ще кажат хората за него и демонстративно започва да излиза
на разходка в Борисовата градина в компанията
на далеч по-младата от него Невяна Богоева-Манолова. Красивата учителка
явно също е влюбена, защото знае наизуст много

от басните и сатиричните му стихотворения и ги
рецитира по утра и вечеринки. Михайловски толкова се увлича, че даже й
обещава да се разведе, но
в един прекрасен момент
младата дама среща друг
- заможен и по-перспективен господин, омъжва се
за него и заминава да живее в Пловдив.
Всичките тези истории,
одумвани и раздумвани от
хората, естествено достигат до ушите на Райна и
тя страда безкрайно много. Често моли съпруга си
да осиновят дете, но той
се съгласява едва в края
на живота си - през 1927 г.
Пренебрегната и унизена,
през всичките тези години
Райна има за свой единствен душеприказчик съпругата на д-р Кръстев –
Радка, която също е пренебрегната от мъжа си заради негова студентка.
Още докато жена му е
в болницата, Михайловски
вика с телеграма майка й
от Русе, тъй като преценява, че няма да може сам
да се грижи за нея. Там, в
родния си дом, Райна постепенно се оправя, проглежда и даже започва да
се готви да се върне в София. Родителите й обаче
категорично възразяват:
„Ако действително още
държи на теб, да дойде да
живее в Русе!” Така Михайловски се озовава в дунавския град и двамата с Райна заживяват в нов, голям
дом, който нейните родители им подаряват. Ако
проследите творчеството
му, ще видите, че именно
в Русе той написва някои
от най-силните си произведения - „Върви, народе
възродени”, „Книга за българския народ”, басни, сатири и епиграми.
Райна Михайловска
умира през 1962 г. в София на 96-годишна възраст, като надживява съпруга си с 35 г.

Кремсупа от праз
с крема сирене

Продукти: 2 стръка
праз, ¼ глава целина, 2
с. л. брашно, 30 г краве
масло, 2 с. л. крема сирене, 1 литър бульон.
Приготвяне: Измийте и почистете праза,
след което го нарежете
на тънки колелца. Почистете и целината и я настържете. След това задушете зеленчуците за
около 5 минути в сгорещеното масло в тенджера. Добавете брашното и
разбъркайте сместа много добре, после добавете бульона и отново
разбъркайте. Оставете кремсупата да
поври около 20-30
минути, до пълното
омекване на праза.
След като е готова, добавете и крема сиренето. Найдобре е да ползвате крема сирене с билки, за да стане супата поароматна. Желателно е
да ползвате крема сиренето в кутийки, тъй като
е по-фино. Ако ползвате
класическото българско
крема сирене, трябва да
сте много по-старателни
в разбъркването, тъй като е с различна консистенция.
За да бъде вашата
кремсупа още по-вкусна, а и по-ефектна, може
да добавите 1 с. л. заквасена сметана или няколко ароматни крутони.

Лучена каша

Продукти: 3 стръка
праз лук, 3 глави лук, 3
с. л. брашно, 3 с. л. краве
масло, ½ ч. ч. прясно мляко, 1 ч. л. червен пипер.

Приготвяне: Лукът се
почиства и се нарязва на
дребно, празът се измива, почиства се и се нарязва на ситно. В дълбок
тиган или тенджера се загрява кравето масло и в
него се изсипват нарязаните лук и праз, разбърква се добре, докато поомекнат, след което при
непрекъснато бъркане
минута-две се добавя
брашното. Към лучената смес се сипват прясното мляко и ½ ч. ч. вода и отново се разбърква
добре. Кашата се посолява с 1 равна ч. л. сол, добавя се и червеният пипер и ястието се оставя
да поври още около 1015 минути.

Свински ребърца на
фурна с червено вино

Продукти: 1 ч. л. сол,
2 ч. л. червен пипер, 1,5
кг свински ребърца, 200
мл червено вино, 0,5 ч. л.
индийско орехче, 1 ч. л.
чубрица, 0,5 ч. л. кимион.
Приготвяне: Всички подправки се смесват. Месото се овалва и
се оставя в хладилник за
4 часа, след което се добавя 200 мл червено вино. Ребърцата се завиват
с фолио и тавата се слага
във фурната. Най-напред
се пече 40 минути на 200
градуса, след което още
2,30 ч - на 140. После фолиото се отстранява и тавата се връща във фурната отново на 200 градуса,
за да се запече и да се получи тъмен цвят и коричка. Сервира се с гарнитура по избор.

Страницата подготви Наталия Генадиева
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16.II. - 22.II.2018 г.
ПЕТЪК, 16 февруари
3:00 Зимни олимпийски игри
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 Обзор “Лига Европа”
13:30 Зимни олимпийски игри/
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
16:40 Как се прави?
17:25 Светът е 7
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Олимпийски върхове
БНТ 2
ПЕТЪК, 16 февруари
Очарователни погледи към
Китай /п/
7:00 Добро утро
10:00 Любовен еликсир
10:30 Днес и утре /п/
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Кратки новини
14:15 Япония днес
14:35 Братска справедливост /п/
16:00 България днес информационен блок
17:30 Местно време /БНТ 2 София/
18:00 Защо да стигнем по-далеч
18:30 Европа днес
18:40 Световните градове на България Ловеч
19:30 България новини
20:00 5 минути София
20:05 Прокълнатите крале /3 епизод/ (12)
21:00 Регионални новини
21:45 Туристически маршрути
22:15 Веселият джентълмен
23:50 Шифт
0:05 България новини /п/
0:35 Прокълнатите крале /3
епизод/п/ (12)
1:30 Регионални новини /п/
2:15 Избрано от “Добро утро с
БНТ 2” /п/
3:15 Местно време: Без бариери
/БНТ 2 Варна/п/
3:45 Песни от Рая Народни песни
от Дали /п/
4:15 Заръката /п/
4:45 Местно време /БНТ 2
София/п/
5:15 България днес информационен блок /п/
СЪБОТА, 17 февруари
6:45 Пътешествия /п/
7:15 Световно наследство Лаурисилва на остров Мадейра
7:35 Местно време: Без бариери
/БНТ 2 Варна/п/
8:05 Япония на фокус
6:50

БНТ свят
ПЕТЪК, 16 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Зелената линейка
11:40 Антарктически профили
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:40 Бате Димо
14:10 Денят започва с Култура
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 Левски в моя град
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:10 Принцесата на джаза
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Светът е 7
0:00 Абсурдите с БНТ 2
0:30 Още от деня
1:15 Местно време
1:45 България днес
3:15 Бързо, лесно, вкусно
3:25 Бразди
3:55 Панорама с Бойко Василев
5:05 Зелената линейка
5:45 Малки истории
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Най-гледаните

14.II. - 20.II.2018 г.

19:50
20:00
20:45
21:00
21:10
23:00
23:25
23:30

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Война и мир
По света и у нас
Зелена светлина
Концерт на “Минимум
квартет”
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Война и мир
3:10 Зелената линейка
СЪБОТА, 17 февруари
3:55 Зимни олимпийски игри
2018: ски алпийски дисциплини /супергигантски слалом, жени/
5:20 Зимни олимпийски игри
2018: фигурно пързаляне/волна програма,
мъже/
7:15 Телепазарен прозорец
7:30 Пиксел Пинки
8:00 По света и у нас
9:00 Плюс това
10:00 Библиотеката
11:00 Отблизо с Мира Добрева
8:15
8:45
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
12:45
13:00
14:00
15:35
16:35
16:45
17:10
17:40
18:40
19:00
19:30
20:00
21:40
22:50
23:30
0:30
1:00
1:30
2:10
2:40
2:55
3:50
4:20

Космически кораб “Догстар”
2 /21 епизод/
Новата
Децата.com детско предаване /БНТ 2 Русе/
Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Русе/п/
Рецепта за култура токшоу с
Юрий Дачев
Туристически маршрути /п/
Време за губене /БНТ 2
Пловдив/
№1 Туризмът Плажни игри /
БНТ 2 Варна/
България 12.30
кратки
новини
Шифт /п/
Добър ден с БНТ 2
Веселият джентълмен /п/
Жулиета без Ромео балетен
спектакъл
Евроновини: В бъдещето /п/
Как се прави сериен /Канада,
2009 г./, 6 сезон, 23 епизод
/п/
Изкуството на 21 век
Съвременници: “Двамата
Габровски” /п/
София в един снимачен век
Часът на зрителите
България новини
Дуел /САЩ, 2011 г./
Само с любов концерт на
Мая Нешкова
Череп и кости /3 епизод/ (14)
Добър ден с БНТ 2 /п/
България новини /п/
Местно време: Без бариери
/БНТ 2 Варна/п/
Череп и кости /3 епизод/п/
(14)
Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Варна/п/
Китай: Земя на чудесата
Красотата на природата /п/
Брак по любов музикален
филм /п/
Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/
Избрано от „Добро утро с
БНТ 2” /п/

СЪБОТА, 17 февруари
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Избрано от “Добро утро
с БНТ 2”
8:00 По света и у нас
9:00 Животът е вкусен
10:00 Рецепта за култура
11:00 Поколението Милев
11:30 Българското пътуване в
Европа: Скорости
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златен фонд на БНТ: “С
вкус на горена захар” /
актьорът Марин Янев на
75 г./
14:15 Умно село
15:05 Под вълните на Черно
море
15:15 Време за губене
15:45 Абсурдите с БНТ 2
16:15 Бразди
16:45 Левски в моя град
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 Баскетбол /мъже/
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Прокурорът, защитникът, бащата и неговият
син
22:25 С песните на Стефан Диомов
0:05 Европейски маршрути
0:20 Шоуто на Канала
1:20 Рецепта за култура
2:20 Плюс това
3:20 Часът на зрителите
3:50 Абсурдите с БНТ 2
4:20 Доктор Ох, боли
4:30 Светът е 7
5:00 За бакъра и времето

12:00
12:30
13:00
17:00
18:00
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
21:45
0:40
2:05
2:50

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
Александър
Авиокомпания “Бедствие”
Война и мир
Дойче веле: Шифт

НЕДЕЛЯ, 18 февруари
3:10 Зимни олимпийски
игри 2018: ски алпийски
дисциплини, гигантски
слалом /мъже, I манш/,
ски-скок от голяма шанца/мъже/
6:40 Зимни олимпийски
игри 2018: ски алпийски
дисциплини, гигантски
слалом /мъже, IІ манш/
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
17:00 Патриархът на правото /
Живко Сталев/
17:30 Олимпийски върхове
18:30 Спорт ТОТО
19:05 11 септември - истини,
лъжи и конспирации
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
5:20
5:50

Часът на зрителите /п/
Специалитетите на Бабет
кулинарно предаване, Франция /44 епизод/п/
НЕДЕЛЯ, 18 февруари
6:15 Защо да стигнем по-далеч:
Прекосяването на Вогезите/1 епизод/п/
6:45 Песни от Рая Народни песни
от Дали /п/
7:15 Благуните детски куклен тв
сериал /2 сезон, 8 епизод/
7:45 Космически кораб “Догстар”
2 /22 епизод/
8:10 Световните градове на
България Ловеч – тайната
столица /п/
9:00 Неделна литургия пряко
предаване от Благоевград
10:30 Часът на зрителите /п/
11:00 Изкуството на 21 век /п/
11:30 Спомен за моите деца
12:00 Ай да идем /БНТ 2 Благоевград/
12:30 България 12.30
кратки
новини
12:45 Афиш културно-информационно предаване
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Дуел /п/
15:45 Пътешествия/п/
16:15 През коридорите на времето: “Отвъд мрака” 8-серийна/САЩ, 2010
г./, 7
епизод
17:00 Пътувай с БНТ 2: Етно /БНТ 2
Русе/
17:30 Рецепта за култура токшоу с
Юрий Дачев /п/
18:30 Америка днес /п/
19:30 България новини
20:00 Графинята /Германия, Франция, САЩ, 2009 г./, режисьор
Джули Делпи, в ролите:
Джули Дeлпи, Даниел Брюл,
Уилям Хърт, Анамария Маринка и др. (12)
21:35 Докога, Маргарито? концерт
на Маргарита Хранова с
участието на Петя БуюклиНЕДЕЛЯ, 18 февруари
6:00 Златната рибка
6:15 Бърколино
6:30 Легенда за белия глиган
7:30 Поколението Милев
8:00 По света и у нас
9:00 Децата.com
9:30 Бразди
10:00 Картини от Стария град
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: “Мореплавателят, който
сбъдна мечтата си”
15:25 Под вълните на Черно
море
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 Филип
22:10 С усмивка за Ела
23:15 Афиш
23:30 По света и у нас
23:45 Избрано от „Ретро
спорт“
1:00 Отблизо с Мира Добрева
2:00 Картини от Стария град
3:00 Олово срещу словото
3:55 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2”
4:55 Извън играта
5:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война

тв програми

Български

20:30
20:45
22:20
22:35
23:35
1:30
2:15
3:10
3:20
3:50
4:50

Спортни новини
Клопката на Мегре
По света и у нас
Нощни птици
Скришна игра
Война и мир
Как се прави?
Япония днес
Бразди
Отблизо с Мира Добрева
Вяра и общество с Горан
Благоев
5:50 Бързо, лесно, вкусно
ПОНЕДЕЛНИК, 19 февруари
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Зимни олимпийски игри
2018: Фигурно пързаляне, жени /кратка програма/, Бързо пързаляне с
кънки, 500 м /мъже/, Скискок /отборно/, в паузата:
Бързо пързаляне с кънки
16:15 По света и у нас
16:25 Новини на турски език
16:35 Телепазарен прозорец
16:50 Малки истории
17:00 Песните на Левски
18:00 Възпоменателна церемония по повод 145 години от гибелта на Васил
Левски
18:35 Апостолът и неговият
паметник
19:10 Олимпийски върхове
19:50 Лека нощ, деца!

20:00
20:45
21:00
22:10
23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
2:10
3:20
4:05

По света и у нас
Спортни новини
История.bg
Флеминг - човекът, който
щеше да се превърне в
Бонд
По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
История.bg
Ню Йорк
Здравето отблизо

ВТОРНИК, 20 февруари
4:50 Зимни олимпийски игри
2018: Фигурно пързаляне, танцови 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
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Зимни олимпийски игри
2018: Биатлон, смесена
щафета, Северна комбинация, ски-бягане 10
км, Фигурно пързаляне,
танцови двойки /волна
програма/
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
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:10

Още от деня
Олимпийски върхове
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
Флеминг - човекът, който
щеше да се превърне в
Бонд
По света и у нас
Зелена светлина
Ню Йорк
Бързо, лесно, вкусно
Денят започва с Култура
Едно голямо семейство 2
Ню Йорк
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Юлия Огнянова
0:30 Денят започва с Култура
2:10 Едно голямо семейство 2

СРЯДА, 21 февруари
3:55 Зимни олимпийски игри
5:50 Бързо, лесно, вкусно
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бързо, лесно, вкусно
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Зимни олимпийски игри
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
20:55 Статус: Непознат
22:25 В кадър
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 95г. от рождението на

ЧЕТВЪРТЪК, 22 февруари
3:10 Зимни олимпийски игри
2018: Ски-алпийски дисциплини, слалом /мъже/,
I манш
5:00 Зимни олимпийски игри
2018: Сноуборд, паралелен гигантски слалом,
квалификации
6:50 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
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Телепазарен прозорец
16:40 Малки истории
16:50 Едно голямо семейство 2
17:45 Бързо, лесно, вкусно
17:55 Зелена светлина
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Олимпийски върхове
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Милан - Лудогорец, среща от турнира
на Лига Европа
0:15 Бързо, лесно, вкусно
0:25 Денят започва с Култура
2:05 Едно голямо семейство 2

23:00
23:25
23:30
0:20
0:30
2:10
3:05

ева, Орлин Горанов
Череп и кости 4 епизод
Добър ден с БНТ 2 /п/
България новини /п/
Афиш културно-информационно предаване /п/
1:20 Графинята /п/ (12)
2:55 Череп и кости /4 епизод/п/
(14)
3:35 Знаете ли, че...
3:45 Пътувай с БНТ 2: Етно /БНТ 2
Русе/п/
4:15 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Русе/п/
4:45 Гласовете на рока /БНТ 2
Варна/п/
5:20 Местно време: Без бариери
/БНТ 2 Варна/п/
5:50 Япония днес
ПОНЕДЕЛНИК, 19 февруари
06:05 Специалитетите на Бабет
06:30 Време за губене
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Защо да стигнем по-далеч:
Прекосяването на Вогезите
10:30 Ай да идем
11:00 Япония на фокус
11:10 През коридорите на времето: “Отвъд мрака”
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Европа днес
12:55 Информация за времето - по
градове
13:00 Добро утро с БНТ2
14:35 Песни от Рая
15:10 Тревога
15:25 Децата.com
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
18:30 Европейски маршрути
18:40 Днес и утре
19:10 София в един снимачен век
19:30 България новини

20:00
20:05
21:00
21:45

Евроновини: Бизнеспланета
Прокълнатите крале
Регионални новини
Съвременници: “Хляб от
бронз”
22:15 Америка днес
23:15 Оратория “Васил Левски” от
Боян Икономов
00:00 България новини
00:30 Прокълнатите крале
01:25 Регионални новини
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Рецепта за култура
04:10 Афиш
04:25 №1 Туризмът
04:50 Местно време
05:20 България днес
ВТОРНИК, 20 февруари
06:50 Европейски маршрути
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:30 Време за губене
11:00 Космически кораб “Догстар”
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11:25 Европа днес
11:40 Афиш
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Япония днес
12:50 Добро утро с БНТ2
14:25 Днес и утре
14:55 Часът на зрителите
15:25 Благуните
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Абсурдите с БНТ 2
18:30 5 минути София
18:35 Как се прави
19:00 Защо да стигнем по-далеч:
Прекосяването на Вогезите
19:30 България новини
20:00 Евроновини: Поколението
на новото хилядолетие
20:15 Прокълнатите крале
21:00 Регионални новини

21:45 Пътешествия
22:15 Петко Бочаров. Живот в три
Българии
23:10 Мънго Джери блус бенд
00:10 България новини
00:40 Прокълнатите крале
01:25 Регионални новини
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Светът е за всички
04:00 Специалитетите на Бабет
04:25 Пътешествия
04:55 Местно време
05:25 България днес
СРЯДА, 21 февруари
06:55 Япония днес
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Децата.com
10:30 Космически кораб “Догстар” 2
11:00 Абсурдите с БНТ 2
11:30 Световно наследство
11:55 Информация за времето - по
градове
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Остров Комачина
12:55 Информация за времето - по
градове
13:00 Америка днес
14:00 Дискусионен клуб “Детско и
ученическо хранене. Средиземноморска диета”
15:30 София в един снимачен век
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Часът на зрителите
18:30 Днес и утре
19:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
19:30 България новини
20:00 Япония днес
20:05 Прокълнатите крале
21:00 Регионални новини
21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 През коридорите на времето: “Отвъд мрака”
23:00 Любомир Дамянов в Полет
00:00 България новини
00:30 Прокълнатите крале

01:25 Регионални новини
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 През коридорите на времето: “Отвъд мрака”
03:55 Специалитетите на Бабет
04:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
04:50 Местно време
05:20 България днес
ЧЕТВЪРТЪК, 22 февруари
06:50 Остров Комачина
07:00 Добро утро с БНТ2
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Специалитетите на Бабет
10:25 Световните градове на България
11:15 Китай: Земя на чудесата
11:30 Часът на зрителите
12:00 Местно време
12:30 България 12.30
12:45 Стъпка по стъпка
12:50 Информация за времето - по
градове
12:55 Добро утро с БНТ2
14:30 Време за губене
15:00 Как се прави
15:25 Съвременници: “Хляб от
бронз”
15:55 Информация за времето - по
градове
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 Мостовете на Александър
18:30 Пътешествия
19:00 Абсурдите с БНТ 2
19:30 България новини
20:00 Очарователни погледи към
Китай
20:10 Прокълнатите крале
21:00 Регионални новини
21:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
22:15 Прекрасен живот
23:40 София в един снимачен век
00:00 България новини
00:30 Прокълнатите крале
01:20 Регионални новини
02:05 Добро утро с БНТ 2
03:05 Америка днес
04:05 Европа днес
04:20 Ай да идем
04:50 Местно време

ПОНЕДЕЛНИК, 19 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Зелена светлина
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 Знаете ли, че…
17:40 Левски в моя град
18:00 Възпоменателна церемония по повод 145 години от гибелта на Васил
Левски
18:40 Тайната вечеря на дякона Левски
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощни птици
22:00 Светът е 7
22:30 Хроника на Руско-турската Освободителна
война
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:05 Часът на зрителите
00:35 Животът е вкусен
01:30 Местно време
02:00 България днес
03:30 България от край до
край 5

ВТОРНИК, 20 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Под вълните на Черно
море
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Бразди
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Извън играта
19:35 Малки истории
19:45 Семейство Карате
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:10 Концерт на Софийската
филхармония с гост-диригент Вахан Мардиросян
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Време за губене
00:30 Още от деня
01:15 Местно време
01:45 България днес
03:15 Съвременници 2: “Мореплавателят, който
сбъдна мечтата си”

СРЯДА, 21 февруари
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Под вълните на Черно
море
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Плюс това
13:30 Време за губене
14:00 Денят започва с Култура
15:45 Малки истории
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:00 Съвременници 2: “Млечният път”
19:30 Малки истории
19:45 Бягай, зло
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Бяла магия
22:30 Бразди
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
00:40 Време за губене
01:10 Още от деня
01:55 Местно време
02:25 България днес
03:55 Бързо, лесно, вкусно
04:05 Нощни птици
05:05 Здравето отблизо
05:45 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 22 февруари
06:00 Съвременници 2: “Мореплавателят, който
сбъдна мечтата си”
06:50 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
11:00 Здравето отблизо
11:40 Да живееш в група
11:50 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:40 Ай да идем
14:10 Денят започва с Култура
15:55 Зелена светлина
16:00 България днес
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
19:15 В кадър
19:45 Ще дам всичко от себе си
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Романтична история
22:35 Абсурдите с БНТ 2
23:05 95 години от рождението на режисьора Юлия
Огнянова
23:55 В кадър
00:25 Приятелите на Люси
01:00 Още от деня
02:00 Местно време
02:30 България днес
04:00 Бързо, лесно, вкусно
04:10 Библиотеката
05:10 Здравето отблизо
05:50 Живо наследство

22:55
23:35
0:35
1:05
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ПЕТЪК, 16 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. 64
15:00 Премиера: „Шест сестри” сериал, с.1, еп.17
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” - сериал, с.3, еп. 32
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. 25
19:00 bTV Новините - централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
- сериал, с. 2, еп. 56
21:30 „Всичко може да се случи“ сериал, с.1, еп.10
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 „Извън играта” - сериал, с.7,
еп. 6
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините /п./ - късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
bTV синема
Петък, 16 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” - сериал, с.4,
еп.13,14
08:00 „Режисьорът Истуд: Неочаквана история“ - документален филм
9:45 „Добри момчета“ - биографичен
12:45 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” - сериал, с.4, еп.16,
с.5, еп.1,2
15:45 „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,
Джефри Райт и др.
18:30 „Несломим” - биографичен,
драма (САЩ, 2009), режисьор - Клинт Истууд, актьори - Морган Фрийман, Мат
Деймън, Скот Истууд, Лангли
Къркуд, Маргьорит Уийтли и
др.
21:00 Месец на Оскарите: „Властелинът на пръстените:
Завръщането на краля“
- фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия, 2003),
режисьор - Питър Джаксън,
актьори - Доминик Монахан,
Кристофър Лий, Мартон
Чокаш, Миранда Ото
Блум, Кейт Бланшет, Питър Джаксън,
Шон Бийн и др.
00:45 „Обратна тяга“ - екшън,
драма, трилър (САЩ, 1991),
режисьор - Рон Хауърд,
актьори - Кърт Ръсел, Уилям
Болдуин, Робърт де Ниро,
Джак Макгий, Доналд Съдърланд, Скот Глен, Дженифър Джейсън Лий и др.
03:00 „Вътрешна сигурност“
04:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” - сериал, с.4
бтв комеди
Петък, 16 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 „ПараНорман“ - анимация,
приключенски, ужаси, фентъзи, комедия
(САЩ, 2012), сценарист - Крис
Бътлър, режисьори - Сам
Фел, Крис Бътлър
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 Премиера: „Новите съседи” комедиен сериал, с.10
22:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.9
23:00 „Изгубеняци“ - сериал, с.1
23:30 „Супермаркет“ - сериал, с.1
00:00 „ПараНорман“ - анимация,
приключенски, ужаси, фентъзи, комедия
(САЩ, 2012), сценарист - Крис
Бътлър, режисьори - Сам
Фел, Крис Бътлър
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./

Най-гледаните

7

Български

тв програми
ВТОРНИК, 20 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. 66
15:00 Премиера: „Шест сестри” –
сериал, с.1, еп.19
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” – сериал, с.3, еп. 34
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1, еп. 27
19:00 bTV Новините – централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
– сериал, с. 2, еп. 58
21:30 „Всичко може да се случи“ –
сериал, с.1, еп.12
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините – късна емисия
00:00 „Извън играта” – сериал, с.7,
еп. 13
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Стъклен дом” – сериал, с.1,
еп.3
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

СРЯДА, 21 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. 67
15:00 Премиера: „Шест сестри” –
сериал, с.1, еп.20
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” – сериал, с.3, еп. 35
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” – сериал, с.1, еп. 28
19:00 bTV Новините – централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
– сериал, с. 2, еп. 59
21:30 „Всичко може да се случи“ –
сериал, с.1, еп.13
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините – късна емисия
00:00 „Мутра по заместване” – сериал, с.1, еп. 10,11
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Стъклен дом” – сериал, с.1,
еп.4
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

14.II. - 20.II.2018 г.

СЪБОТА, 17 ФЕВРУАРИ
06:00 „Робо и Страшко” - анимация
07:00 „Теория на глупостта” - развлекателна поредица, с.1,
еп. 7
07:30 „Кое е това момиче” - сериал, с.3, еп.21
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 „Ударен от гръм” - семеен
15:00 „Приятели“ - сериал, с.3,
еп.25, с.4, еп.1
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 „Дякон Левски“ - биографичен, екшън, драма
23:00 „Гангстерски отдел“ - драма,
криминален, екшън (САЩ,
2013), режисьор - Рубен
Флейшър, актьори - Шон
Пен, Райън Гослинг, Ема
Стоун, Ник Нолти, Джош
Бролин и др.
00:50 „Дневниците на вампира“ сериал, с.6, еп.3
01:40 „Космос“ - научно - популярна поредица
02:30 „Ударен от гръм” - семеен

НЕДЕЛЯ, 18 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
12:30 „НепознатиТЕ“ - документална поредица
13:00 „Марли и аз: Началото”
15:00 „Приятели“ - сериал, с.4,
еп.2,3
16:00 „Двама мъже и половина“ сериал, с.12, еп.13,14
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 „Гласът на България“ - музикално шоу
21:30 „Папараци” - телевизионен
таблоид
22:30 Премиера: „Хрониките на
Шанара” - сериал, с.2, еп. 9
23:30 „Дневниците на вампира“ сериал, с.6, еп.4
00:30 „Космос“ - научно - популярна поредица
01:30 „Марли и аз: Началото” - комедия

ПОНЕДЕЛНИК, 19 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. 65
15:00 Премиера: „Шест сестри” –
сериал, с.1, еп.18
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” – сериал, с.3, еп. 33
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. 26
19:00 bTV Новините – централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
– сериал, с. 2, еп. 57
21:30 „Всичко може да се случи“ –
сериал, с.1, еп.11
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Извън играта” – сериал, с.7,
еп. 12
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Стъклен дом” – сериал, с.1,
еп.2
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 22 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. 68
15:00 Премиера: „Шест сестри” –
сериал, с.1, еп.21
16:00 Премиера: „Клиника край
езерото” – сериал, с.3, еп. 36
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. 29
19:00 bTV Новините – централна
емисия
20:00 Премиера: „Сега и завинаги”
– сериал, с. 2, еп. 60
21:30 „Всичко може да се случи“ –
сериал, с.1, еп.14
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно
ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Мутра по заместване”, еп.
12,13
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините /п./ – късна
емисия
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Стъклен дом” – сериал, с.1,
еп.5
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

Събота, 17 ФЕВРУАРИ
06:00 „Предколедни тревоги“
- комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу,
актьори - Дейвид Хейзълхоф, Карълайн Риа, Баркли
Хоуп и др.
08:00 „Ужасно силно и адски близо“ - приключенски, драма
10:30 „Lego: Филмът“ - семеен,
екшън, комедия, анимация
(Австралия, САЩ, Дания,
2014), сценаристи - Фил
Лорд, Кристофър Милър,
Дан Хагмън, Кевин Хагмън,
режисьори - Фил Лорд,
Кристофър Милър
12:30 „Като на кино” - предаване
за кино с водещ Михаил
Дюзев
13:30 „Великият Гетсби“ - драма,
романтичен (САЩ, Австралия, 2013), режисьор - Баз
Лурман, актьори - Леонардо
Ди Каприо, Амитаб Баччан,
Стив Бисли, Ричард Картър
16:30 „Тръмбо“ - драма
19:00 „Мис Слънчице” - комедия
(САЩ, 2006), режисьори Джонатан Дейтън, Валери
Фарис, актьори - Алън
Аркин, Абигейл Бреслин,
Пол Дейно, Стив Карел, Грег
Киниър, Тони Колет и др.
21:00 Месец на Оскарите: „Вълкът
от Уолстрийт“ - криминален,
драма (САЩ, 2013), режисьор
- Терънс Уинтър, актьори
- Матю Макконъхи, Роб Райнър
00:00 Месец на Оскарите: Cinema
X: „Човекът - вълк“ - трилър,
ужаси (САЩ, 2010), режисьор
- Джо Джонстън, актьори
- Саймън Мерелс, Джема
Уелан, Антъни Хопкинс,
Бенисио Дел Торо, Емили
Блънт и др.
03:00 „Като на кино” - предаване
за кино с водещ Михаил
Дюзев

Неделя, 18 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” - сериал, с.4
08:30 „Линкълн” - екшън, фантастика, приключенски
11:30 „Несломим” - биографичен,
драма (САЩ, 2009), режисьор - Клинт Истууд, актьори - Морган Фрийман, Мат
Деймън, Скот Истууд, Лангли
Къркуд, Маргьорит Уийтли и
др.
14:15 „Властелинът на пръстените:
Завръщането на краля“ фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия, 2003),
режисьор - Питър Джаксън,
актьори - Доминик Монахан,
Кристофър Лий, Мартон Чокаш, Миранда Ото, Бернард
Хил, Хюго Уийвинг, Илайджа
Уд, Лив Тайлър, Джон Рис
- Дейвис, Виго Мортенсен,
Иън Маккелън, Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Питър
Джаксън, Шон Бийн и др.
18:00 „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.
21:00 Месец на Оскарите: „Списъкът на Шиндлер“ - драма,
биографичен, исторически
( САЩ, 1993), режисьор Стивън Спилбърг, актьори
- Лиъм Нийсън, Бен Кингсли,
Ралф Файнс, Ембет Дейвиц,
Каролайн Гудал и др.
00:45 „Бютифул“ - драма (Мексико,
Испания, 2010), режисьор Алехандро Гонзалес Иняриту, актьори - Хавиер Бардем,
Едуард Фернандес, Марисел
Алварез и др.
03:45 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” - сериал, с.5

ПОНЕДЕЛНИК, 19 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” – сериал, с.5, еп.1,2
08:15 „Властелинът на пръстените:
Завръщането на краля“ фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия, 2003),
режисьор - Питър Джаксън,
актьори - Доминик Монахан,
Кристофър Лий, Мартон Чокаш, Миранда Ото, Бернард
Хил, Хюго Уийвинг, Илайджа
Уд, Лив Тайлър, Джон РисДейвис, Виго Мортенсен,
Иън Маккелън, Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Питър
Джаксън, Шон Бийн и др.
12:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.5,
еп.3,4,5
15:15 „Предколедни тревоги“
– комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу,
актьори – Дейвид Хейзълхоф, Карълайн Риа, Баркли
Хоуп и др.
17:15 „Списъкът на Шиндлер“
- драма, биографичен, исторически ( САЩ, 1993), режисьор - Стивън Спилбърг,
актьори - Лиъм Нийсън, Бен
Кингсли, Ралф Файнс, Ембет
Дейвиц, Каролайн Гудал
21:00 Премиера: Месец на Оскарите: „Американски снайперист“ - екшън, биографичен,
военен (САЩ, 2014), режисьор - Клинт Истууд, актьори
- Брадли Купър, Кайл Галнър,
Бен Рийд, Сиена Милър и др.
23:45 „Смело сърце” - драма,
исторически (САЩ, 1995),
режисьор - Мел Гибсън,
актьори - Мел Гибсън, Софи
Марсо, Патрик Макгуън,
Катрин Маккормас, Брендън
Глийсън, Ангъс Макфейдън,
Алън Армстронг, Йън Банън,
Брайън Кокс и др.
03:15 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” – сериал, с.5, еп.3,4

ВТОРНИК, 20 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” еп.3,4,5
09:15 „Мис Слънчице” – комедия
(САЩ, 2006), режисьори Джонатан Дейтън, Валери
Фарис, актьори - Алън
Аркин, Абигейл Бреслин,
Пол Дейно, Стив Карел, Грег
Киниър, Тони Колет и др.
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.5,
еп.6,7,8
14:30 „Светлина в тунела” – драма,
фентъзи (САЩ, 2010), режисьор - Клинт Истууд, актьори
- Брайс Далас Хауърд, Сесил
Дьо Франс, Мат Деймън,
Милен Ямраной, Марти
Келер, Франки Макларън,
Тиери Нювик, Ричърд Кайнд,
Джордж Макларън и др.
17:15 „Властелинът на пръстените:
Завръщането на краля“ фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия, 2003),
режисьор - Питър Джаксън,
актьори - Доминик Монахан,
Кристофър Лий, Мартон Чокаш, Миранда Ото, Бернард
Хил, Хюго Уийвинг, Илайджа
Уд, Лив Тайлър, Джон РисДейвис, Виго Мортенсен,
Иън Маккелън, Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Питър
Джаксън, Шон Бийн и др.
21:00 Премиера: Месец на Оскарите: „Съдията“ - драма (САЩ,
2014), режисьор - Дейвид
Добкин, актьори - Робърт
Дауни младши, Робърт
Дювал, Вера Фармига, Били
Боб Торнтън, Дакс Шепард,
Винсент Д’Онофрио, Лейтън
Мистър и др.
00:00 „Животът на Пи” - драма,
приключенски (САЩ, 2012),
режисьор - Анг Лий, актьори
- Жерар Депардийо, Ирфан
Кхан, Табу, Сураж Шарма,
Рейф Спол и др.

СРЯДА, 21 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” еп.6,7,8
09:15 „Животът на Пи” - драма,
приключенски (САЩ, 2012),
режисьор - Анг Лий, актьори
- Жерар Депардийо, Ирфан
Кхан, Табу, Сураж Шарма,
Рейф Спол и др.
12:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.5,
еп.9,10,11
15:00 „Обратна тяга“ - екшън,
драма, трилър (САЩ, 1991),
режисьор - Рон Хауърд,
актьори - Кърт Ръсел, Уилям
Болдуин, Робърт де Ниро,
Джак Макгий, Доналд Съдърланд, Скот Глен, Дженифър Джейсън Лий и др.
18:00 „Съдията“ - драма (САЩ,
2014), режисьор - Дейвид
Добкин, актьори - Робърт
Дауни младши, Робърт
Дювал, Вера Фармига, Били
Боб Торнтън, Дакс Шепард,
Винсент Д’Онофрио, Лейтън
Мистър и др.
21:00 Месец на Оскарите: „Странният случай с Бенджамин
Бътън“ - драма, фентъзи,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор - Дейвид
Финчър,актьори - Брад
Пит, Кейт Бланшет, Джулия
Ормънд, Елиас Котеас,
Джейсън Флеминг, Тараджи
П. Хенсън, Тилда Суинтън и
др.
00:15 „Светлина в тунела” – драма,
фентъзи (САЩ, 2010), режисьор - Клинт Истууд, актьори
- Брайс Далас Хауърд, Сесил
Дьо Франс, Мат Деймън,
Милен Ямраной, Марти
Келер, Франки Макларън,
Тиери Нювик, Ричърд Кайнд,
Джордж Макларън и др.
02:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.5,
еп.9,10,11

ЧЕТВЪРТЪК, 22 ФЕВРУАРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” – сериал, с.5, еп.9,10
08:15 „Списъкът на Шиндлер“
- драма, биографичен, исторически ( САЩ, 1993), режисьор - Стивън Спилбърг,
актьори - Лиъм Нийсън, Бен
Кингсли, Ралф Файнс, Ембет
Дейвиц
12:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал, с.5,
еп.12,13,41
15:15 „Потомците” – драма, комедия (САЩ, 2011), режисьор
- Александър Пейн, актьори
- Бо Бриджис, Джуди Гриър,
Джордж Клуни, Матю Лилард, Робърт Форстър, Шайлийн Уудли, Амара Милър,
Ник Краузе и др.
17:45 „Странният случай с
Бенджамин Бътън“ - драма,
фентъзи, романтичен (САЩ,
2008), режисьор - Дейвид
Финчър,актьори - Брад
Пит, Кейт Бланшет, Джулия
Ормънд, Елиас Котеас,
Джейсън Флеминг, Тараджи
П. Хенсън, Тилда Суинтън
21:00 Месец на Оскарите: „Гранд
хотел Будапеща“ - драма,
комедия (САЩ, Германия,
2014), режисьор - Уес Андерсън, актьори - Ралф Файнс,
Едуард Нортън, Ф. Мъри
Ейбрахам, Харви Кайтел, Том
Уилкинсън, Джеф Голдблум,
Ейдриън Броуди, Бил Мъри,
Оуен Уилсън, Джъд Лоу
23:00 „Американски снайперист“ екшън
01:45 „Бютифул“ – драма (Мексико,
Испания, 2010), режисьор Алехандро Гонзалес Иняриту, актьори - Хавиер Бардем,
Едуард Фернандес, Марисел
Алварез и др.
04:15 „Ризоли и Айлс: Криминални
досиета” – сериал, с.5, еп.12

Събота, 17 ФЕВРУАРИ
06:00 „Мутра по заместване“ - сериал, с.2
07:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.2
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2
10:00 „Краят на света“ - комедия,
екшън, фантастика (Великобритания, САЩ, Япония,
2013), режисьор - Едгар
Райт, актьори - Саймън Пег,
Дейвид Брадли, Еди Марсан,
Мартин Фрийман, Пади Консидин, Ник Фрост, Розамунд
Пайк, Саманта Уайт и др.
12:00 „Новите съседи “ /п./ - комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ - комедиен сериал, с. 8
18:30 „Двама мъже и половина” комедиен сериал
19:30 „По средата“ - сериал
20:30 „Историята на Пепеляшка:
Имало една песен” - комедия, семеен, романтичен,
САЩ, 2011 г., режисьор: Деймън Сантостефано, в ролите:
Люси Хейл, Миси Пайл,
Меган Парк, Фреди Строма,
Джесалин Уанлим, Титус
Макин - мл., Емили Пиърс 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 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п/ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина”
/п./ - сериал

Неделя, 18 ФЕВРУАРИ
06:00 „Мутра по заместване“ - сериал, с.2
07:00 „Двама мъже и половина” комедиен сериал, с.2
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ - сериал, с.2
09:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2
10:00 „Историята на Пепеляшка:
Имало една песен” - комедия, семеен, романтичен,
САЩ, 2011 г., режисьор: Деймън Сантостефано, в ролите:
Люси Хейл, Миси Пайл,
Меган Парк, Фреди Строма,
Джесалин Уанлим, Титус
Макин - мл., Емили Пиърс и
др.
12:00 „Новите съседи “ /п./ - комедиен сериал
15:30 „Столичани в повече“ - комедиен сериал, с. 8
18:30 „Двама мъже и половина” комедиен сериал
19:30 „По средата“ - сериал
20:30 „Краят на света“ - комедия,
екшън, фантастика (Великобритания, САЩ, Япония,
2013), режисьор - Едгар
Райт, актьори - Саймън Пег,
Дейвид Брадли, Еди Марсан,
Мартин Фрийман, Пади Консидин, Ник Фрост, Розамунд
Пайк, Саманта Уайт и др.
22:30 „Мутра по заместване“ - сериал, с.2
23:30 „Столичани в повече“ - комедиен сериал
02:30 „Мутра по заместване“ - сериал
03:00 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п/ - сериал
04:00 „Загадките на Лора“ - сериал
05:00 „Двама мъже и половина”
/п./ - сериал

ПОНЕДЕЛНИК, 19 ФЕВРУАРИ
06:00 „Модерно семейство“ – сериал, с.5
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” – сериал
10:00 „Легенда за пазителите” –
анимация, приключенски,
фентъзи (САЩ, Австралия,
2010), режисьор - Зак Снайдър
12:00 „Изгубеняци“ – 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 Премиера: „Новите съседи”
– комедиен сериал, с.10
22:00 „Двама мъже и половина” –
комедиен сериал, с.9
23:00 „Изгубеняци“ – сериал, с.1
23:30 „Супермаркет“ – сериал, с.1
00:00 „Съседска стража” комедия,фантастика (Тhe
Watch, САЩ, 2012), режисьор
- Акива Шафър, актьори Патрисия Френч, Розмари
Деуит, Уил Форте, Дъг Джоунс, Били Кръдъп, Джона
Хил, Бен Стилър, Винс Вон и
др.
02:00 „Модерно семейство“ /п./ –
сериал
03:00 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п./ – сериал
04:00 „По средата“ /п./ – сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ –
сериал

ВТОРНИК, 20 ФЕВРУАРИ
06:00 „Модерно семейство“
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече”
10:00 „Живи легенди” - драма,
комедия, приключенски
(България, 2014), режисьор
- Николай Илиев, актьори - Стефан Щерев, Яна
Маринова, Георги Кадурин,
Любомир Ковачев, Димо
Алексиев, Саня Борисова,
Микеле Плачидо, Орлин
Павлов, Анна Мария Гюзелева, Калоян Митев и др.
12:00 „Изгубеняци“ – сериал
13:00 „По средата“ /п./ – сериал
14:00 „Двама мъже и половина“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „ Столичани в певече”
18:00 „По средата“ – сериал, с.6
19:00 „Загадките на Лора“ – сериал, с.1
20:00 Премиера: „Новите съседи”
– комедиен сериал, с.10
22:00 „Двама мъже и половина” –
комедиен сериал, с.9
23:00 „Изгубеняци“ – сериал, с.1
23:30 „Супермаркет“ – сериал, с.1
00:00 „Живи легенди” - драма,
комедия, приключенски
(България, 2014), режисьор
- Николай Илиев, актьори - Стефан Щерев, Яна
Маринова, Георги Кадурин,
Любомир Ковачев, Димо
Алексиев, Саня Борисова,
Микеле Плачидо, Орлин
Павлов, Анна Мария Гюзелева, Калоян Митев и др.
02:00 „Модерно семейство“ /п./ –
сериал
03:00 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п./ – сериал

СРЯДА, 21 ФЕВРУАРИ
06:00 „Модерно семейство“ – сериал, с.5
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” – сериал
10:00 „Елхички” – комедия (Русия
, 2010), режисьори – Тимур
Бекмамбетов, Александър Войтински, Димитри
Киселев, актьори – Иван
Ургант, Сергей Светлаков,
Вера Брежнева, Екатерина
Вилкова, Мария Порошина,
Дато Бахтадзе, Сергей Гармаш, Артур Смолянинов и
др.
12:00 „Изгубеняци“ – 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 Премиера: „Новите съседи”
– комедиен сериал, с.10
22:00 „Двама мъже и половина” –
комедиен сериал, с.9
23:00 „Изгубеняци“ – сериал, с.1
23:30 „Супермаркет“ – сериал, с.1
00:00 „Елхички” – комедия (Русия
, 2010), режисьори – Тимур
Бекмамбетов, Александър Войтински, Димитри
Киселев, актьори – Иван
Ургант, Сергей Светлаков,
Вера Брежнева, Екатерина
Вилкова, Мария Порошина,
Дато Бахтадзе, Сергей Гармаш, Артур Смолянинов и

др.
02:00 „Модерно семейство“ /п./ –
сериал
03:00 „ Старчета разбойници с
Бети Уайт“ /п./ – сериал
04:00 „По средата“ /п./ – сериал
05:00 „Загадките на Лора“ /п./ –
сериал
ЧЕТВЪРТЪК, 22 ФЕВРУАРИ
06:00 „Модерно семейство“ – сериал, с.5
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Старчета разбойници с
Бети Уайт“ – сериал, с.2
09:00 „Столичани в певече” – сериал
10:00 „Елхички 2” – комедия (Русия, 2011)
12:00 „Изгубеняци“ – 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 Премиера: „Новите съседи”
– комедиен сериал, с.10
22:00 „Двама мъже и половина” –
комедиен сериал, с.9
23:00 „Изгубеняци“ – сериал, с.1
23:30 „Супермаркет“ – сериал, с.1
00:00 „Елхички 2” – комедия (Русия, 2011)
02:00 „Модерно семейство“ /п./ –
сериал
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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Çàâðúùàíå â ñòàðèÿ Áóðãàñ
Наскоро приключи изложбата „Завръщане въ
стария Бургасъ“, която
беше подредена в Културния център „Морско
казино“.
Акцент в експозицията
бе оригиналното завещание на най-големия дарител и благодетел на града – Александър Георгиев Коджакафалията. Безценният документ бе показан за първи път публично пред бургазлии.
В него се вижда, че Коджакафалията прави дарение за над 130 000 златни лева (днешната стойност
на дарените имоти се оценява от няколко десетки до няколкостотин млн. лв.). Той дарява на Катедралния храм в Бургас „Св. св. Кирил и Методий“,
на българската болница „Евлогий Георгиев“ в Цариград, на благотворителното дружество „Мило-

сърдие“ за построяване на
старопиталище и сиропиталище, на църквата и училището в родното си село Дюлгерий (днешното село Зидарово), на много други институции и бедни хора.
Нивите му, които са били на мястото на днешния
ж.к. „Братя Миладинови“, са
разделени на парцели и дарени на безимотните и бедни граждани, за да построят свои домове. Общо дарените площи осигуряват дом
на над 600 души, а косвените ползи от даренията
облагодетелстват десетки хиляди хора.
В завещанието са включени и неговите дюкяни,
като изрично се заръчва те да не се продават, а
печалбата им всяка година да се раздава на всички, които имат нужда, независимо от тяхната народност и вероизповедание.

Малкият Моцарт от София влезе в учебник
Едва
10-годишен,
Ивайло Василев вече е
виртуоз на пианото и носител на престижни музикални отличия от целия
свят. Неговото име отскоро знаят и всички първокласници у нас.
„Когато бях на четири
години и половина, много исках пиано на Дядо
Коледа и започнах да свиря нещата, които в детската пеем с учителката по музика”, разказва
Ивайло. Желанието изненадва родителите му.
Пет години по-късно играта прераства в страст,

играчката - в истинско
пиано, а "Мила моя, мамо" отстъпва пред класиците.
Сравняват Ивайло дори с детето чудо Моцарт.
От всеки престижен конкурс в чужбина си тръгва с отличие. Забелязват
го и авторите, заели се
да напишат нов учебник
по музика за първи клас.
Задачата да разкаже на децата за пианото се пада на Ивайло. В
хартиения учебник е поместена негова снимка, а
в електронния има и изпълнение.

иçëîæáà íà
”нåâúçïèòàíèòå
êàðèêàòóðèñòè”
групата на "Невъзпитаните карикатуристи" представи своята трета колективна
изложба под надслов
"артпредседателство" в
галерияк н и жарн и ца соф и я
Прес.
"артпредседателство" води началото си от календар
към вестник "Прас
Прес", в който български политици заменят персонажите в
картини на световни
майстори.
По случай европредседателството карикатуристите
от изданието решават
да направят същото и
с европейските политици.
"Покрай българското европредседателство родната публика има възможност
да се наслади на по-

вечето уникати от европейската политика като Туск, Юнкер,
Меркел, Макрон, Мей,
курц и останалите.
Девизът на тази наслада
е "съединението
прави
силата". Те
са убедени, че
все един ден
красотата ще спаси света, като представят грозотата на
съвременната политика чрез красотата от произведенията на своите велики
предшественици като леонардо да винчи, Пикасо, Мунк, Матис, ван гог, гоя.
освен заради провокацията авторите
са направили 24-те карикатури и с образователна цел - така се
надяват, че повече хора ще се запознаят с
образците на световното изкуство.

Ивайло си пожелава
място и в бъдещите учебници, но този път като

композитор. Затова под
пръстите му вече звучат и
авторски произведения.
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Òðè áúëãàðêè â
òîï 30 íà "Ôîðáñ"
Три българки влизат в тазгодишното европейско издание на класацията "30 под 30" на списание "Форбс".
Инициативата избира най-добрите 300 млади
лидери, изобретатели и предприемачи, разпределени в десет категории – изкуство и култура, развлечение, право и политика, търговия на дребно

и електронна търговия, наука и здравеопазване,
социално предприемачество, технологии, медии
и маркетинг, индустрия и финанси.
България е представена от 28-годишната Лена
Бориславова - отличена в категорията за право
и политика, както и 26-годишната Ива Цолова и
29-годишната Росица Заимова, които са класирани заради дейността си в областта на социалното
предприемачество.
лена Бориславова е адвокат. Специализира в
областта на сливанията и придобиванията, търговските сделки и преговори, данъчното и международното финансово право.
ива Цолова е съосновател на онлайн платформата за обучение и кариерна подкрепа за хора с
увреждания Jamba. Създава я заедно с Йоана Колева през 2017 г. и до края на годината чрез платформата работа са намерили около 40 души.
росица заимова, която живее в Белгия, е съосновател и партньор в местната компания Dalberg
Data Insights, която разработва инструменти за интерпретиране на данни, чрез които да се решават
важни социални проблеми в областта на международното развитие, хуманитарните дейности и социалното въздействие.

Всичкo за бъдещи младоженци
Сватбени агенции,
флористи, сладкари,
ювелири, стилисти, винарски изби, ресторанти, фотографи, видеографи, водещи на тържества, производители
и търговци на артикули
за украса и забавление
демонстрираха актуалните тенденции.
Събитието се проведе в края на януари в
Международния панаир - Пловдив. Представиха се над 60 фирми от
Пловдив, София, Бургас,
Варна, Хасково, Русе и
други градове.

Бъдещите младоженци имаха възможност да се срещнат на

едно място с всички
професионалисти, които могат да направят

тяхната сватба уникална, и да оптимизират
бюджета си с отстъпките и пакетните оферти,
предлагани по време на
изложението.
Експозициите бяха
полезни и за онези, на
които предстои да организират лично или корпоративно тържество
по различни поводи.
Участниците показаха оригинални идеи за
аранжиране на пространството, детайли за
интериора, варианти
за кетъринг и други услуги.

ÍÎВÈ ÏËÀСÒÈÊÈ ÙÅ ÊÐÀСßÒ ВÀÐÍÀ
Пет съвременни пластики ще
бъдат поставени в различни градски пространства във Варна.
За изпълнители на творбите са
поканени авторите им, които са
отличени при конкурс, организиран от община Варна през лятото на 2017 г. Средствата, които
са предвидени за реализирането
на пластиките, са в размер до 111
хил. лева без ДДС.
Творците ще имат половин година да изпълнят задачата, става ясно от обявената обществена поръчка.

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Проблеми

"Кавалер" обра жена в Шумен
Трудноподвижна 69-годишна жена се
прости със сумата от 800 лева и личните си
документи, след
като 71-годишен мъж се направил на кавалер и я завел до
таксиметров автомобил.
"Кавалерът"
хванал възрастната дама под ръка, помогнал й
с чантата... А накрая й откраднал портфейла.
Дръзката кражба се е
случила в Шумен, а потърпевшата е Николинка Ни-

колова. Тя изтървала автобуса за село Ивански,
където живее. Тогава "на
помощ" се притекъл мъж.
Той й казал за таксита, които возят на цената на автобуса. „Момчето ми е ин-

П

оредният видеоклип
на жестоко насилие от
деца върху дете шокира с безпрецедентната бруталност на биячите-тийнейджъри.
Българското общество
става все по-резистентно
към подобни кадри и все подебилно отрича проблема.
Защото това са чуждите деца. Така си мисли гледащият. Неговите никога не биха направили подобно нещо. Дали?
28 години демокрация
доведоха до тоталното съсипване на ценностната
система на българина. Децата ни не знаят кои са Ва-

валид и трябваше да се прибера до 19 часа
вечерта. Затова
реших, ако има
такива таксита,
да хвана едно
от тях", разказва тя. В един момент тя разбрала, че нещо не е
наред, и казала
на мъжа да продължи без нея.
Но вече е късно - портфейлът й е изчезнал.
Впоследствие мъжът е
бил задържан. Оказва се,
че той е криминално проявен и има присъда с 3 години изпитателен срок.

41-годишен варненец е задържан при
опит да реализира измама на територията на Хасково. По схемата „съдействие
на полицията“ мъжът се опитал да вземе наличните 6800 лева на двама съпрузи на по 81 години. След като ги заплашил, измамникът разпоредил на жената
да хвърли парите през терасата на жилището. Тя обаче се усъмнила, напъхала в
плика вместо пари торби и сигнализирала в полицейското управление. В резултат на предприетите светкавични действия в момента на вземането на „плячката“ криминалистите засекли мъжа, изпълнявал ролята на муле.
Задържаният е направил самопризнания.

телевизията, след като са
крали. С думите, че го правят, защото българите са
„смешен народ“. И са прави. Смешен народ сме. За-

ределена музика. Тези деца
израстват по улиците, докато родителите им работят
или просто не им се занимава с тях. Съответно нямат
уважение и респект към никого и нищо.
Свободата се превърна в
слободия.
Днес 19-годишните с гордост показват лицата си по

щото превърнахме парите
във висша ценност, а стремежът към тях – във висша
цел.
Защото богатият простак
е на по-високо стъпало от
бедния учен. Защото образованият е обект на подигравки, а неграмотният с
луксозен автомобил и напомпан бицепс – обект на

Децата на слободията

нанесли прободните рани
с нож, който си подавали,
а след това продължили
да го налагат с юмруци.
Убийците Желязко Данчев (на 20 години) и непълнолетният Ясен Стойчев са от многодетни семейства. Единият е девето
дете, а другият – пето или
шесто. Не са посещавали
училище.

възхищение.
Днес деца пребиват деца
и деца убиват възрастни. За
пари, за вещи или просто за
удоволствие. И тези днешни
убийци не са само от един
определен етнос.
Бруталните гледки са ежедневие, но докато извръщаме глави и мълчим, докато
подминаваме с безразличие и гледаме само собствения си дом и семейство,
докато не започнем да реагираме на тоталната липса
на ценности – децата-убийци ще стават все повече.
И не се знае дали някой
ден самите ние няма да сме
една от техните жертви.

Нагли обирджии
Обрахме апартаментите, за
да покажем какъв смешен народ сме. Защото всеки краде и
то суми над 100 000 лв., а мен
искат да ме вкарат в затвора
за 100 лева.
Това заяви 19-годишният Емилиян
Йорданов - едното
от момчетата, обирали жилища в столицата, които преди
това наемали. Доскоро той е бил волейболист. Сегабил учел
и работел. Младежът
призна, че е откраднал телевизора, защото са му
трябвали пари за връщане на

стари дългове. От откраднатия
телевизор двамата успели да
"спечелят" 100 лева. Друг мъж
твърди, че по тази схема същите момчета откраднали и неговия телевизор. Той
допълва, че имало
следи от наркотици.
Емилиян
обаче
казва, че не се занимава с наркотици.
По думите му това
е първата му кражба. Преди е попадал
в полицията заради
"дребни неща" - не
върнал колело, за отмъкнат телефон, както и за неплатена сметка за такси.

Момче умря от „китайски чай” Съдят ученик, убил връстник

Хистологична експертиза, извършена във Военномедицинска
академия в София, разкри причината за смъртта на дванайсетокласника Кристиян Братоевски
в село Борован. На 27 ноември
м.г. ученикът от Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца бе открит
без признаци на живот от своята
баба. Внезапната смърт на Кристиян шокира хората в Борован.
Експертизата доказа, че тийнейджърът е починал от остра
дихателна недостатъчност вследствие на злоупотреба с наркотични вещества.
Кристиян е пушил вещества,

производни на канабиса, а последните 48 часа преди настъпването на смъртта са били фатални за него, тъй като не е спирал
да пуши от т. нар. „китайски чай“.

14.II. - 20.II.2018 г.

Баба преметна Крими
измамник хроника

сил Левски и Христо Ботев,
но знаят чудесно имената на
мутрите, батките и всички
знайни и не толкова знайни
представителки на една оп-

Младежи намушкаха клошар

70-годишният клошар
Асен Пуров от Айтос, който си отиде от този свят с
32 прободни рани, е бил
спокоен и добър човек.
Всички в ромската махала
го обичали, защото преди
да обеднее, помагал на хората. Мъжът, който е известен с прякора Доктора,
бе нападнат, докато спи,
от двама хулигани. Те му

Конфликти

Български

В Окръжния съд в Плевен тече процес срещу 15-годишен ученик, срещу когото е повдигнато обвинение,
че е причинил смърт на свой връстник.
Инцидентът станал по време на час по биология в
училище "Христо Ботев" в град Славяново през 2017
г. Подсъдимият Тонимир С. е обвинен, че е причинил
смърт по непредпазливост. Между него и пострадалия
възникнало спречкване, при което Тонимир нанесъл
удар с ръка на Радослав.
Последният се опитал, но не успял да върне удара.
В този момент Тонимир го ударил втори път в главата. Радослав загубил равновесие, паднал и си ударил
главата в пода. Започнал да трепери, получил гърчове. В Спешна помощ опитали сърдечен масаж, обдишване, но усилията останали напразни и Р.Д. починал.
Причината за смъртта е черепно-мозъчна травма в
резултат на нанасяне на два удара в областта на лицето, падане на тялото и удара на главата в пода.

Мъж загина в пожар
67-годишен мъж от
Омуртаг е загинал при
пожар, а 61-годишната
му съпруга и 10-годишната им внучка са транспортирани в болница.
Пламъците избухнали
в къща на ул. "Вардар".
По първоначални данни
причина за огъня е изтичане на газ от газова бутилка.
Отново пострадал
на пешеходна пътека
70-годишен бургазлия
се бори за живота си, след
като е бил блъснат от лек
автомобил, докато пресича по пешеходна пътека. Инцидентът е станал
на бул. "Захари Стоянов"
в комплекс "Меден рудник". Мъжът е блъснат от
лек автомобил "Фолксваген Поло", управляван от
48-годишен бургазлия.
Пешеходецът е транспортиран в УМБАЛ-Бургас. Той е с фрактура на
черепа, контузия на мозъка и лекарите се борят
за живота му.
Пиян вилня с брадва
в Нова Загора
Пиян е заплашвал с
брадва полицейски служители в Нова Загора, съобщиха от ОДМВР – Сливен.
Служители на участък
„Кв. Шести“ в град Нова Загора са задържали
40-годишен мъж с инициали С.А. за хулиганство.
Той е отправял обиди и
закани към полицейските служители при опита
им да го задържат, след
като грубо е нарушил обществения ред.

Млада жена се удави
след тормоз
Откритият преди десетина дни труп на плажа "Виста маре" край Бургас е на 36-годишна жена от Момчилград. Севгюл В. изчезнала на 22
януари, а ден по-късно
двама бургазлии намериха тялото, изхвърлено
от морето. От полицията
в Бургас тогава съобщиха, че се касае за самоубийство. Същевременно
съпругът на изчезналата
Севгюл В. потърсил съдействие от полицията и
тя била обявена първоначално за местно, а след
това и за общодържавно
издирване. От дирекцията в Бургас се свързват
със семейството. Съпругът извършил разпознаване на тялото.
„Бе омъжена от 10 години, но нямаше деца.
Вероятно семейството
на съпруга й, при което
живееше, я обвиняваше
за това. Живяла е в тормоз”, разказаха близки
на 36-годишната жена.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Прозорец към света

Äîêîñâàíå äî Ìàðîêî
Течеше четвъртият
час от полета и по информация от командира на самолета от доста
време вече летяхме над
територията на страната, превишаваща тази на България около 4 пъти. За съжаление облачната покривка не
позволяваше
да се наблюдава
земята.
Н о

и добре се виждаха дългите редове на портокалови, бананови и други
субтропични насаждения, както и очертанията
на на-

много скоАг
ад
ро се проир
от
ясни и когато
пт
погледнахме наич
долу, бяхме омаяни
ип
ог
от гледката – летяхме
ле
д
точно над зъберите на
Атласките планини, чийто най-висок - връх Дже- п ъ л бел Тубкал, се извисява но отна 4167 метра. Започна крити тучи плавното снижение на но зелени, досамолета към крайния бре обработени
пункт на нашия полет насаждения. В богат– летището на град Ага- ството и разнообразидир. След планинските ето на плодовете от тевериги под нас се раз- зи градини се убедихме
простря плодородна още на другия ден, посеравнина и започнаха да щавайки пазара на Агасе появяват все по-чес- дир, чиито сергии бято белеещи се квадрат- ха отрупани с какви
ни и правоъгълни оч- ли не познати
ертания, които при го- и неполямата височина трудно можехме да си обясним какво точно
представляват.
Огрени
от следобедното октомврийско слънце,
тези очертания блещукаха, като че
ли бяха водни
площи. След това предположих,
че това са големи
соларни панели, но
непрекъснато увеличаващият им се брой
и начин на отражение
на слънчевите лъчи пак
не отговаряше на предположенията ми. Загадката се проясни, когато височината на полета намаля и тогава ясно
се видя, че това са огромни оранжерии, покрити със здрави мрежести
материи, целящи предпазването на овощните
и зеленчуковите насаждения от палещите лъчи
на мароканското слънце (през летните месеци температурата достига до 55 градуса). На
много места тези мрежи бяха навити на рула

в
цът

е

р
Дво

знати южни
плодове и зеленчуци. Специално за портокалите научихме, че в
Мароко се раждат найсочните и сладките.
На летището ни посрещна Мохамед, който до края на екскурзията щеше да бъде екскурзовод на групата ни.
Предстоеше запознаването с великолепието на имперските градове, а именно – четирите бивши столици на
кралството и град Рабат
– настоящата столица.
В програмата бяха
включени и други помалки градове и съпътстващи природни и исторически забележителности.

Бяхме приятно изненадани, когато Мохамед започна запознаването си с нас на български език. Впоследствие се оказа, че му е
по-лесно да говори на
руски, примесен с български думи, което внасяше допълнителен колорит на говора му по
време на пътуванията през следващите дни.
Преди посещението на
Ме-

дината
(старата градска част,
където е пазарът), намиращ се в центъра
на Агадир, за изобилието на който вече стана дума, имахме
възможност да присъстваме на презентацията
на прочутото арганово
масло, което се произвежда само в този район на страната. С влизането в представителната сграда на „Натурални продукти” ни облъхна специфичната
им миризма.
В ъ ведоха
ни в
просторн а
за-

дир

ла, чиито стени бяха изпълнени с наредени на рафтове разнообразни шишенца,
кутии с кремове и други опаковки.
Млад симпатичен
мъж на перфектен английски език с голяма
вещина започна лекцията си за съдържанието
и широкия спектър на
използване на аргановото масло като лечебно средство, като храна
и в козметиката.
За по-голяма убедителност той и неговият асистент поднасяха
съответния рекламиран продукт към всеки
от нас, за да почувстваме по-добре мириса му
или ефекта върху кожата, косата и т.н.
Следва
Доцент
владимир ПоПов

Ага
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а 18 февруари
тази година се
отбелязва празникът Сирни заговезни – древен български обичай. Другите
му имена са Прошка,
Поклади, Сирница, Масленица. Чества се седем седмици преди Великден винаги в неделя и трае една седмица,
в която
се изпълняват
различни обр е д и
и обичаи.
Всеки ерген
изстрелва
с лък запалена стрела в двора на момата, която
харесва. Или се хвърля
кръст в двора й. През
седмицата – в сряда, петък и неделя, се
връзват люлки и момите и момците се

люлеят за здраве. В неделя се палят огньове –
клади, и след като прегорят, се прескачат
за здраве. После около
тях се играят хора и
се пеят песни. Спазва
се и обичаят „оратници“ – правят се факли
от слама, които всеки
стопанин завърта около главата си и по този начин прогонва бълхите от къщата. Това продължава до късна доба на Заговезни.
А семейството на момата стои будно, за да

гаси пламъците, докато тя самата събира
стрелите. Която мома събере най-много
стрели, тя е най-лич-

на и най-харесвана.
За трапезата на Заговезни се приготвят
баница със сирене, варени яйца, варено жито, халва с ядки. Найлюбим е обичаят хамкане: на червен конец
се завързва и се спуска
от тавана парче бяла
халва или варено яйце.
Най-възрастният мъж
завърта конеца в кръг
и всеки член от семейството, но главно децата, се опитва да хване халвата или яйцето
с уста. Който успее, ще
бъде жив и здрав през цялата година.
На Сирни Заговезни по-младите обикалят постари
роднини
и близки – свекър, свекърва,
тъст и
тъща, кумове, по-възрастни братя
и сестри, и искат
прошка и целуват ръка на домакините, като
изричат традиционните думи на прошката:
„Прости!“. „Простено
да ти е!“ пък е задължителният отговор.

Трифон Зарезан

От стр. 1
С такива торби на рамо мъжете отиват на лозето. Там се
прекръстват, вземат косерите
и от три главини всеки отрязва
по три пръчки. След това отново се прекръстват и поливат с
донесеното вино лозите. Това е
зарязването на лозята, откъдето и прякорът на Трифон.
След това всички се събират
и избират Царя на лозята. Едва тогава започват тържествата. Окичват Царя с венец от лозови пръчки и с друг венец, който той
слага през раменете си.
Царят сяда на колесар. Лозарите теглят колесаря и под звуците на гайди,
гъдулки и тъпан се отправят към селото

или града. Там спират пред всяка къща.
Домакинята изнася вино в бял котел,
дава най-напред на Царя да пие, след
което черпи и хората от свитата. Останалото вино в котела се плисва върху
Царя и се изрича благословията: „Хайде, нека е берекет! Да прелива през

праговете!” Царят отговаря на благословията с „Амин”. След като стигне
до своя дом, той се преоблича с нови
дрехи и окичен с венците, сяда на дълга трапеза да посрещне хора от цялото село. Затова за
Цар на този празник се избира заможен човек.
В Източна Тракия и Югоизточна България при
зарязването се
произнася диалог между скрития Трифон и
друг, който го
търси. В Скопско
заедно със светената вода носят
и пепел, за да не
"изпръхнува" гроздето - т.е. да е едро.
Пак на Трифоновден трифуносват яловите дръвчета - плашат ги с брадви и
наричат: „Ако не раждаш - ще те посека.” В Неврокопско изкопават дупка в
средата на лозето и в нея закопават
светената вода - да не бие град.

2

12

Съюзен живот

7

Български

Читалища

14.II. - 20.II.2018 г.

Ехо от празника

С грижа към хората Шествие по улиците на Долна Студена
от третата възраст
На вниманието на общинската
администрация - Смолян

Все по-належаща става необходимостта от отговорна грижа на държавата за възрастните хора
в страната. Крайно време е да бъде приет закон
за възрастните хора. В него обезателно следва да
има и разпоредби, уреждащи статута на пенсионерските клубове и ангажиментите на държавната администрация по спазването му. Очевидно само с оскъдни парични средства, недостатъчни дори за осигуряване на топливо, проблемът не се решава. С предоставянето на недотам
уютни помещения за пенсионерски клубове на
управителните съвети общинските администрации почти се освобождават от ангажиментите си
към пенсионерите. Разходите за ток, вода, отопление остават проблем само на управителните
съвети. Набираният членски внос (по пет лева
годишно) в никакъв случай не може да покрие
тези необходимости, да не говорим за необходимите средства за културно-масова, туристическа и спортна дейност. Управителните съвети в
отделни региони на страната, имам предвид община Смолян, за да държат клубовете в "работно
състояние", негласно и противно на законовите разпоредби, визиращи статута на пенсионерските клубове, ги превръщат в, условно казано,
квартални кръчми, в които задължително трябва да се консумира алкохол, за да може да се изплаща заплата на съдържателите. В този смисъл
е и споделеното твърдение на един от председателите: "Клубът ни работи за пенсионерите."
И наистина този клуб, райковският, е еталон за
пенсионерските клубове в община Смолян. По
неговия път не вървеше пенсионерски клуб „Ор-

Самодейки
от клуб "Орфей"
фей", който под натиска на бившия председател
Георги Милушев се превърна в хибрид между
търговски обект и пенсионерски клуб. След съмнително проведен конкурс бе настанен едноличен търговец и клубът вече не бе любимото място за пенсионерите. Сагата с пенсионерски клуб
"Орфей" приключи, но тя продължи в пенсионерски клуб "Смоляни". Отстъпената безвъзмездно общинска собственост за пенсионерски клуб
е предоставена от управителния съвет на едноличен търговец срещу символичен наем. И тук
пенсионерският клуб е превърнат в кръчма. В
него ги няма пенсионерите. Грубо е погазен законът. Мисля, че община Смолян има възможностите да се справи с това незаконово недоразумение и да прогони едноличните търговци (в
случая Славка Карабаротева) от ПК "Смоляни” и
да го предостави на пенсионерите. Трябва да се
определи точно и статутът на клубовете, и условията за членуването в тях.
Очевидно нашият град застарява, редиците
ни оредяват. И въпреки всичко, колкото и да сме
малко, последните ни дни не бива да се вгорчават. Не е хуманно да бъдем унижавани и рекетирани от алчни еднолични търговци в пенсионерските клубове, където за нас е единственото
място за отдих и тихи развлечения. Не е нормално равнодушието към нашите съдбини, обидно
е да бъдем третирани като източници и обекти
на търговски печалби. Искрено вярвам и се надявам, че сегашната общинска администрация и
лично кметът и неговите заместници ще изметат
едноличните търговци от нашите клубове.
Никола ЧУРАЛСКИ
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Самодейците от НЧ
„Пробуда“ в Долна Студена възродиха автентичния обичай Бабинден в селото. Жените от певческите групи, облечени в народни носии, се събраха в
читалището. Под звуците на песни и хора шествието се отправи към Здравната
служба. За да се спази традицията, в двора
на здравното заведение се завъртя кръшно хоро. По стар български обичай д-р Дарина Митева отпи от
бъклицата глътка червено вино за здраве,
след което благослови

участничките в шествието. За дългогодишната
си и всеотдайна работа
д-р Митева получи като
дар дъхава погача и хавлиена кърпа. В знак на
уважение „бабите“ я изнесоха на ръце.
Ритуалът продължи
пред селската чешма.
Много от жителите на

селото се бяха събрали,
за да наблюдават къпането на бебето и бабите. С наричания за здраве и благоденствие д-р
Митева изми главата на
детето. След това с шепи
разпръсна вода над жените с пожелание колкото са капките, толкова
деца да се родят в село-

то. Колкото и нерадостно да звучи, факт е, че
през миналата година в
Долна Студена е проплакало само едно бебе.
Празникът продължи
с много песни, музика и
танци до късно вечерта. Веселото настроение беше повече от задължително условие за
всички присъстващи на
тържеството. Възстановяването на автентичния ритуал за Бабинден
е поредното доказателство, че ръководството
на читалището ще продължи да популяризира българските обичаи
и традиции сред местното население.
Марий ПEЙЧЕВ

Бабите от Брестник
пяха, играха и се
веселиха до насита
Възстановката на стародавния обичай Бабинден в село Брестник е винаги интересно зрелище
за млади и стари, за жители и гости. Цяла седмица селското читалище „Саморазвитие“ се подготвяше за пиршеството, което винаги е на 21 януари по стар стил и в което участваха баби от всички махали. Те се събраха на площада около белокаменната чешма, предвождани от каруца, на ко- 63-годишната Василка Анева изпълняваше ролята
ято се возят най-старата баба и акушерката на се- на бабата, която е израждала децата в Брестник.
лото. Ролята на бабата, която извърши ритуалното ро и почерпиха с пита, рачел, сладко от смокини и
раждане, се изпълняваше от 63-годишната Васил- руйно червено вино. Мъжете не участваха в ритука Анева заедно с д-р Жилова. Те изродиха моми- ала, а само наблюдаваха отстрани. Ако някой посченце пред очите на всички, което вещаело бере- мее да се пошегува с бабите, е заплашен от бой и
кет и плодородие през годината. Жените се бяха къпане с ледена вода, казва Величка Симитчиева,
облекли като герои от сериали, политици, вампи- дългогодишен читалищен библиотекар и участник
ри и поп-фолк певици. Впечатление направиха в празника от 30 години насам. През миналата готрите певици с позлатени микрофони, които пър- дина в селото са родени 12 деца, тази година се
гаво рипкаха на хорото - Джена, Преслава и Саш- очакват повече. Участниците в ритуала бяха позка Васева. Имаше Наполеон, Митьо Пищова, Баба дравени и от читалищното ръководство в лицето
Яга и дори негри.
на секретаря Стоянка Шопова.
Под звуците на музикантите от оркестър „ХеНиколай ЧАПАНСКИ
бър“ брестнишките баби се хванаха на голямо хо-

В ДУХА НА ТРАДИЦИЯТА

21 януари е един от
чудните зимни празници, които са дълбоко вкоренени в българския традиционен календар, денят, в който
отдаваме нашата почит
и уважение на жените,

помагали при раждането на новия живот.
Днес това е празник
на всички ангажирани
с родилната помощ, но
и на всички жени, които са имали щастието
да изпитат радостта от

Благодарност
В моето родно село Церово, Пазарджишко, има дългогодишна традиция
за отбелязване на Бабинден. За майките на новородените бебета този ден е изпълнен с много радост, веселие и благодарност.
Тази година въпреки студеното време
се събрахме в пенсионерския клуб. Гости на тържеството ни бяха Кирил Гелеменов – зам.-кмет на община Лесичаво,
Николай Вулянов – кмет на селото, Пенка Гъркова – акушерка, и Райна Лалина –
медицинска сестра.

майчинството и да достигнат възрастта и зрелостта да помагат при
отглеждането и възпитанието на внуците.
В с. Спанчевци, както в повечето български села, има много баби, готови да се отдадат
на своите деца и внуци
безрезервно. За тези
жени ние от СНЦ ”Тодорини кукли 2003” за поредна година организирахме един незабравим
Бабинден.

През изминалата година се родиха 8 деца. На всички тях бяха
поднесени подаръци от кметството и общината. Акушерката пожела на новородените, на техните
майки и баби здраве и благополучие. Много благодарности бяха
поднесени на акушерката и медицинската сестра.
Масите бяха отрупани с пити, баници, кексове и греяна ракия за почерпка на всички. Песни огласяха
клуба, веселието стопли душите ни
въпреки студеното време.
Николина Сердарова,
с. Церово, обл. Пазарджик

Тясното помещение
на бившата детска градина в селото едва побра петдесетината баби, които бяха заявили желание да дойдат
на празника. Специална изненада - пресъздаване на ритуала къпане на бебе, беше подготвила местната самодейка Василка Герасимова, а децата на Спанчевци поздравиха бабите с няколко великолепни народни хора.
Богатият обед бе
приготвен с много любов от жените от сдружението, а голяма част
от продуктите за него ни дариха отзивчиви спонсори. Огромна
благодарност на Радослав Ананиев, Поля
и Георги Ганеви и на
Борислав Русимов! Читалищното настоятелство пък реши да финансира подаръците за
бабите.
Наташа
СТАНИМИРОВА
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ето ни отново – пуск към световете на слязъл да се слее с нея
ние и ТОЙ. Ние СВЕТЛИНАТА?
и да укрепи вярата й
– все по-малки и
Защото в реалните в НЕГОВОТО могъщевсе по-объркани. ТОЙ измерения на неговия ство. ТОЙ бе и остана
– все по-мъдър, по-си- земен живот ТОЙ бе- наградата за търпелилен, по-смел.
ше мечтата, упование- вото й мъченичество.
Защото всяка годи- то и надеждата, а след
Разбиран или не,
на на 19 февруари ТОЙ тях – ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ приеман или отхвърумира, а на 18 юли от- СВЕТЕЦ!
лян, ТОЙ присъства в
ново се ражда за нас. И
Звездата на АПОС- народното съзнание,
така е от години. А из- ТОЛА разсече родното и така ще е винаги, катичащото време между небе и сиянието й оста- то неумолима и власттези две дати на ражда- на в българската душа, на съдба, като зов, кането и смъртта е шан- защото всички носеха то надежда.
сът на Възкресението.
Както за ЛЕВСКИ, така и
за народа, който го роди, отгледа и за който
мъченически намери
смъртта си.
Трудно ни е и още
по-трудно ще става за
нас с безсилието на думите да оживяваме на
всеки 19 февруари надеждите и разочарованията и да вадим на
длан душата народна
пред самия НЕГО.
Защото какво беше
и какво ни остана от
АПОСТОЛА, ако не надеждата, че ТОЙ е бил
като нас и ние можем
да станем като НЕГО.
"Залавянето на Васил Левски", худ. Никола Кожухаров
А и какво друго е
ЛЕВСКИ, ако не сами- светлината й в себе
ЛЕВСКИ беше и ще
ят НАРОД?! Неговите си, защото я очакваха остане завинаги горегрешки и поуки, стра- и желаеха.
щата жажда на бълданието и свободолюМного звезди след гарина да разбере и
бието му, търпението НЕГО светваха и угас- обясни себе си. Като
и победата. ИСТИНАТА! ваха, но едва ли някоя такъв ГО прие и нароНо всъщност дали се вече ще бъде СЛЪНЦЕ. дът му. Не като мит, не
е раждал и дали е уми- Тъй като СЛЪНЦЕТО е като легенда, а като
рал АПОСТОЛА? Дали едно. И една е БЪЛГА- сам ГОСПОД – винаги
го е имало или го из- РИЯ. ЛЕВСКИ споходи чист и еднакъв, винамислихме, за да оне- народната душа не за- ги всичко умеещ и невиним нашите слабо- щото ГОСПОД я бе из- променящ се.
сти и да ни стане про- оставил, а защото бе
И точно затуй му за-

ЛЕВСКИ,
НАДЕЖДАТА, НИЕ…

Декларация обръщение
на IV редовен конгрес на СП-2004

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Съюзът на пенсионерите-2004
е национално сдружение с нестопанска цел и обединява повече
от десет пенсионерски организации, представляващи интересите на милиони български пенсионери. Той е доброволна, независима, партийно необвързана обществена организация на всички
категории пенсионери без оглед
на възраст, партийна принадлежност, идеи, убеждения, етнически
и расов произход.
СЪЮЗЪТ извършва своята дейност в съответсвие с Конституцията, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, законите на
Република България, устава и решенията на своя конгрес, защитава и отстоява правата и интересите на възрастните хора в страната
на национално и международно
равнище. В него членуват повече от 100 хиляди пенсионери, които изразяват интересите на над
2 милиона души възрастни в Република България.
От 2006 г. сме членове на Европейската пенсионерска организация ESO.
Официалната статистика на Евростат посочва страната ни като
най-бедна в ЕС. Нашите пенсионери са с най-ниските пенсии и
са на едно от последните места
в Европа!
По официални данни 1 милион

и 450 хил. пенсионери живеят под
прага на бедността, който за нашата страна е 164 евро. С минимална пенсия от 200 лева (102 евро)
са 854 хиляди души, а около 600
хиляди пенсионери са близко до
прага на бедността.
Това е уродливата социална
картина. Унищожителният геноцид върху българския пенсионер
продължава!
В бюджета за 2018 г. на управляващите е заложено 3,8% увеличение на пенсиите, и то от средата на
годината. Съзнателно управляващите насочват милиарди средства
в интерес на явно корупционни
проекти, които решават еднолично или с използване на послушното и добре платено парламентарно мнозинство, което повишава своите доходи нагло всеки три
месеца според средната работна
заплата в страната!
През целия период от 10 г. ние
отправяхме към управляващите
много декларации и обръщения
с нашите искания и предложения,
организирахме протестни митинги и събрания, но нашите искания бяха посрещани с мълчание.
За голямо съжаление управляващите не искат да чуят гласа на
народа. Затова се обръщаме към
вас:
Уважаеми европейски ръководители,
Спрете унищожителния гено-
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даде въпросите, чиито отговори отдавна
сам знаеше: „Какво видя, АПОСТОЛЕ, в развързаната върва на
цървула си, прелитайки лъвски над Къкринския плет?
Видя ли колко тънка
е чертата между робството и свободата? Чу
ли шепота на времето,
което ни изяжда, и улови ли мириса на нравите на времето? Вслуша ли се в левското си
сърце, чиито удари не
можеше да укротиш в
гърдите си? Видя ли, че
и очите на предателя
са човешки? Разбра ли,
че и най-чистата идея
– стане ли, омърсява
се? Умори ли се от пътищата към никъде? И
от мръсотията на никаквите човеци, на които правилно зададе
въпроса: „Народе????“
ТВОЯТА свобода отдавна бе истинска, но
истината за свободата мъчно отиваше до
хората. Не защото я
не искаха, а понеже ги
бе страх от нея. Защото трябваше да понесат отговорността да
бъдат свободни. Не ги
упрекна, защото бяха
роби. А можеха ли робите да отговарят? Ти
никога не грешеше. А
дали сега право постъпи, АПОСТОЛЕ? И дали ще те познаем? ДО
КРАЙ?!...
Тодор БИЛЧЕВ,
Русе

ДО
Председателя на Съвета на
Европа Доналд Туск
Председателя на Европейската комисия Жан Клод Юнкер
цид, който българските управници упражняват въху нас, възрастните хора!
Помогнете да се изпълнят нашите човешки искания за нормален живот и съществуване, а
именно:
- През 2018 г. да се преизчислят пенсиите на всички пенсионери, неактуализирани от база 2007
г., за да се намалят големите разлики между стари и новоотпуснати пенсии.
- Народното събрание на Република България да приеме Закона за защита на възрастните хора,
който отлежава повече от три години в Народното събрание.
Ние, българските пенсионери,
сме европейски граждани и искаме да изживеем достойно своите старини, защото сме се трудили за просперитета на държавата
ни и сме изградили това национално богатство, което в последните 25 години се приватизира,
краде, продава на корупционно
ниски цени от продажния управленски състав.
Уважаеми европейски ръководители, съдействайте ни стандартът на живот на пенсионерите в
България да се доближи максимално до средното европейско
ниво.
Съюз на пенсионерите-2004
и коалиция

Нека се знае
и помни

АЕЦ "Козлодуй"
Продължение от бр. 6
- Каскада „Белмекен-Сестримо“. С трите
електроцентрали (първата от които е ПАВЕЦ)
с обща мощност 735 MW е международна рядкост! Заема водещо място между действащите
ВЕЦ и ПАВЕЦ в света.
– Каскада „Арда“ – с обема на трите й язовира 1,15 млрд куб. м е една от най-големите в
Западна и Средна Европа!
– Източномаришкият енергиен комплекс.
Горивната му база са лигнитни въглища с найниска калоричност – 1400 ккал/кг. По екологични изисквания две от централите са с железобетонни комини по 325 метра – най-високите в Европа!
(Сега абсурдът на капиталистическата непланова икономика е следният: „Най-големият трън
в очите на всички е проектът на ХХI век – АЕЦ
„Белене“, започнат преди 1989 г. и спрян след
избухването на демокрацията.) Изграждането на
2000-мегаватова ядрена мощност обедини цялото антиядрено лоби не само у нас, а и в чужбина.
– Производството на водни турбини и генератори
До 1950 г. у нас са изработвани водни турбини с мощност до 10 КW. През 1954 г. произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW.
В 1960 г. изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 г. вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български турбогенератора с
обща мощност 840 МW. Венец на турбостроенето ни са трите агрегата за ПАВЕЦ „Чаира“, всеки с мощност 215 МW, по чертежи на „Тошиба“,
Япония.
– Нашите енергетици проучваха, проектираха
и строиха енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.
– Благодарение на енергийната ни стратегия
през целия период 1950-1990 г. България беше
сред европейските страни с най-редки и кратки
сътресения в енергоснабдяването! Няколко поколения българи изнесоха на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 г.
зае 18% от националните промишлени фондове.
След 1990 г. управленската ни прислуга на
чужди сили упорито подготви взривяването на
енергетиката:
– Разруши мозъчния й център „Енергопроект“.
Старателно организира националното престъпление – закриване на АЕЦ „Козлодуй“.
– Спря строителството на АЕЦ „Белене“.
– Разпродаде (практически на БЕЗЦЕНИЦА)
електроразпределителната система.
– Ликвидира енергомашиностроенето. Днес
дори 100-киловатова водна турбина трябва да
се внася от чужбина! Чужди фирми, които трябва да се учат от нашите енергостроители, получават поръчки за строителство на енергийни обекти у нас. Каскадата „Горна Арда“, 4 пъти по-малка от каскадата „Арда“, която е българско инженерно решение и изпълнение, се
възлага на чужденци, непостроили нито един
енергиен обект!
Това е грозно унижение на нашия индустриален интелект!
Следва
Страницата подготви Цветан Илиев
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Повечето от вас имат
кислородна вода в аптечката си, която използват основно за
промиване на рани.Тя
обаче има невероятни
приложения, за които
вероятно дори не сте
и предполагали.
Ето и списък с малко познатите, но пък за
сметка на това невероятни ефекти от употребата й:
 извличане на пестициди. За да извлечете съдържащите се
пестициди в
плодовете и
зеленчуците, е
необходимо просто да
добавите 60 мл кислородна вода към 700 мл
обикновена вода. С тази смес измийте плодовете и зеленчуците и така ще сте сигурни, че
слагате на трапезата си
продукт без пестициди.
 унищожаване на
микроби. За да се избавите от наличието на
микроби в жилището
си, достатъчно е просто да разтворите 500
мл кислородна вода в
3.5 л обикновена вода.
Съхранявайте сместа в
подходящ съд и пръс-

кайте от време на време въздуха с нея.
 При запушен нос.
Запушеният нос е изключително неприятен.
За съжаление обаче той
сякаш е неизбежна част
при всеки един вирус
през зимния сезон. Можете много бързо да се
избавите от хремата. За
целта просто трябва
да капнете една капка
кислородна вода в чаша с вода. С получената
смес изплакнете запушения
нос и
облекчението ще
дойде
почти
веднага.
 При
зъбобол. Достатъчно
е да смесите равни количества кокосово масло и кислородна вода
и да изплакнете устната кухина с тази смес.
Тя ще облекчи веднага
болката ви.
 При
настинка. Още в началото,
след като усетите, че
сте попаднали в плен
на настинка, капнете по 3 капчици кислородна вода във всяко ухо. Още на следващия ден ще сте като нови, а от настинката няма да има и следа.
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СТРАДАТЕ ОТ БОЛКи
В СТАВиТЕ и КОСТиТЕ?
РАЗШиРЕНи ВЕНи?
УВРЕДЕНА КОЖА и НОКТи?

ето и реШението –
сиЛиЦиум G5
сиЛипЛант

силициум G5 силиплант, органичният силициев диоксид на
д-р Льоик Ле Рибот, който помага за общото състояние на организма, подобрява здравината на костите и ставите. Съдържа
360мг/л силициев диоксид в мономерна форма. Много изследвания потвърждават ефективността на G5 Силиплант заедно с
неговото приложение като гел в широк спектър от патологии,
засягащи ставите. Органичният силиций е един от най-важните основни микроелементи за нашия организъм, тъй като се
включва в безброй регенеративни процеси чрез производството на колаген и други основни молекули, като еластин, който
придава на съединителната тъкан необходимата еластичност и
консистенция. Поради тази причина наличието на подходяща
концентрация на това съединение в тялото е синоним на добро здраве и благополучие.
За да разберем дали наличието на този микроелемент в нашето тяло е оскъдно, експертите посочват редица индикатори,
ето и някои от тях:
Нестабилни кости и чувствителни зъби -> Целостта на
костната матрица зависи до голяма степен от това нивата на
силиций да са адекватни, което спомага за възстановяване на
масата на костите, загубена през годините. Също така липсата
на това съединение се свързва и с появата на кариеси.
Несигурност в мускулите и сухожилията -> Като основен
елемент в синтеза на колаген неговата функция е жизненоважна за подхранване на мускулите и сухожилията и за осигуряване на по-голяма еластичност.
Увредена коса, кожа и нокти -> Силицият възстановява консистенцията на косата и ноктите, намалява бръчките по кожата
и помага да се възстанови.
Разширени вени -> Според няколко проучвания около 80%
от хората с разширени вени са видели симптоми на подобрение
благодарение на допълнителния принос на силиций.
Хипертония и липса на гъвкавост в артериите -> Силицият предпазва артериалната стена, понижава холестерола и
понижава кръвното налягане.

Усещане за умора -> Органичният силиций е едно от съединенията, отговорни за възстановяването на полярността на
клетките, което спомага за балансиране на организма и връщането на загубената енергия и жизненост.
Така че тялото ви да не изпитва липса на силиций, най-доброто решение е интензивно приемане на силициум G5 силиплант. Той има свойството да елиминира тежките метали в
организма. Силициевият диоксид е съществено важен за имунната и сърдечно-съдовата система. Защо да изберем Силициум G5? Първото и най-важното е, че той е базиран на Органичен Силиций. Това означава, че единственият възможен начин
да се консумира силицият е чрез хранителна добавка, без тялото да счита, че е замърсител и да го отстрани като отпадък.
В допълнение той е напълно разтворим, много биодостъпен и
усвоим. Силициум G5 се подкрепя от научните изследвания на
д-р Льоик Ле Рибот, геолог с докторанти в La Sorbonne и Orsay
с 30-годишно проучване на силиций.
Независимо от възрастта правилното хранене и приемане
на силиций е важно през целия живот!

1 литър силуциум G5 силиплант - 71,73 лв.
1 литър силициум G5 силиплант + 1бр.
силициум G5 гел 50 мл - 88,00 лв.
2 литра силициум G5 силиплант + Подарък
силициум G5 гел 50 мл - 143,46 лв.
Безплатна доставка за поръчки над 90 лв. до
офис на куриерски фирми спиди или Еконт.
За поръчки:
тел. 0899 391 999; имейл: info@silicium.bg
уеб: www.silicium.bg

14.II. - 20.II.2018 г.
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„АЛКОХОЛЪТ УБИВА
ЧЕРНИЯ ДРОБ“

Ангелина
иванова
Мъжът ми от доста години злоупотребяваше с алкохола. Близки и приятели непрекъснато го съветвахме,
че това няма да излезе с добър край, но
нямаше кой да слу-

ша. Все пак успях да
го убедя да отидем
на лекар, след като
започна да се оплаква от болки в дясната страна. Докторът не остана
доволен от резултатите му: черният дроб беше започнал да затлъстява. Предписа му „Хепатофелин“ и каза
да спре с пиенето,
за да не се стигне
до усложнения.
След 2 месеца на
контролния преглед докторът показа, че нивата на
ензимите са започнали да се нормализират и като
продължим с „Хепатофелин“ и дие-
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та, нещата ще си
дойдат на място.
„Хепатофелин“ ни
върна радостта и
надеждата, защото се страхувах
от най-лошото всеки знае, че алкохолът убива.
„ХЕПАТОФЕ
ЛИН“ е висококачествен
френски продукт, който
се произвежда по
Licaps® технология
за бързо усвояване
от организма.
 Съдържа: екстракт от бял трън,
екстракт от артишок, екстракт от
глухарче и ленено
масло.
 Дневен прием
от 2 капсули.
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Д-р Д. Красимирова,
общопрактикуващ лекар, Разград

Растителните имуностимулатори са ефективно средство за лечение и
профилактика на множество заболявания с възпалителен произход. Те все
повече се утвърждават в
лечебната практика и като
част от предписанията за
остри и хронични състояния поради добра поносимост и ниска токсичност.
имунобор Бронхо
представлява комбинация на високостандартизирани екстракти от
Ехинацея и Котешки нокът в
една капсула.
Сред продуктите с имуномодулиращо действие особено значение се отдава
на тези, съдържащи Ехинацея. В
растителните екстракти от Ехинацея се съдържат:
флавоноидни липофилни съставки, водоразтворими полизахариди
и водоразтворими
и на кафееконюгати
ната киселина. Ехинацеята проявява имуномодулиращ и противовъзпалителен ефект. За Ехинацеята е доказана антибактериална активност, противовирусна активност
спрямо вирусите на грипа и херпеса, противогъбична и антиоксидантна
активност. Продуктите,
съдържащи Ехинацея, се
използват най-често за засилване на имунитета при
хора с простуда или други инфекции на дихателната система. Ефективно е
и профилактичното приложение, при което са отчита намаляване на простудните заболявания.
Котешкият нокът има
имуномодулираща и противовирусна активност,
стимулира също зарастването на рани. Доказано подобрява кръвообращението, което спомага за скъсяване на острата фаза на възпалителния
процес.
При общата комбинация от Ехинацея и Котеш-

ки нокът се цели потенцирането на полезните им
ефекти.
Острите респираторни
заболявания (ОРЗ) на горните дихателни пътища са
с особено висока честота
не само при лицата под
18 г., но и при възрастните. ОРЗ се причиняват от
различни групи респираторни вируси. Основният
момент в патогенезата на
ОРЗ е въз-

палението, което причинява даденият
вирус върху епитела на
горните дихателни пътища (ГДП).
Лечението на ОРЗ е
комплексно и би следвало
да включва не само симптоматични фармакологични средства, но и профилактични такива. имунобор Бронхо подпомага имунната система при
първата фаза на възпалението и скъсява периода
за възстановяване. Той не
влиза в негативни фармакологични взаимодействия с останалите продукти на пазара, използвани
за лечение на сезонните
инфекции на ГДП. Важно
е приложението да започне от появата на симптоми или след контакт с болни с ОРЗ.

Освен като част от лечението на ОРЗ имунобор Бронхо може да се
използва и за профилактика на този тип възпаления. Употребата му в профилактични дози спомага за подсилване на имунитета преди настъпването на сезонните вирусни
епидемии.
Терапевтичната доза
на имунобор Бронхо е 3
пъти по 1 капсула дневно
за 10 дни. След
това се преминава към поддържаща терапия с по 1
капсула дневно. В условията на грипна
обстановка се
препоръчва
поддържащата доза да не
пада под 2 капсули дневно.
Общият прием
продължава 12
седмици.
Профилактичната доза е
по 1 капсула дневно, приемана в продължение на 12 седмици. При
нужда курсът може да се
повтори след пауза от една седмица.
В заключение следва да
се подчертае, че имунобор Бронхо има своето
достойно място като част
от общата терапия на инфекциите на ГДП и е идеален избор като средство
от първа линия за имунопрофилактика.

Имунобор Бронхо
Мощен имуностимулатор за
дихателната
система
Научете повече на
www.imunobor.com
и www.imunitet.bg –
всичко за имунитета
на едно място

Imunobor® е търговска марка на фирма
Борола. За консултация със специалист
може да се обърнете към Клиника БОРОЛА,
София 1202, ул. "Цар Симеон" 52;
тел. 02/ 983 62 03; Е-mail: office@borola.соm.
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg

БеЗпЛАтНи ОЧНи преГЛеди

Търсете в аптеките без рецепта!

Медицинският институт на МВР – София, Очно отделение, обявява извършване на безплатни очни прегледи
през месеците февруари и март с оглед профилактика
на пациенти с глаукома, катаракта, сухота в очите.
за записване при проф. Ботьо ангелов, д.м.,
02/9821393 и 0888 22 68 45.
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компЛексно
реШение За
мъЖкото ЗДраве
ЕЛИкСИР ЗА
ПРОСТАТАТА
И ПИкОЧНИЯ МЕХУР

„ТиквЕНо сЕМЕ – ПЧЕлЕН
ПрашЕЦ капсули х 30“ на „ЕСПАРА“, Австрия, е съчетание на шест от
най-мощните природни средства,
прилагани при проблеми с простатата и пикочния мехур - екстракт от тиквено семе, пчелен прашец, върбовка, коприва, екстракт от палма-трион и витамин Е. Влияе диуретично, регулира моториката на пикочния мехур и облекчава изпразването му.
Намалява остатъчната урина и броя на нощните позиви за уриниране. Потиска възпалителните процеси и
образуването на тумори на простатната жлеза. Влияе
положително върху хормоналния статус на мъжа и подобрява физиологичната характеристика на сперматозоидите, възвръща потентността, съдейства за хормонално забавяне на критическата възраст. Продуктът е
особено подходящ за млади мъже, при които процесът на уголемяване на простатната жлеза е в начален
стадий и може да бъде напълно овладян.

ТАМЯНЪТ – НАТУРАЛНО
ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛО
СРЕДСТВО

Най-старата наука за здравословен живот Аюрведа препоръчва тамяновото дърво (бозвелия) като противовъзпалително и обезболяващо
средство. “ТаМЯН форТЕ капсули
х 60” на Espara GmbH, Австрия съдържа висока концентрация (400 мг) стандартизиран екстракт от тамяново дърво, богат на специфични фитохранителни съставки, които действат избирателно върху системата на
клетъчните хормони и потискат тази група от тях, която участва в развитието на възпалителните процеси в
целия организъм – ревматизъм, артрити, колити, гнойни рани, остеопороза, възпалена простата и др. За разлика от синтетичните медикаменти биоактивните компоненти на тамяна действат ефективно, без да предизвикват никакви странични оплаквания.

ЦИНк – ЗА ДОБРО СЕкСУАЛНО ЗДРАВЕ

“ЦиНк капсули х 60” е съвременен фитотерапевтичен продукт на австрийската фирма “ЕСПАРА”. Цинкът
има основно значение за плодовитостта, за правилното функциониране на простатната жлеза и производството на семенна течност, както и за
правилния растеж на репродуктивните органи. Стимулира подвижността на сперматозоидите, като подобрява работата на
простатата и тестисите. Липсата на този минерал бързо понижава нивото на тестостерона и намалява броя
на сперматозоидите при иначе напълно здрави млади
мъже. Увеличението на простатата, особено сред мъжете над 50 години, винаги е свързано с липсата на цинк.
урЕДъТ DELWA-STAR
H&P eco за ТЕрМоТЕраПиЯ при хроничен
простатит, доброкачествена простатна хиперплазия и хемороиди
е разработен от фирма
ZEWA AG, швейцария.
Може да се използва в
лекарски кабинет или самостоятелно от пациента.
Прилагана трансректално, термотерапията (нагряване
с пулсираща топлина в температурния диапазон 37°С
до 45°С) подобрява кръвообращението и лимфообращението, намалява тонуса на мускулатурата, което води до подобрение в уринирането, повишава локалния
имунитет, а оттам и общия имунитет на организма. Локалното повишаване температурата на простатната
жлеза има мощно антибактериално и противовирусно действие. Когато се прилага за по-дълъг период, се
наблюдава намаление в размера на лекувания орган.
за информация се
тел. 02/9532601,
обърнете към вносителя:
“фарМаБиоН ПлЮс” ЕооД www.pharmabion-plus.dir.bg
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Често диабетът е съпроводен с усложнения,
които се дължат на високите нива на кръвната захар. Най-общо
те се отразяват върху малките и големите кръвоносни съдове. Усложненията при
малките кръвоносни
съдове се изразяват в
нарушения във функционирането на очите,
бъбреците и нервната система, а тези при
големите кръвоносни
съдове водят до заболявания в сърдечносъдовата система, мозъка и долните крайници.
Добрият контрол на
нивата на кръвната захар, както и на нивата
на кръвното налягане
и триглицеридите може да бъде предпазна мярка срещу появата на усложнения.
Здравословният начин на живот, включващ добър хранителен режим и движение, е ключов фактор.
Природата е предоставила огромен
ресурс, който може
да подпомогне защитата на организма. Съществуват билки, които влияят изключително благотворно и
предпазват органите
и системите от усложнения.
Екстрактът от гроздово семе притежава
олигомерни проантоцианидини, които са
известни със своите
силни антиоксидантни
свойства. Екстрактът
от Гроздово семе традиционно се използва за превенция срещу
усложнения в сърдечно-съдовата система
при диабетно болни.
Олигомерните проантоцианидини поддър-

жат здравината на кръвоносните съдове и благоприятстват дейността
на сърдечно-съдовата
система.
Центела азиатика отдавна е доказала
своите действия върху
централното и периферното кръвообращение. Тя е билка, която подобрява кръвообращението и чувствителността на крайниците. Чрез влиянието си върху невронните връзки подобрява
дейността на нервната система. Със своето
благотворно действие
върху кожата, стимулирайки синтеза на колаген, тя способства за
бързото зарастване на
рани. Заради безспорните си качества билката много успешно се
прилага при диабетни
усложнения на периферната нервна система, като диабетно стъпало.
Диабетната нефропатия е водеща причина за хронично увреждане на бъбреците. леспедезата е билка, която се използва
при функционални нарушения на бъбреците. Действа благоприятно върху дейността
на бъбреците и съдовата мрежа, като подобрява функцията на
гломерулите. Това са
клъбца от кръвоносни
съдове, които са отговорни за филтрацията
на кръвта в бъбреците.
витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен
стрес. Диабефор Протект съдържа натурална форма на витамин Е
(D-α-токоферил суцинат), която осигурява
висока усвояемост и
бионаличност.
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Цинкът е незаменим за човешкия организъм минерал.
Играе
важна роля
в имунната
функция, ДНК
синтеза, клетъчното делене, допринася
за нормалното
протичане на
метаболизма
на въглехидратите. Подпомага нормалното зрение,
състоянието на кожата
и нормалната функция
на имунната система.
Резултатите от изследванията показват, че
приемът на цинк намалява риска от развитие на диабет тип 2
и намалява риска от
появата на усложнения, свързани с нарушение на функцията
на бъбреците, зрението, сърдечно-съдовата
и периферната нервна
система.
хромът допринася
за поддържането на
нормална концентрация на глюкоза в кръвта. Има данни, че дефицитът на хром намалява способността на
организма да използва глюкозата, а приемът му намалява риска от появата на усложнения при диабетно болни.
Диабефор Протект
е комбинация от шест
натурални съставки,
които допринасят за
защита на организма
от усложнения, свързани с нарушени нива на кръвната захар.
Действа благоприятно
при усложнения при
диабетици. Подпомага
нормалното функциониране на сърдечносъдовата система. Благоприятства дейността на периферната
нервна система. Подпомага дейността на
бъбреците. Подпомага нормалното зрение,
състоянието на кожата и имунната система.
Допринася за защита
на клетките от оксидативен стрес и за поддържането на нормалната концентрация на
глюкоза в кръвта.
Търсете
в аптеките!
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сме жени и след 60

Обикновено говорим за опасността от
ускорена костна загуба при жените в пременопаузалния период и по време на самата менопауза. Но като че ли забравяме,
че животът продължава и за съжаление в
постменопаузалния период процесът на намаляване на костната маса се активизира.
Специалистите съветват – дами, укрепвайте костите си на всяка възраст. Така че нека да помислим за това и да вземем мерки,
ако не да подобрим, поне да запазим костното здраве, което ни е останало, от атаката на годините.
С течение на времето костите се променят и всяка възраст изисква различни грижи за тяхното здраве. Изследванията показват, че най-застрашени от развитие на
остеопороза и повишена чупливост на костите в по-късна възраст са именно жените от нашата раса. Костите са тъкан, която
непрекъснато се разгражда и след това се
възстановява, в процес, познат като ремоделиране. По време на детството и юношеството в костите се натрупва повече костна маса, отколкото се разгражда. Още след
навършването на 30-годишна възраст обаче този процес се променя и всяка година
костната маса намалява.
След 60-годишна възраст
способността на организма да усвоява минералите намалява до
25%. Ако искаме да
запазим младежкия
си вид и в напреднала възраст, трябва да
си помогнем: да поддържаме здравословно тегло, но да не забравяме, че свалянето на повече килограми също води до ниска костна плътност и
остеопороза, непрекъснато да използваме мускулите и костите си, за да ги поддържаме.
Умерено ходене, танцуване или работа в
градината помагат за запазване на подвижността. Хората над 60-годишна възраст, които в семейството си имат страдащи от остеопороза или са имали счупване на някоя
кост, трябва да се изследват за намаляване
на костната плътност.
В тази възраст трябва да се ориентираме и към прием на природни продукти за
предотвратяване на загубата на костно вещество. Още по-добре е, ако те решават и
други, останали ни в наследство от тежките години на менопаузата женски проблеми – безсънието, тревожността, сърцебие-

нето, главоболието...
За да е ефективен, природният продукт
трябва да съдържа фитоестрогени, алтернатива на хормоно-заместителна терапия,
която не може да се използва за профилактика и лечение на остеопороза поради
страничните си ефекти. Но пълен набор от
изофлавони се съдържа единствено в Червената детелина (Trifolium pratensae), където природата е обединила 4 изофлавона в
уникална комбинация, в която те оптимално потенцират ефекта си и са напълно безвредни. Те повлияват както симптомите на
менопаузата, така и костната плътност, като
имат протективен ефект върху костта както при остеопороза, така и при остеопения.
Вече не се препоръчва допълнителен
прием на калций. Новите научни проучвания сочат, че най-ефективна е комбинацията фитоестрогени и витамин D. Витамин D
повишава усвояването на калция. Необходим е и за усвояването на фосфора. Повишава плътността и здравината на костите, а
така също укрепва скелетната мускулатура.
феминорм остео е нов продукт от известната фамилия природни продукти Феминорм, специално насочен към жената и
костното й здраве. В тон с последните научни постижения той съдържа фитоестрогени и витамин D. феминорм
остео е необходим на
всяка жена преди, по
време и след менопаузата, при остеопения
и остеопороза.

Феминорм®
Остео
За менопауза и
здрави кости

какво съдържа
феминорм остео?
Всяка капсула съдържа екстракт от цветове на
Червена детелина, екстракт от
корени на Сребърна свещичка и витамин
D (като холекалциферол).
кога да приемаме феминорм остео?
При менопауза – оказва благоприятен
ефект:
за костната тъкан и мускулите в пременопаузалния период;
при менопаузални прояви;
за преодоляване на невровегетативните и невропсихичните прояви.
как да приемаме феминорм остео?
По 1 VGcaps – растителна капсула дневно.
За консултация с гинеколог може да се обърнете към Клиника БОРОЛА, София 1202,
ул. „Цар Симеон” 52, тел. 02/983 62 03; e-mail:office@borola.com. За по-богата
информация посетете www.feminorm.com. Може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀËÒÎÐÈß и çаáоëяваíията сРеÙу аРтРоза ÏоМаÃат
íа диõатåëíата ñиñтåìа Риба и боРовинки

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 то-

ва 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 те-

рапията както при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е едно
от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са бо-

гати на слузести вещества,
които 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.

Някои храни намаляват болката, защото съдържат вещества,
повишаващи прага на
усещането за болка в
главния мозък, или намаляват възпалението.
Такива са:
1. Рибите с голям
процент мазнина тлъсти скумрии, тон,
херинга, сьомга. Лененото семе също повишава прага на усещане на болката. Най-добре - в 35%, се повлиява болката при остеохондрозите с шипове, в
24% - при коксартрози
и гонартрози, по-слаб
е ефектът при болки от
друга причина. 2. Целина - съдържа веществото алигенин, което действа върху нервните окончания. Бол-

ките от шипове се повлияват в 45%, от дископатии - в 26%. 3. Къпини и сини боровинки. В тях има флавоноиди, които успокояват
възпалението, и сесквитерпени, понижаващи чувствителността на нервните окончания. Диетите с къпини намаляват болките
при коксартрози и гонартрози. 4. Куркума
и джинджифил. В тези
подправки се намират
още недобре изследвани съединения, които намаляват болката. Някои допълнителни съобщения за ефекта от куркума твърдят,
че тази подправка спира растежа на тумори
на дебелото черво и
бронхите.

Британски учен разкрива безоперативен метод,
който елиминира болката и сковаността
в ставите в рамките на 4 седмици
Даже да сте над 60-годишна възраст, още след 4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като на 20-годишен. Болките в колената, лактите, таза или китките изцяло ще изчезнат, а Вие ще си върнете пълната подвижност на ставите. Всичко това е възможно благодарение на научния пробив на проф. Милър от 2016 година.
са нормални способности за възстано- ност, както и тласкат клетките към регенеравяване, които всеки организъм прите- ция. Вследствие на това ставите възвръщат
жава. Не е чудо, а просто най-новото пълната си подвижност на наноклетъчно нинаучно откритие. Подробностите изя- во, а организмът сам „поправя щетите“. Тоснява проф. Милър: „открихме някои ва е изцяло натурален начин. за да бъде таактивни съставки, които проникват в зи формула достъпна за всеки, аз я въведох
наноструктурата на ставата и стимули- във формата на капсули под наименованието
рат хрущялните клетки към регенера- арТрофикс рЕгЕНЕраТор."
ция. Не само че премахват възпалениНовата формула под формата на капсули
Ето средностатистическия
ето, но също така подхранват клетките вече прави кариера по цял свят. отвсякъде се
ефект, постигнат
и начеват ПроЦЕс На саМовъзсТаНоот участниците:
вЯваНЕ. въпросните активни съставки чуват отзиви на доволни потребители.
арТрофикс рЕгЕНЕраТор предизвиква
 пълно премахване на болката в ста- са в състояние да:
сензация
в България, като вече помогна на
 стимулират хрущялните клетки към
вите и гръбнака още след първата седмиповече
от
10 000 човека. Дистрибуторът инпълно възстаноца на ползване;
вяване – благо- формира, че има прекалено много заявки и е
 премахване на
дарение на то- възможно в скоро време продуктът да се изнеприятното усещане
ва ставите се черпа. складовете се опразват с всеки измиза скованост в ставивъзстановяват нал ден. ако проявявате интерес към формуте след първите 2 седнезависимо от лата, съветваме ви бързо да вземете решение,
мици;
понеже скоро може да я няма в наличност.
възрастта;
 премахване на
 увеличат
възпалението и възМожете да поръчате директно
синовиалната
становяване на ключона телефон 0877 72 10 40.
течност с 40% –
вите елементи на стаКакто
и на интернет страницата:
благодарение
вите (кости и хрущяли)
ПРЕДИ И СЛЕД
на това ставите е http://tonik.info/arthrofix/ или да го
за 4 седмици;
потърсите в по-добрите аптеки.
 възвръщане на пълната физическа укрепват и стават „по-еластични“;
 елиминират възпалението 9 пъти
подвижност след 30 дни.
по-бързо – благодарение на това болказа обикновения човек
та намалява с всеки изминал ден.
това изглежда невъзможно
Но това не е всичко. съставките завсе пак от научна гледна точка това бавят загубата на колаген и ставна течТова бе истински шок. 272-та участници в първите в историята тестове на новото откритие на проф. Милър не можеха да повярват. след 30-дневни тестове те си върнаха пълната подвижност,
както и напълно премахнаха болките в
ставите. също така укрепнаха ставите,
а хрущялът се възстанови.

Цåíà:
1 áð. õ 49 ëâ. + бåçïëàòíà äîñòàâêà /оáùî: 49 ëâ./
2 áð. õ 45 ëâ. + бåçïëàòíà äîñòàâêà /оáùî: 90 ëâ./
3 áð. õ 39 ëâ. + бåçïëàòíà äîñòàâêà /оáùî: 117 ëâ./
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ОпАСНО Ли е дА
Се СъБирА ВОдА
В КОреМА

АКтиВНАтА ФиЗиЧеСКА рАБОтА
преОдОЛЯВА СтреСА

Стресът е естествено временно състояние, което мобилизира организма за преодоляване на извънредни ситуации. В организма се отделят "хормони на стреса", които преразпределят кръвта,
повишават
готовността за посрещане
на евентуална
опасност.
Това състояние
е
краткотрайно и отзвучава,
щом се отстранят
условията, които са го
породили. Но когато
не може да се преодолее, стресът става хроничен. Той идва, когато има дълго нерешени
семейни, битови, професионални проблеми.
Хроничният стрес
вече сам по себе си създава тревожност, безсъние и депресия. А това от своя страна води

до нов стрес и така порочният кръг се затваря. Срещу хроничния
стрес е много важно да
си въведете ритъм на

деня, който да започва с
хубави мисли, тревожността да бъде изгонена. След като станете от
сън веднага си пуснете музика, която харесвате, и направете 10-15
минути гимнастика. Лошото настроение ще се
противопоставя на всяка физическа дейност,

но това трябва да се
надвие.
Активната мускулна
работа предизвиква
отделяне в мозъка на
хормоните на радостта - серотонин, допамин. Така се
преодоляват
тревогите
и денят
започва подобре.
Ако се
п р и берете у дома след
стрес, потърсете начин да се усамотите. Спуснете пердетата, пуснете си тиха приятна музика и се
отпуснете. Това изисква известна тренировка. Легнете, слушайте
музиката и започнете
постепенно да отпускате мислено пръстите на краката, след това глезените, прасците
и нагоре по тялото до
очите и челото. Крака-

та и ръцете стават като
оловни, но са напълно
отпуснати. Лежете така
15-20 минути, после по
обратния ред раздвижвайте мускулите.

Събирането на
течност в коремната кухина се нарича
асцит. Тя не е вода, а телесна течност от възпаление
или от затруднено
оттичане на кръвта или лимфата. Асцитът винаги е сериозен признак, говори за увреждане
на някой коремен
орган.
Най-честите причини са:
Цироза На
ЧЕрНиЯ ДроБ
Тогава преминаването на кръвта
през черния дроб
е затруднено и в корема по кръвен път
се събира течност.
При такава цироза по кожата на корема може да се видят разширени вени. До цироза водят както алкохолизмът, така и хроничното възпаление на
черния дроб - хепатитът.

възПалЕНиЕ На
ПЕриТоНЕуМа ПЕриТоНиТ
В миналото изявена причина за асцита беше туберкулозният перитонин.
Сега асцит може да
се получи от разсейки на рак по перитонеума.
сърДЕЧНа
НЕДосТаТъЧНосТ
При
сериозни
сърдечни заболявания, щом сърцето
не осигурява циркулацията на кръвта, се събира течност в коремната
празнина.
БъБрЕЧНа
НЕДосТаТъЧНосТ
Тежките увреждания на бъбреците също водят до
излив на течност в
коремната кухина.
Лечението на асцита е само в болница. Щом се отстрани основната
причина, може да
се постигне трайно
излекуване.
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100 години от рождението на Веселин АНДРЕЕВ

Иçâúí
âñåêèäíåâèåòî

За всяка нова година Веселин Андреев ми
пращаше своето ненатрапващо се поздравление - визитна картичка, на гърба на която с
молив добавяше нещо
лично и празнично. Пазя десетина такива честитки, посвещенията
още не са избледнели.
Имаше красив почерк.
Не бях от близките
му хора, но Веселин Андреев умееше да създава чувство за близост в
краткотрайни срещи
- при някое писателско пътуване за многобройните тогавашни
срещи с читатели, на
масата в кафенето на
СБП, където присъствах и аз покрай Серафим Северняк, покрай
Върбан Стаматов. Те го
наричаха с нелегалното му име Андро, имаха право на това поради дългогодишно приятелство. Струва ми се,
че и той наричаше партизаните от своя отряд

с имената от борбата.
Виждал съм го в различни състояния на духа. Ту развеселен, ту
притихнал, а веднъж го
слушах как пее руски
песни от войната в гласов и друг съпровод на
Аргирис Митропулис.
Очите им - разискрени,
челата им - просветлени, в ръцете им чаши.
Преживяваха мига като двама побелели ветерани от световния
антифашистки отряд.
Единият, прокуден от
Гърция заради това, че
е бил партизанин, другият - митологизиран
в България по същата причина. Тогава по
техните превъзбудени
слова и чувства се досетих сепнато, че е Девети май - денят на една велика победа, потънала постепенно в
поражения от битов и
морален характер.
Наистина бе достъпен човек, обаче рядко се появяваше на

осветени от публичния
прожектор места. Изглежда, обичаше да пътува, знам, че е обикалял Египет, Франция,
Италия. Той бе един от
първите професионални писатели навремето, тъй като поради високия си военен чин и
партизанския си “стаж”
се пенсионира едва четиридесетгодишен. Това обстоятелство му даваше възможност да се
съсредоточи в себе си,
да потъне в класически
и съвременни книги знаехме, че чете много,
да се посвети единствено на литературни занимания, да осмисля своя
мирен-размирен живот
и ориста на близки хора, например на един от
братята си. Сигурно тази възможност, определяща богатството на човека според свободното
му за творчество време,
е била мечтана и бленувана. Защото предишният му живот е изпълнен с положителните и
отрицателните енергии
на съдбоносна епоха,
превърнала надарения
младеж от малкия провинциален град в нелегален партиен функционер и политкомисар. И
колко нерви му е струвало изграждането на
новия Съюз на българските писатели!
Първата ми среща с
неговото име стана в
гимназиалния учебник
по литература. Учехме
наизуст неговите “Партизански песни”, запомняхме кратката му био-

графия, представяхме
си всичко около него в
светлината на поезията му. Бих могъл да кажа за себе си, че представата ми за поезията
дойде и от Веселин Андреев. “Балада за комуниста”, “Сашка”, “Балада за шестнадесетте” това бяха епичните текстове на моето детство и
юношество. Колко щастлив бях, когато за първи
път видях на живо поета
партизанин!
И все пак той остана
в съзнанието на съвременниците като автор
на етапната в българската литература стихосбирка “Партизански
песни”. Други писатели със сходна житейска
съдба - Давид Овадия,
Добри Жотев, Димитър
Методиев, продължиха поезията си и извън
тематиката на антифашистката борба. Веселин Андреев прикова
криле към най-свидната си книга и когато
възвишеното време на
поезията му бе отречено с неочаквана омраза и неподозирана злоба, поетът най-после насочи своя партизански
куршум към жив човек
- към себе си.
Той ли не издържа
или животът не издържа присъствието на хора от историческо време в злощастния преход
от един бленуван свят
към свят, за който едва
ли някой съвременник
е мечтал…
Никола иНДжов
(Със съкращение)

Балада за комуниста
В памет на моя другар партизанин
Стефан Минев - Антон
Колко дена го били ни дума, ни вопъл, ни стон,
но устата сгрешила,
сама промълвила - Антон…
Своето име им казал,
но седмица после мълчал,
а пък тялото - в язви,
и язвите гнойни текат…
- Где са твойте другари? Той виждал отряда любим
и очите притварял,
и тръпнел, но бил несклоним.

Побеснял и разгърден,
край него прострелвал агент той отвърнал му твърдо:
- Убиецо, стреляй във мен!
Те в раните люти
посипали сол като жар скърцал с зъби нечуто
и как ли без вик издържал?…
И в злоба безсилна
пак били го диви и зли,
в страшни мъки се свивал,
но дума не им промълвил…
После бавно притихнал смутени, учудени в страх,
те го гледали тихо безмълвен, но горд, величав.
- Не човек, а желязо! просъскал агентът фашист.
Тихо мъртвият казал:
- Не, комунист!

Â ÁÅËÎÒÀÒÀ ÌÚË×ÀËÈÂ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Навън е сняг и бяло е, и бяло...
Под преспите полето тихо спи покрито е със бяло одеяло.
Небето, Боже, слънцето изпи!
И в мен, в душата бяла преспа има.
И в мен кръвта ми вече побеля.
Налегна ме и мене бяла зима...
Гласът пресипна и надебеля.
Сърцето с бяла мъка е залято
и мръзне вече мъжката ми кръв.
Сънувам вечер жарещото лято
и се събуждам сутрин като връв.
И чакам слънцето да ме огрее,
и този сняг във мен да се стопи…
Навънка пролетта да се засмее
и всяко стръкче да се разцъфти.
Никола аПосТолов, софия

Тя често идваше в парка и макар от различни посоки, сядаше
на една и съща пейка. Там, в сянката на двете плачещи върби, които бяха свели клони към паметника на млад човек.
Сядаше винаги на тази пейка, а когато се случеше да е заета от деца, влюбени или млади майки, търпеливо изчакваше те да се наседят, за
да се настани на любимото си място.
Учудвах се на това
необяснимо постоянство у една възрастна
и навярно поне деветдесетгодишна жена,
която не търсеше място, огряно от слънцето,
а своята пейка. Понякога се случваше да си говори сама и се чудех дали не е в ред с нервите, или
пък беше самотна душа, като
самотната пейка на този ъгъл в
парка.
Но навярно страшно обичаше цветята. Често носеше цветя
в ръце или подреждаше букетче-
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тата, които някои понякога оставяха пред паметника. Тя ги вземаше в ръце, помирисваше ги,
макар да бях сигурен, че обонянието й се бе изпарило, и пак ги
оставяше.

Веднъж видях старата жена да
стои на пейката разплакана. Ми-

слих си да я питам дали се нуждае
от нещо, но бързах и отминах улисан в проблемите си.
След време тя се изгуби. Не
идваше и тая сенчеста пейка под
плачещите върби изглеждаше самотна и тъжна. Какво ли бе станало с бабичката? Не се стърпях и
попитах градинския пазач.
- Ааа, баба Анастасия ли? Пак
ще идва тук, но чак напролет.
Страхува се от студа и излиза само докато е по-топло.
Дано изкара и до тая пролет, че на сина й ще му
е тъжно…
- Синът ли ? – учудено го погледнах.
- Борето беше прекрасен момък! – въздъхна той.
А от гранитния постамент ме гледаше като жив красивият бюст
на момъка с орлов поглед, при който идваше
старата жена за мълчалив
разговор и беше плакала, защото не знаеше дали и следващата пролет отново ще седне на
пейката под плачещите върби…
атанас жЕлЯзов
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Писмата
СПОДЕЛЕТЕ С НАС

Íÿìà íîðìàëíè ìúæå

Пише ви една самотна жена на
65 години. Вече съм в пенсия, но
все още не се чувствам стара и си
мисля за любов. Иска ми се да намеря подходящ мъж до себе си, но,
уви, това се оказа доста трудно. От
известно време в главата ми започна да се върти един въпрос – къде
са нормалните мъже? Контактувам
в интернет с доста хора, но се оказва, че свестните или са женени, или
обвързани с някоя жена. Наистина
ли животът толкова се е променил
и такива мъже няма?
Аз не искам много. Просто мечтая за човек до себе си, който да ми
отваря вратата, да се сеща да ми подари цвете от време на време без
повод, да задоволява емоционално
моите нужди. Мъж, който да иска
да има нормални контакти с една
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жена, да благодари на половинката си за вечерята, която е приготвила, и за всички грижи, които полага за него!
Считам, че начинът ни на живот,
липсата на перспектива и на финансови средства се е отразило върху
психиката на мъжете и те са станали комплексирани и слаби. Да, то
си е известно, че жените поначало
сме по-силни от тях.
Честно да ви кажа - отчаяна съм!
Пишете ми права ли съм или не
съм и какъв е изходът! Явно не съм
единствената, която е стигнала до
този извод. Факт е, че има много
самотни жени, които също мечтаят да срещнат мъжа на живота си,
но все не го намират.
искра вЕлЕва,
Пазарджик

Радости и болки
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Димо Aлeксиeв съсипa съпpyгaтa си
Димо
Aлeксиeв
нaкapa съпpyгaтa си
Aнa Tопaловa дa изпaднe в жeстокa дeпpeсия,
зaщото сe сгоди зa любовницaтa си apмeнкa
Aнжeлa Meдзикян!
Чapовнaтa съпpyгa
нa aктьоpa, познaт кaто д-p Kaлин Гeнaдиeв
от xитовaтa лeкapскa
сaгa „Откpaднaт живот”, също e aктpисa и
peжисьоp.
Πpeди няколко години тя дapи нeвepния
си мъж с пpeкpaснaтa
им дъщepичкa Лоpa.
Актьорът обаче зaпочнa стpaстнa aфepa
с лaтинотaнцьоpкaтa и
yчитeлкa по изкyситeлни pитми Aнжeлa Meдзикян.
И докaто всeки мислeшe, чe любовтa
им e от дeн до плaднe, нeщaтa сe зaдълбочиxa и довeдоxa до
нeпpeдвидeн обpaт.
Те се сгодиxa тaйно,
като по този нaчин

yспокоили тaткото нa
apмeнкaтa, който изповядвaл пaтpиapxaлни
цeнности. Tой бил aвиомexaник и нe сe съглaсявaл влюбeнитe дa живeят, бeз дa сa сгодeни.
34-годишният Димо Aлeксиeв peшил дa
сбъднe ощe eднa от
мeчтитe нa любимaтa
си. Taнцьоpкaтa искaлa
дa стaнe aктpисa и той
я ypeдил с eпизодичнa
pоля в поpeдицaтa „Откpaднaт живот”. Taм тя

сe появи кaто yчитeлкa
по тaнци, с която д-p
Гeнaдиeв сe впyснa в
стpaстни pитми.
„Дa сa живи и здpaви и много щaстливи! Сaмо чe нe можeш
дa гpaдиш щaстиeто
си нa нeщaстиeто нa
дpyгитe. Съпpyгaтa мy
Aни Tопaловa e кpaсивa, тaлaнтливa и мy
pоди дeтe, a той xyкнa
пpи дpyгa. Πpeдaдe я!”,
комeнтиpaт го колeгитe мy.

Çaápaíиxa ía Ãúëúáиí Áoeвcêи
дa ïpиïapвa дo вíyêa cи

Âëþáèõ ñå â ïî-ìëàä îò ìåí
легендарният щангист гълъбин Боевски не трябва да вижда първородния си внук.Tова
му е забранила снахата капка
алексиева.
Mайката на гълъбин-младши
не давала да припарва до него
не само дядото, но и неговият
баща Πол Боевски.
снахата на легендарния щангист от кнежа не можела да прости, че мъжът й тихомълком се е

венчал за Bилияна Янкова. Bтората му жена вече носи неговата фамилия и се казва Боевска.
сватбата стана в края на октомври миналата година. и според
слуховете красивата съпруга на
Πол Боевски вече е бременна.
клюката, че гълъбин Боевски-младши ще има скоро братче или сестриче, накарало капка
да озлобее допълнително. заради което напълно отрязала контактите на сина си с известната
фамилия. Дори вече не им вдигала и телефона.
известният щангист пък бил
зарадван с второ внуче, но от
дъщеря си. и концентрирал цялото си внимание върху него. заради което капка се зарекла да
извади на показ кирливите ризи
на екс мъжа си и дори да спретне медийна война. Πол Боевски
и капка се разделиха преди четири години.

Maãи Xaëвaдæияí áeceí ía
cíaxa ñи
Здравейте, не зная
къде да си намеря място от проблема, който се стовари с пълна сила върху душата ми и затова
се обръщам към вас.
Случи се нещо ужасно - влюбих се като
младо момиче, а съм
вече пенсионерка. И
то в мъж десет години
по-млад от мен! След
като се пенсионирах,
започнах работа в една частна фирма. Там
се запознах с мъжа на
мечтите ми.
След дълго ухажване от негова стра-

на аз най-накрая се предадох на чувствата и отговорих на желанието
му да бъдем заедно. В
началото се срамувах
от голямата разлика в
годините ни, но постепенно свикнах, а и той
не приемаше това като
нещо неестествено. Така измина цяла година.
Аз се влюбвах все повече и повече. Той също. В един момент ми
предложи да заживеем
заедно. В началото реагирах отрицателно. Да
си призная, срамувах се
от съседите заради голямата ни възрастова

разлика. Но впоследствие приех и сега сме
неразделни.
Щастлива съм, не го
отричам, но въпреки
това от време на време ми минава мисълта,
че ще дойде момент,
в който аз ще остарея
безвъзвратно и тогава
той сигурно ще ме изостави. Не знам дали съм
права или не. Пишете
ми! Ако има други, които са били в подобна
ситуация, споделете опит и мнение!
Благодаря!
к. ш.,
софия

Maги Xaлвaджиян e
бeceн нa cнaxa cи Александра Eнeвa.
Дългoĸocият продуцент ce нaxвъpлил
яpocтнo въpxy съпругата нa cинa cи.
„Kaĸ мoжe дa пpaви тoвa? Cpaмoтa e! Дa
ни cpaми тaĸa! Bce пaĸ
тpябвa дa cи имa eднo
нayм, чe тoвa pиĸoшиpa
въpxy aвтopитeтa и имиджa ни!”, бecнeeл Maгъpдич. Aлeĸc Eнeвa вepoятнo нe мoжe дa cвиĸнe, чe
вeчe e oмъжeнa жeнa, a
нe paзĸpeпocтeнa адреналинка oт близĸoтo
минaлo. Bъпpeĸи чe e
poдитeл и xopeoгpaф,
тя oбaчe нe cпиpa дa

paзĸpeпocтeнaтa красавица eдвa пpиĸpилa
cpaмнитe cи чacти,
ĸaтo ocтaнaлoтo щeдpo
излoжилa нa показ.
Πpoвoĸaтивнoтo фoтo
нe ocтaнa дaлeч oт
cвeтcĸитe ĸлюĸapи. Πoд
cнимĸитe ĸoмeнтapитe
зaвaляxa и гoлямa чacт
oт тяx изoбщo нe бяxa
пoлoжитeлни.
Toвa нaĸapaлo продуцента дa нacтpъxнe
cĸaндaлизиpa c пoвeдeи яpocтнo дa cĸacтpи
ниeтo cи. Причина- cнaxa cи. Maги Xaлвaджита за неговия гняв е, ян винaги ce e cлaвeл
че Aлeĸcaндpa cлoжи- ĸaтo cepиoзeн чoвeĸ. И
лa нa личнaтa cи cтpa- въпpeĸи чe oт гoдини e
ницa в coциaлнaтa мре- в шоубизнеса, тoй cтpaжа cнимĸa, нa ĸoятo ни oт cĸaндaлитe и клюлъcнaла гoлa. C пoч- карските pyбpиĸи ĸaтo
ти пpoзpaчния чapшaф дявoл oт тaмян.
Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Бардът на народа

От стр. 1
Руснаците го издигаха в култ и официалната
власт нямаше друг избор, освен да го "преглътне", защото народът обичаше Висоцки.
Феновете на Висоцки
знаеха и цитираха почти всичките му песни над 300, и за тях те бяха нещо като химни на
духовната свобода. Издадените песни на актьора бяха по-малко
от 40, така че може да
се говори за едно невероятно популярно
"апокрифно" творчество, на каквото могат да
се радват само истински талантливите творци. Приживе Висоцки няма нито една издадена стихосбирка,
въпреки че е автор на
над 600 стихотворения.
И стиховете, и песните
му бяха записвани нелегално от неофициалните концерти на актьора. От магнетофонната
лента тези песни тръгваха и заливаха с гласа му целия соцлагер и
отекваха в сърцата на
дисидентите по дух.
„Той беше близък на
всички - казва режисьорът Юрий Любимов,
при когото Висоцки играе в театъра на „Таганка“. - Кръгозорът на неговите песни докосваше всекиго - от академика до скитника. Володя умееше да утолява духовната жажда на
хората. За тях той беше безстрашният човек, който изпя всичко,
което искаше... Той откри необятни теми, до
които повечето поети
не можеха и да се докоснат или не смееха…
Неговото творчество
съчетава острота и забавност, великолепни
образи и рими с такава мощ на изпълнението, която му даваше невероятна власт над хо-

то прекарва две години
в Германия. Там се научава да свири на пиано (по-късно го сменя
с акордеон, за да стигне до китарата). Когато се връщат в Москва,
семейството се нанася
в голям апартамент на
ул. „Болшой каретный“ също увековечена в няколко песни на Висоцки.
Въпреки че като ученик
проявява интерес към
сцената и посещава театрален кръжок, когато
завършва гимназия, семейството му настоява
да следва инженерство.
Още след първия семестър, Висоцки напуска института и на следващата година постъпва в МХАТ. В дипломния спектакъл „Престъпление и наказание“
през 1959 г. той получава ролята на Порфирий
Петрович, в същата година е и първата му епизодична изява в киното.
Запознава се с Иза Жу-

живота си бардът (той
никак не обичал да го
причисляват към тази „модерна“ група) ще
напише над 600 песни много от тях специално
за филмите, в които играе и които не виждат
бял свят по политически причини. Текстовете му са сатирични и дори откровено критични към съществуващата действителност. Повечето от тях са в първо лице единствено число - „песни монолози“,
които често карат хората да бъркат лирическия герой със създателя му. Знаменит е случаят, в който поетът с
китара получава писмо от затвора: „Вие като бивш затворник така точно сте го описали...“ В хумористичните
му песни често се поярата. Дори генералите
вяват и други персонаказваха: „Ех, така да ме
жи, а Висоцки преправя
слушаше войската.”
гласа си, изпълнявайки
Още приживе Висоц
отделните роли. „Това
ки се превръса песща в легенда
ни спек- въпреки че
такли
не издават
- пише
стиховете му,
Роберт
не записват
Рождестконцертите
венски. и спектаклиС неповте, а в киното
торими
се добира едхарактева до полори, конвината роли,
фликти,
които иска
сюжети...
да изиграе.
Те биТворчествоха могли
то му се разда се попространява
ставят и
„на черно“, а
в театъталантът му
ра - ако
да се напъха
не днес,
във всякакможе би
ва кожа и да
утре или
възприеме
вдруги нагласата на
ден. Но
произволна
С Людмила Абрамова и големият им син
Висоцки
душа го прене искавръща в истински герой кова, за която се жени ше да чака. Той искаше
на своето време (макар през пролетта на 1960 да ги изиграе на мига.
че няма епоха, в която г., но бракът им е крат- Бързаше да надеда не се е пренасял в котраен. На снимките на не дрехите и съдтекстовете си - от ка- филма „713-и иска каца- бите на други хоменния век до далеч- не“ среща втората си съ- ра - смешни и сеното бъдеще, за да си пруга Людмила Абрамо- риозни, практичпобъбри с извънземни ва, с която сключва брак ни и безразсъдцивилизации). Ако съд- през 1965 г. От него се ни, реални и избата бе по-благосклон- раждат двама синове - мислени.“
на и не ни бе напуснал Аркадий и Никита.
През 1964 г.
на 42, днес този герой
От завършването си актьорът започщеше да навърши 80 го- до 1964 г. Висоцки иг- ва работа в теадини.
рае в театър „А. С. Пуш- търа на „ТаганВ биографията на кин“, но никой не му ка“, където прави
Владимир Висоцки ня- обръща особено вни- няколко знамема нищо необичайно. мание. Дават му малки, нити роли - в „ГаРоден е на 25 януари дори епизодични ро- лилей“, „Вишнева
1938 г. в Москва. Ба- ли. В това време се по- градина“ и найща му е военен, а май- явяват и първите пес- вече в „Хамлет“.
ка му - преводачка от ни на Висоцки – в жан- През лятото на
немски. Ранното си дет- ра „блатные“ (градски 1967 г. се запозство прекарва в типич- песни с хулигански от- нава с френската
на московска комунал- тенък). По-късно той ще актриса от руски произка („на 28 стаички - ед- ги оцени критично ка- ход Марина Влади - тя
на тоалетна“, както ще то „наръчник за начина- става неговата трета и
напише по-късно в сво- ещи и завършени хал- последна съпруга.
ята „Балада за детство- тураджии“. Те са обаче
„Дойде в театъра тато“). През 1947 г. роди- началото на онова, ко- къв един смешен, с кастелите му се развеждат ето наред с театъра и кетче и китара - споми Володя отива да жи- киното всъщност най- ня си Юрий Любимов. вее при баща си и вто- вече му донася огро- Свали шапката вежлирата му съпруга, с кои- мна слава. До края на во, скромен човек. Из-

рецитира нещо и не знаеш да го вземеш ли или
не. Казах му: „Може би
искате да изпълните някоя песен с китарата?“
„Искам.“ „А още?“, питам го след първата песен. И той отново запява. „Кого изпълнявате?“
„Себе си“, отвръща Висоцки. Веднага го взех.“
Песните стават неотменна част от спектаклите, в които участва
Висоцки. Както и от филмите, които са почти 30
- „Мястото на срещата
не се променя“, „Вертикал“, „Малки трагедии“,
„Приказка за това как
цар Петър оженил своя
арап“... С трупата на „Таганка“ актьорът пътува
във Франция, Германия,
Полша, Унгария, България... Покрай жена си успява два пъти да отиде и
в САЩ - през 1977 и 1979
г. Концерти има почти
след всеки спектакъл, в
чужбина издават и негови плочи. Приживе в
Съветския съюз излизат едва 7 негови плочи, всяка с не повече от
4 песни. А от началото
на 70-те до средата на
80-те години в САЩ са
издадени 19, във Франция - 14, в България - 6,
в Германия - 4...
Първата стихосбирка
на Висоцки се появява в
родината му през 1981ва, година след смъртта
му. Съставител е Роберт
Рождественски, но тиражът от 25 000 бройки е моментално изчерпан, а следващият е едва през 1987 г. Единственият запис на поета
с китара в централната
телевизия е направен
няколко месеца преди
смъртта му - на 22 януари 1980 г. Висоцки изпълнява някои от найизвестните си песни, събирали десетки хиляди

та му смърт са различни. Някои твърдят, че
е страдал от алкохолна зависимост в течение на години, а в края
на 70-те е сменил алкохола с наркотици. Според други в последните години Висоцки въобще не е пиел, но често е влизал в болница
заради тежки увреждания на бъбреците и сърцето. През 1979 г. актьо
рът изпада в клинична
смърт и всички вече са
наясно, че трябва да
очакват най-лошото. На
18 юли 1980 г. той играе
за последен път Хамлет,
а на 25 юли, в разгара
на московската олимпиада, умира в дома си.
В пресата излизат само две кратки съобщения за смъртта му - във
„Вечерна Москва“ и в
„Съветска култура“. Но
през следващите няколко дни пред театъра на „Таганка“ се събират стотици хиляди.
В деня на поклонението няма съветски камери - кадрите, достигнали до нас, са заснети от
чуждестранни оператори, отразявали олимпиадата. По пътя към гробищата Марина Влади
възкликва: „Била съм
на погребения на принцове и крале, но подобно нещо никога не съм
виждала!“
„В средите ни е прието да се отнасяме с предубеждение към поетите с китара - казва Йосиф Бродски. - Преди
Висоцки и моето отношение беше такова. Но
когато започнах да слушам песните му, веднага разбрах, че той е поет. Нещо повече - при
него в някакъв смисъл
китарата дори ме дразнеше, защото текстът е
съвършен. Мисля, че пе-

С Марина Влади в Париж

хора на над 1000 концерта в Русия и в други страни. Предаването
така и не вижда бял свят
преди 1987 г.
Висоцки умира на 25
юли 1980 г. Тогава е едва
на 42 години, а версиите
за причината на ранна-

сните му въздействат по
този начин не само заради музиката и съдържанието си, но и заради
съвършеното владеене
на римите. Загубата на
Висоцки е загуба за езика, която никога няма да
бъде запълнена.“

Страницата подготви Невена Николова
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Спорт

Светът е зимна
олимпиада

П

ризив за обединениe и мир
за един по-добър свят
отправиха домакините на
XXIII зимни олимпийски игри. Това бе
основната
тема на церемонията
по откриването на
спортния
форум, която впечатли със своя
размах, визуални ефекти, послания и невероятна хармония между
участващите в нея над
6000 души.
Церемонията започна с представянето
на плакатите на всички домакини на зимни олимпийски игри в
миналото и обратно-

то броене, в което се
включиха всички 35
хил. зрители. На сце-

ната се появи огромен
леден куб, а зрелищни
фойерверки озариха
с невероятно разнообразие от багри и форми нощното небе над
олимпийския стадион.
Те изписаха със своята светлина английската дума за “Добре дошли” - Welcome, след
което действието от-

ново се пренесе във
вътрешността на стадиона.
Главни действащи
лица в церемонията
бяха пет деца, чиито
костюми символизираха петте елемента огън, вода, дърво, метал и вода.
Шестима
олимпийски шампиони внесоха
корейското знаме и
го предадоха на почетната стража, която го
издигна на
пилона под
звуците на
националния химн.
След това започна
парадът на нациите, в
който България бе под
номер 32. Знаменосец
на родната делегация
бе голямата ни надежда за медал Радослав
Янков.
Много вълнуващ момент бе, когато на стадиона излезе обединеният отбор на Северна

и Южна Корея, чиито
двама знаменосци развяваха флага на Корейския полуостров.
Кулминацията на церемонията бе запалването на олимпийския
огън, което бе предшествано от полагане на
олимпийската клетва.
Честта да запали жертвеника, вдъхновен от
бяло порцеланово гърне - символ на пълнолу-

олимпийска шампионка от Ванкувър 2010 и
сребърна от Сочи 2014
и е дарила над 2 млн.
долара за благотворителни каузи.

Българската делегация
нието, се падна на една
от най-големите знаменитости в Корея и една от най-влиятелните
спортистки в света в последните години - фигуристката Ю На Ким. Тя е

Още един вълнуващ
момент бе фактът, че
на последния пост на
олимпийската щафета
бяха две състезателки от обединения хокеен отбор на Северна

и Южна Корея, за които пистата на приключенията, водеща към
жертвеника, се превърна в стълбица, по
която те се изкачиха
рамо до рамо.
В дните до 25 февруари 2952 спортисти
– рекорден брой, от
92 страни ще се борят
за разпределението на
102 комплекта медали
в 15 вида спорт. Шест
държави ще направят
своя дебют на такъв
форум - Еквадор, Еритрея, Косово, Малайзия,
Нигерия и Сингапур.
Зимните олимпийски игри в Пьончан ще
струват на Южна Корея около 13 милиарда долара.Това е почти
два пъти по-голяма сума от предварителните прогнози, които бяха за около 7 милиарда долара.

Медалистите от първите финали
Ски-бягане, скиатлон 15 километра, жени:
1. Шарлоте Кала (Швеция) - 40:44.9 минути
2. Марит Бьорген (Норвегия) - 40:52.7
3. Криста Пармакоски (Финландия) – 40:55.0.
Бързо пързаляне с кънки, 3000 метра, жени:
1. Карлийн Ахтереекте (Холандия) - 3:59.21 минути
2. Иреен Вюст (Холандия) - 3:59.29
3. Антоанет Де Йонг (Холандия) – 4:00.02.
Биатлон, спринт 7.5 км, жени:
1. Лаура Далмайер (Германия) - 21:06.2 минути (0+0 грешки)
2. Марте Олсбу (Норвегия) - на 24.2 секунди (1+0)
3. Вероника Виткова (Чехия) - на 25.8 секунди (0+1)
...
60. Емилия Йорданова (България) - на 2:43.8 минути (1+0)
72. Даниела Кадева (България) - на 3:33.0 минути (2+1)
76. Десислава Стоянова (България) - на 3:48.1 минути (2+3)
84. Милена Тодорова (България) - на 4:27.4 минути (1+1).
Шорттрек, 1500 метра, мъже:
1. Лим Хьо Джу (Република Корея) - 2.10.485 минути
2. Шинке Кнехт (Холандия) - 2.10.555
3. Семьон Елистратов (Русия) – 2.10.687.
Ски скокове, малка шанца:
1. Андреас Велингер, Германия - 259.3 точки
2. Йохан Андре Форфанг, Норвегия - 250.9
3. Роберт Йохансон, Норвегия – 249.7.
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1. Давид Глайршер, Австрия
2. Крис Маздзер, САЩ
3. Йоханес Лудвих, Германия
...
37. Павел Ангелов, България
Ски-свободен стил, бабуни, жени:
1. Перин Лафон (Франция) - 78.65 точки
2. Жюстин Дюфур-Лапоан (Канада) - 78.56
3. Юлия Гайшева (Казахстан) - 77.40

Класиране след първите два състезателни дни

	Злато	Сребро Бронз	Общо
1 Германия
3
0
1
4
2 Холандия
2
2
1
5
3 Норвегия
1
4
3
8
4 САЩ
1
1
0
2
5 Австрия
1
0
0
1
6 Франция
1
0
0
1
7 Швеция
1
0
0
1
8 Р Корея
1
0
0
1
9 Канада
0
3
1
4
10 Чехия
0
1
1
2
11 Италия
0
0
1
1
12 Казахстан
0
0
1
1
13 Русия
0
0
1
1
14 Финландия 0
0
1
1

На откритото първенство по тенис в София

Тото 2
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...
14. Владимир Зографски, България – 226.5.
Ски-бягане 30 км мъже:
1. Симен Хегстад Крюгер, Норвегия - 1:16:20.0 часа
2. Мартин Йонсруд Сундби, Норвегия - на 8.0 секунди
3. Ханс Кристер Холунд, Норвегия - на 9.9.
Бързо пързаляне с кънки 5000 м мъже:
1. Свен Крамер, Холандия
2.Тед-Ян Блумен, Канада
3. Свере Лунден Педерсен, Норвегия
Слоупстайл в сноуборда – мъже:
1. Редмънд Джепрард (САЩ) 87.16 точки
2. Макс Паро (Канада) 86.00
3. Марк Макморис (Канада) 85.20
Биатлон, спринт на 10 км за мъже:
1. Арнд Пайфер (Германия) - 23:38.8 минути (0+0 грешки в стрелбата)
2. Михал Кръчмар (Чехия) - на 4.4 секунди (0+0)
3. Доминик Виндиш (Италия) - на 7.7 секунди (0+1)
...
37. Красимир Анев (България) - на 1:30.0 минута (1+1)
54. Владимир Илиев (България) - на 2:03.9 минути (0+4)
56. Антон Синапов (България) - на 2:09.1 минути (2+1)
81. Димитър Герджиков (България) - на 3:09.1 минути (2+2)
Спускане с шейнички, мъже:
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Страницата подготви Цветан Илиев

След драматична битка с Копил
с титлата се окичи Башич

Босненецът Мирза Башич спечели първа титла
в кариерата си, след като
триумфира на турнира от
сериите АТР 250 в София
с награден фонд 501 хиляди евро.
Квалификантът Башич
пласира 12 аса и победи
на финала в зала "Арена
Армеец" румънеца Мариус Копил със 7:6(6), 6:7(4), 6:4 след 2:19 часа
на корта.

Така 26-годишният играч от Сараево влезе за
първи път в топ 100 и се
изкачи на 76-ото място в
световната ранглиста.
27-годишният Копил наниза 19 аса, но не успя да
стигне до трофея също в
дебютния си финал. Той
се изкачва на 74-ото място в света.
Башич получи шампионската купа от спортния министър Красен Кралев.
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звестната авторка на научнофантастични и фентъзи книги Урсула Ле Гуин почина на

88-годишна възраст в дома си в американския град
Портланд. Синът й Тео Даунс Ле Гуин каза, че майка
му е починала вероятно
от инфаркт.
Урсула Ле Гуин е автор
на 20 романа, шест тома
поезия, 13 книги за деца,
множество кратки разкази и
литературна критика. Тя се
прочува с романа си "Лява-

та ръка на мрака", който печели наградите "Хюго" и "Небюла" през 1969 г. Романът
й "Освободеният" през 1974
г. също печели двете награди, връчвани за най-добри
научнофантастични и фентъзи книги. Най-известните й
творби са книгите от поредицата "Землемория", от които са продадени милиони екземпляри по целия свят.

СПАСИТЕЛКА
Мощно котешко мяукане стреснало Надежда Маховикова от
Обнинск, Калужка област. Сърдечноболната медицинска сестра помислила, че става дума за
котешко ухажване, характерно за
зимните месеци. И че рижият котарак, който досаждал на домашната й котка, отново се е завърнал. Първата мисъл на Надежда
била: трябва да я спася. Слязла
по стълбата към избата и дъхът й
спрял – в плетения кош за брашно, откъдето се чувало мяукането, лежало... бебе. А необезпокоявана до него се мъдрела нейната
Мурка. В мазето било студено, но

детенцето не било измръзнало,
защото грижовната писана го
топлила няколко часа с тялото
си. Не било ясно
кой е подхвърлил
бебето, нямало и
писмо. Само бутилка с мляко и
памперси. Явно
майката все пак се била смилила над отрочето си. Но не дотолкова, колкото Мурка, която неотлъчно стояла до кошчето, когато дошла полицията, и дори се

опитала да се качи в линейката,
за да близне бебето по нослето.
За свое дете го припознала... И
продължила да тъгува много дни
след това.

Пенсионерката от Литва Станислава Монствилене, която отдавна надхвърлила 70 г., редовно употребява за храна
обикновен речен пясък и
се чувства отлично. Пържолите и други вкуснотии тя заменила с често срещана, достъпна и
евтина храна, която намира навсякъде около себе
си. Станислава разказва как
необяснима сила я тласнала да
пристъпи към
тази необичайна храна, след
като преди няколко десетилетия лекари й
поставили диагнозата сарком на мозъка в последен стадий на
развитие и й предрекли
само година живот. Тя изпитвала нечовешки болки в главата. Един ден,
минавайки покрай местната река, сякаш нещо я
привлякло неудържимо
към купчинка пясък. Пресегнала ръка и опитала
няколко песъчинки. В началото те не й се усладили, но усетила как болката в главата й намаля-

Àìåðèêàíåö çàñíå Ñïðåé óáèâà ñòðàñòòà êúì õàçàðòà
äæóäæå â õðàëóïà

Американец от Източното крайбрежие,
чието име засега не се
съобщава, твърди, че
е запечатал на снимка необичайно дребно
същество в хралупа на
дърво. Дали става дума за истинско джудже,
или за гоблин – не се
знае. Но разхождайки
се в гората, той забелязал необичайно движение около корените на
едно дърво. Мъжът помислил, че там се е спотаил звяр, но приближавайки се със смартфона си, от хралупата се
подало непознато малко същество с остри зъби и глава с неправилна форма. Той успял да
го фотографира, преди
то да се шмугне обратно в хралупата, издавайки странен писък.
Поверията за поява на
гоблини датират още
от Средновековието в
западноевропейския
фолклор. Смятало се,

че тези
странни хуманои д и
обитават пещери и
животински
хралупи, но
също
така притежават злато,
което крият под земята. Дали заснетото от
американеца същество
е такъв гоблин, тепърва
ще става ясно.

Финландски
учени
започнали
единствено
по рода си
изследване,
което цели
да се тества
ефикасността
на назален
спрей срещу
пристрастяване към хазарта.
Спреят съдържа медикамента налоксон, използван за
преустановяване на
ефекта от свръхдо-

за опиати. Той въздейства върху производството на невротрансмитера допамин,

който е с главна роля
за пристрастяването.
"Участието в играта е
свързано с много им-

ва. Постепенно яденето
на пясък се превърнало
в навик. Станислава разбирала, че това е противопоказно на човешката
природа, но продължила да опитва от речното „лакомство”. Когато то
не било в менюто й, се
чувствала зле. Пясъчната диета тя подновявала

всеки път когато усещала, че болката в главата
й се завръща. Освен това твърди, че след закуска с пясък не изпитва желание за друга храна и
отрича останалите диети като ненужни. Лекарите, наблюдавали раковоболната Станислава, били удивени, защото саркомът напълно изчезнал
и пациентката им се радвала на добро здраве и
дълголетие.
пулсивно поведение пояснява експерт по
токсикология от Националния институт
по здравеопазване в
Хелзинки. - Желанието за игра е незабавно. Затова търсим лекарство с бързо въздействие."
Изследването ще
обхване 130 доброволци. Всеки от тях ще може да ползва спрея три
месеца. Учени и преди изучавали сходно
на налоксон вещество,
съдържащо се в капсули, но лечението не
било ефикасно.
Резултатите от изследването ще станат
известни след година
и половина.

Колко полезно е Ìèñòåðèîçåí êâàäðàò
КАФЕТО â íåáåòî íà Íþ Äæúðñè

Учени са установили, че четири чашки кафе на
ден са напълно безвредни за организма ни. Преди
това те провели над 700 различни изследвания, при
които било доказано, че споменатото количество
не води до деменция, не влияе на сърдечносъдовата система и не предизвиква проблеми с репродуктивните органи. Тези 400 мл кафе на ден се явяват като тонизиращи и безопасни. Разбира се, бременните жени трябва да пият по-малко количество.

Жителите на американския
щат Ню Джърси наблюдавали необикновено явление.
В сумрачното следобедно
небе изникнал
огромен
черен
квадрат,
разсечен
от светла
линия. Работата била в това, че
около него плували облаците на небосклона, а той не
помръдвал.

Очевидци решили, че е дело
на извънземни. Видният
уфолог Скот Уоринг
съобщил, че подобно явление имало
през 2013
г. и във Венецуела,
когато небето се било разделило на множество малки
правоъгълници,
бавно разтварящи
се в небето.
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ПЕТЪК, 16 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, 16 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

Тв Европа
ПЕТЪК, 16 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
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
22.20 прогноза за времето и
спорт
22.30 новини
23.00 Вечерен новинарски
блок
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен
блок

Най-гледаните

7

Български

тв програми

25

сериен филм
06.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
СЪБОТА, 17 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:
Преследване на мечтата”
– с уч. на Кристи Карлсън
Романо, Мат Лантър,
Франча Райса и др.
14.45 „Хъни 2” – с уч. на Лонет
Маккий, Катерина Греъм,
Ранди Уейн, Сейшел
Габриел 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 „Отстреляй бившата” – с
уч. на Дженифър Анистън, Джерард Бътлър,
Кристин Барански,
Питър Грийн, Джейсън
Съдейкис и др.
22.15 „Ох, на дядо!”– с уч. на
Робърт Де Ниро, Зак
Ефрон, Джулиан Хаф,
Обри Плаза, Дърмът
Мълроуни, Зоуи Дойч,
Джейсън Манцукас,
Адам Пали, Мо Колинс и
др.
00.20 „Хъни 2”– с уч. на Лонет
Маккий, Катерина Греъм,
Ранди Уейн, Сейшел
Габриел и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 18 февруари
06.30 „Иконостас”
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 „Къщата на спомените”
– с уч. на Емили Роуз,
Джъстин Брюнинг, Линдзи Уогнър, Адам Кауфман, Брус Бокслайтнър,
Адам Скалия и др.
14.15 „Последвай сърцето”
(премиера) – с уч. на
Кейси Дайдрик, Райли
Волкел, Дърк Блокър,
Брандън Джоунс 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 – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „G.I. JOE: Ответен удар” с уч. на Дуейн Джонсън,
Чанинг Тейтъм, Ейдриан
Палики, Джонатан Прайс,
Брус Уилис, Арнолд Вослу, Рей Стивънсън и др.
22.15 „Златното око” – с уч.
на Пиърс Броснан, Шон
Бийн, Изабела Скорупко,
Фамке Янсен, Джуди
Денч, Алън Къминг, Чеки
Карио и др.
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.30 „Последвай сърцето” – с
уч. на Кейси Дайдрик,
Райли Волкел, Дърк Блокър, Брандън Джоунс и
др./п/

ПОНЕДЕЛНИК, 19 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, 20 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, 21 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, 22 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”
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите”– сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СЪБОТА, 17 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 „Патарински Livе/п/
20:30 „Дякон Левски”, филм –
част 1
22:15 НОВИНИ
22:45 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 - 06:30 – Повторения

НЕДЕЛЯ, 18 ФЕВРУАРИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/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 „Патарински Live/п/
20:30 „Дякон Левски”, филм –
част 2
22:20 НОВИНИ
22:45 „Беновска пита”/п/
00:30 06:30 – Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 19 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, 20 ФЕВРУАРИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Всеки следобед“
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“
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
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, 22 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, 17 февруари
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин”
10.00 „Документите с Антон
Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
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
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, 18 февруари
05.00 Новини, спорт и времето
07.30 „ Европа сутрин” - сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
16.05 „Документите с Антон
Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон
Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция
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, 19 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 Спорт
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика

20.30
20.40
21.00
21.45

новини
Бизнес темите
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 20 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 новини
17.35 Темите - публици-

СРЯДА, 21 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

стика
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
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
СРЯДА, 21 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
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10

Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
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
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
ЧЕТВЪРТЪК, 22 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
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
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информаци-
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петък, 16 февруари
07.00 “По пътеките на Рила - 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 Прокудени от бащин край /
повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /повторение
16.15 Китка народни песни
16.30 Нови хоризонти /повторение /
17.30 Новини /на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт / на
живо/
18.30 „Преподобна Стойна“ - документален филм
19.00 Концерт на Клавирно дуо Томока и Мамору Каишиге
- класическа музика
19.30 Новини - централна информационна емисия на ТВ
“СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио” публицистично предаване /на
живо/
21.00 “Час по България” с водещ
Пламен Павлов /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за времето. /повторение/
22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/
23.45 Поп музика - Цвете за Гошо 2010
00.30 Новини. Прогноза за времето. / повторение/
01.00 “Дискусионно студио” /повторение/
02.00 „Прокудени от бащин край“ /
повторение/
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев /
повторение/
ЕВРОКОМ
Петък, 16 февруари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 1,2,3 - 1 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 181 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 10 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 11 еп. - Сериал
20:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
21:00 Военна прокуратура - 24
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 - 24
еп. - Сериал
05:00 Наследницата - 181 еп. Сериал
06:00 Преследвачът - 12 еп.

Первый канал (ОРТ)
Петък, 16 февруари
08:00 Новости
08:15 «Контрольная закупка»
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор»
12:15 «Давай поженимся!» (16+)
13:05 «Мужское / Женское» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
14:30 Новости (с субтитрами)
14:45 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 «ДОстояние РЕспублики»
22:05 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 Иван Ургант, Сергей Светлаков, Анна Чиповская, Пётр
Фёдоров, Гоша Куценко,
Мария Шукшина в фильме
«Ёлки-3» (12+)
00:45 Александр Числов в комедии «Человек из будущего»
02:00 Вячеслав Шалевич, Эльза
Леждей, Николай Рыбников,
Георгий Жжёнов, Михаил
Глузский в фильме «Хоккеисты»
03:35 «Модный приговор»
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05.00 “Паралакс” - публицистично
предаване /повторение /
06.00 “Роженската света обител“
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
събота, 17 февруари
07.00 “По пътеките на Стара планина“ - документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков /на
живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /
на живо/
12.45 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони Милчева /на живо/
14.15 Разширен репортаж
15.00 Кратки Новини
15.10 “През планини и морета“ Риболов на паламуд Егейско
море - док. Поредица
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в чужбина /
на живо/
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини - информационна
емисия на ТВ “СКАТ” /на
живо/
18.00 “Паралакс” - публицистично
предаване /на живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на ТВ
“СКАТ” /на живо/
19.50 “От българско, по - българско” с Галя Асенова /на
живо/
22.20 Новини. Прогноза за времето /повторение/
22.50 Концерт на акад. симф.
оркестър с дир. Цветан
Крумов, солист Георги Мишленков“
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков /
повторение/
01.30 Новини. Прогноза за времето /повторение/
02.00 “Карай да върви, това е
блус” - с водещ Васко Кръпката /повторение/
04.00 “Изгнаници клети“ / повто-

рение/
04.30 „Дежа вю“ - метъл балет - ПК
111 - 54мин
05.25 „Импресия с картините на
Михаил Камберов“
05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова /повторение/
неделя, 18 февруари
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ Стефан
Солаков /на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /
на живо/
12.45 „Кръшно хоро, нашенско”
- неделен поздравителен
концерт /на живо/
14.00 „Разбулване“ /повторение
от/
15.00 „Прокудени от бащин край“
с водещ Стоян Райчевски /на
живо/
16.00 „Първото благо“ с проф. Цв.
Димитров
17.30 Новини - информационна
емисия на ТВ “СКАТ” /на
живо/
17.45 “Джон Лоутън представя
Община Велинград“ - док.
поредица
18.15 „Дневниците на уфолога“ с
водещ проф. Стаменов /на
живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на ТВ
“СКАТ” /на живо/
20.00 „Алтернативи“ - с водещ Г.
Колев
21.30 „Български старини из Македония - 5 част - „Дойран“
- док. филм
22.00 Новини. Прогноза за времето/повторение/
22.30 „Час по България“ /повторение/
23.30 “Фронтално” / повторение/
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/

понеделник, 19 февруари
07.00 Гложенският манастир - Док.
филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 „Ранни вести“ с гост Цветана
Павловска „ тема: Рождението на Левски
11.30 Научна конференция, посветена на 140 години от процеса в София и трагичната
гибел на Левски
12.15 Възтановяването на паметната плоча на Левски - репортаж
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 режи втората част, за да се
съберат натам нещата
16.00 „Старият албум“ Тема: „Иванчо Хаджипенчович“ - 28мин.
16.30 Решения на комисията по
култура 2007 г относно паметна плоча на Васил Левски
17.30 Новини - информационна
емисия на ТВ “СКАТ” /на
живо/
17.45 „Песните на Йова“ - документален филм
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 „Час по Бг“ - тема „Какво ни
остави Левски“
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
06.00 Песните на Йова
06.30 Децата на Орфей - изпълнения
вторник, 20 февруари
07.00 „Рисуването е начин на
мислене“ - 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 „От картините й струи радост“ - Документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
сряда, 21 февруари.
07.00 “Читалище постоянство
- неугасващ свещник“ документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот / на
живо/
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /
на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио”/повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - българско
- повторение
17.30 Новини - информационна
емисия на ТВ “СКАТ” /на
живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт / на
живо/
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /на
живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на ТВ
“СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио” публицистично предаване - /на
живо/
21.00 „Паралакс“ - /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети - арменска
конференция 6 част - повторение
23.00 Български старини от Македония - 5 част - Дойран - док.
филм
23.30 Концерт Поп и джаз пеене
Етиен Леви
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, 22 февруари.
07.00 “Той създаде символи на
българската култура“ - 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
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/

Събота, 17 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 - 41 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:15 Момичетата от площад
Испания - 1 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Преследвачът - 13 еп. Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Момичетата от площад
Испания - 1 еп. - Сериал

Неделя, 18 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 Смяна на местата - Комедия
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 42 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
- 11 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 182 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 11 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 12 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 24
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 - 24
еп. - Сериал
04:30 Наследницата - 182 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 12 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 20 февруари
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 183 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 12 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
- 13 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Ченгета под прикритие 11 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 11 еп. - Сериал
03:45 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Наследницата - 183 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 13 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 21 февруари
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Ченгета под прикритие 11 еп. - Сериал
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 184 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 13 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 14 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 - 184 еп. Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 14 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 19 февруари
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев

05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Анастасия Вертинская, Василий Лановой, Олег Анофриев в фильме «Алые паруса»
Събота, 17 февруари
05:35 Анастасия Вертинская, Василий Лановой, Олег Анофриев в фильме «Алые паруса»
(12+)
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Смешарики. Спорт»
07:55 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:25 «Николай Ерёменко. Ищите
женщину» (16+)
10:20 «Угадай мелодию»
11:00 Новости (с субтитрами)
11:20 «Идеальный ремонт»
12:10 Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Александр Чернявский в многосерийном
фильме «Таксистка» (12+)
15:50 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:15 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18:55 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Ефим Петрунин, Любовь
Аксёнова, Роман Курцын в

комедии «Гуляй, Вася!» (16+)
23:35 Оксана Акиньшина, Михаил
Галустян, Сергей Шнуров
в комедии «8 новых свиданий» (12+)
01:05 Алла Ларионова, Николай
Рыбников в фильме «Седьмое небо» (12+)
02:40 Юрий Волков, Леонид
Куравлёв, Юрий Назаров,
Глеб Стриженов в фильме
«Третий тайм» (12+)
04:05 «Модный приговор»
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (16+)
05:35 Геннадий Корольков, Тамара
Сёмина, Лев Прыгунов,
Николай Ерёменко (мл. ),
Марина Дюжева в детективе
«Трактир на Пятницкой»
(12+)
Неделя, 18 февруари
05:35 Геннадий Корольков, Тамара
Сёмина, Лев Прыгунов,
Николай Ерёменко (мл. ),
Марина Дюжева в детективе
«Трактир на Пятницкой»
(12+)
07:10 «Смешарики. ПИН-код»
07:30 «Часовой» (12+)
08:00 «Здоровье» (16+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Премьера. «В гости по ут-

10:15
11:00
11:20
12:15
13:35
14:35
16:25
17:50

20:00
21:30
23:30

01:05
02:45

рам» с Марией Шукшиной
«Смак» (12+)
Новости (с субтитрами)
«Теория заговора» (16+)
Анимационный фильм
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
«Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза»
(16+)
Фильм «Егерь» (12+)
Финал конкурса «Лидеры
России»
Филипп Киркоров, Кристина
Орбакайте, Валерия и другие в праздничном шоу «30
лет балету „Тодес“»
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
«Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
Алексей Весёлкин, Александр Лыков, Антонина Дивина,
Александр Воробьёв в фильме «День дурака» (16+)
Вера Алентова, Анатолий
Папанов в фильме «Время
желаний» (12+)
Ирина Купченко, Леонид
Кулагин, Беата Тышкевич в
фильме Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо»
(12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 16 февруари
05:00 Утро России
09:00 Шифры нашего тела
10:00 Вести
10:40 Вести. Местное время
11:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:00 60 минут
13:00 Вести
13:40 Вести. Местное время
13:55 Пятое измерение
14:25 Семейный детектив
16:00 Вести
16:40 Вести. Местное время
17:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:00 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Лабиринты
23:25 Белая студия. Александр Роднянский
00:05 Отпуск в сентябре.
Х/ф
02:25 Сокровище. Х/ф
03:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир

Събота, 17 февруари
05:00 Во саду ли, в огороде. Х/ф
07:00 Вести. Местное время
07:20 Во саду ли, в огороде. Х/ф. Продолжение
08:40 Живые истории
09:20 Пятеро на одного
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Вести
11:10 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
11:40 Искатели
12:30 Линия жизни. Вера
Алентова
13:30 Человеческий фактор. Х/ф
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Радуга в поднебесье. Х/ф
23:25 Романтика романса
00:20 Всем – спасибо!.. Х/ф
02:00 Дела семейные. Х/ф
03:35 Линия жизни. Вера
Алентова
04:30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

Четвъртък, 22 февруари
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Наследницата - 185 еп. Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 14 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 15 еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 1,2,3 - 2 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 - 2 еп. - Сериал
Неделя, 18 февруари
05:00 Радуга в поднебесье. Х/ф
08:15 Сам себе режиссер
08:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09:20 Вести-Москва
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Смеяться разрешается
13:10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
13:55 Больше, чем любовь
14:35 Пешком... Астрахань
литературная
15:00 Легенды кино. Сидни Люмет
15:30 Человек-амфибия.
Х/ф
17:20 Большая опера
19:00 Вести недели
21:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:25 Дежурный по стране
00:10 Китайский Новый
год. Х/ф
01:45 Смеяться разрешается
04:00 Пешком... Астрахань
литературная
04:30 Легенды кино. Сидни Люмет
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ÎÒÊÐÈÉÒÅ 6-ÒÅ ÐÀÇËÈÊÈ

ÈÃÐÎÑËÎÂÈÖÀ - “ÑÒÚËÁÀ”
ÓÏÚÒÂÀÍÅ ÇÀ
ÈÇÊÀ×ÂÀÍÅ:
Êúì âñÿêà äóìà îò
1 äî 8 ñå òðÿáâà äà
ñå äîáàâÿ ïî
åäíà áóêâà.
Áóêâèòå íà
äóìèòå
ìîãàò äà
áúäàò
5
ðàçìåñòâàíè.

4

3
2
1

8
7
6

ÊËÀÂÈÐÅÍ
ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈ
ÐÓÑÊÈ
ÇÈÌÍÈ
ÁÎÒÓØÈ

9
ÃÈÃÀÍÒ,
ÈÑÏÎËÈÍ

10
ÆÅËßÇÎ,
ÏÐÅÑÎÂÀÍÎ
ÏÎÄ ÏÐÀÂ
ÚÃÚË

ÐÓÑÊÀ
ÕÀÍÄÁÀËÈÑÒÊÀ,
ÑÂ.Ø.

ÓÏÚÒÂÀÍÅ ÇÀ
ÑËÈÇÀÍÅ:
Îò âñÿêà äóìà ìåæäó
8 äî 15 òðÿáâà äà
ñå ïðåìàõâà ïî
åäíà áóêâà.
Áóêâèòå íà
äóìèòå
ìîãàò äà
áúäàò
11
ðàçìåñòâàíè.
ÕÈÌÈ×ÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ;
ÌÅÒÀË

ÐÓÑÊÀ
ÏÅÂÈÖÀ

ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß
(ÑÈÁÈÐ)

12

ÂÈÄ
ÑÏÎÐÒÅÍ
ÏÀÍÒÀËÎÍ

13
ËÈÖÅ,
ÎÁÐÀÇ

ÐÀÇÊÀÇ
ÎÒ ÊÓÏÐÈÍ

14
ÐÓÑÊÎ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ
ÑÏÈÑÀÍÈÅ

ÐÓÑÊÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈ

15
ÑÅÐÈß
ÐÓÑÊÈ
ÏÀÐÍÈ
ËÎÊÎÌÎÒÈÂÈ

ÏÚÐÂÀÒÀ
ÁÓÊÂÀ ÎÒ
ÐÓÑÊÀÒÀ
ÀÇÁÓÊÀ

ÐÅ×ÍÈÊ: ÀËÅ, ÅËÈÍÀ

ÑÓÄÎÊÓ

ÁÓÊÂÎÑËÎÂÈÖÀ - “ÐÓÑÈß”

РОССИЯ
РУСИЯ

Îïèòàéòå ñå äà ïðî÷åòåòå çàäàäåíèòå
äóìè â ìðåæàòà îò áóêâè, êàòî èìàòå ïðåäâèä,
÷å òå ìîæå äà ñà ðàçïîëîæåíè õîðèçîíòàëíî,
âåðòèêàëíî è ïî äèàãîíàë â ïðàâ èëè îáðàòåí ðåä.
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ÁÀËÀËÀÉÊÀ.
ÁÎÃÀÒÈÐ.
ÁÎÐØ.
ÂÀÇ.
ÂÎËÃÀ.
ÃÓÄÎÊ.
ÄÀ×À.
ÄÎÍ.
ÅÐÌÈÒÀÆ.
ÆÀËÅÉÊÀ.
ÇÅÍÈÒ.
ÊÀÇÀÖÈ.
ÊÂÀÑ.
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Ïðè ïðàâèëíî ðåøåíèå íà ñóäîêóòî
âúâ âñÿêà êîëîíà, âñåêè ðåä è âñÿêî êàðå
îò äåâåò êâàäðàò÷åòà òðÿáâà äà ñå
ñúäúðæàò öèôðèòå îò 1 äî 9
áåç äà ñå ïîâòàðÿò.
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От стр. 31
ВОДОРАВНО: Димотика, Алиготе, Газела, Елеватор, Показател, На Лора, Ла,
Аникет, Тенис, Мезе, Онон, Кар (Марк Аврелий), На, Тапа, Атоли, Асо, То, Икар,
Вила, Плод, Посетител, Караново, Арабика, Ретина, Об,
Корем, Калотина, Ода, Ира, Бер, Сирене, Оки, Рис, Лик, Кито, Тракия, Кабинет,
Га, Амин, Лимит, Ра, Накит, Навес, Тек, Симид, Надор, Кота, Вот, Пер, Топоним,
Ванадинит, Насока.
ОТВЕСНО: Риголето, Араби, Анива, Маказа, Прелест, Амон, Роза, Епилатор, Ракита, Теза, Аконит, Памид, Милано, Адонис, Кит, Пи, Катинар, Ванилин, Нен, Ма,
Екот, По, Ария, Нари, Еленово, Ек, Лад, Сал, Лисабон, Кивот, Лен, Килер, Декамерон, Нивата, Атака, Ибис, Па, Галера, Ибо, Отит, Кос, Фотон, Сатирикон, Тоно,
Торино, Екери, Еретик, Тераса, Слама, Атакама.
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Обяви

ПОКАНА

Столичният клуб по „Родознание и краезнание” към БГФ „Родознание” и културно-просветният землячески клуб „Петрохански светлини”
ще проведат ОБЩА СБИРКА на 15 февруари 2018
г., четвъртък, от 17 ч. в малкия салон на НЧ „Славянска беседа” на ул. „Георги Стойков Раковски”
№ 127 в София.
Проф. Христо Темелски ще представи
книгата „ШОПСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН ОБРЪЧ –
2017” с автор ЕМИЛ МИЛАНОВ, преподавател
в СУ „Св. Кл. Охридски”.
Поканваме членовете на двата клуба и граждани да присъстват на представянето.
От ръководствата на двата клуба

малки обяви
0877/852693 - заменя каравана срещу малко
булдозерче или трактор
071772050 – Продава изгодно радиоапарат
„Олимпия”, голям формат,
напълно запазен
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. аксесоари.
Продава за мерцедес купе 114-115 – бял ретро волан, стъкло за предна лява врата, стъкло за фар,
предна решетка, тасове
0886/341206 – добър
майстор – фаянс, боядисване, изолация, тапети,
строителство – качествено и евтино!
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
руски, романите „Война и мир”, „Мъртвите сибирски полета”, „Клетниците”
0879/421090 – продава нов пистолет 6 мм, ре-

Скръбна вест
На 3 февруари 2018 г.
в Габрово почина

АНГЕЛ ДИМИТРОВ
БЕБЕНОВ

на 83 г.
Роден на 4 октомври 1934
г. в с. Въбел, общ. Никопол
Ще го запомним с
неговото трудолюбие
и добрина. Големият
майстор и специалист
механик и автомонтьор.
Анчо, свеждаме глави и поклон!
Светла ти памет!
От Станкови, Бебенови, Масларски,
съседи и приятели

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 11.2.2018 г. се навършиха
3 месеца
без скъпата ни майка и баба

Йорданка Стефанова
Пенчева

на 84 години
Като тих спомен,
обич и болка
ти остана в сърцата ни.
Мир на душата ти!
Поклон пред светлата ти памет!
От семейството
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Съобщение

88-о журналистическо дружество ще проведе
редовното си месечно събрание на
22 февруари (четвъртък) от 10,30 ч.
в салона на Съюза на запасните офицери,
бул. „Христо Ботев” 48.
Ще ни гостува главният редактор
на в. „Жарава” Лъчезар Еленков.
Не забравяйте да си носите и членските
книжки, за да ви се заверят за 2018 година.
Желателно е присъствието на всички
членове на дружеството.
От ръководството
гистриран, 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
0889/378990 - продава шахматни игри с различни размери, велурено
палто мъжко и дамско, географски карти - на ниски
цени!

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 с
1,1 кв. дворно място,
40 кв. м гараж, банциг

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 16 февруари 2018 г.
се навършва
1 ГОДИНА
от смъртта на

Велко Станоев Велков

от Плевен, роден
в с. Божурица,
общ. Долна Митрополия
1930-2017
Липсваш ми, батко! Само
ти ми беше останал от семейството. Ще запазя спомена за теб - човека с благородството и
благата усмивка. Почивай в мир!
От сестричката ти Тинчето

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, 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,

14.II. - 20.II.2018 г.
в центъра на гр. Рудозем, обл. Смолян
0884/766588 – жена
с френски и руски език
търси работа без заплащане, срещу ползване на празно помещение при почтени хора
0899/892045 – продава/заменя имот за
малък апартамент в
София. 880 кв. м, до
водите на язовир „Искър”. С нотариален акт
– двустайна дървена къща 18 кв. м, масивен строеж 68 кв. м,
готов за първа плоча.
Много строителен материал. Облагороден.
Електрификация, инфраструктура, отлична панорама. За лов
на патици, гъски, сърни, елени и др. Риболов, туризъм, ски – на
40 км от София и на 25
км от Боровец
0988/722370 – дава
самостоятелна стая на
мъж, жена или семейство за символична сума – в София, „Х. Димитър”, срещу елементарна помощ
0877/852693 - продава парцели 760 кв.
м с ПУП в кв. Виница,
Варна
0305/29320 – продава етаж от къща в София, 4 стаи, 2-и етаж, с
голяма тераса, сменена дограма, 120 кв. м
0877/852339 – продава обзаведена добруджанска къща с
кьошк, 3 стаи, антре,
баня, двор 1,3 дка, стопански сгради, овошки
– в центъра на гр. Алфатар

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 15.2.2018 г.
се навършват
7 ГОДИНИ
от смъртта на нашия
непрежалим
съпруг, баща и дядо

Куни Тодоров Кaлев

на 89 години
С много обич и тъга пазим в
сърцата си спомена за теб.
Никога не ще те забравим!
ОБИЧАМЕ ТЕ! ПОЧИВАЙ В МИР!
От семейството

14.II. - 20.II.2018 г.

ЛУНеН
КАЛеНдАр

14 фЕвруари, 29 луНЕН ДЕН,
ПослЕДНа ЧЕТвърТ,
луНа във воДолЕй
Животът ви ще ври и кипи,
заради това ще трябва да преразгледате много от плановете си.
Не хвърляйте думите си на вятъра, а ги подкрепяйте с дела, иначе рискувате да подкопаете авторитета си.
15 фЕвруари, 30 луНЕН ДЕН,
НоволуНиЕ,
луНа във воДолЕй
Времето е благоприятно да
се разделите с нещо отдавна отживяло времето си, с вредните
си привички, досадни дела и да
освободите място за нови хора
и неща.
16 фЕвруари, 1-2 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в риБи
Погледнете на обстоятелствата от нова гледна точка. Непременно отделете време за пълноценен отдих, за да си възстановите силите.
17 фЕвруари, 3 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа,
луНа в овЕН
Ще получите неочаквано признание за вашата правота и това
ще ви даде нови сили, за да доказвате и занапред истината.
18 фЕвруари, 4 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа,
луНа в овЕН
Вслушайте се в гласа на интуицията. Почивните дни посветете на близките си, защото, запленени от собствената си личност,
сте позанемарили отношенията
си с тях.
19 фЕвруари, 5 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа,
луНа в ТЕлЕЦ
Не отлагайте за неопределено време изпълнението на вашите творчески замисли, тъй като
идеите ви са богати и е време за
тяхната реализация.
20 фЕвруари, 6 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа,
луНа в ТЕлЕЦ
Повече здравомислие и решимост – ще ви се появят добри
възможности да подобрите личните си качества. Използвайте повече традиционните подходи. Удачни ще бъдат пътувания и командировки. Отдайте се на отдих и релаксация, за да укрепите здравето си.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

подп. Цветко

петров Цветков

на 86 г.
Роден на 17 февруари
1932 г. в бедно селско
семейство в с. Голеш,
общ. Годеч, живее в
с. Белащица, обл. Пловдив
Изказваме му сърдечни и
искрени поздрави и пожелания за крепко здраве, щастлив семеен
живот, дълголетие и спокойни старини.
Цветко, нека до края на живота ти да не
те напускат твоите доказани добродетели – вяра в Бога, искреност, сърдечност, отзивчивост, чувството за хумор в твоите стихотворения, които продължаваш да пишеш
и декламираш. Нека любовта ти към родното село не те напуска никога. Бъди ни жив и
здрав и радвай още дълги години както семейството си, така и целия род и приятелите!
Честито! Обичаме те!
от братовчедите Елена и ваце
Ценкови, с. голеш, общ. годеч

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
057402315
–

76/167/80,
самотен
вдовец, осигурен, търси жена на подходяща
възраст – от Добричка
област
0886/792979 – търси
жена без ангажименти,
от Великотърновска, Ловешка и Плевенска област. Може и при мен, и
при нея!
1750 софия, до поискване, ина Елисеева
– с доверие, подкрепа,
равностойни – за спокойни старини. Да си
76-82-годишен, от Западна България!
0877430258 след 19
ч. - 40 годишен работещ
варненец 182/96, не пуша, не пия, търся жена
до 37 години от Североизточна България за
създаване на семейство
и деца.
0898/483353 – 75
г./166 см/68 кг, жизнен,
с бодър дух, не пие и не
пуши, с кола, търси разумна, възпитана и почтена жена. Аз знам, че
някъде те има и ти също
отчаяно търсиш сродната душа. Обади се!

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (14.II.- 20.II.2018 г.)
овЕН - Не отхвърляйте
предложена ви подкрепа от влиятелна особа.
Обръщайте внимание на детайлите в процеса на осъществяване на плановете си, както и на
здравето си.
ТЕлЕЦ - Няма да имате нежелани затруднения. В случай че ви
липсва концентрация, то по-добре оставете важните дела за поподходящ момент. Здравето ви
ще бъде стабилно.
БлизНаЦи - Реализацията на вашите планове ще бъде на по-добро
от досегашното ниво. Изключително важно е да преодолявате някои трудности с надеждата, че нищо не е в състояние да
ви навреди.
рак - Изключително
важно е да се предпазвате от допускането на грешки при боравенето с крупни суми
пари. Добре е да не пренебрегвате предупрежденията, отправени ви от близък.

лъв – Ползвайте съветите на вашите близки, за
да можете да избегнете финансови затруднения. Около средата на периода мнозина
от вас ще се радват на по-добри
финансови възможности.
ДЕва - Изненадайте приятно интимната си половинка с подарък, за който копнее от дълго време. В края
на седмицата не предприемайте
ходове, с които рискувате сигурността си.
вЕзНи – Бъдете последователни в желанията си, но също така и
в изискванията към интимната половинка и близките си.
Не приемайте твърде драматично критиките,отправени
ви от тях.
скорПиоН – Вслушвайте
се в думите на хората, които са доказали неведнъж,
че са до вас, независимо в какъв
период от живота си се намирате. Непременно се погрижете за
здравето си.

сТрЕлЕЦ - Напълно възможно е някои събития
от миналото отново да
ви застигнат. Но най-важното за
момента е да погледнете на тях
със здрав разум, а не на основата
на емоционалното си състояние.
козирог - Интимната половинка ще ви помогне в личен или материален
план. Очаквайте също признание
в добри и топли чувства – това
ще ви окрили. Погрижете се за
здравето си.
воДолЕй - До средата
на седмицата мнозина
от вас ще навлязат в нов
продуктивен период. Леки здравословни проблеми може да ви
отровят почивката – не позволявайте те да ви объркат плановете.
риБи - Направете всичко възможно, за да разрешите стар спор с роднините за
имот. Опитайте се да не усложнявате допълнително ситуацията. Демонстрирайте готовност
за компромиси.
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 да 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
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, Пловдивско, на 70 г.
090/363906 – самотна вдовица от софийско
село, финансово независима, търси мъжко рамо
до себе си, топлина, уют,
близост
0894/526888–67 г./168
см, мъж от София търси
жена от 50 до 65 г., домошар, самотна, симпатична, от София и областта –
за сериозна връзка. Без

ВРЕМЕТО
В сряда ни очакват леки превалявания, като температурите ще са -1 до 4 градуса, но силният вятър
ще създава усещането за по-студено време. В четвъртък ще има краткотраен снеговалеж и температури от -3 до 2 градуса, но вятърът постепенно
ще стихне. В петък се очаква разкъсана облачност,
а температурите ще са от -5 до 5 градуса. В събота
вече ще е слънчево и все още студено, като температурите ще се повишават и в неделя ще са по- високи
– от -2 до 11 градуса през деня. В понеделник температурите ще са изцяло в положителната скала, от
1 до 7 градуса, а във вторник няма да претърпят съществена промяна.

БиОПРОГНОЗА
Метеорологичните условия и епидемиологичната обстановка продължават да бъдат неблагоприятни за здравето
на страдащите от хроничен или често повтарящ се бронхит. При възпаление на дихателните пътища фитотерапевтите препоръчват за пиене чайове от стръкове от мащерка, риган, босилек и жълт кантарион, от цветове от лайка,
слез и лопен, от листа от подбел, живовляк и градински чай
и др. За увеличаване на лечебния ефект на тези чайове ще
спомогне подслаждането им с пчелен мед или със сироп от
бъз. Преминаването на 15.2.на луната през фаза новолуние
може да стане причина през първата половина от периода
много от хората, чувствителни към лунните цикли, да усетят лек отлив на жизнена енергия.
Д-р иван сТоЯНов
Магнитни бури - 16, 17.II.

есемеси и кликване!
0895/695595 – почти
69-годишна желае приятелство със свободен
мъж от Ст. Загора или
близките села и квартали

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

15 февруари 2018,
23:06:24 ч. - новолуние
за да смъкнете 1-2
кг, трябва да започнете диетата от този час
и да продължите на сокове и течности до същия час на следващия
ден.
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Д-Р АСЕНОВ:

ÃолеМиЯт ÏолиÏ за
10 Ãодини става Рак
на дебелото ×еРво!
Злокачествените
заболявания
и хроничният
запек са
предпоставка
за развитие на
рак на дебелото
черво.
В червата на всеки
от нас има 15 килограма отрови, които
водят до тежки заболявания, затова системното им пречистване е от огромно значение.
Много хора смятат, че за да пречистят червата и
стомашно-чревния
тракт, е необходимо да си направят клизма.
Това обаче далеч не е така,
защото отровите и опасните наслоявания
не могат да бъдат изчистени
само с помощта на клизма.
Все по-често
се среща проблемът с нередовните черва,
а това води до
почти всички
останали здравословни проблеми. Остатъчната
хранителна маса
е добре да се
изхвърля редовно, защото, престоявайки в червата ни,
започва да загнива,
отделените газове и
вещества са токсични и лесно преминават в кръвообращението и така се разпространяват по цялото ни тяло.
За профилактика и
предпазване от полипи и рак на дебело-

то черво аз препоръчвам един съвременен
фитопродукт, който по
естествен начин пречиства червата и пред-

пазва от образуване
на тумори по дебелото черво. Продуктът
се казва колон клийнър. Съдържа натурални биосубстанции,
които подпомагат естественото изпразване на чревния тракт
и участват активно в
процесите на детоксикация на тялото и поддържането на здрава
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храносмилателна система. колон клийнър
отмива всички престояли и загнили остатъци по храносмилателната система,
особено добре изчиства от натрупани шлаки и мазнини по лигавицата и
стените на дебелото черво.
Продуктът
се използва за
ефективното
прочистване на
полипите в дебелото черво –
причини за стомашно-чревните възпаления,
дисбактериозата и нарушената чревна флора, фамилната
аденоматозна
полипоза, тумори и отслабването на имунната система.
колон клийнър съдържа
Алое екстракт,
Псилиум
екстракт
(индийски
живовляк),
Глухарче корен екстракт, Екстракт тиквени
семки, Сена екстракт.
Препоръчителен е
приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. „Колон
Клийнър“ има дълготрайно действие,
като запазва своята
ефективност в тялото
дори след периода на
употреба. Без лекарско предписание.

Цåíà:
1 áð. õ 49 ëâ. + бåçïëàòíà äîñòàâêà /оáùî: 49 ëâ./
2 áð. õ 45 ëâ. + бåçïëàòíà äîñòàâêà /оáùî: 90 ëâ./
3 áð. õ 39 ëâ. + бåçïëàòíà äîñòàâêà /оáùî: 117 ëâ./
Продукта „Колон Клийнър“ можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40.
Както и на интернет страницата: http://tonik.info/
coloncleaner/ или в повечето аптеки в страната.

Дълголетие
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Сербо IQ

мемори комплекс
435 mg, 30 капсули

Оптимизира когнитивните
функции на мозъка, насърчава
паметта и концентрацията.

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

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

ТЕ В
ТЪРСЕ ТЕ!
И
АПТЕК

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

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

За повече информация: www.revita.bg
или на тел. 02 9530583
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Забавни
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минути

31

2

32
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Хумор

Т

КРАДЛИВИЯТ
ПОЖАРНИКАР

Хумор
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ази година лятото се случи знойно. Температурите напомняха за последствията от кратера на действащ вулкан. Онези, които се
опитваха да спят в тези
нощи на предстоящия
апокалипсис, се пробуждаха по никое време от странни миражи.
Изпаднал в дълбок
унес, дочух мобилния
ми да звъни някак тревожно.

МИРАЖИ
- Калине, Дявола се
обажда!
- Кой? – изстенах с
обляно в пот чело. После разтърках очи и в
просъница отново запитах: - Кой се обажда?
- Тольо Дявола. Разбрах от Керкенеза, че
сте съседи с Генерала. Кажи му, че Дявола
се е обадил – той знае

ДЪЛБОКИ МИСЛИ

 Сърцата извървяват дълъг път, докато стигнат
едно до друго.
 Любовта идва винаги като пролет и си отива
като зима.
 Любовта е единственото правило, от което няма изключение.
 Ревността гаси огъня, запален от любовта.
 Малцина са направили успешен полет с крилете на любовта.
 Погледът на жената е като телеграф – кореспондира направо със сърцето.
Славейко ЧАМУРЛИЙСКИ

Велислав ВЕЛЕВ

Слави БОРИСОВ

В едно голямо китно село
бе магарето най-смело.
Прочу се със своята сила,
на всички в беда беше закрила.
Стана шеф на службата пожарна
и с дружина гарванова вярна
гасеше буйни пламъци навред,
но изчезваха неща безчет:
първо - каруцата на коня,
после - млякото от обора,
на кучето - верижката,
запасите на катеричката,
на кротката козичка - чана...
Неокраден не остана.
Запитаха се всички твари
как изчезва всичко в тез пожари.
От близката и китна слива
извика сойката креслива,
разбрала казуса почти:
- На крадеца опашката гори!
Магарето далеч избяга,
едва дочуло тази фраза,
без огъня докрай да угаси,
а сойката с въпроси продължи:
- А вие, гарвани грабливи,
дето все пожари сте гасили,
защо ни толкоз мамихте
и всички ни ограбихте?!
Един от тях набързо отговори:
- Ще крадем, магаре щом ни води.
Силвия МИЛЕВА, Варна

Срещнали се двама статистици и започнали да се
хвалят с постиженията на институтите си. Първият казал:
- Ние установихме, че найздравословното нещо на света е празнуването на рождени дни. Хората, отпразнували

Жейно ЖЕЙНОВ

Радиаторите студени, а пот ме избива...

Керкенеза, миражите
следват по хронология.
А когато се опиташ да
си представиш как някакви прилепи ще вкарат някого в някаква
пещера, можеш да позабравиш за известно
време и човешкия си
произход..
В тези знойни нощи
отдай го на поредния
мираж и очаквай второ
пришествие или друго
прераждане.
Калин КАЛИНОВ

Само един върши работа
Пътник замръкнал в
непознато село. Почукал на една врата. Отворила му млада засукана жена и казала:
- Бих ви приела да
пренощувате, но съм
вдовица. Хората тука
са лоши и ще почнат
да ме одумват...
- Бъдете спокойна,
госпожо! Аз съм джентълмен!
- Добре тогава. Заповядайте.
Нахранила го тя,
приготвила му легло в

гостната. На сутринта
мъжът отишъл на кладенеца да си наплиска лицето. На двора се
разхождали кокошки,
но му направило впечатление, че има много петли.
- Защо са ви толкова много петли? – попитал той.
- А, то само един върши работа, останалите
са джентълмени! – отговорила жената.
Лилян ПАУНОВ,
с. Бисер

Който иска да ме чуе!
ЕПИГРАМИ

ДЕМОГРАФСКА КАРТИНА

При българите – срив,
При ромите – взрив.

ЛЕВИ И ДЕСНИ

Не ги обвинявайте в бездарие.
Голяма днес е тяхната заслуга разделиха те на две България
и изправиха ги една срещу друга.

НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ

Те отново са на мода,
не са нито наши, нито ваши.
А за доверието на народа
са изпечени апаши.
Турхан РАСИЕВ

ВИЦОТЕКА
най-много рождени дни, живеят най-дълго.
А вторият отговорил:
- Ние пък установихме
кое е най-смъртоносното нещо на света. Това са кисели-

за какво... Ако не дойде утре до вечерта, ще
му изпратя прилепите
да го вкарат в пещерата... Ако стане работата,
имаш от мене бутилка
червено „Джони”.
Прозвуча ми като
епизод от филм на ужасите. Когато в подобна
жега те събуди Дявола
да пита за Генерала и
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те краставички. От тези, които са яли кисели краставички през 1910 г., сега няма нито един жив.

На митинг:
- Господине, пречите ми и
не виждам трибуната.
- Да ви дам бинокъл?! - заяжда се пречещият.
- Не, благодаря. Имам
снайпер.

Шотландец разглежда
брошурите на туристическа
агенция. След като свършва
с брошурата за Гърция, казва
намръщено:
- Предполагам, че за такава страна, цялата в руини, ще
ми дадете поне 50% отстъпка.

- Имаш ли си приятел?
- Имам си.
- Ами тогава... предпола-

гам... мога да ти бъда любовник?
- Мерси - и любовник си
имам!
- Тоест... всички писти са
заети, така ли?
- Ми  да - всички писти са
заети.
След кратко мълчание:
- А едно аварийно кацане...
може ли?

М

ъж вижда ослепително красива жена
и решава да я заго-

вори:
- Добър ден.
- Добър ден.
- Дано не съм много нахален, но накъде летите?
- Чикаго.
- Какво съвпадение, аз също! Какво ще правите чак в
Чикаго? На гости на роднини?
- Не, не. Отивам на световен семинар на нимфоманките…

Българино, мили мой!
В миналото бе герой!
А във днешната тегоба
сам копаеш си ти гроба.
Докога ти ще живуркаш
като сляпа мижитурка?
Що се правиш, че не виждаш
как България раззиждат?!
Как родината ни плаче
като сиротно сираче?
Как народът ни загива
и надеждите се сриват?
Как земята ни продават,
а нас живи закопават?
Как историята наша
за бъдното ни се плаши?
Как дедите ни ни псуват:
"Тези защо си кротуват?!"
А пък майките пустосват:
"Нефелни ли сме износвали?!"
Семето ни - разпиляно,
а душите ни - обрани...
Че участ тежка се стовари
под управнишки самари.
Българино, братко мой,
време е да кажеш "Стой!",
време е да туриш "Стоп!"
на престъпния въртоп!
Българино, роден мой,
не трябва днес да си герой,
просто си бъди ЧОВЕК,
достоен за този век!
Жанета Генова
Страницата подготви Невена Николова

Мъжът леко се оцъкля и
преглъща шумно.
- На нимфоманките…
- Да, аз съм един от гостлекторите на семинара!
- И какви теми ще разиск-

На летището
вате на този семинар?
- Ами аз ще представя откритията си в две области плод на дългогодишните ми
изследвания. Дълги години
нимфоманките вярвахме, че
испанците са най-издръжливи в секса, докато истината

е, че това всъщност са индианците.
- Хм, интересно.
- Да, след което ще разбия мита, че представителите на африканските нации са
с най-големите "инструменти"… Всъщност най-надарени са гърците и имам неоспорими доказателства…
Извинете, впрочем ние така
и не се запознахме…
- О… - казал мъжът - къде са ми маниерите! Приятно ми е да се запознаем, казвам се Винету Пападополус!

