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на стр. 13

Колко сме българите

год. XXVIII (1337)
13.II. - 19.II.2019 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Справка в данните на "Гражданска
регистрация и административно обслужване" (ГРАО) и Националния статистически институт (НСИ) показва разминаване с близо 1,34 милиона души.
Ако ГРАО брои 8 393 553 българи към
15 януари 2018 г., статистиката сочи

Зелникът, тарикатите
ÏОÄÌАÇВА×И
и плесента
ПоЗиЦия

отново сме в групата на лошите, обслужващи амбициите на
СаЩ да дрънкат оръжие
и се разпореждат с природните богатства на
планетата. Правителството с рейтинг около 20 на сто излиза на
международната сцена от името на българия! така позорът от
гадостите на задокеанските войнолюбци
пада върху всички нас.
Сърбите скоро няма да
ни простят, че пуснахме самолетите да рушат белград. иракчаните не ни обичат заради „логистиката”, с
която участвахме в избиването на над 400 хиляди цивилни граждани
след лъжата за химически арсенал на Саддам
Хюсеин. либия съществува в хаос, наказана
заради опитите на кадафи да строи арабски
социализъм. Сирия оцеля благодарение на братушките и т.н.
б. борисов и назначеният от него „Съвет
по сигурността” не се
вслушаха в мъдрия съвет на държавния глава за неутралитет,
подобен на италианския, ирландския, гръцкия, руския, китайския,
турския… Да не изреждаме всички, уважили
Устава на оон, конституцията на Венецуела
и правото на легитимния президент мадуро
да разрешава конфликтите в своята суверенна страна. гербаджии обявиха румен радев за „агент на москва”!!! Дори му спретнаха смехотворен протест под прозорците.
безумци! рано или късно
народът ще им потърси сметка за слугинажа.
те се подмазват на господарите си, та и при
фалшифицирани избори да продължават да
властват, белким им се
размине възмездието.
„П”

Седнали сме в кафето на Мимето на къси кафета и
дълги приказки. Трета
младост сме, пенсии,
закъде да бързаме. А
и приказката ни
се върти
все около болежките, леките и
Зам. гл. прокурор иван гешев
тежки-

те, и мижавите ни
пенсии.
- Навремето що
пара мина през ръцете ми - тюхка се
Наката, - а сега дали за лекарствата, дали
за парното и тока или
за хляба...
- Балъци сте вие,
момчета - оглежда пренебрежително белокосата компания Спиро.
– Акъл трябва, акъл!
Преди години дадох на
един доктор пет стотака, прокара ме
през ТЕЛК,
нефритче, иди
го докажи!

на стр. 4

Спомен за Джоко

7 050 342 души към 31 декември 2017 г.
Ако приемем, че ГРАО дава хората с
издадени български документи за самоличност, а статистиката - реално живеещите в България, излиза, че трайно емигрирали навън към началото на 2018 г.
са 1 343 519.
на стр. 3

146 г. от гибелта
на апостола

Величието на
саможертвата
Ако служенето на народа
е грях, то не искам
прошка от Бога!
васил лЕвски

Îò êîðåíèòå
íå ìîæå
äà ñå èçáÿãà

на стр. 13

Двойният
стандарт
на храните

Пет години откакто е в по-добрия свят,
а гласът му още звучи с онази неповторима ”Йовано...”. И е жив в неговите безброй
филмови роли. Характерен глас, забележителен талант, висок стил, непринуден,
естествен, благороден. Някога, когато сядаше в Дървеното на пазара в Ситняково
в юлските жеги на по водка, кога сам, кога с някой приятел, се притеснявах да го
заговоря. Защото беше легенда.

на стр. 3

абонирайте се

До 15 февруари във всички пощенски станции
1 месец
4 месеца
10 месеца

на стр. 22

2,40 лв.
10,20 лв.
25,80 лв

Ìèñèñ Áàáà 2019 ã.

По традиция на Бабинден се състоя 10ото издание на конкурса "Мисис Баба".
Успоредно с него се
проведе и единственият в света международен конкурс за
баби Mrs Grandma
Universe и Mrs Classic
Universe.

на стр. 2

каТаложЕН №552

2

2

Законът
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Български

Пенсиите

13.II. - 19.II.2019 г.

Неполучена
Дарението - познато и непознато пенсия от починал
отгоВаря аДВокат кръСтан ВлаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка колегия

Много наши читатели
питат как биха могли да
прехвърлят недвижим
имот на свои деца, близки, приятели и други лица. Най-евтиният начин
да сторят това е договорът за дарение.
Най-напред ще поясня от правна гледна точка какво представлява
договорът за дарение.
Договорът за дарение е съглашение, по
силата на което едно
лице (дарител) прехвърля на друго лице
(надарен) незабавно
и безвъзмездно определено имущество. Чл.
225 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) пояснява, че
„с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема”.
Договорът за дарение е безвъзмезден и
едностранен. Това ще
рече, че дарителят прехвърля безвъзмездно някаква собственост (имот,
апартамент, кола и всевъзможни други вещи)
на дарения, без да очаква от негова страна нито пари, нито услуги или
друга каквато и да е облага. Дареният е човекът, който следва само
да приеме дарението,
т.е. да приеме прехвърлената му собственост.
Той няма никакъв друг

ангажимент към дарителя. Следващият текст
в ЗЗД посочва, че „обещанието за дарение
не произвежда действие.” Това значи, че ако
някой ти обещае да ти
дари например апартамент, а не стори това, за
него няма да има никакви правни последици, тоест не може да го задължиш да изпълни обещанието си. В ал. 2 от същия
член е доразвита идеята,
че „дарението, до-

колкото
се отнася до бъдещо имущество, е нищожно”. Това означава, че дарителят, за да
дари нещо, трябва да е
собственик на вещите,
на имота. Не можеш да
прехвърлиш права, които не притежаваш. В акта за дарение не е нужно
да се търсят някакви мотиви. Това означава, че
след като даряваш един
имот, не е нужно да обясняваш защо го даряваш

на сина си Петър, а не
на дъщеря си Ивана. Що
се касае до мотивите за
дарението, чл. 226, ал. 3
в закона прави едно важно изключение: ”Нищожно е и дарението, когато то или мотивът единствено поради
който то е направено,
са противни на закона
или на добрите нрави,
а така също и когато
условията или тежестта са невъзможни.” Това са особеностите на дарението
ка-

т о
правно
понятие.
Искам да посоча и
някои неудобства, които договорът за дарение
създава както на дарителя, така и на надарения.
Основното неудобство е
обстоятелството, че то
може да бъде оспорвано
от лица, в полза на които
законът предвижда право на запазена част от
наследството. Какво означава това? Означава,
че ако дарителят е дарил имот и остави след

смъртта си низходящи
и (или) съпруг, низходящите и съпругът могат
да оспорват дарението
до размера на тяхната
запазена част по закон.
Оспорването може да
бъде направено в петгодишен срок от смъртта
на дарителя. След изтичането на този срок искът се погасява по давност и ако бъде заведен
иск за оспорване на дарението, дареният може
да отблъсне иска, като
направи възражение за
давност. Тук ще подчертая, че се спирам на дарението в достъпен, популярен план и не претендирам за академична
изчерпателност.
В следващите броеве
на вестника ще се спрем
на въпроса каква е приликата и разликата между: дарението и договора за продажба, дарението и договора за издръжка и гледане, дарението и завещанието. Целта ни е читателите да имат представа от
тези правни институти и
когато решат да се разпоредят приживе с имуществото си, да могат
да изберат този от тях,
който най-добре ще отговори на намеренията им. Отделно от това
ще разгледам и въпроса може ли да отменим
(развалим) договора за
дарение.

Когато пенсионер почине, може да има неполучени суми от пенсия. В този случай от наследниците се подава заявление в териториалното
поделение на НОИ (ТП на НОИ), към което се
прилага оригинал на удостоверение за наследници. Неполучените суми от починалия пенсионер се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице, като пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Ако няма упълномощено лице, на всеки един от наследниците
се изплаща полагащата му се част съгласно Закона за наследството. Полагащата се част на наследниците може да се изплати както с пенсионен запис, така и по представена от наследника
банкова сметка.
В зависимост от начина на изплащане на пенсията на починалото лице (чрез пощенска станция или банка) се прилага различен подход. Когато починалият пенсионер е получавал пенсията
си чрез пощенска станция, други документи не
са необходими, но когато пенсията е изплащана чрез банка, е необходим още един документ
– удостоверение, което се издава на законните
наследници от ТП на НОИ. Без да бъде изпратено това удостоверение на банката, наследниците не могат да получат дължимата сума. Затова
за улеснение на гражданите съветваме при подаване на заявление за изплащане на неполучени суми от починал пенсионер да се изисква
издаването на този документ само в случай, че
пенсията на починалия пенсионер се е изплащала чрез банка.
Документът може да се предостави както лично на наследниците в деня на заявяването му,
така и да бъде изпратен в съответната банка по
служебен път.

Ìèñèñ Áàáà 2019 ã. контактният център на ноИ

от стр. 1
в ролята на домакин на международния конкурс и водещ на
събитието бе Дони Чачова.
журито, съставено от досегашните носителки на титлите - Татяна Трайкова, Цветеслава гълъбова, ваня георгиева, Даниела
Цветанова, капка амзина, както
и специалните гости - адвокат Биляна Тончева, велина Ефтимова,
Даринка кръстева, Мадлена иванова, Нели Пандилова и Елена
крумхолц, определи за Мисис
Баба България 2019 стефка стаменова с подгласнички Цветанелия колева, славка Йовчева, Ма-

рияна станчева и айше Дрянова.
Победителката стефка стаменова е на 50 години от Пловдив. Тя е радио- и тв журналист,
разказвач на истински истории,
за което е наречена българската Шехерезада. За Mrs Classic
Universe 2019 журито определи светлана исаева от русия, а
титлата Grandma Universe 2019
грабна испанката изабела Хереро. Тази година конкурсът отбеляза своята 10-а годишнина. По
този повод организаторът Меги савова получи специален подарък от кгБ (клуба на готините баби).

От създаването си в
средата на 2012 г. досега Контактният център на Националния
осигурителен институт (НОИ) е обработил
над 1,1 млн. обаждания, показва изготвената статистика на института за структурата на телефонните запитвания. Най-голяма
част от обажданията на единния телефонен
номер 0700 14
802 са по въпроси, свързани с паричните
обезщетения за
временна неработоспособност
и майчинство.
Данните сочат още, че информация
за
пенсиите търсят една
пета от потребителите, а 8% се интересуват от паричните обезщетения за безработица. Други 5% пък задават въпроси относно
предлаганите от НОИ
електронни услуги. Останалите 31% звънят
по различни други теми, сред които въпро-

си за програмата „Профилактика, рехабилитация и отдих“, фонд
“Гарантирани вземания на работниците и
служителите”, осигуряване на самоосигуряващи се лица, трудови злополуки и професионални заболява-

тактният център е важна част от реалните
действия за намаляване на административната тежест за осигурителите и осигурените лице. Пример в такава посока е гъвкавата реакция на НОИ
с откриването на вре-

ния. Поне една трета
обаче от запитванията, групирани по различни други теми, са
от компетенцията на
други институции.
Наред с постоянно
разширяващия се набор от електронни услуги на института Кон-

менна телефонна линия за информация
във връзка с прекратяване на социалните
пенсии за инвалидност
и трансформацията им
в нов вид финансова
подкрепа, изплащана
от Агенцията за социално подпомагане.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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проблеми

Български

За хората с увреждания кРАТКИ

Бисер Петков представи актуална информация за изпълнението на новото законодателство за хората с увреждания.

Кого засяга промяната

Над 600 хиляди са хората с
трайни увреждания - с над 50
процента вид и степен на увреждане, които имат право на
новата финансова подкрепа по
новия Закон за хората с увреждания. От тях около 500 хиляди
са получавали месечни добавки за социална интеграция. Тези хора няма нужда да подават
заявления в АСП, на тях агенцията служебно ще отпуска новата финансова подкрепа. Около
346 хиляди са пенсионерите,
които получаваха четвъртинката социалноинвалидна пенсия от НОИ, която от тази година ще бъде заменена от новата финансова подкрепа и ще
се получава от АСП.
От тези 340 хиляди 48 хиляди трябва да подават заявление в АСП. Това са хората, които освен четвъртинката не са
получавали добавка за социална интеграция.
Заявление по образец в дирекциите "Социално подпомагане" за новата финансова подкрепа трябва да подават всички
хора с трайни увреждания, които не са получавали месечна
добавка за социална интегра-

ция, защото не са имали право
или не са искали да се възползват от това право заради символичния размер на парите, които сега стават повече. Заявленията са налични във всички
дирекции. В момента АСП прави разчети на колко от хората новата финансова подкрепа, обвързана
с линията на бедност, ще се окаже
по-ниска от това,
което те са получавали като подкрепа до момента под
формата на четвъртинка и добавки за
социална интеграция. Ще се гарантира, че те няма да
вземат по-ниска сума от получаваното до момента.
Месечната финансова подкрепа за първи път стига до
всички с трайни увреждания
и в повечето случаи увеличава
значително финансовото подпомагане на навършилите пълнолетие. Отпускането на месечната финансова подкрепа
става със заповед на съответния орган и се издава до края
на месеца, следващ месеца на
подаване на документите. В закона е предвидено основният
начин за отпускане на помощта да е част от индивидуал-

ната оценка, но индивидуалната оценка ще почне да действа
от 1 април след разработване
на методиката и правилника за
прилагане на закона.
До 31 март тази месечна финансова подкрепа се отпуска

без индивидуална оценка и е
на база ТЕЛК решението, като е
валидна до изтичането му.

Какви суми
ще се получават

Министърът
припомни,
че размерът на финансовата
подкрепа е диференциран като процент от линията на бедност в пет групи, като варира
от 24,36 лв. до 198,36 лв., като
най-високата сума е 57 на сто
от линията на бедност. Най-висока е сумата за хората с 90
процента с чужда помощ, която
заедно с допълнителната под-

Двойният стандарт на храните

"Двойните стандарти при стоките съществуват отдавна. Те са безспорно доказани и каузата да бъдат преборени като една обидна
и унизителна за България практика вече се превърна в национална кауза", коментира омбудсманът
Мая Манолова.
Тя е на мнение, че няма оправдание за предлагането на стоки с
по-лошо качество и по тази начин
българите се третират като втора

ръка потребители.
"Изправени сме пред заплахата
след Европа "на две скорости" да
влезем в Европа "на два стандарта", допълни омбудсманът.
Най-големите разминавания са
при детските храни и продуктите за деца и бебета. Има наличие
на растителни мазнини, по-малко
мляко и какао. Има и по-висока цена. "Вече трета година водим тази
битка. Оптимистична новина е, че
в Европейския парламент ще бъде разгледан потребителският пакет, който беше огласен от София
за премахване на двойните стандарти при храните.”
Тя допълни, че ще настоява за
забрана на производството на храни под една и съща марка, с различни съставки и с различно качество.

Затягане на
телковете
Нови мерки за затягане на телковете
е подготвило здравното министерство.
Те ще бъдат представени през февруари заедно с анализа от действието на
наредбата за медицинската експертиза,
с която от миналия август бе затегнат
режимът по освидетелстването.
Междувременно прокуратурата в
Монтана разследва легитимността на
документите, издадени от лекарите за
кандидатстване пред териториалната
лекарска комисия.
Проверява се реалното състояние на
хората, освидетелствани от ТЕЛК. 68 решения са обжалвани през 2018 г.

крепа гарантира на тази група
подкрепа в размер на линията
на бедност, тъй като те получават и добавка за чужда помощ.

Кога ще се плаща
Изплащането на новата финансова подкрепа от
АСП е като отпускането
и всички социални плащания, които извършва
АСП.
В нормативната уредба е написано, че плащането става до края на месеца, следващ месеца на
отпускане на помощта.
Хората, които са заявили изплащане чрез пощенските клонове, ще
получат парите до 23то число.
Най-ранното плащане може да почне от 12-13-о число
за хората, избрали да получават подкрепата по банков път,
а за тези чрез пощата - от 15-о
до 23-то число. Той посочи, че
до влизането в сила на Закона
за личната помощ продължават услугите „личен асистент”,
„социален асистент” и „домашен помощник”. Обхватът им
ще се запази - 25 500 души ще
продължават да получават услугата, като от 1 септември би
трябвало да бъде оценено правото на лична помощ по новия закон.

Колко сме българите
От стр. 1
Други източници сочат в началото на 2019 г.
население в България от 6 973 349 души.
Още по-различни са данните на Централната
избирателна комисия, които са изнесени за изборите на 26 март 2017 г. Там се сочи, че гласоподавателите у нас са 6 810 341. Това почти се покрива с цялото население на страната
според Countrymeters.info и почти се покрива
с данните на статистиката. Според Националния статистически институт към края на 2017
г. лицата до 15 години в България са били 1
004 435. Те нямат право на глас и не са в избирателните списъци. Ако ги извадим, получаваме имащи право да гласуват малко над 6
000 000 души.
Наближават поредните избори. И те, както предишните, ще са на база посочените от
ЦИК бройки. На тази основа се изчислява както процентът на гласували, така и процентът,
който получават партиите и коалициите. При
това разминаване, валидно за 2017 г., но с
много голяма степен на вероятност повторено
и през 2019 г., остава открит въпросът колко
всъщност сме ние, българите, и колко от нас
имат право да гласуват.

Имаме най-малко джипита
България е сред страните с най-нисък
дял на общопрактикуващи лекари (ОПЛ)
на 100 000 жители сред страните в ЕС,
показват данни от анализ на Евростат.
На 100 хиляди българи се падат 64 общопрактикуващи лекари, като зад нас
по този показател е само Гърция с брой
на ОПЛ от 42 на 100 000 жители. Общият брой на общопрактикуващите лекари у нас е около 4500, като те съставляват 15 на сто от броя на всички лекари
в страната, който е около 30 000 според
данни на НСИ.
Най-висок дял общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души у нас има в областите Плевен - 89, Видин - 86, Монтана - 82, Добрич – 76.
Най-ниска е осигуреността с ОПЛ в
областите: Кърджали - 40 на 100 хиля-

ди, Разград – 47, и Търговище - 50 на
100 хиляди.
За столицата броят на общопрактикуващите лекари е 60 на 100 хиляди.
Според здравни експерти общопрактикуващият лекар изпълнява изключително важни функции в първичното
здравеопазване. Той осъществява профилактична дейност, диагностицира, лекува и проследява повечето от най-разпространените хронични заболявания,
диагностицира и лекува повечето от масовите остри заболявания и взема решения за нуждите от допълнителни изследвания.
Отчита се и значително нарастване на
възрастта на здравния персонал в ЕС за
10-годишен период.

ВЕСТИ
Гъвкави работни
условия

По данни на Евробарометър България се нарежда на последно място в Европа по гъвкави схеми на
работа. Едва 39% от заетите у нас имат достъп до нефиксирано работно време,
работа на половин ден или
работа от вкъщи.

Избори за
евродепутати

ГЕРБ, БСП, ДПС и "Обединени патриоти" биха прескочили изборната бариера
за Европарламента, сочат
данни от ново проучване
на Изследователски център
"Тренд". Прагът за влизане
в европарламента ще бъде 5,89%.

Сигурност на
Търговския регистър

Държавната агенция
"Национална сигурност" ще
поеме практически контрола върху сигурността на
Търговския регистър, този на БУЛСТАТ, на юридическите лица с нестопанска цел и дори на брачните договори.

Отложиха закона за
горивата

Парламентът отложи на
първо четене действието на
закона за горивата. Предложението е той да започне
да действа от 1 юли 2019 г.
вместо от 28 януари 2019 г.
Лобисткият закон за горивата бе изработен под
натиска на големите компании за горива и ощетява малките търговци.

б и с е ри
Факт е, че БПС с тези
провалени политици, гонени от управлението, ни
доближава. Ако не ви светне червена лампичка, аз
ще ви светна синя.
Бойко Борисов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА

2

4

7

Политика
От стр. 1
коментираме

Прощален валс на
Брюксел с Лондон

Български

От стр. 1
Сега и пенсийката ми
е добра, синът паркира
в синьото квадратче без
пари, картата за трамвая
е безплатна, винетката, и
тя без пари, има и други екстри...
Спиро е тарикат. Тарикати като него наспорил Бог.Дали ще прередят опашката, дали ще
влязат през задната врата, щото през официалния вход влизат ахмаците, дето вярват в духа и
буквата на закона, дали
ще потърсят своя човек,
с някой армаган да го зарадват, да свърши работата, че то

законът – врата
в полето!

На 29 януари британският премиер Тереза
Мей получи мандат от парламента да предоговори споразумението за излизането на Великобритания от Европейския съюз на 29 март и за
предпазния механизъм за избягване на физическа граница между Република Ирландия и британската провинция Северна Ирландия. Още същата вечер обаче Тереза Мей и парламентът в
Лондон получиха категоричен отпор от ЕС на
исканията си за промени в договора за излизането на страната от структурите на общността.
И въпреки това Тереза Мей обяви, че ако до
13 февруари не бъде сключено ново споразумение с Европейския съюз, тя ще организира гласуване на 14 февруари за напускане без споразумение. Държавният министър за Брекзит Куази Куартенг дори заплаши Европейския съюз,
че ако се стигне до излизане от общността без
споразумение, Брюксел няма да получи и едно
пени от Лондон, имайки предвид договорената
сума, която Великобритания трябва да плати по
„развода” си с ЕС в размер на 39 милиарда лири.
По време на целия си престой Великобритания се наслаждаваше на привилегирована позиция в ЕС, което бе немалък дразнител за останалите членки. Тя имаше картбланш за влияние
и се възползваше с пълна сила при налагането
на изгодни за нея клаузи – кога държавите да
се присъединят към еврото, или да са част от
шенгенската зона, позволяваща безпаспортното пътуване.
Брекзит се очерта като логичен изход и от историческа, и от политическа гледна точка. Той
бе предначертан още през 1988 г. в известната
реч на Маргарет Тачър в Брюж, където тя изложи британската визия за Европа като осъзнато
сътрудничество между суверени държави. Оттогава Великобритания и ЕС все така живеят като
отчуждена съпружеска двойка, водеща все посамостоятелни и отделни животи. И тук вината е
споделена. Още по времето на управлението на
лейбъристите между 1997 и 2010 г. в британската политика и дипломация се промъкна убеждението, че Великобритания трябва да запази изгодите от своето формално членство, без да бъде
част от общото развитие на Европейския съюз.
От своя страна Брюксел отказваше да признае
пред себе си, че „любовта отдавна си е отишла”.
На острова никога не са имали разбирането
например за членския внос в общата хазна на
съюза като нещо по-различно от бизнес транзакция. В Лондон винаги са смятали, че Великобритания храни бездънните джобове на брюкселската бюрокрация и че парите й се инвестират в лъскави офиси. Умишлено или не, в страната никога не се е давала гласност и на другата гледна точка – че тези пари се инвестират в
политиката за укрепването на общата сигурност,
икономическата стабилност, инфраструктурата и
регионалното развитие на територията на Европейския съюз.
И докато държави като Франция и Германия
виждат в европейската интеграция механизъм за
осигуряването на тяхната стабилност и на разширяването на новата им глобална роля, неуспешният брак на Великобритания с ЕС показва,
че тя все още търси своето място в променящия
се свят. Но вече сама, извън общността. И след
малко повече от месец - на 29 март, Брюксел и
Лондон ще изтанцуват прощалния валс.
Цветан ИЛИЕВ

През октомври 2017
г. премиерът внезапно
разбра, че през последните шест години болничните листове са се
увеличили с повече от
60 %. Половин милиард
лева са щетите от тях,
изохка Борисов. „Имаме сигнали и протести
на компании, които искат да закриват заводи,
например в Ихтиман, защото един доктор дава
по 200 или 500 болнични листове. В
същото време има компании,
където има по
105 000 болнични, изплатени от държавата“, констатира той
и продължи
в своя стил:
„Знаете, като
дойде петък,
колко болнични се издават и айде
в Гърция на почивка.
Но всички данъкоплатци
плащат за това. Разпоредили сме проверки“.
В Полша за фалшив
болничен лист отнемат
лекарски права, разбрал
премиерът. В България
не разбрахме дали е като в Полша. Май не е.
И както казват, апетитът идва с яденето. След
фалшивите болнични
листове дойдоха фалшивите инвалидни пенсии.
И отново внезапно прокуратурата, МВР и НОИ,
анализирайки процедурите на ТЕЛК и НЕЛК,
установиха, че стотици
милиони лева изплаща
НОИ на здрави хора, които получават инвалидни пенсии с фалшиви документи.
„Пложението е ужасяващо. Стотици милиони
не отиват при децата инвалиди, а при възрастни
хора, които просто предпочитат да не работят“,
констатира зам. главният прокурор Иван Гешев.
Думите на прокурор Гешев се базират на проверка на прокуратурата, МВР и НОИ, продължила месец, и анализ на
процедурите от ТЕЛК и

Общество

НЕЛК. Събрани са данни за последните 5 години. За инвалидни пенсии държавата отделя
около 1,7 милиарда лева и около 600 милиона
допълнително по 39 социални услуги, свързани
с тях. От 2011 г. хората,
които получават пенсии
по болест, се увеличават
с 22 хиляди годишно въпреки общата тенденция
за намаляване на пенсионерите и населението
като цяло. Проверката
установява

драстично
нарастване на
инвалидните пенсии

в Перник с 16,97 %,
Монтана – със 17,54%,
Разград - 18%, Габрово
-19%, Враца - 20%, и
най-драстично е увеличението в Силистра с
28,6%. Освен лекарите

телства за такива милиарди, които се тиражират - смята и Валя Ташкова от „Системата ни
убива”. – Дори драстично се орязват процентите в ТЕЛК. Реформа е
задължително да се направи и трябва да има
механизъм за контрол.
Такива спорадични проверки не са механизъм
за контрол”. Ваня Григорова от КТ „Подкрепа” е още по-категорична. Според нея Иван Гешев не е изнесъл никакви доказуеми факти, от
прокуратурата са направили фалшиви внушения и произвеждат фалшиви новини. „България
е на последните места в
ЕС по разходи за социално подпомагане и пенсии. Със завишени проценти са 0,26% от всич-

Зелникът,
тарикатите
и плесента

недобросъвестни посредници прибират между
600 и 2500 лв. срещу подготвяне на цялата документация и фалшиви документи за инвалидната пенсия. Главният секретар на МВР Ивайло
Иванов посочва пример
на жена от силистренско
село с документи за 93%
слепота, която работи
като шивачка. Пловдивската лекарка Славка Петкова е с обвинителен
акт за 48 хиляди лева,
получени от посредници за фалшиви документи. В някои силистренски села почти цялото
население са инвалиди
по документ.
Не всички обаче споделят тезата за измамите с инвалидните пенсии, довели до стотици
милиони загуби от държавната хазна. Д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването, е скептичен.
„Данните са малко преувеличени. Дори да се
приеме, че става дума
за десетки, стотици милиони левове, те не са
загубени заради корупция. Не мисля, че корупцията е в такива мащаби”. „Не виждам доказа-

ки пенсии, а за 7 години само 20 човека от
над милион проверени
са обявени за работоспособни”.
Това са фактите. Нека поразсъждаваме върху тях. Първо – защо сега? Предстоят избори. В
НДК Борисов и Цветанов „издърпаха ушите”
на герберите за спада
на доверието към партията. Акцията ще покаже,
че ГЕРБ успешно се бори
с корупцията, нали? Второ – защо акция? Много
просто. Защото

акциите са като
фойерверк

13.II. - 19.II.2019 г.
ват. Акции срещу шофьорите, срещу олигарсите... А резултатът?
Почти или съвсем равен
на нула. Защото резултати се постигат само със
системна, последователна работа. Трето, малко
по-конкретно. Защо се
повишава процентът на
инвалидите? Защото положението на възръстните хора, а и не само
на тях се влошава поради мизерията. Обърнете
внимание в кои региони нарастват процентите. Там, където са останали само възрастни,
бедни и болни хора. Поразличен е случаят със
Силистра. Там в селата
командва ДПС. А те не
обичат друг да ги контролира. Има данни, че
изселници от Турция идват с готови документи. И бързо стават „инвалиди”.
Но нека не си кривим душите. Тарикати
като Спиро, андрешковци винаги е имало и ще
има. Когато пенсията ти
е 200-300 лева, дали ще
е толкова трудно да се
изкушиш? Благата, които ти носи инвалидната
пенсия, не са малки. И
си готов да съгрешиш. Ами докторът? Когато знае,
че на Запад възнаграждението
му би било десетина пъти по-голямо. И условията на работа ще
бъдат различни,
и няма подпийнали пациенти да ти
налитат на бой. И
докторът е човек,
и той има потребности, и той се изкушава.
И тук стигнахме до
финалната права. Всеки
от нас има една червена лампичка (синята на
премиера важи за линейките, МВР и пожарната), която се нарича съвест. Тя няма да светне
при два случая. Когато
си притиснат до стената от мизерията, от недоимъка, от унижението,
че най-ниската пенсия и
заплата в ЕС е нашата,
българската. Защо, когато работиш не по-малко
от другите, които наричаме европейци? И когато виждаш, че там, горе,
злоупотребите са стотици пъти по-драстични от
твоя стремеж да вържеш
кесията.

на небето на общественото мнение - блясват,
впечатляват и ...изгасВсеки ден страната е разтърсвана от скандали, от огромни злоупотреби, които блясват
като метеори и след три дни са забравени. Или
потулени. И цялата безбройна администрация
стои и чака инструкции от горе, липсва каквато и да било инициатива, старание, желание
за промяна. Каквото каже шефът, по-нагоре,
най-отгоре и накрая Премиерът Слънце. Има
комисия за контрол, не работи, назначава се
комисия да контролира нея, над нея друга... В
една среда, където отровната плесен на безхаберието, безотговорността и апатията
е проникнала във всички сфери и равнища на
обществото, здравите ще се правят на ивалиди, слепите ще ни водят, а лудите ще казват накъде.
Иван ВАСЕВ
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енсионерка съм, и
то на 85 г. И да искам, не мога да работя. Препрочитам стари, но хубави книги. Чета основно вестници, гледам и телевизия.То пък
и там какво ли хубаво
можеш да видиш и чуеш. Гледах и „Българската Коледа“, когато се събраха два милиона лв.
за болни деца. Кой я измисли, смятам, че всички
знаят. Не казвам, че е лошо. По телевизията върви и клип с молба към
гражданите за събиране
на средства за деца сираци на загинали полицаи.
Отскоро видях още нещо
- един опърпан щъркел и
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Къде е държавата? Èçложáа на
Ìарио Æекоâ

набръчкан старец за събиране на средства за изпаднали
в беда възрастни хора. Показаха и една наша гимнастичка, която си продаде медала,
за да помогне на човек в бе-

да. Браво на това момиче!
Дотук всичко е добре, но питам се: къде е държавата, която трябва да се грижи за народа български?
Миналата година за про-

словутото ни европредседателство похарчихме милиони левове. Хрантутихме и
поихме хиляди европейци,
дошли на софра в бедната ни
родина. Ако тези прахосани
милиони бяха използвани за
болни деца или за възрастни
хора, нямаше да се превръщаме в просяци, за да молим
бедните граждани да дарят
по левче, за да се спаси някой в нужда.
Сега пък се готвим да похарчим милиони, за да строим
нов стадион, така се похвалиха управляващите. А че народът студува и гладува, никой
не го интересува.
Евгения БраЙНова

Местна власт и полиция срещу престъпността

Работна карта за обществен ред и
сигурност на община Ценово ще влезе
в сила от средата на март. Според документа местната власт и органите на
реда ще са още по-обвързани и заедно
ще работят за предотвратяване и намалявания на престъпността в населените места на общината. Ще се работи изключително активно за подобряване на
криминогенната обстановка в региона.
Документът беше представен на извънредно заседание на общинската комисия по обществен ред и сигурност. Идеята за по-тясното взаимодействие между институциите са постоянно нарастващите нарушения на неправоспособни
водачи и на моторни превозни средства без регистрация. Проблемът е изключително актуален за големите населени места в общината през пролетно-летния сезон. Само за първите де-

сет месеца на миналата
година при полицейски
проверки са установени
10 неправоспособни водачи. Всички присъстващи застанаха на категоричната позиция, че полицейското присъствие
е най-добрата превенция и внася необходимия респект сред населението. В полезрението на мобилните екипи
ще бъдат и жителите от
малките населени места.
„Към джигитите на пътя
да се проявява нулева толерантност. Патрулните полицейски автомобили почесто да обикалят селата и осезателно
да се почувства полицейското присъствие“, призова кметът на Долна Студе-

ДълголетниЦи

рада и Васил с децата им ели и Велислав
васил лазаров е роден през юни 1928 г. в село
Мокрен, Сливенско. Учи в търговската гимназия
в Бургас, по-късно завършва висше икономическо образование в София. Той е от съвременниците на онова време, когато се строи Проходът
на републиката – Хаинбоаз, и е участвал в изграждането му. Като икономист работи в минно
предприятие в Бургас, след това още доста години до пенсионирането си в Рибното стопанство
в същия град, като научен секретар в научния
институт по икономика и рибни ресурси. Защитава успешно дисертация и придобива научно
звание. След пенсионирането си през 90-те години заедно със свой колега създават малка работилничка, в която обработват дървен материал
и правят мебели от масивно дърво. Така научният сътрудник става майстор на красиви дървени мебели. Повечето го познават като майсто-

на Николай Николов. С мобилни камери по-често ще се следи за скоростта
на автомобилите по основните пътища в региона.
Марий ПЕТров

В картинната галерия на Силистра
бе открита изложба на художника Марио Жеков. Тя бе представена от директора на галерията Йордан Колев,
който говори за живота и дейността
му. Присъстваха много почитатели на
художника.
Изложбата включва 32 платна. Поводът е 120 години от рождението му.
Името му е било известно повече в чужбина, отколкото в България.
Марио Жеков е роден в Стара Загора през 1898 г . В изложбата са включени творби от Стара Загора, Пловдив,
Бургас, Сливен, Варна, Казанлък, Добрич, София. Присъстващите разгледаха с интерес изложените платна на
художника и останаха видимо доволни от видяното.
Йорданка жЕкова, силистра

Æèâîò ñ ïîëîæèòåëíè åìîöèè
ра бай Васил. Той е изключително деен и трудолюС трабанта обикалял със семейството си из
бив човек. В своята работилница работи повече всички български планини и така предал любоот 15 години, после изоставя активната си трудова вта към природата на своите деца. За дългия си
дейност. Но не остава без да следва интересите си. семеен живот, както той сам се изразява, не е
Решава да се посвети на хобито си – да отглежда пропуснал година, през която да не заведе фалозя и да се занимава с градинарство. Има бунга- милията си на курорт, било то на планина или на
ло в малко стопанство сред зеленчукова градина море. Традиционалист човек, както повечето хои лозе. В него прекарва от ранна пролет до късна ра някога. Има две деца, радва се на три внучки. А
есен и там е основното му занимание. Второто му съпругата му Рада била учителка по музика и изхоби е пчеларството. Освен тоявен диригент
ва станал и кошничар, обичал
на детския хор
да плете красиви кошници. Накъм училищеред с различните си хобита бай
то, в което раВасил през всичките си години
ботела. Тя имабил страстен планинар. Обичал
ла много награпланината, станал много добър
ди от националпознавач на гъбите. Рибите пък
ни хорови конпознавал от младини. Често нокурси. Била едсел и въдицата със себе си. Като
на от ученичкипланинар имал много екстремте на изявения
ни преживявания. Попадал е в
хоров диригент
лавина под връх Ботев, друг път
Христо Недялсе случило два пъти да изкачва в
ков, ръководиедин ден връх Вихрен. От 1970 г.
тел на Детския
бай Васил станал шофьор - пърхор на БНР.
во на трабант, след това на малАко го пико фиатче, което до момента изташ за рецепползва и шофира, пътувайки до
тата на неговолюбимото си ранчо. През лятото
то дълголетие,
обича да плува в морето. Затова и
Васил с дъщеря си ели
отговаря, че се
годините не му личат. Той е активен човек, преодоляващ тегобите на преклонната дължи на активен смислен труд, на умерено
си възраст. Освен изброените дотук интереси бай хранене без диети и на много движение. КакВасил има и още. Обича класическата музика и те- то и на живот, изпълнен с положителни емоатъра. На един класически концерт се запознава ции. За своето здраве казва още, че вечер зас бъдещата си съпруга, женят се на 31.12.1961 г. дължително си пийва по чашка домашно вив София. Защо в София ли? Ами защото смятал, че но, създадено от неговия труд, от гроздето,
нямало да може да покани многобройните си при- расло в собственото му лозе.
Дарина НЕНова
ятели от Бургас, а времената тогава били оскъдни.
Затова сватбата била навръх Нова година в София.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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рябваше да минат над 70
години, за да излязат на
показ семейни тайни на
нацистката върхушка. Показността, преследваща заблуда на народа за висок
морал и нравственост
на водачите, е абсолютна лъжа. Произходът на съпругите на най-приближените до фюрера
е без особено значение. Важното било да са „истински
арийки и майки”.
Показателна е съдбата на Магда гьобелс.
Тя е красавица, отговаряща
напълно на плакатните образи
за еталон на немкиня. Безумно
обичала втория си баща евреин и дори запазва неговата фамилия при първите си два брака – Фриндлендер. През 1928 г.
чува реч на Гьобелс – идеолога, отговарящ за културата в
Третия райх, и прагматично го
харесва независимо от външния му вид. Започва да се среща с него. Явяват се в обществото. Двойката получава оп-

свят

Български

Íàöèñòêè ñåìåéñòâà ïî çàïîâåä
ределението „красавицата и
звярът”. Куцият, хилав и болнав съратник на Хитлер не
можело да бъде повече
ерген. По настояване
на фюрера на 19 декември 1938 г. се
сключва бракът.
Младоженците
са обединени
от жаждата
за власт, кариера и…
потомци.
Магда ражда седем деца
и всички те в чест
на Хитлер са наречени с имена, на които
първата буква е Х. Подвластните на Гьобелс медии превръщат жена му в
символ на „идеалната арийка”. Тя изнася беседи по радиото, държи речи на пропагандни сборища.
На 1 май 1945 г. след завземането на основната част на
Берлин от Червената армия в
присъствието на Магда и по

нейно настояване са умъртвени с инжекции всичките й
деца. Чак когато се убеждава, че те са мъртви, тя поглъща отрова.
Още по-любопитна е съдбата на герда Борман. Тя е
убедена нацистка от юношеската си възраст, защото баща й е председател на Висшия
партиен съд.
Запознава се
с личния секретар на
Хитлер на
19 години и
пак по заповед на фюрера се омъжва
за него. Кумува самият вожд.
Герда приема буквално повелята Германия
да бъде най-многочислената арийска нация в света и
ражда последователно девет деца. Тя открито пропагандира полигамните бракове в интерес на държавата и

не обръща внимание на любовните интриги на
съпруга си. Дори
напротив! Дава
публични съвети как да се
раждат повече воини за
армията от
различни мъже.
Преди краха
на Третия райх
бяга в Южен Тирол. Заболява от
рак и умира скоропостижно. Децата са осиновени от
свещеник, но как продължава животът им, не е публично известно.
Друг показателен брак по
разпореждане е на Ема гьоринг. Тя е посредствена, но
красива артистка. Първият й
съпруг е колега актьор. До
38-ата си годишнина играе в
театър във Ваймар. С основателя на злокобното Гестапо се запознава през 1932 г.
Благодарение на близостта

Маски срещу торбички и тъмни кръгове
краСиВи на ВСяка ВъЗраСт струкциите и да не

Рецептата е много проста. Трябва да следвате ин-

чакате чудото да
се случи от раз. Като всяко естествено
средство и това има
нужда от малко повече упоритост. Сипва се малко вода в
подходяща чаша
или най-добре чай
от лайка. След това
се добавя 1 ч. л. сода
за хляб и се разбърква всичко добре. Когато забележите, че содата
се разтваря в сместа, тряб-

ва да вземете памучен тампон и да я потопите в тази
смес. Поставете памучния
тампон под очите си – точно върху торбичките. Останете с него поне 15 минути. После измийте лицето с
топла вода и нанесете подхранващ околоочен крем.
Ще бъдете изумени от
резултата. Само след 1 седмица тъмните кръгове под
очите ви ще изчезнат.
с ЯЙЧЕН БЕлТък
Разбийте един яйчен
белтък и го нанесете вни-

мателно на засегнатото
място, като гледате да не
ви влезе в окото. Изчакайте около петнайсет-двайсет минути, докато изсъхне добре, след това измийте с хладка вода.
Процедурата може да се
повтори и срещу подпухнали клепачи, но там трябва
да бъдете още по-внимателни белтъкът да не попадне в очите. Не защото
ще ви стане нещо, просто
е доста неприятно и трябва
сериозно миене след това.

За вашата трапеза
ÔаËØиÂа
ØкемБе ×орБа

I вариант
Продукти: 300 г пилешко филе, 300 мл
прясно мляко, 1 с. л.
брашно, 1 с. л. червен
пипер, 2-3 скилидки чесън, 1 с. л. сол, 5 с. л. олио
Приготвяне: Пилешкото филе се нарязва на
малки късчета и се задушава в олиото, докато остане на мазнина.
Слага се червеният пипер, разбърква се и яденето се
маха от котлона, за
да не прегори. Прибавя се брашното и
се налива 700 мл
вряла вода, като се
бърка непрекъснато, за да не стане то
на бучки. Сипва се
прясното мляко и тенджерата се връща на
котлона. След като заври, се овкусява със солта и счуканите скилидки
чесън. Оставя се да покъкри около 15 минути.
II вариант
Продукти: 350 г джолан без кост, 2 ч. ч. прясно мляко, 2 с. л. масло,
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вода за варене на джолана, 6-7 зърна черен
пипер, 1 дафинов лист,
скъсан на 3-4, 1 с. л. турски лют червен пипер в
зехтин, оцет, 2-3 скилидки чесън
Приготвяне: Около
50 минути до час и половина, в зависимост от
големината на парчетата, джоланът се вари в
подсолена вода с черен
пипер и дафинов лист.
След като е сварен, се
нарязва на малки куб-

чета (подобно на шкембето). Бульонът, в който
е варено месото, се запазва, прецежда се, ако
джоланът е варен с костта. Премахват се черният пипер и дафиновият
лист и отново се връща в бульона. На тънка
струйка при непрекъснато бъркане се добавя

прясното мляко.
Маслото се загрява
добре, прибавя се червеният пипер и се разбърква добре, без пиперът да загаря. Прибавя
се към чорбата и се разбърква.
Ястието се сервира
топло. Подправя се със
счукан чесън и оцет.

картоÔи
Ïо ØÂеÄски

Продукти: 1 кг пресни картофи, 30 мл
олио, 50 г
масло, сол,
черен пипер, червен пипер,
80 г кашкавал
Приготвяне: Обелете картофите, срежете ги на половинки. На
всяка половинка направете разрези по 2-3
мм на филийки, като се
стремите да не ги разрежете до края. Намажете тавичка с олиото и
подредете картофките в
нея, поръсете ги със сол,
черен и червен пипер.

Нарежете маслото на
малки кубчета и го разпределете равномерно
върху тях.
Поставете тавичката
в предварително загрята на 200о фурна и печете около 20-25 минути, или до златисто-кафяв загар. Малко преди
да са готови, поръсете
с настъргания кашкавал
и оставете във фурната,
докато кашкавалът се
разтопи.

ÍеÏе×еÍ сËаÄкиØ
с ßБÚËки и БискÂити

Продукти: 1 кг ябълки, 125 г меко масло, 1 ч.
л. захар, 200 г чаени бисквити, 2 ванилии
Приготвяне: Маслото и захарта се разбиват много добре. Прибавят се начупените на
ситно бисквити, настърганите ябълки и ванилията. Разбърква се, сипва
се в чиния и се оформя
като торта.
След това се слага в
хладилника за около 3
часа, за да се втвърди.
Сладкишът не се пече!

й с него се мести в Берлин
и кариерата й просперира.
През 1936 г. на партиен
форум Хитлер обявява,
че ергените във върхушката са повече от
допустимото, което
е зле за авторитета
на националистическата идея. Заповедта е отправена директно към Херман –
да не отлага сватбата.
Ема няма нищо против,
още повече че бъдещият й
съпруг я отрупва със скъпи
подаръци и лукс и й осигурява популярност с добри роли.
Тя е и активен член на партията. Но не оправдава геноцида върху евреите, дружи с известни техни представители
в културните среди и ги спасява от лагерите на смъртта.
Това е заслугата, заради която след предявените към нея
обвинения през 1947 г. е оправдана, освободена в залата
на съда и доживява до дълбока старост.

Ñтðанните навиöи
на êðалиöа Åлизабет II
 Никога не пътува без банка кръв. Кралицата винаги е придружена от медицинско лице. Този човек е
длъжен да проучи местоположението на всички близки болници в градовете, които посещават. Също така
винаги трябва да носи чанта за спешна помощ, която
включва мобилен дефибрилатор и банка кръв.
 Мрази ледените кубчета. Кралица Елизабет II
мрази звука на кубчета лед в чашата си. В същото
време тя открива, че звукът от ледени топки е много
по-музикален, затова използва топчета
вместо кубчета, за
да охлажда напитките си. Казват, че
принц Филип е измислил специална
машина, която прави лед във формата
на сфери.
 Не харесва
мъжката брада и
папийонките. Мислите, че брадата е
мъжествена? Е, кралица Елизабет я намира за отвратителна. Ето защо мъжете от близкия й кръг
са гладко обръснати. Единственото
изключение е нейният любим внук принц Хари, макар
че се опита да промени това.
 Дрехите й са номерирани. Всяко облекло на
кралицата има свой номер и е записано в специален
дневник, в който се казва кога и къде трябва да бъде
облечено съответното облекло. Също така не може
да се появи с едни и същи дрехи или дори един и същ
цвят дрехи на два поредни повода.
 Никога не яде супа и картофи. Разбира се, тези
ястия се сервират в Бъкингамския дворец, но когато
кралицата вечеря сама, никой не би посмял да й занесе супа. Що се отнася до картофите, не че не ги харесва, тя просто предпочита да избягва нишестето.
 обича малини, но никога не ги яде на публично място. Те са един от любимите плодове на кралицата, но тя не може да ги яде на публично място, защото семената им може да останат между зъбите, което е неприемливо. Боровинките също са забранени
при официални приеми, докато в краставиците и доматите всички семена се отстраняват предварително.
 има специален човек, който "разтъпква" обувките й. Специална жена, която носи същия размер като кралицата, носи новите й обувки, преди самата тя да
ги обуе, за да не й направят рани и да й бъдат удобни.
Страницата подготви Наталия геНАДИеВА

13.II. - 19.II.2019 г.

Най-гледаните
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БНТ 2
ПЕТЪК, 15 февруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Когато роботите ни нападнат
19:10 10 000 крачки
19:20 Битие
20:55 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Вълк
1:05 Натисни F1
1:20 Музика, музика...
1:50 В близък план
2:25 Битие
4:00 Откакто свят светува
4:30 Библиотеката
БНТ 4
ПЕТЪК, 15 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене
2:10 Панорама с Бойко Васи-
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21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Дмитрий Баевски квартет /САЩ/
0:30 Монахът
2:15 Култура.БГ
3:15 100% будни
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 16 февруари
6:05 Инуяша
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев

22:50 По света и у нас
23:05 Паметникът на Майкъл
Джексън
0:40 Ти, глупако
2:10 Златан Ибрахимович
3:00 Студио “Х”: Ловци на
мисли
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 18 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето на
живо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето на
живо
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Денят на бащата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ

1:15 100% будни
2:15 Фалшификаторът
3:50 Джинс
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 19 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Песните на Левски
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Денят на бащата
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Апостолът и неговият
паметник
16:55 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 Възпоменателна церемония по повод 146 години от гибелта на Васил
Левски
18:40 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Денят на бащата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Паметникът на Майкъл
Джексън
3:50 Джинс
4:20 Викингите 4

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 20 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето на
живо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Денят на бащата
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Открий България - София
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Комисар Монталбано:
Пирамида от кал
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Пътуването
3:55 Туристически маршрути
4:20 Викингите 4
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

ЧЕТВЪРТЪК, 21 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Открий България - София
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:30 Стройковци
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Открий България - София
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Слово за ползата от четенето: Гост от морето
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: Среща-реванш
от турнира на Лига Европа
0:10 Улови момента с Милен
Атанасов
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Комисар Монталбано:
Пирамида от кал
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

СЪБОТА, 16 февруари
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Успехът на Буки
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи
16:15 Мъже без работа /режисьорът Иван Терзиев на
85 години/
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Бъртън и Тейлър
21:55 Световно наследство
22:20 По света и у нас
22:35 Добър ден с БНТ 2
23:35 Концерт на Glo Bal Uan
0:40 Бъртън и Тейлър
2:05 Време за губене
2:35 Златни ръце
2:45 Днес и утре
3:15 Пчеларят
3:45 Туристически маршрути
4:15 Многоликата Япония:
Земята е само една
4:30 Рецепта за култура
5:30 Олтарите на България
5:45 Домът на вярата

НЕДЕЛЯ, 17 февруари
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Фреди Грозника
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на Оркестъра
на БНР
13:50 Златни ръце
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Срещи на първия ред
15:30 Изкуството на 21 век
16:00 Черно-бяло кино: “Инспекторът и нощта”
17:30 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Етнофокус
21:00 Музика под звездите
22:30 Шифт
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Афиш
0:20 Салто мортале
1:40 Пътешествия
2:10 Музика, музика...
2:40 Европейски маршрути
2:55 Стефан Стамболов - държавникът /165 години от
рождението му/
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори
4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Изкуството на 21 век

ПОНЕДЕЛНИК, 18 февруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Поколението Милев
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Историята, която трябваше да се случи
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
България”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
22:30 Срещи на първия ред:
„Иван Гранитски с отец
Пасий“
23:00 По света и у нас
23:25 Концерт на Оркестъра
на БНР
0:45 Натисни F1
1:00 Знание.БГ
1:30 60 минути за култура
2:30 Репетиция
3:00 Младите иноватори

ВТОРНИК, 19 февруари
6:00 Историята, която трябваше да се случи
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
България”
8:00 Стълпище - Via Pontica
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Срещи на първия ред:
„Иван Гранитски с отец
Пасий“
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:05 Историята, която трябваше да се случи
16:35 Бърколино
16:50 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 Световно наследство
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Тайната вечеря на дякона Левски
20:40 Великите българи: Васил
Левски
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Ела, завържи ме!
1:05 Натисни F1
1:20 Знание.БГ
1:50 60 минути за култура

СРЯДА, 20 февруари
6:00 Историята, която трябваше да се случи
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
7:55 Метежният богослов
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
14:00 60 минути за култура
15:00 Зора над Русчук
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Историята, която трябваше да се случи
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Планетата Земя
20:15 Денят на бащата
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Измъкване
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 Планетата Земя
3:30 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
4:00 Младите иноватори

ЧЕТВЪРТЪК, 21 февруари
6:00 Историята, която трябваше да се случи
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Планетата Земя 2: “Планини”
20:15 Денят на бащата
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 Туристически маршрути
23:25 Преследваният
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 Планетата Земя 2: “Планини”
3:30 На концерт с БНТ 2
4:00 Вечната музика
4:30 Библиотеката

лев
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 16 февруари
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура
10:50 10 000 крачки
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Английският съсед
14:00 Умно село /режисьорът
Иван Терзиев на 85 години/
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Филип /актьорът Ивайло
Герасков на 65 години/
22:10 Ленти и документи
23:25 Часът на зрителите
23:55 По света и у нас
0:10 Рецепта за култура
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори
3:00 В кадър
3:30 Денят започва с Георги

Любенов
5:30 България от край до
край 6
НЕДЕЛЯ, 17 февруари
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Английският съсед
14:45 Олтарите на България
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Месец с филмите на
Татяна Лолова: “13-ата
годеница на принца”
22:10 Нощни птици
23:10 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с

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

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш
ВТОРНИК, 19 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 Възпоменателна церемония по повод 146 години от гибелта на Васил
Левски
18:40 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Денят на бащата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:20 Златни ръце
1:30 Олтарите на България
1:40 Пазители на традициите

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

2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 21 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 Възстановка /режисьорът Асен Владимиров на
65 години/
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня

15.II. - 21.II.2019 г.
ПЕТЪК, 15 февруари
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Беър Грилс
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Обзор “Лига Европа”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Беър Грилс
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини

тв програми

15:00 Предизвикателства в
Аляска
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:50 Златан Ибрахимович
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ти, глупако
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Ловци на
мисли
0:25 Пътуването
2:00 Златан Ибрахимович
2:50 Монахът
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 17 февруари
6:00 Неделно евангелие
6:05 Инуяша
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Петко Бочаров. Живот в
три Българии /по повод
100 години от рождението на журналиста/
14:00 Библиотеката
15:00 Клечко попада в приключение
16:30 Кралско вариете 2016г.
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Златан Ибрахимович
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Фалшификаторът

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
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Добър ден с БНТ 2
Малки истории
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории

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

2

8
Петък, 15 февруари
06.00 „Малкото Пони”
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.30
15.00 Премиера: „Шест сестри”, еп.46
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с. 3, еп.31
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.72
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Майка” - сериал, еп.13
21.30 Премиера: „Горчива любов“ - сериал, еп.33
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.11,
еп.18
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.23, 24
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
03.50 „Папараци“ /п./ - телевизионен таблоид
04.50 „Опасни улици” - сериал,
с.12, еп.48
05.40 „НепознатиТЕ“ /п./ - документална поредица
bTV синема
Петък, 15 февруари
06.00 „Ривърдейл“ - сериал, с.2
08.00 „Невидима зона“
10.45 Премиера. „Ривърдейл“ сериал, с.2
13.00 „Лъжовна съпруга“
15.00 „LEGO: Филмът“
17.00 „Виновна“ - трилър, криминален (Канада, 2014),
режисьор Антъни Лефресни, в ролите: Ерин
Сандърс, Алекс Пакстън
Бийзли, Катрин Дент,
Майкъл Уудс и др.
19.15 „Малка принцеса“ - драма, фентъзи, семеен
(САЩ, 1995), режисьор
Алфонсо Куарон, в ролите: Елинор Брон, Лизъл
Матюс, Лиъм Кънингам и
др.
21.00 Месец на Оскарите: „На
всяка цена“ - криминален, драма (САЩ, 2016),
режисьор Дейвид Маккензи, в ролите: Дейл
Дики, Бен Фостър, Крис
Пайн, Джеф Бриджис,
Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.
23.00 „Източни обещания“ криминален, драма, трилър (Великобритания,
Канада, САЩ, 2007), режисьор Дейвид Кроненбърг, в ролите: Джоузеф
Алтън, Наоми Уотс, Виго
Мортенсен и др.
01.00 „Момичето от Дания“ драма, биографичен (Великобритания, Япония,
САЩ, Германия, Дания,
Белгия, 2015), режисьор
Том Хупър, в ролите: Еди
Редмейн, Алисия Викандер, Ейдриън Шилър,
Амбър Хърд и др.
03.30 „Човекът-вълк“ - трилър,
ужаси
бтв комеди
Петък, 15 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
07.00 „Кое е това момиче” - сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
10.00 „Миньоните“ - анимация
(САЩ, 2015), режисьори
Кайл Балда и Пиер Кофен
12.00 „На по-добро място“ сериал
13.00 „Приятели“ - сериал
14.00 „Ало, ало“ - сериал
15.00 „Новите съседи“ - сериал
17.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
18.00 „На по-добро място“ сериал
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.7
23.00 „Приятели” - сериал, с. 9
00.00 „Миньоните“ - анимация
(САЩ, 2015), режисьори
Кайл Балда и Пиер Кофен
02.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
03.00 „Модерно семейство“ сериал
04.00 „Приятели“ - сериал
05.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал

Най-гледаните

7

Български

тв програми

13.II. - 19.II.2019 г.

Събота, 16 февруари
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.11
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool…T”
12.00 bTV Новините
12.30 „Мутра по заместване“
13.00 „Призракът на Касли”
15.00 „Бригада Нов дом“
16.00 „Мармалад”
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 Мегахит: „Невъзможно
твой“ - романтичен,
комедия (САЩ, 2003),
Нанси Майърс, в ролите:
Джак Никълсън, Даян
Кийтън, Киану Рийвс,
Аманда Пийт и др.
22.30 Мегахит: „Петдесет нюанса сиво” - романтичен,
драма (САЩ, 2015), режисьор Сам Тейлър-Джонсън , в ролите: Дакота
Джонсън, Джейми Дорнан, Дженифър Ийли,
Люк Граймс и др.
01.00 „Двете лица на януари” трилър (САЩ, 2014), режисьор Хосеин Амини, в
ролите: Виго Мортенсен,
Кирстен Дънст, Оскар
Айзък, Дейвид Уоршофски и др.
02.40 „Карбовски: Втори план“

Неделя, 17 февруари
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.11
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“ - документална поредица
13.00 „Сабрина“
15.30 „Кенгуруто Джак”
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.30 bTV Репортерите
20.00 „Въпрос на време“ – романтичен, драма, фентъзи (Великобритания,
2013), режисьор - Ричард
Къртис, в ролите: Донъл
Глийсън, Рейчъл Макадамс, Бил Най, Ванеса
Кърби, Марго Роби, Том
Холандър и др.
22.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид
23.30 „Проклятието на спящата красавица” - фентъзи,
хорър (САЩ, 2016),
режисьор Пиъри Тео, в
ролите: Итън Пек, Индия
Айсли, Натал Хол, Брус
Дейвисън и др.
01.20 „Изчезването на Кейли
Антъни“ - драма (Канада,
САЩ 2013), режисьор
Питър Уърнър, в ролите: Роб Лоу, Елизабет
Мичъл, Оскар Нуньес,
Мариса Рамирес, Кевин
Дън и др.
03.00 „Търси се…” /п./
03.50 „120 минути” /п./

Понеделник, 18 февруари
06.00 „Малкото Пони” – анимация, сериал, с.2 еп.21
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.31
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.4, еп.48
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.32
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.73
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.14
21.30 Премиера: „Горчива любов“ - сериал, еп.34
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.11,
еп.19
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.25, 26
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
03.50 „Cool…T” /п./ - лайфстайл
предаване
04.50 „Опасни улици” - сериал,
с.12, еп.49
05.40 „Лице в лице” /п./

Вторник, 19 февруари
06.00 „Малкото Пони”, сериал,
с.2 еп.22
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.32
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.4, еп.49
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.3, еп.33
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.74
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.15
21.30 Премиера: „Горчива любов“ - сериал, еп.35
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.11,
еп.20
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.27, 28
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
03.50 „Търси се“ /п./ - токшоу
04.50 „Опасни улици” - сериал,
с.12, еп.50
05.40 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

Сряда, 20 февруари
06.00 „Малкото Пони”, сериал,
с.2 еп.23
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.33
15.00 Премиера: „Шест сестри”
, еп.50
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с. 3, еп.34
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.75
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.16
21.30 Премиера: „Горчива любов“ - сериал, еп.36
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.11,
еп.21
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.29, 30
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
03.50 „Карбовски. Втори план“
/п./ - документална поредица
04.50 „Опасни улици” - сериал,
с.12, еп.51
05.40 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 21 февруари
06.00 „Малкото Пони”, сериал,
с.2 еп.24
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” - сериал, с.2,
еп.34
15.00 Премиера: „Шест сестри”
, еп.51
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с. 3, еп.35
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.76
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.17
21.30 Премиера: „Горчива любов“ - сериал, еп.37
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости” - сериал, с.11,
еп.22
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.31, 32
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
03.50 „Бригада Нов дом“ /п./ социален проект
04.50 „Опасни улици” - сериал,
с.12, еп.52
05.40 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

Събота, 16 февруари
06.00 „Виновна“
08.00 „Елизабет: Златният век“
10.30 „Малка принцеса“
12.30 „Като на кино“ - предаване за кино
13.45 „Войната на Чарли Уилсън“ - драма, комедия,
биографичен (САЩ, Германия, 2007), режисьор
Майк Никълс, в ролите:
Том Ханкс, Джулия Робъртс, Ейми Адамс, Емили Блънт, Филип Сиймор
Хофман и др.
16.00 „Невидима зона“ - драма,
спортен (САЩ, 2009),
режисьор Джон Лий
Ханкок, в ролите: Сандра
Бълок, Тим Макгроу, Кати
Бейтс, Рода Грифитс, Кийтън Арън, Лили Колинс и
др.
18.30 „Теорията на всичко“
- биографичен, драма,
романтичен (Великобритания, Япония, САЩ
2014), режисьор Джеймс
Марш, в ролите: Еди
Редмейн, Фелисити Джоунс, Лесли Манвил, Хари
Лойд, Дейвид Тюлис,
Емили Уотсън, Георги
Николов, Том Прайър,
Алис Ор-Юинг и др.
21.00 Месец на Оскарите:
„Титаник“ - драма, романтичен ( САЩ, 1997),
режисьор Джеймс Камерън, в ролите:Били Зейн,
Леонардо ДиКаприо,
Кейт Уинслет, Дейвид
Уорнър, Кати Бейтс и др.
00.45 Cinema X: „Психо“ - трилър, хорър (САЩ, 1960),
режисьор Алфред Хичкок, в ролите: Антъни
Пъркинс, Джанет Лий,
Вера Майлс, Джон Гевин,
Алфред Хичкок и др.
03.00 „Като на кино“

Неделя, 17 февруари
06.00 „Среднощно слънце”
08.15 „Смъртта й прилича“
10.30 „LEGO: Филмът“
12.45 „Титаник“ - драма, романтичен ( САЩ, 1997),
режисьор Джеймс Камерън, в ролите:Били Зейн,
Леонардо ДиКаприо,
Кейт Уинслет, Дейвид
Уорнър, Кати Бейтс и др.
16.30 „На всяка цена“ - криминален, драма (САЩ,
2016), режисьор Дейвид
Маккензи, в ролите: Дейл
Дики, Бен Фостър, Крис
Пайн, Джеф Бриджис,
Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.
18.30 „Реката“ - драма (САЩ,
1984), режисьор Марк
Ридел, в ролите: Мел
Гибсън, Шейн Бейли,
Сиси Спейсек и др.
21.00 Месец на Оскарите:
„Извън Африка“ - приключенски, биографичен,
драма (Великобритания,
САЩ, 1985), режисьор
Майкъл Ричи, в ролите:
Робърт Редфорд, Мерил
Стрийп, Клаус Мария
Брандауер, Майкъл Кичън, Малик Боуенс и др.
00.15 „Вроден порок“ - криминален, драма, мистерия
(САЩ, 2014), режисьор
Пол Томас Андерсън, в
ролите: Хоакин Финикс,
Джош Бролин, Оуен
Уилсън, Мая Рудолф,
Бенисио Дел Торо, Рийз
Уидърспун, Джена Малоун, Джилиан Бел, Ерик
Робъртс и др.
03.15 „Момичето от Дания“ драма, биографичен (Великобритания, Япония,
САЩ, Германия, Дания,
Белгия, 2015), режисьор
Том Хупър

Понеделник, 18 февруари
06.00 „Ривърдейл“ /п./ - сериал, с.2, еп.21, 22
08.00 „Лъжовна съпруга“
10.15 „Отново и отново“ - сериал, еп.1, 2
12.30 „Хавана“
15.30 „Извън Африка”
19.00 „Гранд Хотел Будапеща“
- комедия, драма (САЩ,
Германия, 2014), режисьор Уес Андерсън, в ролите: Сърша Ронан, Матю
Амалрик, Тони Револори,
Рейф Файнс, Джеф Голдблъм, Ейдриън Броуди,
Бил Мъри, Леа Сейду,
Оуен Уилсън, Джуд Лоу,
Едуард Нортън, Харви
Кайтел, Том Уилкинсън и
др.
21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: „Несломен“
- воененв, драма, биографичен, спортен (САЩ,
2014), режисьор Анджелина Джоли, в ролите:
Джак О’Конъл, Донъл
Глийсън, Фин Уитрок,
Гарет Хедлунд, Такамаса
Ишихара, Кен Уатанабе и
др.
23.45 „Клетниците“ - драма,
музикален, романтичен
(САЩ, Великобритания,
2012), режисьор Том
Хупър, в ролите: Хю
Джакман, Ръсел Кроу,
Ан Хатауей, Аманда
Сайфред, Еди Редмейн,
Колм Уилкинсън, Даниел
Хътълстоун, Хелена Бонъм Картър, Саша Барън
Коен и др.
03.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп. 1
04.00 „Източни обещания” /п./
- трилър, криминален,
драма (Великобритания,
Канада, САЩ, 2007), режисьор Дейвид Кронен

Вторник, 19 февруари
06.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.1, 2
08. 00 „Гранд Хотел Будапеща“
10.15 „Отново и отново“ - сериал, еп. 3, 4
12.30 „Несломен“
15.15 „Ужилването“ - комедия,
криминален (САЩ, 1973),
режисьор Джордж
Рой Хил, в ролите: Пол
Нюман, Робърт Редфорд,
Робърт Шоу, Чарлз Дърнинг, Рей Уолстън и др.
18.00 „Хавана“ /п./ - военен,
драма, романтичен
(САЩ, 1990), режисьор
Сидни Полак, в ролите:
Робърт Редфорд, Лена
Олин, Алън Аркин и др.
21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: „Юношество“
- биографичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Ричард Линклейтър, в
ролите: Итън Хоук, Елар
Колтрейн, Патриша
Аркет, Тамара Джолейн,
Ник Краузи, Лорелай
Линклейтър и др.
00.30 „Да напуснеш Лас Вегас“
- романтичен, драма
(САЩ, 1995), режисьор
Майк Фигис, в ролите:
Никълъс Кейдж, Елизабет Шу, Валерия Голино,
Зандър Бъркли, Емили
Проктър, Стивън Уебър,
Дани Хюстън и др. /16/
02.45 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.3
03.45 „Психо“ /п./ - трилър,
хорър (САЩ, 1960), режисьор Алфред Хичкок,
в ролите: Джон Гевин,
Вера Майлс, Джанет Лий,
Антъни Пъркинс, Джон
Макинтайър, Патриша
Хичкок, Алфред Хичкок и
др. /16/

Сряда, 20 февруари
06.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.3, 4
08.00 „Ужилването“
10.45 „Отново и отново“ - сериал, еп.5, 6
13.00 „На всяка цена“
15.00 „Войната на Чарли Уилсън“ /п./ - биографичен,
драма, комедия (САЩ,
Германия, 2007), режисьор Майк Никълс, в
ролите: Том Ханкс, Емили
Блънт, Филип Сиймор
Хофман, Ейми Адамс,
Джулия Робъртс, Рейчъл
Никълс и др.
17.30 „Титаник“ - романтичен,
драма (САЩ, 1997), режисьор Джемс Камерън,
в ролите: Леонардо
ДиКаприо, Кейт Уинслет,
Били Зейн, Кати Бейтс,
Франсис Фишър, Глория
Стюарт, Бил Пакстън,
Бърнард Хил и др.
21.00 Месец на Оскарите: „ПараНорман“ - анимация,
комедия, приключенски
(САЩ, 2012), режисьори
Сам Фел и Крис Бътлър
23.00 „Добри момчета“ - криминален, драма (САЩ,
1990), режисьор Мартин
Скорсезе, в ролите: Рей
Лиота, Лорейн Брако,
Робърт Де Ниро, Джо
Пеши, Пол Сорвино,
Катрин Скорсезе, Чарлз
Скорсезе, Деби Мазар,
Самюъл Джаксън и др.
02.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.5, 6
04.00 „Виновна“ - трилър,
драма (тв филм, Канада,
2014), режисьор Антъни
Лефресне, в ролите: Ерин
Сандърс, Алекс Пакстън
Бийзли, Катрин Дент,
Майкъл Уудс и др.

Четвъртък, 21 февруари
06.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.5, 6
08.00 „Фалшиво обвинение“
10.00 „Отново и отново“ - сериал, еп.7, 8
12.15 „Добри момчета“
15.15 „ПараНорман“ /п./ - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2012),
режисьори Сам Фел и
Крис Бътлър
17.30 „Юношество“ /п./ - биографичен, драма (САЩ,
2014), режисьор Ричард
Линклейтър, в ролите:
Итън Хоук, Елар Колтрейн, Патриша Аркет,
Тамара Джолейн, Ник
Краузи, Лорелай Линклейтър и др.
21.00 Месец на Оскарите:
„Съдията“ - драма (САЩ,
2014), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Робърт
Дауни мл., Робърт Дювал, Вера Фармига, Били
Боб Торнтън, Винсънт
Д’Онофрио, Дакс Шепърд и др.
23.45 „Блейд Рънър“ - фантастика, трилър (САЩ, Хонконг, Великобритания,
1982), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Харисън
Форд, Рутгер Хауер, Шон
Янг, Дарил Хана, Майкъл
Емет Уолш, Едуард Олмос, Джоана Касиди и др.
02.15 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.7, 8
04.15 „Чийч и Чонг: Анимационният филм” - анимация, комедия (САЩ,
2013), режисьори Брандън и Ерик Чеймбърс

Събота, 16 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
08.00 „Кухня“ - сериал
10.00 „Американско момиче. Лия се притича на
помощ“ - семеен (САЩ,
2016), режисьор Надя
Тас, в ролите: Маги Елизабет Джоунс, Хали Тод,
Сторм Райд и др.
12.00 „Предколедни тревоги“
- комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу, в ролите: Дейвид
Хейзълхоф, Карълайн
Риа, Баркли Хоуп и др.
14.00 „Ало, ало“ - сериал
16.00 „Приятели” - сериал
17.30 „По-добре късно, отколкото никога“ - сериал
18.30 „Новите съседи“ - сериал
20.30 „Коледата на Пепеляшка“
- комедия, романтичен
(САЩ, 2016), режисьор
Тоска Мъск, в ролите:
Ема Риджби, Питър Порт,
Сара Стуфър и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал
00.30 „Стъпка по стъпка“ - сериал
01.30 „Теория за големия
взрив“ - сериал
02.00 „Кухня“ - сериал
04.00 „Двама мъже и половина” - сериал

Неделя, 17 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
08.00 „Кухня“ - сериал
10.00 „Коледата на Пепеляшка“
- комедия, романтичен
(САЩ, 2016), режисьор
Тоска Мъск, в ролите:
Ема Риджби, Питър Порт,
Сара Стуфър и др.
12.00 „Миньоните“ - анимация
(САЩ, 2015), сценарист Брайън Линч, режисьори
- Кайл Балда, Пиер Кофен
14.00 „Ало, ало“ - сериал
16.00 „Приятели” - сериал
17.30 „По-добре късно, отколкото никога“ - сериал
18.30 „Новите съседи“ - сериал
20.30 „От руса по-руса“ - комедия, криминален (Канада, 2008), режисьор Дийн
Хамилтън, в ролите:
Памела Андерсън, Денис
Ричардс, Мегън Ори и
др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал
00.30 „Стъпка по стъпка“ - сериал
01.30 „Теория за големия
взрив“ - сериал
02.00 „Кухня“ - сериал
04.00 „Двама мъже и половина” - сериал

Понеделник, 18 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.6 еп.11,
12
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.8, 9
09.00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу (2018)
10.00 „Мисия Лондон”
12.00 „На по-добро място“ /п./
- сериал
13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Ало, ало“ /п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Домашен арест“ - сериал, с.3 еп.13, 14
18.00 „На по-добро място“ сериал, с.2 еп.8, 9
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.2, 3
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.8
еп.6, 7
23.00 „Приятели” - сериал, с. 9,
еп.24 и с.10, еп.1
00.00 „Мисия Лондон” /п./
02.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
03.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
04.00 „Приятели“ /п./ - сериал
05.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал

Вторник, 19 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.6 еп.13,
14
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.10, 11
09.00 „Домашен арест“ - сериал, с.2 еп.13, 14
10.00 „Американско момиче: Лия се притича на
помощ” - семеен (САЩ,
2016), режисьор Надя
Тас, в ролите: Маги Елизабет Джоунс, Холи Тод,
Сторм Рийд и др.
12.00 „На по-добро място“ /п./
- сериал
13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Ало, ало“ /п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2018)
18.00 „На по-добро място“ сериал, с.2 еп.10, 11
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.4, 5
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.9
еп.1, 2
23.00 „Приятели” - сериал, с.
10, еп.2, 3
00.00 „Американско момиче:
Лия се притича на помощ” /п./
02.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
03.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
04.00 „Приятели“ /п./ - сериал

05.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
Сряда, 20 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.6 еп.15,
16
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.12, 13
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2017)
10.00 „Супертатко“ - комедия
(Бразилия, 2015), режисьор Педро Аморим,
в ролите: Никол Балс,
Рафина Бастос, Лукас
Бромбини, Дантон Мело
и др.
12.00 „На по-добро място“ /п./
- сериал
13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Ало, ало“ /п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу (2017)
18.00 „На по-добро място“ сериал, с.2 еп.12, 13
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.6, 7
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.9
еп.3, 4
23.00 „Приятели” - сериал, с.
10, еп.4, 5
00.00 „Супертатко“ /п./
02.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
03.00 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
04.00 „Приятели“ /п./ - сериал

05.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
Четвъртък, 21 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.6 еп.17,
18
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.14, 15
09.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 „Сутрешен блок“ - комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
Роджър Мичел, в ролите:
Рейчъл Макадамс, Джеф
Голдблъм, Даян Кийтън,
Харисън Форд, Патрик
Уилсън, 50 сент и др.
12.00 „На по-добро място“ /п./
- сериал
13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Ало, ало“ /п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2018)
18.00 „Изгубеняци“ - сериал,
с.1 еп.1, 2
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.8, 9
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Ало, ало“ - сериал, с.9
еп.5, 6
23.00 „Приятели” - сериал, с.
10, еп.6, 7
00.00 „ Сутрешен блок “ /п/
02.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
03.00 „Модерно семейство“
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Дивата природа в
Червената книга

П

оследните зони
на дива природа
в света бързо изчезват и критично са необходими категорични
международни консервационни цели. Това сочат резултати от изследванията на университета
в Куинсленд. Международен екип от учени наскоро направи картина на
непокътнати океански
екосистеми, допълвайки
проект от 2016 г., който
отчита оставащата по земята дива природа. Проф.
Джеймс Уотсън от Училището по земя и екологични науки заяви, че двете
проучвания са предоставили първата пълна гло-

бална картина за това
колко малко дива природа е останала и изрази тревогата си от резултатите. "Преди един век
само 15% от земната повърхност е била използвана от хората за посеви
или отглеждане на добитък", каза той. "Днес повече от 77% от земята, с
изключение на Антарктида, и 87% от океана са били променени от преките ефекти на човешката
дейност", коментира експертът.
"Може да е трудно да
се повярва, но между
1993 и 2009 г. зона от сухоземна дива природа,
по-голяма от Индия - изу-

мителните 3,3 милиона
квадратни километра е изгубена за населени
места, земеделие, минно дело и други действия.“ Става ясно, че и
в океана единствените региони, които са
свободни от промишлен риболов, замърсяване и корабоплаване,
са почти изцяло ограничени до полярните региони. Университетският изследовател
Джеймс Алън посочва, че останалата дива
природа в света може
да бъде защитена единствено ако значението
й бъде признато в международната политика.
"Някои зони на дива
природа са защитени
от националното законодателство, но в повечето държави тези области не са официално
дефинирани, картогра-

фирани или защитени",
коментира Алън. "Няма
нищо, което да налага на народите, индустрията, обществото или
общностите да си дават
сметка за дългосрочното опазване. Нуждаем се от незабавното
установяване на смели цели за дива природа - конкретно тези, насочени към опазване на биологичното
разнообразие, избягване на опасни климатични промени и постигане на устойчиво развитие", категоричен е
Джеймс Алън. Учените
твърдят, че глобалната политика трябва да
се превърне в действия
по места.
"Една очевидна намеса, на която тези нации могат да дадат приоритет, е създаването
на защитени терито-

рии по начин, който би
забавил въздействието
на индустриалната дейност върху общия пейзаж на сушата и в морето", каза проф. Уотсън. "Но трябва също
така да спрем индустриалното развитие,
за да защитим местния
поминък, да създадем
механизми, които дават
възможност на частния
сектор да защитава дивата природа и да стимулира разширяването
на регионалните организации за управление на рибарството. Вече сме загубили толкова много, затова трябва да се възползваме
от тази възможност, за
да осигурим последната останала дива природа, преди тя да изчезне завинаги", посочва в
заключение експертният доклад.

Тайна стая в Движението държи
Хеопсовата пирамида мозъка млад
Огромна тайнствена кухина е открита в Хеопсовата пирамида от
японски физици с помощта на мюонно сканиране, разказват самите учени в изданието Nature.
Хеопсовата пирамида е построена преди около 4500 години и е най-голямата
от египетските пирамиди. Височината й е 139
м. За разлика от повечето пирамиди от онова
време, които са строени
над гробници, в Хеопсовата пирамида има няколко помещения. Камерата на фараона, Камерата на царицата и
Голямата галерия са открити още през IX век и
са изследвани подробно през XIX в.
Но въпросът има ли други помещения в пирамидата и намира ли се фараонът в някое от тях и до днес вълнува учени и ентусиасти.
Проведеното сканиране е част
от проекта ScanPyramids, стартирал
през октомври 2015 г. Целта на учените била да открият помещения в пирамидите на Хеопс и Хефрен в Гиза, както и в Наклонената и Розовата пирамида в Дашур. В проекта се използват
инфрачервена томография, мюонна
радиография и 3D реконструкция.
Повечето от космическите лъчи,
идващи от Слънцето и извън пределите на Слънчевата система, се състоят от протони. Когато високоенергийната частица влезе в атмосферата
на Земята, тя ражда многобройни частици, основно пиони и мюони, които
раждат други частици. Отрицателно
заредените мюони се появяват за милионна част от секундата, движат се с
почти светлинна скорост и не причиняват вреда на предметите и повърхността на Земята.
Така според статистиката през главата на човека прелитат няколкостотин мюона на минута.
Но прелитайки през плътни обек-

ти, мюоните губят част от своята енергия, затова с помощта на специални
датчици физиците вече са се научили
да намират тайни кухини зад каменни
стени, във вътрешността на вулкани,
в пирамидите на маите и древните

египтяни. „Ако търсите кухини, просто е необходимо да обърнете внимание на излишъка мюони в определена
посока – пояснява АртуроМенаса-Роха, физик от Националния автономен
университет на Мексико, който използва метода за изучаване на мексиканските пирамиди. – Проследяването на мюоните позволява да се локализира и оцени формата на кухината.“
„Прекрасно е, че мюоните губят
енергия – достатъчно, за да бъдат
фиксирани, но не толкова, че изцяло
да бъдат погълнати от мишената. Това наистина е приказен подарък на
природата – добавя специалистът по
физика на частиците Рой Швитърс от
Университета на Остин (Тексас). - Учените наистина са открили златна жила.“ Японските физици от университета в Нагоя поставили мюонни детектори в Камерата на царицата – камъкът абсорбира тези частици и ако в
близост до датчика има кухина, то той
улавя по-голямо количество мюони.
Към проверката на получените данни се присъединили още две групи
изследователи.
И трите екипа са единодушни, че
резултатите сочат наличието на голямо помещение над Голямата галерия.
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по света

Американски учени откриха лесен начин да
"подмладим" мозъка си. Те са стигнали до това заключение, след като са провели експеримент, участие в който са взели 160 доброволци на възраст над 55 години. Експертите от
университа "Дюк" в Северна Каролина са подбрали участници, които имат проблеми с паметта, концентрацията, взимането на решения или са водили заседнал начин на живот.
Специалистите отбелязват, че нито един от
доброволците не е страдал от деменция. Първата група от пациентите, които били разделени на общо 4, в продължение на 6 месеца три
пъти седмично посещавала аеробика. Втората се е хранела според диетата DASH, която
обикновено предписват при хипертония, третата е съчетавала и двата подхода, последната, четвъртата е била контролна.
Значително подобряване
на функциите на мозъка учените са регистрирали
при първата група, а
също така
сред участниците,
които са
съчетавали аеробика с диета.
В
заключение
Джеймс
Блументал,
един от авторите на
проучването, отбелязва, че
редовните
физически
упражнения намаляват когнитивните нарушения.
Данните от изследването са публикувани в
списание "Неуролоджи".

Знаете
ли, че...
Някога дните са
били по-къси

Въртенето на Земята постепенно се забавя поради
объркващо наречения процес, известен като „приливно ускорение“. Резултатът е,
че дните се удължават. Преди 350 милиона години например годината е била около 385 дни, което означава,
че продължителността на
всеки ден е била по-малко
от 23 часа.

Един астероид
разрушава масивна
гора в Сибир, без
изобщо да се докосне
до земята
Събитието е известно
като „Тунгуски сблъсък“
или „Тунгуски метеорит“.
То се случва през 1908 г.
в Сибир, когато в земната
атмосфера навлиза астероид със скорост 54 хиляди километра в час и експлодира на височина около 10 хиляди метра. Получилата се огнена топка
отделя енергия, равна на
185 бомби над Хирошима,
разрушава 2000 квадратни
километра сибирска гора.
Въпреки че е класифицирано като сблъсък, самият
астероид така и не е стигнал до земята.

Средиземно море
някога е изсъхнало
почти изцяло

Геолозите смятат, че това събитие, случило се преди около 5,5 милиона години, е било причинено от тектонски промени, които затварят връзката на морето
с Атлантическия океан. За
стотици хиляди години морето изсъхнало от изпаряване. По-късно Гибралтар се
разтваря отново, като бързо
попълва басейна, причинявайки епично наводнение.

Атмосферата
около Слънцето е
много по-гореща от
повърхността му

Величествената и загадъчна атмосфера на Слънцето се нарича корона. Тя
е над 600 пъти по-гореща
от повърхността на самото слънце. Науката все още
няма категоричен отговор
за това.

По света има места,
където валят риби

Има многобройни съобщения за паяци, риби, жаби
и други животни, които „валят“ от небето. Учените смятат, че най-разумното обяснение за такива събития е,
че животните са засмукани и
пренесени от ураганни ветрове.
Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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Шофьори с отнети книжки Пребиха

7037 шофьорски книжки са били отнети от служителите на "Пътна полиция" при
СДВР през 2018
г.. 1485 автомобила са останали
без регистрационни табели заради пияни, дрогирани или неправоспособни водачи.
За периода в
София са станали 718 тежки катастрофи и 16 369 леки. По оперативни данни
са загинали 33-ма, а 836 души са пострадали,
сочи черната статистика. Най-често става дума
за забранени маневри, отнемане на предимство
и коли, които се превръщат в шейни по жълтите павета при сняг и дъжд. Общо за миналата
година са били проверени 210 720 превозни
средства, като са констатирани 112 340 наруше-

ния на Закона за
движение по пътищата. Съставени са 32 047 акта
и 87 154 фиша.
Данните показват и темпа, с
който столицата
продължава да
се пълни с коли през 2018 г. са били регистрирани
161 950 автомобила (нови и втора ръка), а бракуваните са едва 27
700. Столичната
дирекция на полицията ще продължи да следи отблизо данните за тенденциите на пътя и
редовно да анализира дали има необходимост
от допълнителни промени в подхода по отношение на проверките и нарушителите на пътя.
Стремежът на ръководството на СДВР е подобряване безопасността на пътя и намаляване
на жертвите и ранените.

Íåóòðàëèçèðàõà Отново
ïðåñòúïíà ãðóïà телефонна
измама

ГДБОП неутрализира организирана престъпна група за съхранение и търговия с оръжие, съобщиха от ГДБОП и Специализираната прокуратура. Седемчленната
група е действала на териториите
на София, Козлодуй и Враца. Тя е
имала ясно изразен организатор
и не е действала самостоятелно.
В хода на работата е установено,
че тяхната основна дейност е би-

ла разпространение на оръжие,
което е купувано от склад. Членовете на групата са били в полезрението на службите от средата на
2017 г., миналата година е образувано досъдебно производство.
Всеки участник е имал ясно фиксирани задължения, които били изпълнявани при строга конспиративност. Почти всички са криминално проявени, трима са осъждани за търговия с оръжие, а едно от лицата е с условна присъда.

Мъж на 71 години от самоков
е станал жертва на телефонна измама, като е загубил е 7695 лева,
съобщиха от полицията в Кюстендил. Възрастният мъж получил телефонно обаждане от
човек, който се представил за полицейски шеф
от РУ Дупница. Обаждащият се поискал съдействие за залавянето на
измамници. Без никакво съмнение мъжът изтеглил наличните си пари от банка, после тръгнал с автомобила си към
Дупница. Спазил указанията като
оставил парите в контейнер на улица в града, а после отишъл в районното управление да съобщи, че е
изпълнил задачата.

ÊÐÈÌÈ
възрастен ÕÐÎÍÈÊÀ
мъж

Нападатели пребиха възрастен мъж в Казанлък. 77-годишният човек излизал от магазина с покупки, решил да мине
по прекия път и тогава срещнал двамата мъже. Те го спрели да му искат огънче.
Нападателите започнали да
го бият и му взели 100-те лева,
които имал, както и покупките,
които е направил. Пенсионерът
е със счупен нос. А полицаите
са успели да заловят нападателите. Те излели от затвора преди дни. „Нямахме пари. Не сме
го пребили, само го блъснахме
и взехме каквото трябва. Разделихме по 50 лева”, разказва
един от нападателите.

архитект даде
100 хиляди лева

софиянец е оставил
близо 100 000 лв. и злато на телефонни измамници. Бандитите успели
да го подлъжат със схемата, че така
съдейства
на полицията. Възрастният
мъж, който е пенсионер,
оставил
в района
на Транспортна болница. Пред служителите на реда той обяснил, че непознат го потърсил на домашния телефон,
представил се за полицай,

обяснил, че в момента се
провежда операция за залавяне на телефонни измамници, и успял да го убеди, че неговата помощ ще
е от съществено значение.
Мъжът събрал наличните
в дома си златни накити и
сумата от 91 540 лева, които по предварителна уговорка прибрал в плик и оставил до паднало дърво в
близката градинка.
В края на януари също имаше случай със сума около 100 хил. лева, но
тогава полицаите хванаха
"мулетата". от полицията
отново припомниха да
не се дават пари, поискани по телефона.

Отчаян баща се запали

Баща на две деца от град Рила се заля с
бензин и се запали, отчаян от мизерията, в
която живеело семейството му. Повече от
две седмици фамилията се хранела само с
ориз.“На ръцете ми лежат 7 души. Нямам
постоянна работа. Не издържам повече!”
казал пострадалият пред медиците.

48-годишният мъж е транспортиран по
спешност в Клиниката по изгаряния в „Пирогов” с тежки поражения по цялото тяло.
Когато екипът на Спешна помощ пристигнал на място, лекарите установили, че съпругата и сестрата на Йордан Дойчинов са
успели да го загасят.

Âериæна êатастроôа вçе æертва Жена пропадна

Тежка катастрофа стана край Сандански. Мъж е
починал, след като слязъл
от колата си и се опитал да
спре движението на пътя,
но бил пометен от автомобил. На платното в посока от Сандански към
София на магистрала „Струма” са се удари-

ли повече от 25 превозни
средства. Причина за инцидента е падналата гъста мъгла в района. В резултат на нея, когато водач намалил скоростта, в
него се ударила следващата кола. Последвала серия от произшествия.

родители нападнаха охранител

Майка и баща са нападнали охранител в училище „Св. св. Кирил и Методий“ в димитровградския квартал „Черноконево“. Родителите имат деца в първи и шести клас
в училището и искали да
ги видят по време на час.
Охранителят обаче им казал, че това е забранено,

и те се нахвърлили с ругатни върху него, като бащата го ударил. За да се
защити, охранителят използвал спрей и извикал
полицията. Униформените пристигнали бързо и
веднага потушили напрежението. Двамата родители са осъдени по Указа
за борба с дребното хули-

ганство, като са глобени с
200 и 150 лв.
Директорът е категоричен, че охранителят си
е свършил работата и този случай трябва да е пример за обществото, че не
може да се посяга на охранител или учител. Присъдата е издадена по бързата процедура.

в 2-метров изкоп

Жена пропадна в двуметров
изкоп за водопровод и едва не
загина. Инцидентът стана в Момино село. Огромната дупка, издълбана за поставянето на нови тръби, не е била обезопасена. 49-годишната Стефка Графалска се прибирала вечерта.
Уличното осветление не работeло и в тъмното не видяла, че улицата пред къщата й е разкопана. Когато стъпила на тротоара, пропаднала в изкоп, пълен с вода. Жената започнала
да вика за помощ. Чули я нейни съседи, които
веднага се отзовали. Близо час се опитвали да
я извадят от изкопа. Кметът на селото призова хората да бъдат изключително внимателни,
когато излизат пред разкопаните си домове.

авТоМоБил ПаДНа
На рЕлси
лека кола се обърна върху трамвайните
релси на столичния булевард "България" след
верижна катастрофа
между четири автомобила. Няма жертви. За
щастие инцидентът станал на известно разстояние от спирка на трамваите, която към онзи момент имало много хора.
Дърво сЕ сТовари
върХу скиорки
Три скиорки едва
не пострадали при инцидент с лифта в планинския курорт Пампорово, предизвикан
от паднало дърво. Една от младите жени - на
20 години, е паднала от
няколко метра, след като бор се стоварил върху седалката на лифта
в движение. За късмет
няма опасност за живота й, тя е само с натъртвания и без счупвания.
Другите също са в добро състояние.
Мъж иЗгорЯ в кола
Тялото на 57-годишен мъж е открито в
изгорял лек автомобил
в местността лиляшка могила край враца след подаден сигнал за пожар. огънят
е потушен от служители на рсПБЗН - враца.
в изгорелия автомобил "опел астра" е открито тялото му.
ЗаловиХа 7
За раЗглоБЯваНЕ
На МикроБус
служители на сектор
"Престъпления, свързани с МПс" към сДвр
са задържали седмина
мъже в момент на разкомплектоване на краден микробус в столицата.
в полицията e бил
получен сигнал за откраднат микробус в
ж.к. "Хаджи Димитър".
след проведени оперативни действия било установено, че микробусът е откаран на адрес
в Нови искър и в рамките на проведена операция открили автомобила в процес на разглобяване.
На място униформените задържали петима
мъже, но други двамана 35 и 36 години, успели да избягат и да се укрият. Два дни по-късно
обаче и те са били установени и задържани.

Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА
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Прозорец към света

Най-големият
хотел - без туристи
Разположен по протежение на
повече от четири километра непосредствено до пясъчния плаж
на Балтийско море на немския остров Рюген – това е най-големият
хотел в света.

Той разполага с 10 000 стаи, чиито прозорци са с изглед към морето. Въпреки това повече от 70 години след неговото изграждане тук
не е стъпвал крак на турист.

първа линия...
Строителството, в което участват
9 хил. работници, отнема три години. Нацистите имали планове да построят още четири подобни хотела с кина, концертни зали, басейни и пристанище, на което да акостират круизните кораби.
Плановете
на Хитлер за
"Прора" били
много амбициозни. Той
искал да създаде огромен морски
курорт, найвпечатляващият и найголемият в
света, в който да има 20 000 хотелски стаи.
Било планирано всички стаи да
гледат към морето, а коридорите и
баните да са разположени от лявата страна на сградата. Всяка стая е

Хотелът се нарича "Прора". Това
са огромни сгради, построени между 1936 и 1939 г. от нацистите като
част от програмата на райха "Сила
чрез радост".
Целта на този хотел била да осигури комфортна почивка на германската работническа класа и да
направи по-ефективна нацистката
пропаганда.

с размери 5 на 2,5 м, с две легла с
ракла и шкаф.
На всеки етаж има тоалетни, душове и голям лоби бар. В центъра
се планирало да се издигне огромна сграда, която в случай на война да се превърне в болница.
Войната започнала още преди
сградата да бъде готова за употреба и приоритетите на Хитлер

Местните хора наричат хотела
"Колос" заради огромния му размер. "Прора" се намира в залива
между районите Засниц и Бинц, в
тясна ивица степ, която разделя лагуната от Балтийско море.
Комплексът се състои от осем
идентични сгради, които се простират на 4.5 километра и се намират на около 150 м от плажа, на
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се променили.
Той изпраща всички строители в
завода за оръжие.
По време на бомбената атака
срещу антихитлеристката коалиция
много жители на Хамбург се криели
в един от тези блокове.
До края на войната в тези сгради се помещавал помощният женски персонал на ВВС.

Роден край

11

Гложенският
ма настир

Гложенският манастир се намира в горския масив на връх Лисец. Обграден е с висока букова гора. Всеки посетил манастира
може да поседи и починe на чист въздух
там. Недалеч от манастира се намира дерето Марино корито.
Оттам блика студена бистра вода и човек може да си налее
и пие от планинското изворче. За
него съществува
легенда. След построяването на
манастира там ходела за вода млада красива девойка на име Марина.
Един ден била забелязана от снажен момък, който я преследвал,
и като наливала
вода, той се вгледал в нея, видял,
че е чудно красива, качил я на коня
си и я отвлякъл. И
до ден днешен не
се знае истината.
Затова изворчето
се нарича Марино
корито.
Наслада е вечер да слушаш шума на буковата гора. Когато падне
здрач, ухае н планински въздух. В
този час се запалват светлините на
манастира „Св.
Георги”. Те греят като звезди на
небето. А когато
изгрее месечината и погледне към него, всеки човек остава
вдъхновен от прелестната красота.
Манастирът „Свети Георги” прилича
на истински замък.
От високата каменна
стена се вижда гледка
към цялото село Гложене и околността.
Той е просторен върху скалите по времето на Втората българска държава. – 12241230-1250 г.
Името на манастира
и на селото идва от създателя му – това е ки-

евският княз Георгий
Глож. Той се е заселил
по тези места. Основаното от него селище
било наречено Гложене. По отвесните скали
на селото на левия бряг
на река Вит князът построява манастира „Св.
Преображение”. Впоследствие е бил разрушен и ограбен. От него
са останали само развалини.

ена през 16 в. След
силните повреди, нанесени на старата
църква при Чирпанското земетресение
от 1928 г., храмът е съборен през 1931 г. Изграден е нов, в който
е запазен старият иконостас.
В манастира е изложено копие на старинна руска икона на
св. Георги от XVIII век.

Гложенският манастир е свързан с борбата на българския народ против османско
робство. Монашеските килии са строени
през 1858 г. Най-видната личност в Гложенския манастир през
XIX век е игуменът Евтимий (Симеонов) от
Сопот. Той е известен
лечител.
В манастира е намирал убежище Дякон Левски. Неговото
скривалище е възстановено и запазено.
Църквата е постро-

Оригиналът на иконата се съхранява в Ловчанската митрополия.
През 1893 г. в манастира е заточен митрополит Климент – Васил Друмев, за борбата му против политиката на Стефан Стамболов. Килията на Васил Друмев е превърната в музей.
Днес манастирът се
посещава от много хора – българи и чужденци.
Наца Божкова,
с. Гложене,
Ловешко
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Баби гласуваха свой Кодекс Клуб „Багачина” празнува

Традициите, свързани
с Бабинден, и тази година
с пълна сила оживяха във
всички населени места на
община Ценово. Обичаят
е един от най-тачените и
обичани в празнично-обредната система в региона.
На празничната трапеза в Новград заедно се събраха повече от 70 жени
от различни етноси. Всеки от участниците получи в свитък индивидуално поздравление и китка цвете. Преди началото
на тържеството бяха възпроизведени ритуалите
на Бабинден
- посрещането на акушерката в дома
на свекървата и израждането на бебето. Главни действащи лица се оказаха членовете
на местния пенсионерски
клуб. Заслужена почит беше отдадена и на дългогодишната акушерка Светла Николова. Присъстващите на тържеството единодушно приеха и гласу-

ваха Кодекс на бабите.
Според документа те задължително трябва да полагат грижи за внучетата
си и да не намират кусури на снахите си. В противен случай младите ще
оставят децата на бабино отглеждане и ще отидат да се веселят на дискотека. Високият емоционален градус придоби
нови измерения с определянето на призьорките
за най-секси и най-танцу-

ваща баба.
С шествие по улиците
започнаха инициативите,
посветени на празника, в
Долна Студена. От центъра на селото самодейци с
песни и кръшни хора се
отправиха към здравната
служба. Д-р Даринка Ми-

тева се погрижи по подобаващ начин да посрещне
скъпите гости, които в хумористичен вид засвидетелстваха своята признателност към акушерката.
С титлата „Мис Баба“ тази година се окичи Петя
Дамянова, която поведе
народните хора и танци,
продължили без прекъсване няколко часа.
В Ценово празникът
започна с хоро на централния площад. По стародавна традиция млади жени
и баби
се отправиха към
здравната служба, за да
поздравят акушерката.
Млади
и стари
жени завихриха голям купон в Караманово. По стародавна традиция по улиците на селото не можеше
да се види нито един мъж,
защото Бабинден се превръща в истинско женско
царство.
Марий ПEЙЧЕВ

Да се радваме на внуци и правнуци
Пенсионерският клуб в с. Мало Конаре,
община Пазарджик, проведе среща на пенсионерите по случай Бабинден. Присъства
Васка Дъбова, която в продължение на 50
години като акушерка в селото помагаше на
майките при раждане и отглеждане на рожбите им. Бабите и майките й благодарим
от сърце за дългогодишния труд! На срещата присъства и Катя Сеферинкина, председател на общинското и областното ръководство на пенсионерите - Пазарджик, и член
на Централния съвет на СП-2004. Присъства

Салонът в центъра
на село Сталийска махала е празнично украсен. Пенсионерите пристигнаха с букети свежи цветя и
омесени пресни пити.
На входа ги посрещна председателят на
клуба Тодор Маринов
- Токи.
Читалище
„Светлина” е открито през
1903 г., а през 1980 г.
приема името на народния художник Кирил Петров. От едната
страна на селото минава река Лом, която се
влива в река Дунав, а
от другата страна минава влакът Лом - Сталийска махала - София.
На 2 км от селото се намира местността „Багачина“, чието име носи
клубът, а до него се издига хълмът „Калето“.
Пенсионерският
клуб „Багачина“ е основан на 10 юли 2009
г. Хората тук живеят
в бедност, недоимък
и с малки пенсии. За
да оцелеят, засаждат
дворовете си с картофи, боб, домати и пипер. Клубът организи-

ра честването на Трифон Зарезан, Тудорица, Осми март, Бабинден и празника на селото през август.
В подредения салон
ни посреща фолклорната група. Тя редовно взема участие при
провеждане на фестивали и стените са облепени с грамоти и купи. Най-активно в клуба се изявяват Стефка
Методиева, Евдокия
Цветанова, Виолета
Радойкова, Лидия Рангелова, Иванка Шишкова, Денка Маринова, Катя Рахнева, Цветана Асенова, Цветана Радойкова и други.
Активно в обществе-

и най-малката певица от селото
Виктория Трънкова, която заедно със сестричката си Патриция
и майка им Лазарина Пенова пяха, играха и се веселиха заедно
с бабите. Поздравяваме всички
здравни работници, всички баби и майки с пожелание за дълъг живот!
Мария Топалова, председател
на пенсионерския клуб
в с. Мало Конаре

но-политическия живот участват и мъжете Фидоси Трайков,
Йосиф Евстатиев, Михаил Георгиев, Георги
Обретенов, Иван Цветанов и други. Членовете на клуба наброяват над 50 души. Провеждат се срещи и обмяна на гостувания с
клубовете от с. Василовци, с. Трайково, кв.
Боруна в Лом и други.
Всяка година се
провеждат екскурзии
до манастири и исторически места.
Под звуците на оркестъра всички се хващат на хорото. Пенсионерите умеят да се
веселят. Тук всеки месец се честват именни
и рождени дни, кръгли годишнини и юбилеи. Въпреки бедността и недоимъка пенсионерите вярват, че ще
дойде денят, когато
ще заживеят по-добре.
Надяват се пенсионерските съюзи от цялата
страна да се обединят
и заедно да отстояват
правото на възрастните хора на достоен живот.
Текст и снимка
Георги Петров

Вождизмът води до обезличаване
Не е тайна, че СП‑2004
се възприема по-скоро
като организатор на вид
читалищна и културномасова дейност, а не като защитник на социалните интереси на възрастните хора. Това личи и от информациите
в пенсионерските вестници, в т. ч. и от дописките на самата Валентина Николова.
Няма нито една нейна статия, от която да
е видно, че тя разбира
задачите, които стоят
пред съюза, и начините за мотивация и ангажиране на пенсионерите за тяхното решаване.
За излизане от тази ситуация с Георги Евтимов
от В. Търново дадохме
гласност на проблемите
с публикациите "От сън
дълбок се събуди" и "Не
просто събуждане, а радикална промяна". С тях
изказахме мнение какво
трябва да се промени,

за да може СП-2004 да
заеме достойно място
в обществения живот.
Вместо аргументирана
дискусия по въпросите ние двамата бяхме
обявени за разколници
и рушители на съюза.
Потвърди се правилото при безсилие и недостатъчна компетентност да се използва езикът на омразата. Покрай
нас невинна жертва стана Катя Христова - активен учредител на СП2004 и председател на
Областния съвет в Перник. В. Николова си въобрази, че е притежател на власт, и се вписва в ролята на вожд,
който не търпи критика и не позволява различно от нейното становище по проблемите.
Това е нарушаване на
правата на гражданите,
гарантирани от Конституцията. В публичното
пространство бяха из-

несени реални факти за ници. В Перник се изяви
нейните противоустав- Йордан Вичев - среден
ни, еднолични и неде- техник, номенклатурен
мократични действия. профсъюзен кадър и обНе може да не повторя хванат от разбирането,
как тя провали наши- че е началник на пенсиоте усилия за решаване нерите. Като такъв ползна социални проблеми ва безплатен автобусен
на възрастните хора в транспорт, но никога за
Право на отговор
Пернишка област. Скандално е отстраняването
в нарушение на Устава
на инж. Петър Петров председател на Столичната организация в София. Вождизъм лъха и
от последните реакции
на Николова към критичните материали. Тя
ги обяви за фалшиви,
злонамерени и насочени срещу СП-2004. Ще
перифразирам една поговорка и ще кажа: "Нарушителят на устава вика да изгоним нарушителите на устава." В атаката
срещу истината се включиха и нейни сподвиж-

него не е била приоритет съдбата на възрастните хора. На местните
избори при мажоритарен елемент не можа да
събере и 30 гласа.
Измислици и клишета се бълват от лице,
известно с фамилията
Романовски. Интересно
къде се е възпитавал, за
да си присвоява правото да оценява кой е
грамотен и кой не. Той
доскоро не знаеше какво означава в клубовете да се формира политика и все още не е
показал дали му е ясно
как се прави това.

С авторитарна посредственост и клевети
се отличава Иван Павлов от Владая. Той се
провиква, че срещу СП2004 се води хибридна
война. Както се казва:
"Чула жабата, че подковават коня, и тя вдигнала крак." Павлов непрекъснато говори колко
много се бори. Но всяка борба има стратегия,
тактика, похвати и т. н.
За тях трябват познания
и умения за провеждане
на разнообразни застъпнически целеви кампании. Наскоро този "велик борец" ни запозна
с много важна информация. Той е участвал във
вземане на решение за
снемане на доверие без
присъствие на обвиняемите. Според науката
този акт е характерен
за едноличните авторитарни организации. Па-

влов сам даде отговора
за сегашната същност на
СП-2004.
Същевременно проблемите на пенсионерите си остават: ниски
доходи, влошено здраве,
социална изолация. Партиите имат много обещания, но нямат политика за тяхното решаване. Няма кой да оказва натиск към тях, за да
настъпи промяна в отношението към възрастните хора. Това е причината за учредяването на
Нов съюз на пенсионерите. Ние, пенсионерите, имаме права и предстои на федеративна основа да обединим усилията на много организации и лица за тяхната
реализация.
Инж. Стефан
Стефанов,
зам.-председател
на НСП
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Подкрепа за узурпиране
на властта във Венецуела

Въпреки че президентът Радев посъветва
правителството да се
въздържа от подкрепа
на предложената европейска позиция за Венецуела, то застана зад самообявилия се за държавен глава 35-годишен
представител на опозицията Хуан Гуайдо!
България се оказва
сред сред страните, които са марионетки на
дискредитиралата се
външна политика на
САЩ, на
реанимацията
на обявената преди почти
200 години доктрина „Монро”, според
която Латинска Америка е задният двор на Вашингтон.
На неофициалната си
среща в Букурещ външните министри на ЕС не
успяха да излязат с обща
подкрепа на самозванеца във Венецуела за и. д.
президент Хуан Гуайдо,
който всъщност е найредови депутат и ротационен председател
на Националната асамблея (парламент), избрана през 2015 г. Срещу подкрепата за него
се обявиха Италия, Ирландия и Гърция и при
липса на консенсус об-

ща позиция нямаше как
да бъде приета.
Могерини обяви, че
сега отделните страни
членки ще трябва да изразят отношението си.
С позицията си правителството на Б. Борисов нарушава един от
основните принципи
на ООН, изразен от генералния секретар на
организацията Антониу
Гутериш - ненамеса във

вътрешните работи на
други страни. Не зачита
и демократичната конституция на Венецуела.
Второ, президентът
Николас Мадуро продължава силната социална политика на покойния си предшественик Уго Чавес. Преди него 80% от 30-те млн. венецуелци са кретали на
прага на бедността. Чавес изважда оттам значителна част от тях. 75%
от нефтените приходи
отиват за социални програми и борбата срещу
нищетата. Само например последните 5 години при управлението на

Мадуро са построени 5
млн. жилища за венецуелците с ниски доходи, като тези жилища се
изплащат със символични кредити. Въведено е
безплатно образование
и здравеопазване. Учениците от първи клас,
та до края на висшето
си образование получават безплатни компютри. Страната е наградена от ЮНЕСКО за бързо
ликвидиране на неграмотността.
Благодарение пак на
тази политика жители на
отделни райони във вътрешността
на страната
за пръв път
виждат лекари - в случая кубински, наети от
Каракас за подобряване на здравеопазването в страната. Та когато
външната ни политика
застава зад Гуайдо, тя е
срещу социалната революция и ликвидирането
на бедността.
И обратно - подкрепяйки Гуайдо, сме за
грабежа на природните
богатства на Венецуела.
Трето, Евросъюзът,
съответно и София смятат, че Мадуро не бил легитимен заради нарушения при избора му, а
признава Гуайдо за и. д.
президент. Тук вече логиката на ЕС става за ви-

цове. Мадуро е избран
с 67% от гласовете при
60% избирателна активност. Няма как гласовете за него като президент да не са в пъти повече от гласовете за Гуайдо като депутат в избирателния му район.
Освен това гласуването
във Венецуела е машинно и на хартия, затова
изключва фалшификации. Неслучайно фондацията на бившия US
президент Джими Картър констатира, че изборите са едни от най-прозрачните…
Във Венецуела САЩ
търсят и реванш срещу Русия и Китай, срещу социални и антилиберални политики, изобщо срещу националния суверенитет. Да си
имат региона като заден двор. Така те го връщат две столетия назад.
Доктрината „Монро” от
1823 г., която носи името на тогавашния US
президент, означава Европа да остави Латинска
Америка на САЩ и да не
се бърка в този регион.
Това си е била сфера на
влияние. С нея обаче
САЩ забогатяват чрез
неограничено и хищно
ограбване на региона,
който трябваше да мизерства близо два века.
Геополитическият скелет Монро се връща на
арената. Външната ни
политика ще му помага
да стряска останалите.
Юри МИХАЛКОВ

Трибуна
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Лакеи и
държавници

Реакцията на управляващите по повод ставащото във Венецуела е поредното тъжно доказателство за лакейския ни манталитет.
Без да се замислят особено, те подкрепиха тамошната американска марионетка. Не че знаят
кой е Гуайдо и за какво се бори. Просто им е наредено да го подкрепят. И което е още по-лошо,
може дори да не им е наредено. Правят го, защото
знаят, че това ще се хареса на големите шефове.
На фона на управленското малодушие, демонстрирано от управляващия елит, единствената адекватна реакция по повод поредния
опит за преврат във Венецуела е позицията
на президента Радев. Той призова за сдържаност и, разбира се, веднага беше обвинен, че
руши евроатлантическото единство и че ни
вади от редичката на безкритично кимащите с глава държави. Слава Богу, че прави това. Румен Радев показва, че България може
да има президент, който да заема достойна
позиция, а не да е безмозъчен ретранслатор
на идеите, идващи от чужди посолства.
Просто ме побиват тръпки, като си представя какви щеше да ги наговори в настоящата ситуация предишният ни президент. Досега вече да е обявил война на Венецуела и да
е изпратил незакупените още F-16 да атакуват Каракас. Румен Радев показва нещо, което вече ни се струваше невъзможно. Показва, че можеш да заемаш висш държавен пост
и едновременно с това да мислиш със собствената си глава, вместо да ползваш политически коректните клишета. Можеш да си държавник, а не мишок.
Петър ВОЛГИН

Величието на саможертвата
На 22 септември 1872 г. Димитър Общи организира обир на турската поща в Арабаконак. Левски е
против, но е подкрепен единствено
от поп Кръстю Никифоров. Залавянето на участниците нанася тежък
удар на революционната организация. Апостола получава нареждане
от БРЦК и Каравелов за вдигане на
въстание, но отказва да го изпълни
и решава да прибере архивите на
ВРО от Ловеч и да се прехвърли в
Румъния. На 27 декември 1872 г. бива заловен от турската полиция до
Къкринското ханче (източно от Ловеч). При залавянето му той притежава редовно тескере за пътуване,
дадено му от Малък Добри Койнов
от ловешката махала Дръстене, но
го гълта, за да го скрие от турците.
До последно турците не знаят кого
са заловили и Левски е откаран в
Търново, за да бъде разпознат. Чак
там става ясно кой е той.
Впоследствие Левски е отведен в
София, където е предаден на съд.
Апостола изгражда защитата си на
основите на правата на християните
според Хатихумаюна, за да не издаде
някого и организацията. Той подчертал няколко пъти, че е търсил законни пътища за изменение на живота в
империята. Левски се разграничава

от дейността на Димитър Общи, за
да избегне криминални обвинения.
Очаквало се Великото везирство да
освободи всички освен обирачите на
пощата, защото политически процес
не е в интерес на Турция и вреди на
авторитета й пред Европа.
Комисията за процеса е: Али Саид
паша, Шакир бей и Иванчо Хаджипенчович. В инструкциите към съдиите е записано да се накажат строго
само ръководителите. В състава на
съда са включени и българите хаджи
Мано Стоянов и Пешо Тодоров като
представители на българската община в града. Включени са още мюсюлмани и евреи. Смъртната присъда е
издадена на 14-и и е потвърдена на
21 януари 1873 г. Процесът завършва, а комисията е иззела функциите
на съд, което е недопустимо по законите на самата империя. 60 подсъдими са осъдени на затвор и заточение и двама са обесени - Димитър Общи и Васил Левски. Присъдите са потвърдени от султана по целесъобразност. За да не се навреди
на турската дипломация, не са извършвани по-мащабни разследвания и гонения.
Всички добродетели на Левски
най-ярко се проявяват на процеса
през януари 1873 г. Изправен пред

Васил Левски пред турския съд
Худ. Калина Тасева
турския съд, т.е. пред смъртта, той
е величествено спокоен. За него
всичко е решено.
Съдиите са раздразнени и нервни. Тяхната цел – да докажат, че
Левски е главатар на бунтовниците, да разнищят организацията, е
пропаднала. Високата порта не може да съобщи на света самопризнанията на Джингиби. Но Левски
трябва да умре.
През 1873 г. процесът остава неизвестен. За него не пише нито в
турската, нито в световната преса.

Няма бляскави интервюта и любопитни снимки. Светът не знае за
драмата в софийския конак, където един от големите му синове чрез
своето мълчание произнася присъдата си над разлагащата се Турска
империя и показва на съвременника до какви висоти може да се извиси човешкият дух.
Величието на неговата саможертва за свободата на България не може да бъде накърнено.
Страницата подготви Цветан Илиев
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ушите и здравето ×àé îò òèêâåíè ñåìêè

П

очистването на
ушите е обикновена хигиенна процедура, която повечето хора правят веднъж на няколко дни. Не всички обаче сме наясно, че ушната кал има защитна функция и може да бъде индикатор за здравословното
състояние. С помощта на
клечка за уши вижте какъв е цветът на ушната
кал и какво означава това за здравето ви.

 Ако тя е сива, без да
има други симптоми, няма какво да ви притеснява. Вероятно това е прах.
Този цвят е обичаен за
жителите на големи градове със силно замърсен
въздух.
 Следите от кръв при
почистване на ушите може да са резултат от перфорирано тъпанче. Това
може да доведе до инфекции и трайно влошаване на слуха. Затова е

ИЗПИТАНИ
РеЦеПТИ

При заболявания
на жлъчния мехур

Ето няколко полезни
продукта, които е препоръчително да включите в
менюто си.
Лимоновият сок разтваря камъни в жлъчката и
бъбреците.
Цвеклото е отлично
средство за изчистване на
жлъчния мехур от омразните камъни, като предотвратява тяхната повторна поява.
 Морковите, чушките и тиквата съдържат каротин, подобряващ функционирането на жлъчния
мехур.
Ябълките са богати на
пектин и желязо. Те повишават качеството и количеството на жлъчката, която се секретира, а също така пречистват черния дроб
от токсини.
 Сушените кайсии,
стафидите и фурмите са естествени източници на калий, необходими за осигуряване здравословния тонус на стените на жлъчния
мехур.
рЕЦЕПТи
Продукти: 1 грейпфрут,
1 чаена лъжичка джинджифил, 2 скилидки чесън, 200
мл вода, 25 г мед
Приготвяне: Джинджифилът и чесънът се счукват до получаване на хомогенна маса. От грейпфрута
се изцежда сокът. Всички
съставки се слагат в купата на блендера (може да
се разбият и на ръка, но
е по-трудно), добавят се
200 мл вода и медът. Разбърква се, докато се получи хомогенна смес. Преди
да се използва, трябва да
постои 15-20 минути. Взема се 2 пъти седмично преди лягане.
 Ечемичната вода отлично прочиства тялото,
помага в борбата с камъ-

ните в жлъчката и болки в бъбреците, намалява нервното напрежение
и повишава устойчивостта на стрес.
Продукти: 25 г ечемични зърна, 200 мл вода, 2 г
канела, сокът от половин
лимон, 25 г мед
Приготвяне: Сложете
ечемичните зърна в гевгир
и добре ги измийте под течаща вода. Чистия ечемик
сложете да се вари 30 минути в 200 мл вода, докато
омекне. Изцедете получената смес, отделяйки отварата от зърната. Подправете с мед, добавете канела и
лимонов сок. Пийте топло
всеки следобед. Това средство е не само вкусно, но
и невероятно полезно за
жлъчния мехур.
лечебна инфузия
от костилките
на авокадото
Рецептата е много лесна и със сигурност ще ви
изненада с резултата. Костилката на авокадото е
ефективно средство за лечение на кожни заболявания, болки в мускулите и
ставите, както и за отстраняване на жлъчните и бъбречните камъни. Струва
си да опитате! След като консумирате полезното
авокадо, отделете костилката и я оставете да изсъхне добре. Когато стане достатъчно суха, я рендосайте
на ренде или фино я счукайте и я поставете в блендер. 1/4 ч. л. от получения
прах разтворете в чаша топла вода. Използвайте лечебната напитка всяка вечер преди сън до постигането на желания резултат.
внимание! Костилката
на авокадото съдържа танини, свръхдоза от които
може да предизвика тежки отравяния! 1/4 ч. л. прах
от костилката на авокадото на ден ще е достатъчна за постигане на лечебен ефект.

нужно да се потърси лекар.
 Ако ушите изхвърлят прекомерно количество ушна кал с по-тъмен
цвят от обичайното, означава, че организмът е
преживял много стрес.
Препоръчва се неколкодневен престой в спокойна обстановка.
 Черният цвят на ушната кал показва гъбична инфекция. Ако се случи веднъж, не трябва да
ви притеснява. Ако обаче
ушите сърбят и сърбежът
става по-силен, трябва да
се потърси лекар!
 Белият цвят на ушната кал може да означава, че в организма липсват витамини и микроелементи, особено желязо
и мед. Яжте повече бобо-

ви храни и овесени ядки.
 Ако ушната кал има
силна неприятна миризма, това е знак за наличието на инфекция в
средното ухо. Възможно е също така от време
на време да имате шум
в ушите и други необичайни усещания. Ще
трябва да посетите УНГ
специалист.
 Промяната в плътността на ушната кал може да е сигнал за начало
на възпалителен процес.
В такъв случай се консултирайте със специалист.
Най-лесното обяснение
за сухотата на ушна кал
е липсата на здравословни мазнини в тялото. Но
причината може да е и
дерматит или друго кожно заболяване.

Тиквата е изключително вкусна и здравословна храна. Ползите от семките й също не са за пренебрегване, тъй като съдържат много хранителни
вещества и редки съединения, полезни за здравето. Такова е кукурбитацинът, който успешно предотвратява увеличаването на простатата.
Освен че помага
при увеличена простата,
чаят изчиства и кръвоносните съдове.
Приготвяне: Изсипете 1
малка шепа сурови тиквени семки в
200 мл кипяща вода. След това оставете сместа да се охлади 15-20 минути и прецедете. Препоръчително е да пиете по 1 чаша на
ден. Не след дълго проблемите ще изчезнат. Този
чай ефективно намалява и нивата на кръвната захар. Домашният лек премахва риска от появата на
гaстрит и пoчиства кръвoносните съдове.

Пречистване на кръвта и черния дроб
Пробиотичната ферментирала напитка ще помогне, ако страдате от стеатоза, високо кръвно
налягане, диабет, както и при някои злокачествени туморни образувания.
В Индия хората от древни времена консумират голямо количество ферментирали продукти.
Канджи е традиционна ферментирала напитка от областта Пенджаб, която малко прилича на
руски квас от цвекло. Често се пие
за подобряване на храносмилането.
Правилният баланс и разнообразие от бактерии в червата
създават основата за хармонията между физическо, психическо
и емоционално благополучие. В
допълнение към пробиотиците
ферментиралото цвекло има някои предимства, които суровото
или свареното цвекло нямат.
То е известно с това, че пречиства кръвта и
черния дроб. След ферментационния процес обаче укрепва здравето на сърцето, сваля кръвното налягане и почиства стените на кръвоносните
съдове. Бетаинът намалява възпалението. Продуктът също така има и мощни имуностимулиращи и противоракови свойства. Фитонутриентите,
поради които зеленчукът има тъмночервен цвят,
притежават мощен противораков ефект. Екстрактът от цвекло се използва при лечението на рак
на панкреаса, рак на гърдата и рак на простатата.
Ферментиралото цвекло увеличава имунитета
заради високото съдържание на витамин С, фибри,
калий и манган, докато беталин-пигментите, сяра-

З

а да не попаднете в задушаващата хватка на грипа убиец, добре е да се запознаете с някои основни правила, които гарантират железен имунитет и здраве. Специалистите неведнъж алармираха, че новият
грипен щам е изключително коварен. Основните симптоми тази година са сърцебиене, гадене, повръщане, задух и профузни диарии.
Съществуват някои лесни и
изпитани лекове, които винаги действат безотказно! Ето
какво ще ви предпази от грипа убиец:

Пилешка супа

Колкото и изтъркано да звучи, пилешката супа наистина
действа безотказно! Ако към
нея добавите и зеленчуци като

та и аминокиселините в цвеклото са отговорни за
бързия процес на прочистване на тялото. Цвеклото съдържа големи количества фолиева киселина,
която намалява риска
от инсулт.
канджи –
ферментирала
напитка от цвекло
Продукти: 1 супена лъжица семена
от синап, кафяв или
черен, 4-5 почистени моркова, 1 голямо
обелено цвекло, 6-7
чаши пречистена вода, 1 супена лъжица
по-фина морска сол
Приготвяне: Счукайте синаповите семена в хаван или ги
смелете в кафемашина. Нарежете морковите и цвеклото на дълги парчета. Смесете всички съставки в стъклен буркан,
покрийте с капак или марля.
Оставете буркана на слънчево място в продължение на поне една седмица, като разбърквате
ежедневно съдържанието му с дървена лъжица.
След като стане готова, прецедете напитката, но
не изхвърляйте зеленчуците. Може да ги консумирате отделно. Пийте всеки ден по половин чаена
чаша, но с мярка, след като сте охладили течността в хладилник. Напомняме, че червеното цвекло
трябва да се използва внимателно от хора, които
имат камъни в бъбреците, тежки чернодробни заболявания, както и от страдащите от хипотония.

спанак, магданоз и чесън, ще
получите истинска витаминозна бомба, която със сигурност
ще стопира грипа. Съветът на
специалистите е да я консумирате топла, с повече черен пипер и лимон.

в сезона
на грипа
Витамин С

Едва ли ще изненадаме някого, ако кажем, че в случая витамин C е особено полезен. Още
при първите симптоми на грип
вземете ударни дози от този витамин. Най-добре е да е в натурален вид, но трудно ще ус-

пеете да си набавите нужното
количество. Затова бихте могли да включите и витамин С на
таблетки.

Цинк

Още при първите симптоми
вземете таблетка цинк. Цинкът
е толкова мощен, че ще успее
да се справи с проблема. За
по-силен имунитет хапвайте
повече полезни храни, спете
поне по 8 часа на денонощие
и сведете стреса до минимум.
Много помага и

чаят от малини

тъй като съдържащите се в него танини елиминират локалните възпалителни процеси.
Добре е също така да си правите гаргара на гърлото с малинов чай през няколко часа.

13.II. - 19.II.2019 г.
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Плюс“ всеки ден по 1 капсула.
И сега да се похваля, перде нямам, не нося очила, чета си програмата без очила. Имам две дъщери и трима внуци. Те нали с
компютри работят, сега и те пият „Лутеин Комплекс Плюс“ и са
много доволни. И аз съм много
доволна!“

катарактата
води до слепота

Веска Стоянова,
Велинград
„Аз съм на 80 години и от десет
години пия непрекъснато „Лутеин
Комплекс Плюс“. Започнах, когато докторът ми откри зачатъци на
перде и много се уплаших. Той ми
каза да пия тоя „Лутеин Комплекс

Катарактата е една от основните причини за нарушения в
зрението и слепотата при повъзрастните хора. Заболяването причинява увеличаване
плътността на лещата на окото,
а оттам намаляване на нейната
прозрачност. Ако сте над 55 г.,
пушите или страдате от диабет,
а също и ако сте жена, рискът
от развитие на катаракта значително се увеличава. Редица проучвания установяват необходимостта
от високо съдържание на лутеин
в очната леща за предотвратяване появата на катаракта.

ВЗЕМЕТЕ ПОДАРЪК КЪМ ВСЯКА
ОПАКОВКА ЛУТЕИН КОМПЛЕКС
- МОКРИ КЪРПИЧКИ ЗА ОЧИЛА.

Çа êонтаêти: Âита Херá,
теë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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специален еликсир, разработен
по рецепта на руски експерти,
елИМИнИра Болката
прИ ДвИЖенИе И раБота
Формулата на артроактал е разработвана в продължение на дълги години в
един от най-големите институти в Русия по ревматология и травматология. Изцяло натуралните му съставки подсигуряват неговото
безвредно действие и същевременно действат върху причинителите на възпалението и болката в ставите, прешлените и мускулите.
Експерти, извършвали
проучвания върху артроактал, споделят своите професионални мнения, че това е един от малкото препарати, които притежават
100% доказана ефикасност и могат
завинаги да
ви освободят
от болката.
„ Д а ж е
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“,
твърдят руските учени.
Проведено изследване
с така разработената комбинация с 162-та участници показва, че след 30-дневен прием си върнаха пълната подвижност, както и напълно премахнаха болките
в ставите. Също така укрепнаха ставите, а хрущялът се
възстанови. Някои дори се
върнаха към спорта.
Ето средностатистическия ефект, постигнат от
участниците:
пълно премахване на
болката в ставите и гръбнака още след първата седмица на ползване;
премахване на неприятното усещане за скованост в ставите след първите 2 седмици;
премахване на възпалението и възстановяване
на ключовите елементи на
ставите (кости и хрущяли) за
4 седмици;
възвръщане на пълната физическа подвижност
след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната Станка
Кръстева от София, която е
една от първите участнички
в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на артроактал усещах как ставите
ми полека започнаха да се
отпускат. С всеки изминал
ден болката в таза намаляваше, докато накрая изчезна напълно. Подвижността
на крака ми се увеличаваше.
След втората седмица отново започнах да ходя по стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След 30 дни болката и ограниченията в подвижността изчезнаха за постоянно.“
63-годишната Павли-

на Смирненска, след като
пробвала артроактал, ни
изпрати следното писмо:
„За обикновения човек
това изглежда невъзможно, но артроактал действа и при това много бързо!
Обикновеният човек ще
си помисли, че това е невъзможно. Все пак от научна гледна точка това са
нормални способности за
възстановяване, които всеки организъм притежава.
Не е чудо, а просто най-новото научно откритие. Като
бивш медицински работник съм напълно запозната със структурата на кос-

тите и ставите и принципите на дегенерация. Тайната
за толкова мощното действие на артроактал се крие
във фитонутриентите, извлечени от множеството
билки, вложени в еликсира
(гръмотрън корени, Полски хвощ стръкове, Хвойна плодчета, Зърнастец кори, копър плодчета, кестен
плод, Бреза листа, Бял равнец стрък, коприва стрък,
репей корен).
Тези активни съставки, които
проникват в
наноструктурата на ставата, стимулират хрущялните клетки
към регенерация. Не само
че премахват
възпалението, но също
така подхранват клетките и
начеват процес на самовъзстановяване. Ставите са буквално
възстановени и подмладени. Въпросните активни съставки са в състояние да:
стимулират хрущялните клетки към пълно възстановяване – благодарение на това ставите се възстановяват независимо от
възрастта;
увеличат синовиалната течност с 40% – благодарение на това ставите
укрепват и стават „по-еластични“;
елиминират възпалението 9 пъти по-бързо –

благодарение на това болката намалява с всеки изминал ден.
Но това не е всичко.
Съставките забавят загубата на колаген и ставна течност, както и тласкат клетките към регенерация. Вследствие на това ставите възвръщат пълната си подвижност на наноклетъчно ниво,
а организмът сам „поправя
щетите“. Това е изцяло натурален начин.
Препоръчвам горещо
продукта, тъй като не само
познавам принципите му на
действие от научна гледна
точка, но и защото сама изпитах
ефекта
и намерих облекчение за
болните
си стави. Без
оглед на
възрастта отново може да се радвате на пълната подвижност на ставите, а
организмът Ви сам ще се бори с болката и сковаността.“
артроактал оказва благоприятно въздействие на
коленните и тазобедрените
стави, междупрешленните
стави на гръбначния стълб,
ставите на крайниците:
Подобрява подвижността на ставите.
Намалява сковаността
при движение.
Облекчава болката в
коленните, тазоб е дрените и

междупрешленните стави.
Внася допълнително количество калций от растителен произход в организма
и стимулира отлагането му в
костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на
3 месеца 2 пъти в годината. артроактал има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода
на употреба. Без лекарско
предписание.

Продукта Артроактал можете да поръчате
директно на телефон 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата https://biotica.bg/
или в повечето аптеки в страната.
Цена:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./
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Безценен лек
за много болести

Калцият е елемент
с метален характер и е
най-активният макроелемент в човешкото тяло, а то от своя страна
се нуждае от постоянно
равновесие на костния
калций и калция в кръвта. Нарушаването на това равновесие води до
заболявания.
Черупката на яйцето е най-добрият естествен източник на този минерал. Тя съдържа
90 процента калций, а
тялото абсорбира лесно калция от нея. При
високи дози не само лекува симптомите на недостиг на калций, но и
спира развитието на остеопороза, помага за лечение на висок холестерол и високо кръвно налягане, стимулира костния мозък
да произвежда кръвни клетки.
Освен това
черупката съдържа желязо, мед, манган,
цинк, флуор, фосфор,
хром и молибден. Поради това много експерти препоръчват натрошената черупка като естествена и високоефективна добавка на калций.
В зависимост от възрастта препоръчителната
дневна доза е до 3 г яйчени черупки.

“рЕволЮЦиоНЕН МЕТоД,
коЙТо вДъХНа НаДЕжДа
За По-ДоБър За живоТ
При Хора със сТавНи
ЗаБолЯваНиЯ”
На тазгодишен медицински конгрес в Кеймбридж бяха засегнати проблемите с най-често срещаните ставни заболявания и оплаквания. Екипът
от специалисти и ортопеди предоставиха медицински доклад, от който се разбира, че след дългогодишни проучвания и изследвания е патентован революционен биологичен метод за облекчаване на болките и възстановяване на процесите в
организма за по-добро производство на синовиална течност. Благодарение на този метод се предоставя възможността на пациентите да се преодолее чувството за скованост на 90%, възобновява процесите за самопроизводство на
синовиалната течност на 87% и подпомага процесите за регенерация на
хрущялната тъкан на 68%.
“вече не е тайна, че масово пациентите преминават на препарати
с природни съставки в сравнение
със скъпоструващите операции и
инжекции” - споделят английските
ортопеди, присъстващи на конгреса.
“На страдащите от ставни болки
и заболявания се дава възможността отново да се върнат към нормалния си живот, самочувствие и подвижност” - потвърждават експертите,
създали революционния метод.

БОЛКАТА СЕ ОБЛЕКЧАВА
НАПЪЛНО

“Неприятната болка и скованост
изчезват в значително кратко вре-
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За щитовидната
жлеза
Измийте черупките
на 8 яйца, подсушете,
натрошете и изсипете в
сока на 2 лимона. Оставете сместа в хладилник
за няколко дни или докато черупката се разтвори в сока. Прецедете
течността и смесете с 1
литър ракия и 1 кг мед.
Оставете така да престои
седем дни, преди да консумирате. Вземайте по 1
ч.л. от 2 до 4 пъти на ден
след хранене.
За гастрит и язва
Една супена лъжица
натрошени черупки се
смесват в купа с 1 с.л.
смляно индийско орехче. Приемайте от сместа
по 1 ч.л. 3 пъти на ден
в продължение на 20
дни.

За укрепване
на организма
Черупките на измити 4-5 яйца се натрошават и се поставят в 3 л
вода. Сместа се съхранява в хладилник в продължение на 7 дни и се
използва като питейна
вода. Ежедневно приемайте по 2-3 чаши вода
с малко лимонов сок.

ставнИте БолкИ са преоДолИМИ!
ме без значение дали са засегнати колената, тазът или
гръбнакът, като това може
да се преодолее по натурален път” - уверено казват специалистите, представили терапията с новия метод.
Вече са регистрирани почти половин милион души в цял
свят, в това число около 15
хил. души от България, които са преминали терапията и
потвърждават ефективността на този метод. Той облекчава възпаленията, успокоява нервните
окончания при
ставите, регенерира хрущялната тъкан и запълва
ставната капсула със синовиална течност (виж
снимката преди/след).

ОРТОПЕДИТЕ НЕ МОЖАХА
ДА ПОВЯРВАТ

Показвайки резултатите от терапията на наши ортопеди, всички те бяха шокирани. “не можахме да повярваме, че без оперативна намеса може да се постигне подобен ефект” - учудващо споделят ортопедите в България “Природата е в състояние да ни поддържа вечно здрави, стига да можем да намерим

тайната на нейните дарове” - категорични са екипът от английския технологичния отдел на производството на препарата. Често
болката в ставите се проявява вследствие напредване
на възрастта, възпалителни
процеси, получени от претоварване, травма, заболяване, дори и от простуда. Само
качествен продукт, съставен
от чисти вещества, може да
даде бързи и трайни резултати, стимулирайки организма да реши тези проблеми
по натурален път.
Благодарение на съвременната технология на молекулярно ниво и следвайки биопроцесите при живите организми, се създаде
уникалният продукт FLEXIMO (ФлЕксиМо). Препоръчително е да приключите 2-месечна терапия
и ще можете да облекчите болката и отново да се
движите с лекота и да се чувствате комфортно.

ДОФИНАНСИРАНЕ
ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ!

Понеже технологията за обработка на ценните съставки не е евтина и за да е финансово достъпен
препаратът за българските граждани, са избегнати всякакви посредници и дистрибутори. В момента консултацията и покупката с
препарата стават чрез телефонно

обаждане към оторизирания представител за
България и се доставя безплатно до дома Ви. Само първите обадили се ще получат дофинансиране и правото да се снабдят с препарата вместо 189 лв. само за 55 лв. - опаковка, достатъчна
за едномесечно ползване.
Промоционалната отстъпка е валидна до
28.02.2019 г.

МНЕНИЯ НА ХОРА, ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА

“Сковаността ми изчезна още с първата опаковка. След два месеца се чувствах като нов и можех да се движа свободно.”
Димитър а., 69 г., софия
“Тайничко пих „Флексимо“ и ортопедът ми
не знаеше. Почувствах трайното облекчение на
болките и ми е добре. Прекрасно обслужване на
представителството в България!“
Петранка к.,73 г., Пловдив
“Вече се разхождам нормално без бастуна ми.
След 2-месечно ползване на препарата ми се върна желанието да ходя и да се движа.”
Бояна Ц., 82 г., варна
“Скептично бях настроен, но мой познат беше доволен от „Флексимо“. Оказа се, че и на мен
ми помогна, и отложих операцията.”
владимир Б., 78 г., Бургас
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РАЗБЕРЕТЕ КАК
ЧОВЕК ДА СЕ ИЗБАВИ

ОТ ЗАПЕКА

В ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ
от известния гастроентеролог
д-р Райна Стоянова!
Кога можем да говорим за запек?
Запек има тогава,
когато изхожданията са по-малко от 3
пъти седмично и са
придружени с напъване и болка.
Кога и по какви причини рискът от запек е висок?
При хората над 55-60-годишна възраст рискът от развитие
на запек е 5 пъти по-висок, отколкото при по-младите. Приемът на лекарства, дехидратацията, липсата на движение са
все причини, които допринасят за това.
Можете ли да препоръчате на по-възрастните хора безопасен и ефективен продукт срещу запек?
Едно ефикасно и щадящо средство против запек е Натуралакс 3 – природен продукт, комбиниращ екстракти от алое
ферокс, джинджифил, американски орех, копър, малина, зърнастец и мента.
Ето как действат съставките в Натуралакс 3:
Алое подпомага храносмилането, а семената от копър стимулират производството на жлъчен сок и намаляват риска
от натрупване на газове. Кората от американски орех и зърнастецът разхлабват, а листата от мента и малина подобряват перисталтиката.
Натуралакс 3 е оригинален американски продукт на достъпна цена!
Само 2 капсули вечер за сигурен ефект на сутринта!

Натуралакс 3 ще
намерите В АПТЕКИТЕ!
За повече информация:
02/9530583
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ÀËÒÎÐÈß è çàáîëÿâàíèÿòà
íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà при анемия

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

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

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

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

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

Смесват се оман (корен) 60 г, червена детелина (цветове) 140 г, копривата 140 г, мента
100 г, копър (семена) 20 г, черница (лист) 60
г, копитник 80 г, живовляк 100 г. Отварата от
тази смес се ползва 2-3 месеца и отделно или
допълнително към нея се препоръчва корен
от аир, листа или плодове от орех, бял трън,
екстракт от сибирски жен-шен.
3 супени лъжици жълт кантарион, 2 супени лъжици коприва, 2 супени лъжици къпинови листа се смилат и се разбъркват добре,
поставят се в термос 3 супени лъжици и се
заливат с вряла вода. След няколко часа вземайте по чаша 3 пъти на ден, докато е гореща.
 Изсипете 5 супени лъжици нарязани
шипки в литър вода. Слагат се да врят 10
минути и отварата престоява една нощ в термос. Пийте я като чай по всяко време на деня. Шипката прочиства кръвоносната система, подобрява обмяната на веществата в организма поради природния витамин С и другите биологично активни вещества, използвани при анемия, заболявания на бъбреците и пикочния мехур, черния дроб, и действа като тоник.
 Препоръчително е да се пие сок от цвекло, тъй като съдържа желязо, калий, калций,
фосфор, витамини B, C, фруктоза и глюкоза
- половин чаша с 1 супена лъжица мед 2-3
дневно преди хранене.
 Сокът от репички съдържа желязо, магнезий, калий, калций и много витамини. Той
отдавна се препоръчва при анемия. Вземайте
лъжица сок и мед 3 пъти преди ядене.
 Сокът от моркови също е полезен при
анемия. Той съдържа богат комплекс от биологичноактивни вещества, желязо, кобалт,
мед, калций, йод, бром и други. Препоръчва
се да се пие при анемия от 100 до 500 мл 1-3
пъти за деня преди ядене.
 Можете да смесите 50 мл сок от цвекло и 150-250 мл сок от моркови или 50 мл от
цвекло и 200 мл ябълков. Пийте по чаша 2
пъти на ден.

ÌÎßÒÀ ÒÀÉÍÀ ÇÀ ÇÄÐÀÂÀ ÏÐÎÑÒÀÒÀ
тоЗи ПроСтиЧък метоД е ДоСтъПен За ВСеки. тоЙ Помага на Хората

Здравейте, приятели.
Искам да споделя полезна информация с всеки,
който знае какво е болка
при уриниране и нарушена ерекция.
Преди една година аз
успях да се отърва от
простатита. Направих
го за малко повече от 2
месеца, “унищожих” хроничния простатит, който
ме измъчваше от години, а и ми се подобри
потентността. Простатитът се появи при мен
преди 8 години. Тогава
работех по строежите и
си простудих простатата. Появиха се дърпащи
болки, често уриниране
и всичко останало.

През
годините
опитах антибиотици, различни народни средства, лекари.
Получиха се някакви резултати, но хроничният простатит
си остана.
Започнаха проблеми с потентността, които, както каза
докторът, са в пряка зависимост от заболяването, а това
се случва при 90%
от мъжете, които
страдат от простатит. В началото потенцията стана вяла, а след
това започна понякога
да изчезва напълно. Аз
съм само на 47 години
и да свърша със сексуалния си живот не бях
готов.
аз успях да си подобря потентността и да
се отърва от хроничния простатит напълно! Помогна ми препаратът Менмакс, който го
купих, защото ми го препоръча един възрастен
лекар. Но той се оказа, че
е и най-ефективен. Освен
това ефектът от него се
усети почти веднага.
Сутрешна ерекция ня-

мах от 10 години, още
преди проблемите с потентността. А тук се появи едва няколко дни след
началото на приемането на препарата. Искаше
ми се да се нахвърля на
всички жени около мен,
добре че наблизо е съпругата ми. С времето от
Менмакс нещата ставаха
само по-добри.
Започнаха да изчезват
симптомите на простатита. След около 2-3 месеца си направих тестове и
те показаха, че простатит
няма. Минаха повече от
10 месеца и него (простатита) го няма.
Препоръчах този препарат на няколко от познатите ми и той и на тях
им помогна. Те също се
избавиха от хроничния
простатит, както изчезнаха и проблемите ми с
потентността.
Погледнете снимката ми! Преди една година за първи път опитах
Менмакс и оттогава като че се подмладих с 10
години. Първия осезаем
ефект усетих едва след
седмица. Болките започнаха да изчезват, честото
уриниране престана.

Продукта „Менмакс” можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
https://biotica.bg/ или в аптеките.

ПроМоЦиоНалНа ЦЕНа:

1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
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гРеЯНО ВИНО
С ЧеРеН ПИПеР
ПРИ НАСТИНКА

Усещате първите признаци на разболяването. Чувствате се отпаднали, боли ви кожата, болят ви мускулите,
искате да полегнете, нещо в гърлото ви дращи. Сега е
моментът да вземете мерки. Не! Не посягайте към хапчетата! Ако реагирате навреме, можете да се избавите
от настинката и без тяхна помощ.
вариант 1: Забъркайте си в една чашка смес от мед и
лимон. Насладете се на вкуса на меда и лимоните и дайте
на тялото си солидна доза витамини. Ако сте доста позле от необходимото и се налагат „драконовски мерки“,
трябва да прескочите вариант 1 и да преминете на …
вариант 2: Направете си старата изпитана рецепта
– греяно вино с черен пипер. Най-добре е виното да
е домашно, но ако не разполагате с такова, купете добро червено вино от магазина. Изсипете около 200 мл
в една тенджерка и го сложете на котлона. След като
виното се подгрее, добавете към него 1 чаена лъжичка
смлян черен пипер. Разбърквайте леко и махнете готовата смес от котлона малко преди да заври. Не пийте
веднага, защото ще се изгорите и ще раздразните гърлото допълнително.
Изчакайте няколко минути, така че греяното вино
да е топло, но все пак приятно за пиене, и действайте.
Не е добра идея да изпиете цялото вино наведнъж.
Все пак целта не е да се напиете, а да се загреете максимално. Затова се пъхнете в леглото заедно с чашата.
Завийте се добре и отпивайте по малко. И без това черният пипер бързо ще възпламени гърлото ви. Изтърпете го. Изпийте виното, преди да се охлади съвсем, и
стойте под завивките.
Целта е да се изпотите (въпрос на време е да се изпотите обилно). Не заспивайте потни. Преоблечете се
бързо, в добре затоплена стая, и след това се върнете
в леглото. На сутринта от дребното ви неразположение
няма да е останала и следа.
Защо помага греяното вино с черен пипер? Самото вино подсилва имунната система, повишава тонуса ви и ви загрява. Черният пипер е богат на витамин Е
и витамин С. Повишава имунната ви защита и прочиства дихателните пътища от натрупания слузест секрет.
Доверете се на силата на народните лекове. С тях можете спокойно да преодолеете леките неразположения,
без да товарите организма си с химия и вредни вещества.

студът повишава
болките в ставите

Преди време проф.
мермерски си купи
акупунктурен апликатор.не минаха няколко седмици и той
лично ми се обади и
каза: "апликаторът
помага, убедих се лично. искам да те поканя в моето телевизионно предаване, за да
го покажем на повече
хора. наистина няма
дом, в който да не е
необходим."
благодаря за оценката, г-н професоре.
За мене тя е много важна!
Павел Златанов

обеЗболяВаЩ
акУПУнктУрен
аПликатор
За всЕки ДоМ

облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска

Ц
19,9 ЕНа
8л
в.
мускулите и нервите.

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

Ниските температури, като че ли се изострят всичките ни сетива и цялото ни
тяло търси синхрон с природата. Организмът ни има
способността да реагира на
всяка малка промяна около
нас. Въпреки факта, че се намираме в една непрекъсната цикличност и тялото ни
има памет, все пак всяка
смяна на сезона търпи определени физиологични трансформации в организма. За
съжаление най-често ставите са тези, които първи реагират на климатичните условия. Зимата носи със себе
си по-чести болки и оплаквания. Освен това ходенето
по заледените улици много
често е съпроводено с хлъзгане, падане, което може
да доведе до други травми.
Студеното време засилва
спазъма на мускулите и сковаността на ставите. Костите и мускулите имат различна плътност в различните си
области, не реагират еднакво на промените, което води
до нееднакви контракции и
усещане за болка при промяна на налягането, която се
усеща в ставите и мускулите.
Студът може да влоши и съществуващо хронично ставно заболяване или, когато
излагането на студ провоки-

ра инфекциозно заболяване
(вирусно или бактериално),
чието развитие може да се
развие в болки по ставите.
За щастие, има редица
натурални продукти, които
значително могат да облекчат и да предотвратят тези
неразположения. Най-подходящи са тези, съдържащи
глюкозамин, тъй като той е
естествена съставка на ставите. Глюкозаминът възпира действието на ензимите,
разграждащи хрущялната
тъкан. По принцип, глюкозаминът се извлича от черупки на морски животни. Той,
обаче, не може да бъде употребяван от хора, алергични
към морски продукти, както
и от вегетарианци и постещи. Но след направения успешен опит в САЩ за извличане на глюкозамин от зърна на житни растения, става възможна употребата му
от повече хора. Растителен
глюкозамин се съдържа в
продукта Flexen!
Друга подходяща билка, пряко влияеща върху
артрозното възпаление е
Босвелията или така нареченият Индийски тамян. Още
през 1970 г. немски учени
откриват, че тя има терапевтичен ефект, близък до този
на нестероидните противо-

възпалителни средства, съдържащи ибупрофен и ацетилсалицилова киселина.
Произхождащ от Азия,
Джинджифилът има дълга
история като традиционно
противовъзпалително средство. Съвременни изследвания показват, че Джинджифилът има противовъзпалителен, съдоразширяващ
и антитромботичен ефект.
Екстрактът от Джинджифила подобрява кръвообращението и подвижността.
Действа и болкоуспокоително.
Продуктът ForFlex, от серията Botanic, съчетава трите съставки (Растителен
глюкозамин, Босвелия Серата и Джинджифил), предоставящи на организма от
една страна основен градивен елемент за ставите, а
от друга – мощни противовъзпалителни и болкоуспокоителни средства, които са
лишени при действието си
от нежеланите странични
ефекти на повечето нестероидни противовъзпалителени медикаменти. Продуктът не съдържа животински продукти, оцветители и
консерванти!
можете да намерите
в аптеките и онлайн
на www.botanic.cc.
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Беше обесен, а остана
във времето вечно жив. Беше един от многото синове
на скъпото си отечество, а
остана единствен. Преследван и гонен, но обичан и чакан от всички. Казваха за него, че е опасен за родината си, но селяните прости му се
кланяха като на
светец.
Ако искаме
да назовем честността, обичта и
себеотрицанието – казваме
просто Левски.
Ако искаме да
изобразим нетленната любов
към него, виждаме деца и жени, старци и мъже в мрачния
февруари около една бесилка черна, грозна и зловеща
като гарваново
грачене. Чуваме плач, вой на
вълци и псета, но забелязваме юмруци, готови да се стоварят всеки миг върху похитителите.
Беше взел в ръцете си народните работи, гледаше ги
и уважаваше повече от всичко. И от себе си дори. Като
всички мъже и той си имаше свое верую – „Ако спечеля…”, безвъзвратно го оставяше на отечеството си. „Ако
загубя…” – всичко поема-

З

а гостуването на
Левски в Медово
говорят спомени,
запазени у наследниците на поп Антон. Заех се да проуча рода
на майка ми по майчина линия. Прослушвах и записан на лента
разказ на Кера Илиева Антонова - внучка
на поп Антон и наймалка дъщеря на найголемия син на дядо
- поп Илия. Между
многото неща, които тя разказва за семейството си, вмъква
думите: „Забравих да
кажа, че когато Левски дошъл у дома, той
подарил на баща ми
сребърно кръстче със
златно топче в средата. Пред това кръстче той ни караше да
си казваме вечерната
молитва.”
Като чух тези думи,
аз подскочих. Спомних си посещението в
с. Медово през 1954 г.
Говорихме с майка ми
за предстоящото им
заселване в Чирпан.
Тя отвори раклата и
извади бяла, почти
пожълтяла кърпичка, свита на възел,
отвърза я и ми подаде малко сребърно кръстче със златно топче в средата и
каза: ”Когато те родих
(1929 г.), дядо ти Ге-

ше върху себе си. Останал
от детството с неволи, искаше да избави цял народ от
неволи. Ако успееше делото му, решил бе да не царува, а да отиде другаде със
словото, револвера и камата да върши онова, което бе-

ше правил в поробеното си
отечество.
Силните мъже си имат
свое верую.
Даваха злато за главата му. Злато свобода не даряваше, а той говореше за
бунт и за свобода – дръзнал
бе да събаря робството не с
голи ръце, а с ръцете народни, мечтал да ги види свити в
пестник като една. Беше невидим – кракът му стъпи по

цяло Българско, посрещаха
го като скъп и най-желан и
очакван гост. Свободата беше неговата проповед. Бе
прям и честен, искаше да му
кажат „кривиците”, а и той –
техните, защото работеха за
отечеството си.
Предрешен, вървеше с
потерите, когато го търсеха,
и казваше, че сега пътят е
най-чист. Вярваше в звездата си, защото знаеше кекавостта на турската полиция.
Безстрашно удряше плесница на шпионите, уверен, че
„мазниците” не са способни
на големи и трайни дела. Безстрашен беше до безразсъдство, но се плашеше не за себе си, а за съдбата на делото, което вършеше всякога
и навред. Какъв мек поглед
имаха сините му очи, но изгаряха с пламъка си предателите! Неспокойният му глас
се разнесе твърдо и решително, за да го извиси до пиедестала на вечните.
Беше в един мразовит зимен ден на февруари.
Беше близо край София.
Плачеше цял народ, ридаеше България, скърбеше природата. На бесилото
Апостола не погина – на бесилото славно Левски възкръсна! Не, не си загинал! Ти
вечно си бил жив! Безсмъртните не умират!
Силните мъже имат свое
верую и остават завинаги
във времето. Завинаги в народната памет.
стоян калПуШков

Поезия

13.II. - 19.II.2019 г.
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Виси луна като огромна крина.
Но пълна не със жито, а със жар.
И свети ярко ханчето в Къкрина,
превърнало се сякаш във олтар.

Със пръст един страхливец те посочи.
Предателят е винаги такъв.
Ти онзи плет, Василе, не прескочи,
но скокът ти бе истински, на лъв!
Летиш над векове и над години.
Че времето над тебе няма власт!
Заситил своя глад със две маслини,
по-жив от живите си ти сред нас!
Изправи се за делото пред гроба.
По дяволите пустата съдба!
Че бе докосвал с устни в късна доба
кръстосания револвер с кама.

Не те ловят бесило и секира.
Блести, не гасне твоята звезда!
Че Ботев го изрече: „НЕ УМИРА
ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ
ЗА СВОБОДА!”
генчо ЗлаТЕв

Ïлеñниöата на
Äÿêона

Кълнем се още в святото ти име,
бесилото в съня ни се люлее,
предателят присъда страшна има –
от нас презрян, сред нас да си живее.
Сами ще му потърсим оправдание,
ще опростиме грешна му душица,
а бяхме от народа си избрани
да му ударим твоята плесница…
Но кой е днес предателят сред мрака
и кой – пастир на стадо и държава?
Не знаем вече кой държи байрака
и кой от нас плесница заслужава.
георги ДраМБоЗов

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ ÅДÍÎ ÊÐÚÑÒЧÅ
ньо дойде да ни види.
Остана доволен, че съм
те кръстила на баба ти
Слава. Извади от пояса
си кесийка и вместо
парà сложи до главата ти това кръстче, като каза, че то било на
баба ти и името вървяло с кръстчето.”
От няколко години
си задавам въпросите: При какви обстоятелства е подарено?
Дали е същото, за което говори леля Кера?
Как е попаднало у дядо
ми? Според мен Левски, посещавайки дома
на поп Антон, е подарил на 6 г. Илия и 3 г.
Слава кръстчета.
Вероятно е шестгодишният Илия да помни това посещение и
после да разказва за
него. Може да се предположи и сам поп Антон да е говорил откъде и как кръстчето е
попаднало в дома им.
В преклонението пред
величието на Апостола дядо е задължавал
децата си да се молят
пред скъпия дар. Даскал Илия продължил
традицията в семейството, за която споменава дъщеря му Кера.
Кера Илиева е роде-

на през 1914 г. и умира
през 1993 г. Тя споделя спомени за времето между 1920-1934 г.,
когато се омъжва в с.
Съединение. Баба ми
Слава умира през 1913
г., преди да се роди леля Кера,
и кръстчето
не е могло
да
премине от
Илия
у дяд о
Г е ньо
през
1929
г. От
гореказан о т о
се разбира, че
става дума
за кръстче,
дарено лично на
баба ми Слава.
Около 1898 г. баба ми си е направила
снимка с първородната дъщеря Златка. На
снимката личат наниз
от сърце и малко кръстче. Поради ранната си
смърт баба ми не е могла да предаде на децата си ярки спомени

от бащината си къща.
Как е попаднало
кръстчето в дядо ми Геньо? Аз мисля, че това е
станало през октомври
1912 г. Обявена е Балканската война и мъжете са призовани
на фронта. По
стародавна
традиция
при раздяла съпругата
с кръст е н
знак е
връчв а ла талисм а н
на мъжа си,
който
да го пази от злото. Вярвам,
че баба ми е
спазила традицията и кръстчето от врата й се озовало в кожената кесия на дядо ми.
Така то тръгнало по пътищата на трите войни.
Баба Слава умряла
през август 1913 г., като
оставила деца сираци.
Дядо Геньо научил за
нейната смърт в Чирпан. Издал униформа-

та. Бос, тичешком изминал 25 км до Медово. Когато пристигнал
на гробището, погребението било извършено.
Следователно той не
могъл да върне кръстчето на починалата и
то останало у него.
Леля ми Злата Генева
разказва: „Левски бил в
Медово и трябвало да
замине за Верен (Садъклии). Наел се Найден
да го преведе. Наговорили се, че ще идат да
копаят лозе. Сутринта
Левски и Найден грабнали три мотики и торби с хляб. Булка Найденица сложила люлката
с детето на гърба и поели по стръмния път за
Верен. Срещнали пътник и той им казал, че
горе на върха има конни заптиета. Левски наредил на Найден да се
върне с едната мотика и след време да ги
последва. А той, натоварен с двете мотики и
торбата, поел с жената
към върха. Минали покрай заптиетата, които,
увлечени в приказки,
не обърнали очи към
минаващите „съпрузи”.
В преданията, които изложих, се говори, че Левски е посе-

тил Медово през велики пости. Аз свързвам това посещение с
отбелязаното в личното му тефтерче: ”Горно Белево - 2 гроша”
„9 март 1872 г. - Чирпан - 2 дни - 3 гроша”.
Единственият син
на Слава Антонова е
Антон Генов Биков учител, писател и летописец на с. Медово.
От патриотични подбуди 5 г. като учител
отдава сили за приобщаване на добруджанци към майката
родина.
Останалите внуци
и правнуци живеят с
преданията за В. Левски и носят добродетелите на рода: скромност и всеотдайност
в работата като учители, лекари, а в поново време - като инженери, икономисти и
военни.
Кръстчето остава за
мен и ще го предам
на внучката си Слава.
Нека върви с името,
както е казал дядо ми.
Кръстчето тежи 0,83 г,
височина – 25 мм, широчина – 15 мм. Топчето имитира злато.
славка игНаТова,
с. Медово

Писмата
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Радости и болки

Дъщерята на Гала страда от
Èñêàì äà äàì áàùà тежка
ñè â ñòàð÷åñêè äîì болест
СПоДелете С наС

Здравейте приятели,
пиша ви, за да споделя проблема с моя баща, защото видях, че на
страниците на вашия
вестник правите дискусия по въпроса „трябва
ли децата на гледат родителите си”.
Никога не съм мислела с добро
за хората, които изпращат родителите си в
старчески дом.
И дори и за момент не съм си
представяла, че
аз самата може
да сторя подобно нещо. Но напоследък се замислям да дам
баща ми в такъв
дом.
Майка ми почина отдавна, бях още млада
и баща ми остана сам.
Сега е вече на 85 години, тежко болен е. Найстрашното е, че има
силна деменция и не
разбира какво прави.
Аз съм единственото
му дете и досега се грижех сама за него. Вдо-

вица съм от 10 години и
имам две омъжени дъщери.
Всеки ден ходя при
баща ми, някога и по
два пъти. Но той става
все по-безпомощен, на
моменти не помни абсолютно нищо, включително и това, че съм му

дъщеря.
Проблемът е, че той
няколко пъти предизвиква пожар в къщата
си. Благодарение на съвестните му съседи не
се случи непоправимото. Нося му храна, но
въобще не яде, а я изхвърля в кофата. После
ми се кара, че съм иска-

ла да го уморя от глад.
Навремето той имаше голяма любов, една
жена, която също е на
неговите години. Баща
ми я издирил по някакъв начин, говори с нея
по телефона всеки ден,
трупа огромни сметки
за тези разговори. На
всичко отгоре ходи
до пощата и й изпраща пари, за да
й помагал
финансово, защото живеела много бедно.
Признавам си, че
вече не
мога да издържам на
напрежението. Мисля
си, че няма нищо лошо в това да го дам в
старчески дом. Как мислите вие, какво бихте
ме посъветвали?
Таня
ЙорДаНова,
софия

×óâñòâàì ñå ñàìîòíà

Дъщерята
на Гала – Mари,
страдала от дете от рядка болест на ставите, заради която
било изключително важно да
няма колебания
в теглото. Tв водещата строго
следяла xраненията й и й забранявала да яде каквото й
падне, защото било изключително вредно за здравето й. Самата Mари признава, че често оставала гладна и живеела на непрекъсната диета, но нямала друг
избор, особено след като

преди две години болестта й я вкарала в болница.
Tогава щерката на водещата преживя сложна операция, след като получила
проблем с рамото. Xирургическата интервенция била няколкочасова и изпра-

вила майка й на нокти.
„Операцията беше
доста тежка, защото Mари е с една слабост на съединителната тъкан. Още
като малко дете й се вадеше лакътната става.
Спомням си как веднъж
щеше да падне, аз я xванаx за ръката и тя й се
извади. Беше ужасяващо.
Има лабилност на ставите", разказва за проблемите на детето си Гала. Πо
време на операцията xирурзите xванали тъканта на Mари със специални скоби, които държали
ставата й да не излиза от
гнездото си. Bъзстановяването на момичето било
изключително трудно и се
наложило Гала да я гледа
досущ като бебе, защото в
продължение на месеци тя
била обездвижена с шина.

Алекс Сърчаджиева разчита
на приятелки

съсипаната
от
смъртта на мъжа си
иван ласкин алекс
сърчаджиева се опира на своите приятелки в най-тежкия период в живота си.
Тя била под неотлъчните грижи на
близката си приятелка Денислава, която е
лекар по професия.

Докторката бдяла
денонощно над опечалената актриса и й
помагала да се грижи
за дъщеричката й от
иван – второкласничката софия.
Денислава спяла в
апартамента на александра и иван, защото
след като той издъxнал, сърчаджиева се
страxувала да нощува
сама. освен това я отменяла във всички битови занимания, а първите дни след кончината на екранния Bаско
да гама от село рупча
вдигала личния й телефон, защото звънял непрестанно.
Д-р Денислава ангелова всъщност се запознала с алекс покрай

иван. Hейните родители били изключително
близко приятелско семейство с актьора, а
във времето тя успяла
да създаде топли отношения и с половинката му.
Другият човек, който давал кураж на скърбящата сърчаджиева,
била вдовицата на Чочо Πопйорданов – Даниела. Tя беше неотлъчно до алекс и на погребението на ласкин.
B този толкова тежък момент от живота си алекс разбрала,
че има истински приятелки. Tя няма на кого
другиго да се опре, тъй
като майка й почина, а
баща й продължава да
неxае за нея.

Múæúò ía Ïaòpaøêoâa
yäapè Cëaâè

Пиша ви, за да излея душата си
и да ми олекне.
Може би не съм само аз, сигурно
има и други хора, които имат човек до себе си, но в същото време
се чувстват самотни. Аз съм млада
жена, майка ми и баща ми са ваши
абонати и затова реших да ви пиша с надеждата да ми дадете съвет.
Заедно сме с едно момче, предстои
ни сватба, но не знам дали искам
всичко това. Живеем с неговите родители, но майка му е доста груба
жена и се бърка във всичко. Непрекъснато му дава съвети и той
ги изпълнява - да, но много пъти
те са против мен. Няма ден, в който да не се караме. Той е изцяло
обсебен от работата си и все няма
време за мен. Тръгва сутрин и се
прибира късно вечер, ходи и непрекъснато в командировки. Не излизаме никъде, нито по ресторанти, нито на почивки или на срещи

с приятели. Разбирам, че няма как
всичко да върви по мед и масло,
но това е прекалено. Не ми показва с нищо, че съм важна за него.
Поставя всички и всичко на първо
място, но не и мен. Добре че работя и така минава голяма част от
деня. Споделям тези проблеми с
приятелки и те ме съветват да го
напусна. Щом още отсега е такъв,
значи нещата ще стават по-лоши,
ми казват и ме съветват да се разделим. Но аз се двоумя. И ако ме
питате защо не прекратя всичко това, не мога да ви отговоря. Не знам
защо си го причинявам и защо ще
се омъжвам и ще раждам деца на
този човек. Кажете какво да направя, след като той ми заяви, че работата е по-важна от мен и от тук
нататък ще е така, а това не спира да ме измъчва.
р. к., Пловдив

Иво Димитров не пропуска да унижава Слави Tрифонов, когато му се отдаде такава възможност!
Наскоро скандалът около думите
на Иван Гарелов за Светослав Иванов, че е циганин, се разрасна в „Шоуто на Слави“. Съпругът на Kристина
Πатрашкова веднага реагира и нападна Слави Tрифонов, когото по принцип ненавижда. Hеговата неприязън
към Дългия личи по всичките му изказвания в мрежата.
„B часовия пояс за чалга на Би Tи
Bи, наречен Шоуто на Слави, журналистът Светослав Иванов беше обявен за циганин от Иван Гарелов. Бившият водещ на „Πанорама“ очевидно
вече изпуска масло. Слави Tрифонов
не реагира. Tази липса на реакция не
ме изненадва. Bпрочем Tрифонов отдавна реагира единствено на пари и
на долнопробни кючеци. B такива случаи даже прави нещо, което някои наричат пеене. Bъпрос на слуx и възприятия. Едно е сигурно - след случката
в часовия пояс на чалгата вече няма

нужда Слави да се напъва, за да се прави на борец срещу фалшивите новини
и на радетел за свободата на словото. И
неговата Bанка няма да му повярва. Kолкото и глуповато да изглежда“ – написа
Иво Димитров.
Πрави впечатление, че той удря Слави по слабото му място, а именно пеенето. Шоуменът много държи да се води добър певец, но не всеки го възприема като такъв.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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- Как да ти
кажа... Аз съм
балкански националист.
Стотици пъти
съм го казвал –
Балканския полуостров го
няма никъде
по света. Найдоброто място за живеене
и създаване на култура и ценности е този
полуостров, на който
живеем. Никъде другаде
не може да се живее така. Никъде няма такава
близост между хората.
Няма такова приятелство, този комшулук.
Всъщност от това човек живее. Дъщеря
ми е в Канада.
Беше актриса, сега е
медицинска сестра.
Никои
о т
нашите актьори и
актриси, които по
време на
ранната демокрация напуснаха страната с убеждението,
че ще направят чудеса,
никой не направи нищо.
Работят по ресторанти, карат таксита,
разхождат кучета.
- какво ни е приготвило бъдещето?
- Това, което съм научил, докато съм се образовал, а и от живота,
все пак доста време вече съм на този свят, ме
е убедило, че световната икономика не познава безкрайни кризи.
Безкрайни кризи няма.
Всяка криза има начало, следва едно падане
(ние обаче падахме много дълго, прекалено дълго), след това се стига
до твърда почва, там се
спира, това е стагнацията и после по
закон Божий и по икономическите закони, това са обективни закони и не зависи нищо от това как
се казва министърпредседателят, започва движението
нагоре. Ние нямаме
друг път. Това е пред
нас. Пред нас е по-доброто. Но повтарям
- не става бързо. А аз
съм вече възрастен и
не мога да чакам до
безкрайност.
Големият актьор
не дочака по-доброто тук и преди
пет години отиде в подобрия свят при любимата си Лиляна. Остави
ни примера, спомена и
„Йована”.
иван васЕв

Джоко росич ни напусна преди 5 години на 21 февруари. Пак през февруари, на 28, но преди 82 г. идва на този свят в сръбския град крупан. В българия е от 1951 г. През 1956 г. завършва Вии “к. маркс”. и 18 години е журналист в бнр. Владее пет езика, пише поезия (според познавачите хубава),
вае миниатюри от камък, събира колекции от ножове и ятагани. Докато
един ден някой казва на режисьора любомир Шарланджиев, който търси
изпълнител за новия си филм, да погледне човека, който седи срещу него.
и се започва... 120 роли в киното, 30 от тях за унгарското. Живот пред камерата. “без любов няма нищо”, казваше големият артист.

От стр. 1
А когато след години
разговаряхме, за сетен
път се убедих, че с големите се говори лесно, приятно, мъдрата
им приказка завладява. Казвам му,
че името
му е синоним на
истински
мъж. Мълчи, пали
цигара и
контрира.
- България е
пълна с
истински мъже.
Просто
когато
човек ходи, когато се среща с хората, трябва да отвори широко
окото и да гледа. Има
една наложила се приказка – всички са маскари, всичко пропада, нищо не е добре. Аз другояче гледам на страната
си. Непрекъснато се срещам с хора и не виждам
лош човек. Сигурно има,
как да няма, навсякъде
има. То ако няма, Америка например, към която
се стремим, ще закрие
затворите. На нас постоянно ни натякват,
че тук има престъпност, че тук е...
Не разбирам защо
трябва да бъдем черногледи. Около мен има хора с най-различни професии, които си вършат добре работата,
гледат си семействата, децата, къщите им
са на място.
Припомям му „Йовано...”, „Аз съм българче”,
къщичката с две липи,
онова, което ни прави
българи, и опитите на
някои днес да ни заличат корените.
- Аз съм категорич-

но против това. Човек
е свързан със земята,
откъдето му е коренът.
Да, срещал съм хора, които казват – на мен ми
е добре там, където ми
плащат добре. Толко-

ва по-зле за тези хора.
Преди години участвах
в едно предаване на Хачо Бояджиев – “Полет
над нощта”. Предава се
по сателита, може да го
следиш от всяка точка
на планетата. По телефона, по интернет
се свързват от различни страни и аз говоря с
тях.
Обажда се някаква
жена, май беше от Австралия, и аз я попитах:
“Не ви ли е малко мъчно
за вкъщи, за България?”
Каза: “Да, ама в България
е неуредено, в България е
мръсно, има много проблеми. Ако някога се пооправят нещата, мога
и да си дойда.”
Казвам: „Вие чувате
ли се какво говорите?
Значи ние, които сме
тук, да се впрегнем в каруцата, да я теглим, да
я измъкваме от калта,
да оправим всичко и вие
после да дойдете на метеното? Не ви ли е малко неудобно, питам?”
Темата за тези тук, за
онези там, за глобализа-

цията и патриотизма е
болезнена поне за нас,
„аборигените”. Може би
затова се вкопчваме в
хората, носиите и автентичната народна песен.
А за младите май са архаични понятия. Не, това са вечни понятия,
без да се пали, но категорично, заявява актьорът.
- Били са, днес са и
ще бъдат и утре. Защото
светът може да се обединява, да се интегрира, но в този интегриран свят никой не забравя откъде е. Никога. Нито аз, нито който и да е.
Имал съм възможност
да посетя много страни, не като турист, та-

кава ми е работата. Няма такава страна, в която някой да каже, “ние
нямаме минало, нямаме
своя култура, ние сме в
общата култура и минало на Европа или света”.
Няма такова нещо. Няма такъв филм и
никога не е прожектиран. Човек
и да иска да избяга от корените си, не може.
Затова и се казват корени, защото от тях не
може да се бяга.
- Първия урок
по патриотизъм съм чул от
нея, продължи
актьорът. И не
така – “Деца,
днес ще ви говоря за патриотизма”. Беше
много студена
зима. Беше ужасен студ, пукаше дърво и
камък. Равнина, континентален климат. Зиме са жестоки студове,
лете – убийствен пек. В
класната стая бумте-

ше печката, госпожата
влезе (вкъщи беше мама, а тук – госпожата)
и каза: “Деца, станете
от чиновете и застанете до прозорците”.
Отидохме до прозорците. “Кажете ми какво
виждате?” Висулки от
покривите, сняг, всичко побеляло. А долу на
пътя – врабчета.
Минавали волове, коне и оставили своите биологични отпадъци.
И врабчетата
ровят.
Всичко
друго е
п о д
снега.
Тя каза: “Днес
бих искала да поговоря с вас за тези
врабчета. Погледнете ги! Страшно им е студено.
Много им е студено. Но те стоят
тук. Тук и ще останат. Има и други птици. Които
идват, стоят при
нас през лятото и
след това си отиват. А тези стоят
тук и зима, и лете.
Защото това е тяхна земя, те тук са
се родили.” Тя не ни говореше нито за царе, нито за крале, връщаше
се години назад Росич.
- а смяташ ли, че
има понятие национален характер. и кое е
отличителното за нас,

или лош.
- Защо? и хората, и
народите имат добри
и лоши черти.
- Не! Не е така. Ще ти
дам пример. Присъствах в Полша, Варшава,
на едно събитие. Точно
в 12,00
ча-

българите?
- Съществува. Но
знаеш ли, когато се определя характерът на
една нация, не може да
се каже, че той е добър

можем да направим.
- и все пак – посетил
си доста страни, работил си с различни хора, видял си различни
народи...

са
градът замря. Всички
коли спряха. Кой където се намираше, заключи колата си и си тръгна. Бях в центъра, във
висок хотел и наблюдавах. На другия ден питам колегата (снимахме филм) какво става.
Каза, “вдигнаха цената
на бензина и...” Поляците протестираха и свалиха тази цена. Добре,
казвам, ако трябва да
мине линейка, пожарна,
полиция? Няма да мине!
Ама този в линейката?
Той ще умре! Ами ако
точно днес е трябвало да умре, ще умре, ми
отговарят. Ние това не
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На турнира по тенис в София

Триумф за квартета на Норвегия Медведев се окичи с титлата

Норвежките биатлонисти продължиха отличното
си представяне в северноамериканските стартове за
Световната купа. Ден след
победата на Йоханес Тингес Бьо (на снимката) в
индивидуалния старт на
15 км този път норвежците записаха успех в щафетата 4 по 7,5 км при мъжете.
Състезанието отново се
проведе в много студено
време, като термометърът
в канадския зимен център
Кенмор показваше малко под минус 20 градуса.
Битката за златото се водеше основно между норвежците и френския отбор,
а развръзката настъпи на
последния пост, в който за
скандинавците кара Йоханес Тингес Бьо и с безпогрешна стрелба излезе лидер. Така той и съотборниците му Ларс-Хелге Биркеланд, Вестле Кристиансен и Ерленд Бьонтегорд
се поздравиха с успеха, като финишираха за 1:16:36.6
часа и използвани седем
допълнителни патрона.
Изоставането на францу-

зите е 1:10.4 минути (+8 патрона), а на третото място
остана Русия - на 1:48.4 минути и 9 допълнителни патрона. От стартиралите 23
отбора само 13 завършиха.
Българският отбор в
състав Михаил Клечеров,
Антон Синапов, Димитър Герджиков и Владимир Илиев беше затворен

ки 12 допълнителни патрона.
Втори се наредиха норвежките в състав Емили
Калкенберг, Ендрид Тандреволд, Тири Екхоф и
Марте Рьоселанд, които
изостанаха с 30,2 секунди
и използваха 7 допълнителни патрона. Призовата
тройка допълниха францу-

Световният номер 16
Даниил Медведев (на
снимката вдясно) оправда статута си на фаворит и спечели титлата
на тенис турнира от сериите АТР 250 в София,
след като надви на финала Мартон Фучович с
6:4, 6:3 само за 83 минути игра. Юрген Мелцер
(Австрия) и Никола Мектич (Хърватия) спечелиха първата си титла като двойка в турнирите от
АТP. Мелцер и Меткич по-

бедиха Чън-Пън Сие (Тайван) и Кристофър Рункат
(Индонезия) с 6:2, 4:6, 10-

2 за 67 минути на финала
на надпреварата при дуетите в София.

Суперлига по волейбол - мъже – 16 кръг

с обиколка още на втория
пост и приключи участието
си. По-слабо от нашия тим
се представи единствено
Китай. Германската дамска щафета в състав Ванеса Хинц, Франциска Хилдебранд, Денизе Херман
и Лаура Далмайер спечели първото място като преодоля трасето 4 по 6 км за
1:10:16,3 часа, използвай-

зойките - на 41,6 секунди и
12 допълнителни патрона.
Българките в състав Даниела Кадева, Десислава
Стоянова, Емилия Йорданова и Милена Тодорова
заеха 11-ото място с изоставане от 4:45.9 минути,
като употребиха шест допълнителни патрона, като Кадева и Стоянова бяха
безгрешни на рубежа.

Нефтохимик надви лидера

Волейболистите
на Нефтохимик 2010
(Бургас) взеха реванш
за загубения финал за
Купата на България
срещу Хебър (Пазарджик). Възпитаниците
на треньора Николай
Желязков се наложиха вкъщи над "тигрите" от Пазарджик с
3:1 (25:17, 22:25, 25:16,

бедата. За Хебър Венцислав Рагин (4 блока,
2 аса и 69% ефективност в атака) и Брадли Гънтър (1 блок, 1 ас
и 38% ефективност в
атака) реализираха 15
и 14 точки, но и това
не помогна за успех.
Въпреки поражението Хебър остава
начело във времен-

25:23) в едно от дербитата на кръга, играно в пълната зала
"Младост" в Бургас.
Над всички за Нефтохимик бе Николай
Учиков със страхотните 25 точки (1 блок,
2 аса и 56% ефективност в атака) за по-

ното класиране с 14
победи, 2 загуби и 38
точки.
Волейболистите на
Левски изненадаха
вицешампионите от
ЦСКА и ги победиха с 3:1 (28:26, 22:25,
25:17, 25:23).
Волейболният отбор на Марек Юнион Ивкони (Дупница)
прекъсна черната си
серия от пет поредни
загуби и записа едва

Първенство на планетата по ски в Оре

Холденер защити титлата си
Швейцарката Уенди Холденер (на
снимката) защити световната си титла в алпийската комбинация на световното първенство по ски-алпийски
дисциплини в Оре (Швеция). 25-годишната Холденер, която спечели
златото в същата дисциплина през
2017 година в Санкт Мориц, беше пе-

та в спускането с 1:13.13 минути и даде трето време в слалома от 49.00 секунди, за да триумфира с общо време
от 2:02.13 минути. Швейцарката побе-

ди само с три стотни от секундата словачката Петра Влъхова, която остана
втора и така донесе първи индивидуален медал за страната си от световно
първенство. Холденер беше с равно
време в предпоследната контрола по
време на слалома, но направи страхотно каране във финалната част на
трасето и стигна до победата.
Легендарната Линдзи Вон
приключи великата си кариера с медал. 34-годишната американка се пребори за бронзово отличие в спускането. Тя
бе със стартов №3 и за кратко оглави класирането, но в
крайна сметка се нареди трета
в крайното подреждане. Шампионка стана словенката Илка Щухец с време 1:01.74 мин.
Втора, на 23 стотни от секундата зад победителката, финишира
швейцарката Корин Сутер, а Вон даде време с 49 стотни по-слабо от това на Щухец.

Любослав Пенев сменя Свиндал завърши
Ел Маестро в ЦСКА кариерата си със сребро
ЦСКА-София вече официално има нов треньор и
той е Любослав Пенев. Специалистът бе представен
официално от директора на червените Пламен Марков. Договорът на новия наставник е за 1,5 години.
Помощници на Пенев ще са Пабло Караско, Добри
Митов и Даниел Моралес. "Причината за смяната на
треньора е липсата на достатъчно добри резултати,
които не удовлетворяват ръководството и феновете. Обикновено треньори се сменят поради такива
причини. Няма нещо друго, което да е продиктувало собствениците към тази промяна", обяви Марков
по повод треньорската рокада на Ел Маестро с Любослав Пенев. Новият наставник на ЦСКА-София Любо Пенев стартира със загуба начело на тима, след
като червените загубиха с 0:1 от Етър в генералната
си репетиция преди старта на пролетния полусезон.
Единственото попадение в мача на стадион "Българска армия" вкара Флорент Боджадж 34-ата минута.

Норвежецът Шетил Янсруд стана световен
шампион в спускането на шампионата по скиалпийски дисциплини в Оре,
Швеция. Янсруд
финишира първи с 1:19.98 минута и изпревари само с 0,02
секунди олимпийския шампион в дисциплината Аксел
Лунд Свиндал,
който завърши втори в последния старт в кариерата си. 36-годишният Свиндал, който е
двукратен олимпийски и петкратен световен
шампион, обяви миналия месец, че се отказва от ските след това състезание.

6-а победа в Суперлигата на България.
Момчетата на треньора Виктор Карагьозов
надиграха категорично у дома последния
в таблицата Миньор
(Перник) с 3:0 (25:17,
25:20, 25:22).
Мъжкият волейболен отбор на Пирин
(Разлог) записа 8-а победа, след
като надигра у дома
Черно море (Варна)
с 3:1 (25:18,
25:20, 18:25,
25:19).
Волейболистите на
Добруджа
07 (Добрич)
постигнаха
своята 10‑а
победа
в
Суперлигата на България, след
като се наложиха вкъщи над Дунав (Русе) с категоричното 3:0 (25:22, 25:17,
25:17). Волейболният
отбор на Монтана записа 4-а поредна и
общо 11-а победа в
Суперлигата на България. Момчетата на
треньора Даниел Пеев обърнаха и надиграха като гости слабака Дея спорт (Бургас) с 3:1 (21:25, 25:17,
25:12, 25:22).
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Най-гледаните

БСТВ - Българска свободна телевизия
Сряда, 13 февруари
05.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова (п)
07.30 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 Сянката на Елена, сериал
- 19 епизод
11.40 Документален филм
12.30 Новини
13.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.50 Сянката на Елена, сериал
- 19 епизод (п)
16.40 Любими български
филми - Матриархат (п)
/1977 година/
18.30 Новини - централна емисия
19.00 Историята - свободен
поглед с водещ Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня с водещ Александър Симов
20.30 Любимите български
филми - Хитър Петър
/1960 година/

ПЕТЪК, 15 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Мръсна игра” – с уч. на
Никълъс Кейдж, Никол
Кидман, Кам Жиганде,
Даш Михок и др.
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 17 сезон
00.30 „Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

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

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ - Изпепелени от слънцето
(Русия)
00.50 Новини - късна емисия
(п)
01.00 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 Историята - свободен
поглед с водещ Александър Сивилов (п)
Четвъртък, 14 февруари

18.30
19.00
20.00
20.30
22.00
22.20
00.30

филми - Хитър Петър (п)
/1960 година/
Новини - централна емисия
Студио Икономика с водещ Нора Стоичкова
Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
Любимите български
филми - Невероятна история /1964 година/
Новини
Киносалон БСТВ
Новини - късна емисия
(п)
България се събужда с
водещ Стоил Рошкев (п)
Студио Икономика с водещ Нора Стоичкова(п)

05.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова (п)
07.30 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.40 Документална импресия
10.50 Сянката на Елена, сериал
- 20 епизод
11.40 Документален филм
12.30 Новини
13.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.50 Сянката на Елена, сериал
- 20 епизод (п)
16.40 Любимите български

01.00

СЪБОТА, 16 февруари
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Бетовен 3” – с уч. на
Джъдж Рейнхолд, Майкъл Чиколини, Михаела
Гало, Франк Горшин,
Джейми Марш, Джулия
Суини, Джо Пихлър и др.
15.00 „Хиляда думи“ – с уч.
на Еди Мърфи, Кери
Уошингтън, Клиф Къртис,
Джон Гейтинс, Кларк Дюк
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 „Дух в броня” (премиера)
– с уч. на Скарлет Йохансон, Жулиет Бинош,
Каори Момой, Такеши
Китано, Пилу Асбек, Майкъл Пит, Сам Райли и др.
22.10 „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.
00.15 „Хиляда думи “ – с уч.
на Еди Мърфи, Кери
Уошингтън, Клиф Къртис,
Джон Гейтинс, Кларк Дюк

и др. /п/
02.10 „Невинна разходка” – с
уч. на Дженифър Финигън, Сам Пейдж, Лини
Евънс и др.
04.40 „Бетовен 3” – с уч. на
Джъдж Рейнхолд, Майкъл Чиколини, Михаела
Гало, Франк Горшин,
Джейми Марш, Джулия
Суини, Джо Пихлър и др.
/п/

СЪБОТА, 16 февруари
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Звездни срещи – Кан
2019”
09:15 Телемаркет
09:30 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
10:00 „Денят на живо” /п/
11:00 „Спорт в обектива”
11:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива”
01:00 НОВИНИ /п/
01:30- 07:00 Повторения

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

04.00

Петък, 15 февруари
05.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова (п)
07.30 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 Сянката на Елена, сериал
- 21 епизод
11.40 Документален филм
12.30 Новини
13.00 Следобед с БСТВ с водещ

НЕДЕЛЯ, 17 февруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Кучетата на приятелите
ми” – с уч. на Ерика
Кристенсен , Джеръми
Гуибалт, Емили Холмс,
Терил Ротъри, Джойс
Деуит и др.
14.15 „Съкровено желание”
(премиера) – с уч. на
Джеси Шрам, Люк Макфарлан, Маркъс Роснър,
Ивон Чапмън и др.
16.00 „Нора Робъртс: Точно по
пладне” – с уч. на Иван
Сергей, Емили дьо Равин,
Сибил Шепърд, Брайън
Маркинсън, Тай Олсън
18.00 „Мис Пепеляшка” – тв
риалити
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Смокинг” – с уч. на Джеки Чан, Джейсън Айзъкс,
Джеймс Браун, Питър
Стормеър, Дженифър
Лав Хюит
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Български

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.50 Сянката на Елена, сериал
- 21 епизод (п)
16.40 Любимите български
филми - Невероятна история (п) /1964 година/
18.30 Новини - централна емисия
19.00 В обектива с водещ Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 Любимите български
филми - Любимец 13
/1958 година/
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.00 Новини - късна емисия
(п)
00.30 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев (п)
01.00 България се събужда с
водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 В обектива с водещ Валерия Касиян (п)
Събота, 16 февруари
05.00 Следобед с БСТВ с водещ
Елена Пенчукова (п)
08.00 Музика
22.00 „Билет за отвъдното”
(премиера) – с уч. На
Лиъм Нийсън, Дейвид
Харбър, Дан Стивънс и
др.
00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
00.50 „Нора Робъртс: Точно по
пладне” – с уч. на Иван
Сергей, Емили дьо Равин,
Сибил Шепърд, Брайън
Маркинсън, Тай Олсън
03.40 „Кучетата на приятелите
ми” – с уч. на Ерика Кристенсен , Джеръми Гуибалт, Емили Холмс, Терил
Ротъри, Джойс Деуит и
др. /п/
05.20 „Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 18 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
ТВ шоу, нов сезон
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 18 февруари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Бизнес и икономика” /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения
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тв програми
08.30 Общество и култура (п)
09.30 Любимите български
филми - Любимец 13 (п)
/1958 година/
10.40 Сянката на Елена, сериал
- 22 епизод
11.30 Студио Икономика с водещ Нора Стоичкова (п)
12.30 Новини
13.00 Червен картон - спортно
предаване с водещ Кирил Веселински (п)
14.00 Фолклорна музика
14.30 Професия Турист - Сицилия 3
15.00 Цветен следобед - избрано от следобедния блок
през седмицата с водещ
Елена Пенчукова
16.30 В обектива с водещ Валерия Касиян (п)
17.30 Сянката на Елена, сериал
- 22 епизод (п)
18.20 Музика
18.30 Новини - централна емисия
19.00 Седмицата с Велизар
Енчев
20.00 Любимите български
филми - Борис I - По21.00 „Шеф под прикритие” –
риалити, нов сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 17 сезон
00.30 „Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон /п/

22.00
00.00
00.30
01.30

03.00
04.50

кръстването /1985
година/
Киносалон БСТВ
Новини - централна емисия (п)
Седмицата с Велизар
Енчев (п)
Цветен следобед - избрано от Следобед с БСТВ
през седмицата с водещ
Елена Пенчукова (п)
Игрален филм - Човешки
капитал (Италия, Франция) (п) /2013 година/
Музика

Неделя, 17 февруари
05.00 Игрален филм - Ордата
(Русия) (п) /2012 година/
07.10 Фолклорна музика
07.30 Документален филм
08.00 Музика
08.30 Историята - свободен
поглед с водещ Александър Сивилов (п)
09.30 Професия Турист - Сицилия 3 (п)
10.00 Шевица - фолклорно
предаване
11.00 Сянката на Елена, сериал
- 23 епизод

23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
05.20

(премиера) – риалити
сериал
Новините на NOVA
„Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 17 сезон
„Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон
„Докоснати от слънцето”
– сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон /п/

11.50 Документален филм
12.30 Новини
13.00 Любимите български
филми - Борис I - Покръстването (п) /1985
година/
15.00 Цветен следобед - избрано от следобедния блок
през седмицата с водещ
Елена Пенчукова
16.30 В обектива с водещ Валерия Касиян (п)
17.30 Сянката на Елена, сериал
- 23 епизод (п)
18.20 Музика
18.30 Новини - централна емисия
19.00 Общество и култура с
водещ Иван Гранитски
20.00 Любимите български
филми - Борис I - Слово
за буквите /1985 година/
22.20 Киносалон БСТВ

00.30
01.30
02.30
05.20

– сериен филм, 17 сезон
„Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон
„Докоснати от слънцето”
– сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Нощна смяна” – сериен
филм, 4 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 21 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 17 сезон
00.30 „Нощна смяна” – сериен

ВТОРНИК, 19 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”

СРЯДА, 20 февруари
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 2 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
ТВ шоу, нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 6 сезон
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”

ВТОРНИК, 19 февруари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Другото лице” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3” /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

СРЯДА, 20 февруари

ЧЕТВЪРТЪК, 21 февруари

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

06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения
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петък, 15 февруари
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 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 15 февруари
10:30 Истинският Родриго - 72
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 103 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 45 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 45 еп. - Сериал
03:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
03:30 Истинският Родриго - 72
еп. - Сериал
04:15 Сладка тайна - 103 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 15 февруари
08:00 Новости
08:30 «Сегодня 15 февраля. День
начинается» (6+)
09:00 «Модный приговор» (6+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
13:00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 «Главная роль» (12+)
22:05 «Вечерний Ургант» (16+)
22:55 Премьера. Леонид Барац,
Александр Демидов, Камиль
Ларин, Ростислав Хаит в
комедии «О чём говорят мужчины. Продолжение» (16+)
00:40 Екатерина Федулова, Евгений
Цыганов, Ирина Рахманова,
Татьяна Кравченко в фильме
«Питер FM» (12+)

7

Най-гледаните
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
събота, 16 февруари
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
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повтоСъбота, 16 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и

рение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 17 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“ - поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за времетоповторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение
Байрактаров
Неделя, 17 февруари
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Лъжливи рими - сериал
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Лъки и неговата команда
- 13 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Делници - с Николай
Колев

02:05 Всеволод Абдулов, Михаил
Поляк, Владимир Носик,
Светлана Крючкова, Борис
Чирков в фильме «Жили три
холостяка» (12+)
04:40 Николай Ерёменко в фильме
«31 июня» (6+)
05:00 Новости
05:10 «31 июня» (6+)
Събота, 16 февруари
05:10 «31 июня» (6+)
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
07:55 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 К юбилею актёра. «Николай
Ерёменко. На разрыв сердца»
(16+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Идеальный ремонт» (6+)
12:35 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
15:15 Комедия Леонида Гайдая
«Спортлото-82» (0+)
16:55 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
18:35 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)

Български

вторник, 19 февруари
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 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /на живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване /на живо/
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов /
на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.30 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио

сряда, 20 февруари
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /на живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване /на живо/
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване /на
живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
00.30 Дискусионно студио”/
повторение/
01.30 “Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - /повторение /
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов /
повторение/
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт /
повторение/
06.45 Дискусионно студио”/
повторение/

четвъртък, 21 февруари
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – /повторение /
16.30 Паралакс – /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт /на
живо/
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков /на живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение /
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /
03.00 “Първото благо“ - /повторение /
04.00 “Край Босфора“ /повторение/
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
повторение /
05.45 Дискусионно студио”/
повторение/

Понеделник, 18 февруари
10:30 Истинският Родриго - 73
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 104 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 73
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 104 еп. Сериал
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Не се страхувай! - с Васил Василев
06:30 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 19 февруари

Сряда, 20 февруари
10:30 Истинският Родриго - 74
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 105 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 74
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 105 еп. Сериал
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 21 февруари
10:30 Истинският Родриго - 75
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 106 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 75
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 106 еп. Сериал
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Делници - с Николай
Колев

Неделя, 17 февруари

09:00
09:20
10:10
11:00
11:15

13.II. - 19.II.2019 г.

понеделник, 18 февруари
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия /на живо/
12.45 Алтернативи – /повторение /
14.15 Паралакс - /повторение /
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - /повторение /
16.00 Първото благо /повторение /
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /на живо/
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване /на живо/
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски /повторение /
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 Дискусионно студио”/
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /
03.00 Телевизионен форум /
повторение /
05.00 Облаче ле, бяло – /повторение /
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”/
повторение/

21:50 Премьера. «КВН-2019. Сочи»
(16+)
23:50 Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева
в фильме «Приходи на меня
посмотреть... » (12+)
01:35 Марина Зудина, Николай
Стоцкий, Татьяна Доронина,
Нина Русланова в фильме
«Валентин и Валентина» (12+)
03:10 Татьяна Ташкова, Валентина
Талызина в фильме «Уроки
французского» (12+)
05:00 Новости
05:10 Николай Ерёменко в фильме
«Я объявляю вам войну» (12+)
06:35
06:55
07:25
08:25

тв програми

«Смешарики. ПИН-код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Наедине со всеми» (16+)

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

12:30 Николай Караченцов в фильме «Белые Росы» (12+)
14:10 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
15:00 «Три аккорда» (16+)
16:45 Премьера. «Главная роль»
(12+)
18:25 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI
века (12+)
22:45 Премьера. Павел Деревянко,
Оксана Акиньшина, Ирина
Пегова, Роман Мадянов,
Владимир Толоконников в
комедии «СуперБобровы.
Народные мстители» (12+)
00:15 Денис Никифоров, Ян Цапник, Владимир Епифанцев в
фильме «Спарта» (16+)
01:40 Нонна Мордюкова, Николай
Рыбников, Ольга Прохорова,
Николай Ерёменко (мл. ) в
фильме «Семья Ивановых»
(12+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 «Модный приговор» (6+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 15 февруари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:40 Кто против?
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Петросян-шоу
21:50 Выход в люди
22:55 Алла в поисках Аллы. Х/ф
00:35 2 ВЕРНИК 2
01:25 О любви. Х/ф
02:45 Обет молчания. Х/ф

Събота, 16 февруари
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время.
Суббота
09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Пятеро на одного
11:25 Пешком... Москва.
1980-е
11:55 Двенадцатая ночь.
Х/ф
13:30 Девушка с глазами
цвета неба. Х/ф
16:50 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
19:45 Цветочное танго.
Х/ф
23:20 Романтика романса
00:05 Жена ушла. Х/ф
01:35 Поздняя любовь.
Х/ф
03:15 Выход в люди
Неделя, 17 февруари
04:20 Цветочное танго.
Х/ф
07:35 Сам себе режиссер
08:15 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08:40 Местное время.
Воскресенье

09:20 Сто к одному
10:00 Вести
10:25 Утренняя почта
10:55 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11:45 Смеяться разрешается
14:15 Далекие близкие
15:40 Кузнечик. Х/ф
17:15 Злая шутка. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:30 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде
00:15 Пыльная работа
01:45 Кузнечик. Х/ф
03:10 Далекие близкие

7

Забавни
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воДоравНо: Пеликани.Литератори. Лиман. Тревира. Арал. Тирол. Креда. Апарати. Киви. Ретина. Елит. Ток. Нрави. Омар. Кило.
Скат. Нивалин. Ран. „Българе”. Овада. Ирини. „Рир”. Арили. „Унита”.
Янтар. Кота. До. Пат. Овраг. Село. Бои. ЛАЗ. Вана. Рекс. Тас. Ивета. Торо. Оран. Кав. Ров. Клара. Апетит. Корида. ИЛ. Сакар. Колода. Инат.
„Милан”. Каренина. Галата. Ирак. Вар. Опарин. Таке. Аби. Иво. „Там”.
Пирони. Аланин. Спомени. Алабак. „Лили”. „Орас”. Комари. Ироним.
оТвЕсНо: Обори. Отс. Велико Търново. „Евелин”. По. Лирик.
Лит. Рилке. Алагатор. Димов. Сграда. Астор. Тарама. Калинка. Рогоз.
Арас. Лимес. Пан. Ра ра. Аман. Кратер. Накит. Пик. Митрев.Палати.
Ретинол. Пера. Арам. Следи. Иви. Никола. Иванова. Лик. Ренар. Ати.
Амаду. Тока. Иби. Ера. Алан. Лака. Трапери. Акор. Баки. Ал. Нит. Водевил. Старик. Рак. Рана. Ало. Оратори. Оператори. Иринин. Арат.
Ланитал. „Народен”. Вили. Илитони. Атанасова. Аноним.
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28
малки обяви
0896/803870 – купува нови или много запазени електрически грамофон, газов
пистолет – руски или германски, качествени платове за
два мъжки костюма – светли
десени, мотопед до 50 кубика,
апарат за сънна апнея, лека
кола – съветска, електрическа
резачка за дърва, отоплителна пернишка печка, художествена съветска и руска литература, мъжки кожух от естествена кожа, размер 46-48, Кратка българска енциклопедия –
пет тома, чисто нов руски калпак кожен, пълния фармацевтичен справочник на Крушков
и Ламбрев – седмо или осмо
издание
0898/225564 – за колекционери – продава реставрирани 2 „Симсон” от 1965 г.,
идеални
0893/341496 – продава
спешно нов антидекубитален дюшек
02/8508784 – „Селско декамеронче” – забавно-познавателна книга за село Гълъбник, Радомирско, 19411944 г.
0888/829543 – продава лека кола “Smart”, 2004 г.,
регистриран дизел, разход
4/100 км, автоматик, климатик, нови летни гуми. За лозето – партер, джипче
0896/321902 – продава
черничево буре 30 литра – 50
лв., стъклени черни бутилки с
коркови тапи – 100 бр.
02/8566830, 0887/585240
– продава пружина за легло,
панелна дограма, електромер
и водомер
0725/66476 – продава пералня „Тандор” – нова, запазена
0888/606053 – купувам запазени стари книги на руски
език, печатани преди 1940 г.
02/8566830, 0887/585240
– продавам грамофонни плочи, видео и касети
0878/438599 – продава
инвалидна количка, тоалетен
инвалиден стол на колела, ново родопско одеяло, котленски килим 2,10 на 3 м
0988/762432 – продава
цигулка
0876/002717 – търся работа, дом. С болен мъж съм.
0897/507266 – продава
мерцедес „ВИТО 7+1”, на бензин и газ Спешно!
0888/245413 – продава
метална туба 20 л – 65 лв., 2
пластмасови туби х 10 и 20
лв. – 45 лв., 2 родопски одеяла – х 60 лв./бр., персийски
килим – 120 лв.
0889/993415 – продава
бойлер 200 л неръждаем, 150
лв., бойлер 200 л обикновен,

Обяви
0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

нов – 100 лв., врати за гараж
метални
0898/483353 – продава
джип „Мицубиши-Паджеро
спорт”, дългата база, дизел,
кожен салон с нови зимни гуми. Производство 2001 г., с
малкия данък
0899/707947 – купува лам.
усилватели, музикални инструменти, български електрически китари, синтезатори, ехолани, драм машина и
др. музикални инструменти
Петко Тонев, Видин, к-с
"Химик", бл. 10, вх. Б, ап. 52
- продава шахматни игри, географски карти, значки, речници, медицинска и фармацевтична литература
0899/845628 - продава
симсон, 3 скорости, и шевна
машина "Лучник" - нова
0877/882177 - яке ново, европейско, модерно, от естествена кожа, голям номер - 150
лв., сако мъжко от естествена
кожа, модерно, употребявано
- 50 лв., нагреватели за акумулираща печка - нови, по 5 лв.,
шпилки с диаметър 0,5 до 1
см и дължина 0,5-0,9 м, с много гайки - по 1 лв./бр., световна суперенциклопедия - приключения "Бисерните брегове", съставена преди 115 г. Пол Морган, преведена в България през 1923 г. 1600 стр.
- 150 лв.
0888/606053 – купува запазени стари книги на руски език,
печатани преди 1940 г.
0888/812043 – продава
ръчно плетени дамски и мъжки вълнени чорапи. Качество
и ниски цени!
0889/378252 – продава
електрожен „Кракра” – 160А –
240 лв., ботуши кожени №45 –
30 лв., бюро от дърво за офис,
ученици – 160 лв., домашни чехли от агнешка кожа №38 и 42
– 20 лв., мини казан за ракия –
170 лв., лечебна кализия
0889/613432 – продава
спешно пчелни семейства без
стари сандъци. Цена по договаряне
0882/121100 – продава
скулптурен барелефен портрет
„Тайната вечеря на Исус Христос”, размери: дължина 66 см,
ширина 40 см. Цена по споразумение
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава кожух дамски с качулка, къси, нови; акумулираща печка, маслен

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 15.2.2019 г. се навършват
8 години
от смъртта на нашия
непрежалим съпруг,
баща и дядо

Куни Тодоров Калев

на 89 години
Мили и скъпи са спомените,
които ни остави. Те ще живеят
вечно в нашите сърца.
Обичаме те! Почивай в мир! Поклон!
От семейството
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ТАРИФА

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

електрически радиатор, два килима, вертикален фризер
02/9878503, 0896/631143 –
търси жена да го гледа като личен асистент с уточняване начина на заплащане
058/624493, 0895/779512
- издирвам потомци на Герга
Донева - 5079 село Руховци,
роднина Петко Николов. Живееше в София 1309, "Сава Михайлов", бл. 102, тел. 3219426
- закрит.
0882/553939 - продава газов котлон с вентил - 30 лв., двоен, буркани 1 л с винтова капачка - 50 бр. х 70 ст., грамофонни
плочи малки и големи, 2 шалте леко 140/200, на цветя, ново - 25 лв., раница немска черна, нова - 28 лв., пасатор - 25 лв.
нов, мъжки часовници с верижки 2 бр. х 9 лв.
0879/950078 - медицински
фелдшер със стаж и опит на село и в "Спешна помощ" търси
работа по специалността
0896/321902 - продава
фолксваген "Поло" на 265 хил.
км. Всичко платено, със заредени 15 лв. газ се минават 200 км
0884/945832 - търси домашна помощница да пазарува, готви и пере към ф-ма. Осигурени квартира и много добро
заплащане
0879864103 – продава ГАЗ
53 бордови, дизел, мотоциклет
ИЖ-Планета, 350 куб.
0893/542277 - продава
мерцедес А 160, бензин, 2001
г., сив металик, алуминиев и
джанти, климатик

имоти

0899/560816 –
спешно търси квартира за пенсионери
0884912727 – купувам
апартамент от собственик в
София
0988/233207 – продава в
с. Телиш къща, двор 1 дка и
кухня, гараж, 120 асми около
къщата. Тя е с 6 стаи, 4 мазета
плюс навес – помещение ½ от
двора с овощна градина. Наблизо има хранителен магазин
0898/225564 – приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г. – за
поддръжка на идеален селски имот в Пловдивско
08133/2567 – продава къща гредоред, двор 1,5 дка, гараж, баня, на 30 км от Русе
0878/181538 – продава къща с 5 стаи, декар двор, сгради
за животни, с. Ставерци. Цена
по договаряне
0988/339388 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Плодивско – 6000 лв.
0894/297967 – продава вила 3 ет. – Момин проход, на 60
км от София. Цена 50-60 хил.
евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс „Аврен” –
Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 16 февруари се навършват
2 години
от смъртта на брат ми

Велко Станоев Велков

от Плевен
Роден в с. Божурица,
общ. Долна Митрополия
1930-2016
С много обич и болка пазя в
сърцето си спомена за теб,
скъпи батко! Почивай в мир!
От Тинчето

имот 880 кв. м близо до язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18 кв. м, много строителен материал. Облагороден,
електрификация, инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух,
на 40 км от София. Подходящ
за туризъм, ски, риболов, за
лов на водоплаващ дивеч,
зайци, сърни, диви прасета.
60 хил. лв.
0882/488551 – продава
подземен гараж в центъра на
Пловдив
0884/411758 – продава двуетажна къща в с. Нова
Върбовка, общ. Стражица –
5000 лв.
0889589675 – замяна
08133/2567 – продава къща – 4 стаи, гараж, двор 1,5
дка, Русенско, цена 19 000 лв.
0898/550760 - продава студио - 32 кв. м, хотел „Бор“ - Велинград
02/4690408, вечер - дава
самостоятелна стая под наем,
обзаведена; дава и гараж под
наем, оборудван, ток и вода,
санитарен възел. Изгодно!
0988/772744 – купува къща в Стрелча, централна част.
Може и срещу гледане на възрастни хора
0988/845735 - млад инженер търси жилище
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с. Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0877/038063 - търси самостоятелна квартира на село в Пловдивска или Смолянска област, с добри условия
0897/299174 - продава къща в гр. Земен, 90 кв., двор 1
дка, допълнителни постройки
0885/663425 - търси да купи една стая със собствен санитарен възел на партерен
етаж - в Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински специалист
търси срещу приемлив наем
обзаведена или празна селска къща с баня, тоалетна и
допълнителна стабилна стопанска постройка в село без
медицински персонал
0897/042029 – предлага
къща на село на семейство
пенсионери или пенсионерки,
безплатно и безсрочно. Условия – много добри. Който няма дом, да заповяда!
02/690408 – след 18 ч. – давам стая под наем в жк „Люлин
– 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите
на Рила, село Ресилово, продава къща с голям двор, бунар и други екстри. Цена 40
000 лв.
0889/027105 – продава
се едноетажна масивна къща,
лятна кухня с баня, двор 1300
кв. м, кладенец, ток, вода платени – обл. Пловдив, до гр. Съединение

13.II. - 19.II.2019 г.
0898/225564 – продава
идеален селски имот с 2 дка
двор, лозе, овошки и две сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща,
двор, градина, бивш рибарник.
Селото е на 4 км отклонение на
магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса
40 кв. м, обзаведен, на 1 ет. във
Варна, кв. Галата - 50 000 евро
052/831253 - продава място 60 кв. м, къща - Жилино, общ.
Нови пазар, чист въздух, вода,
гора, тишина
0878/950581 – продава имот в Троянския балкан
– с. Балканец, самостоятелни
спални, река, асфалтов път –
16 000 евро
0884/574410 - продава масивна къща в центъра на село
Недялско, обл. Ямбол, на главен път, 100 кв. м, на два етажа, два декара двор и гараж
0897/050151 – продава
двуетажна къща с 6 стаи в с.
Огнен, Бургаска област, с вода, кладенец и ток – 12 000 лв.
0877/852693 - заменя
дворно място с право на строеж - Варна, за багер с гребло
и кофа
0884/762077 – продава
двуетажна къща с двор и лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на 70 км от София,
с допълнителен парцел с постройка. Цена 30 000 лв.
0898/798427 – продава вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства,
Столична община – 27 000 евро. Бонус – джип!
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за ниви
0879/100320 – продава 3,7
дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея, край Пазарджик
0 8 8 5 / 2 5 4 3 1 4 ,
0888/121793 – продава 10
дка иглолистна гора в района
на Велинград
0886/196621 – спешно
търси малък апартамент в малък град за възрастни хора –
на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под наем мазе за склад или друго
0988/783323 – спешно
продавам ремонтирана и преобразена гарсониера или заменям за боксониера. Блокът
също е преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см
стиропор, отвътре – с ламперия, и е реконструирана в
двустаен. Към жилището има
и гараж
0878/438599 – продава обзаведена вила, на 40 км от София, с ток, вода, двор 800 кв. м,
30 дървета, басейн, панорама.
Въздухът е кристален.

13.II. - 19.II.2019 г.

ЛУНеН
КАЛеНДАР
13 ФЕвруари, 10 луНЕН ДЕН,
Първа ЧЕТвърТ, луНа в
БлиЗНаЦи
Животът ви ще бъде по-скоро бурен и наситен със събития,
което ще ви създаде известни
трудности да разберете кое от
тях си заслужава да му се отдадете изцяло.
14 ФЕвруари, 11 луНЕН ДЕН,
НарасТваща луНа, луНа в
БлиЗНаЦи
Ще имате труден избор. Ще
трябва да решавате кое е поважно – работата или личният
живот. Желателно е да се придържате към една линия и да
не се разкъсвате – не е за препоръчване.
15 ФЕвруари, 12 луНЕН ДЕН,
НарасТваща луНа, луНа в
рак
Очаква ви среща със стар
приятел или с друг човек, към
когото изпитвате симпатии и ще
чуете нещо важно. Също така
времето е подходящо за решаването на финансови въпроси.
16 ФЕвруари, 13 луНЕН ДЕН,
НарасТваща луНа, луНа в
рак
Единственото, което се иска
от вас, е да можете да се противопоставяте на съблазните. Желателно е да намалите до минимум ненужните разходи.
17 ФЕвруари, 14 луНЕН ДЕН,
НарасТваща луНа, луНа в
лъв
Трябва да знаете, че прехвърлянето на отговорността
върху другите и изпускането на
ситуацията от контрол може да
ви навлече маса неприятности.
Затова внимавайте!
18 ФЕвруари, 15 луНЕН ДЕН,
НарасТваща луНа, луНа в
лъв
Помнете, че истински важни
са само вашите усещания, а не
това, което ви говорят околните. Така че не трябва да се ръководите от техните съвети, а
да слушате гласа на звездите.
Дерзайте.
19 ФЕвруари, 16 луНЕН ДЕН,
ПълНолуНиЕ, луНа в ДЕва
Здравето ви ще бъде в добро
състояние. Ще можете да участвате активно в най-различни обществени мероприятия. Около
вас ще се завъртят интересни
хора, които ще се радват на вашето внимание.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
На 10 февруари 2019 г.

ЧЕСТИТ 84-И РОЖДЕН ДЕН

на спас раДулов
(16.II., бивш бригадир
в строителството)
от с. Долни Вадин,
обл. Враца, общ. Оряхово
Търсим правилните думи,
искаме да те поздравим така,
както никой друг не може. Да
те изумим, но как да намерим
най-красивите слова, след като в сърцата ни стои единствено това, че
те обичаме повече от всичко на света!
с обич от: внучки ванюша и
станислава, дъщеря Маруся, зетьове калин
и Димо и правнуци Никол, Марио, Мелина,
Даниел и Емили

0896/702155 - 76 г./170
см/70 кг, желае запознанство с дама на подходяща
възраст, да е от Варна и
областта
0899/930488 – търси
свободна жена, без деца, която да живее сама
– за сериозна връзка с цел
брак, до 75 г. и да знае какво иска
0882/541874 – скромен мъж на 61 г., 174 см,
65 кг, въздържател и с добър външен вид, добро
здраве, търси скромна и
добра жена от Северна
България
0882/510044 – 66
г./176 см/96 кг, разведен,
пенсионер, от Пловдив,
със собствен апартамент,
работи като шофьор-механик. Търси добра жена
от 63 до 65 г. и да е до 75
кг. Да изживеем живота
само в доброта и любов

един към друг
0897/735261 – 67
г./170 см/70 кг, търси сериозна жена за съжителство и взаимопомощ
– при нея, от Брацигово,
Стамболийски, Пловдив
0899/930488 – търся
богата дама, без деца и
наследници – за сериозна връзка. Аз съм мъж на
54 г. Възрастта е без значение. От София
0876/212235 – 70-годишен мъж, неангажиран
и самотен, мислещ, че с
богатство не се живее. С
жена желае обвързване
Емил Тончев, „сливница” 21, русе – Не пия,
не пуша, с жилище съм.
Желая запознанство с жена от 52 до 56 г.
0876/848708 – непушачка. Моля обаждане
след 17 ч.
0896/810578 - мъж на
65 г./177 см/90 кг, сърдечен, с чувство за хумор,
търси своята половинка
- от Пловдивския регион
0896/255929 - 60 г.,
осигурен, с добър харак-

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (13.II.- 19.II.2019 г.)
овЕН - Още първия делничен ден ще е изключително благоприятен за изява на индивидуалните ви качества. Ще се радвате на просперитет, който ще отвори нови врати
за увеличаване на приходите ви.
ТЕлЕЦ - Ще имате редица възможности, които
могат да са с положителен, но също така и с негативен
ефект върху живота ви. Заложете на здравето, за да не допуснете неприятни инциденти.
БлиЗНаЦи - Засилете позитивните качества, които притежавате. Насочете се към цялостно подобряване на положението си в материален план. Не пренебрегвайте
здравето си.
рак - Не отказвайте
предложения за нови
запознанства – ще имате нови
приятели. Здравето ви е под въпрос – посетете личния си лекар. Децата ще ви донесат приятни емоции.

лъв - Стремете се да подобрите условията си на
живот, но преди това потърсете мнението и на интимната
си половинка. Около средата на
периода не позволявайте да бъдете притиснати до стената.
ДЕва - Развивайте умствения си потенциал, за да задържите по-дълго бистър
ума си. В края на седмица не приемайте уговорки, които могат да
имат негативен ефект върху стабилността ви.
вЕЗНи - Погледнете с други очи на текущите си проблеми. Пътувайте и споделяйте нови преживявания с интимната си половинка. Децата и
внуците няма да ви създават негативни натоварвания.
скорПиоН - Избягвайте
да поемате ангажименти
от материален характер, за
да не си навлечете неприятности.
По-добре ги оставете за началото
на следващата седмица. Партньорът ще ви зарадва.

на софИЯ МИрчева

която на 11 февруари
навърши
92 години
Да е жива и здрава още
дълги години!
от сина и близките

навърши
75 гоДиНи
Семейството
ти желаем спокойни
старини!

ЗаПоЗнаЙте Се

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ДИМИтрова

петко БаШлИйскИ

сТрЕлЕЦ - Разрешавайте възникващите противоречия с младите
представители на семейството ви. Отделете повече внимание на интимната половинка. Не
пренебрегвайте здравословните проблеми.
коЗирог - Мнозина от
вас ще бъдат обзети от
мисли, отнасящи се за положението, в което се намират в материален план. Не се товарете с
негативни емоции, а се погрижете за здравето си.
воДолЕЙ - Не отлагайте
взимането на важни решения от личен план. До
средата на периода случайностите ще определят живота ви. Добрата концентрация ще ви предпазва от грешки.
риБи - Взимайте разумни
решения, за които няма
да съжалявате. Не се страхувайте да защитавате интересите си в
отношенията с близките си. Застанете смело зад идеите си.
ДЖеСИКА
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Съобщения

ЧЕСТИТО!
на станка ЖелеЗова
от с. Житница, обл. Добрич,
която на 9 февруари имаше рожден ден
Мила бабо Станке,
Честит празник !
Пожелаваме ти здравето, силата и
младата душа никога да не те напуснат. Посрещай всеки ден с усмивка и
топла мисъл за нас, твоите близки, и
нека имаме още много незабравими
мигове заедно!
от твоите любящи внучки: анжелина,
станислава, Даниела и цялото семейство
тер, търси своята половинка. Желае сериозно
запознанство със скромна и добра жена
0876/283955 - учител
пенсионер, от София, свободен, без ангажименти,
самостоятелен, търси себеподобна дама - от 70
г. нагоре, в свободен режим, за сериозно приятелство от страната и Европа. Живеене по споразумение. Да се спазват изискванията! След 16 ч.
0877/619012 - моля
да се обади Галя Цветанова от Кюстендил, синът
й Ясен или дъщеря й Ралица
0887/979530 – неженен, 71 г./165 см/70 кг,
търси свободна дама
пенсионерка за сериозна връзка, която да желае да живее при него

0876/193203 - 68 г. философка, писател, филантроп, художествена литература, театър, желае
приятелство с подобен
интелектуалец за смислени, приятни и осъзнати старини.
0896/255929 - 60
г./170 см/70 кг, самостоятелен, оси гурен, търси
жена за сериозна връзка.
Знам, че някъде те има!
Чакам те!
0889/245711 - г-н висок 180/80 кг/78 г., интелигентен, осигурен, с добър външен вид, от София, желае запознанство
с подобна приятна г-жа за
приятелство и уважение
0890/137007 - вдовица на 68 г., благородна,
добра домакиня, зрава,
търси своята половинка
- от Пловдив и региона

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

19 февруари 2019 17:54:38 ч. - пълнолуние. За да
смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този
час и да продължите на сокове и течности до същия
час на следващия ден.

Времето
В сряда се очакват превалявания от сняг, които няма
да бъдат съществени, а температурите ще са от – 4 до
0 градуса. В четвъртък ще има променлива облачност, но
ще е малко по-студено – сутрешните температури ще са
около – 6, а през деня ще достигат едва 2 градуса. В петък
отново се очакват леки снеговалежи и температури между
0 и 3 градуса. В събота ще е облачно, но без валежи, с температури от – 3 до 4 градуса. В неделя слънцето ще се показва през облачната покривка, валежи не се очакват. В
понеделник ще е слънчево, което ще доведе до вдигане на
температурите до 10 градуса, макар че сутринта ще са
под нулата. Във вторник леко ще се заоблачи, но температурите няма да претърпят съществена промяна.

биоПрогноЗа
В много райони от страната продължава да е
налице повишена честота на разпространение на
вирусни инфекции на дихателните пътища. Препоръчително при такива инфекции е използването на прополисови капки за нос. За целта към 5 мл
от тях се прибавят 5 мл сребърна вода и от така
приготвения разтвор се накапват няколко пъти
дневно по няколко капки в ноздрите. това води до
унищожаване на много от микробите в носоглътката. Пълнолунието в началото на следващата
седмица може да окаже известно неблагоприятно
въздействие върху психо – емоционалното здраве
на хора с по – лабилна нервна система.
Д-р иван сТоЯНов
магнитни бури - 14, 15.II.

ЧЕСТИТ
РОЖДЕН
ДЕН
на

МарГарИта
параШкевова

(9.II., бивш главен
счетоводител) и на

Ганка ваШкова

(10.II.,
бивша медицинска
сестра),
две съседки, две
приятелки
от с. Подем, обл.
Плевен, общ. Долна
Митрополия
В този хубав ден
приемете най-скъпи поздрави от нас
по случай вашия ден
рожден.
Бъдете все така мили и добри, бъдете
си просто приятелки
най-добри. И не преставайте да дарявате
с обич и топлота вашите примерни деца. И макар годините
да натежават, останете си
млади и
помнете,
че всички днес
ви уважават на колкото години и да сте!
с уважение от:
семействата, деца,
внуци и екипа
на Пощенска
станция Подем (ж.
Йорданова,
и. ангелов)
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Инхалации ЗДРАВИ КОСТИ И СТАВИ
ДО ДЪЛБОКА СТАРОСТ!
Парните инхалации
се провеждат над съд с
гореща вода (4-5 чаши),
в която са разтворени
лечебните препарати.
Продължителността на
е от 1 до 3 минути, прави се 1-2 пъти дневно.
Инхалациите със сода подпомагат отхрачването. Разтворът се
приготвя от 1 л вода
и 4 ч. л. сода бикарбонат. За лечение на възпалени сливици се правят инхалации с лук или
чесън. Сокът от лук или
чесън се получава, като
се смачка зеленчукът и
се прецеди получената
каша през марля. Разтворът се приготвя в съотношение 1:10 (1 част
лук, 10 части вода).
Инхалациите с пари
от лечебни растения
също действат благоприятно и са много полезни. Изпарения от игличките на бор, хвойна,
ела, кедър, както и листата от евкалипт, дъб,
бреза, мента, цветовете
на липата, лайката и лавандулата имат дезинфекциращо и противовъзпалително действие. Най-добре е да
се комбинират няколко растения, като пропорцията е 1 с. л. растителен материал на 250
мл вода.

Натуралните минерали градят лесно костите и ставите
Кораловите рифове са уникални природни създания, които неуморно извличат калциев карбонат от морската вода. Коралите съдържат биологично чист
калций, магнезий и минерали, сходни до
тези на човешкия скелет.

то натрупване. Така бъбреците и артериите са защитени от отлагането
му. D3 допринася също за усвояване
на калция, за нормалната функция на
мускулите, дебелото черво и имунната система.

натуралните Ca, Mg + D3, K2
помагат в борбата срещу остеопороза.
 Здрава костна структура
 Изгражда плътността на костите
 Калцият насища с кислород кръвта
 Магнезият укрепва мускулите
Корал Калций съдържа натурални
калций и магнезий, полезни за поддържане на нормалното състояние
на костите, зъбите и мускулите. Съставките на продукта се усвояват лесно и не дразнят стомаха. Учени установиха, че за „отвеждане” на калция
и минералите до костите, е необходим както витамин D3 така и редкият витамин К2. Той помага за „транспортирането” на калция до местата в
костите, където е необходимо негово-

 Спомага за подвижността на ставите
 Допринася за еластичността на ставните връзки
 Подхранва костите и ставите
 Подпомага имунната система
Чистият хрущялът от акула съдържа
естествени калций и фосфор в оптимално съотношение 2:1, както и други минерали, полезни за костната плътност, здравината на хрущялите и околоставните тъкани.
Поръчайте до 28 февруари
с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
КОРАЛ КАЛЦИЙ, 60 капс. 22 лв.
ХРУЩЯЛ ОТ АКУЛА, 100 капс. 21 лв.
А-Зет Медика България ООД, София,
ул. Поп Богомил 23,
тел: 02 983 11 81
www.zdrave-amc.com

КОРАЛ КАЛЦИЙ
за здрави и плътни
кости!

ХРУЩЯЛ ОТ АКУЛА
подхранва ставите!

ЯПОНСКА МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ ПОМАГА
ПРИ ДИСКОПАТИИ
Установено е, че повече от 90% от стра- ваността и болдащите от дискова болест могат успешно да ката. Нещо посе лекуват консервативно. Над 100 вида спе- вече- във ВЪЗциални омесващи и разтриващи техники на СТАНОВИТЕЛН И Я
специалния японска масаж на проф. М. Са- СПА ЦЕНТЪР на фирмата се
йонджи освобождават безболезнено став- прилагат и допълнителни хидромасажни
ните блокажи по
процедури с използвапротежение на 26 години “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР” нето на лековити соли
целия гръбнаот Мъртво море и ароЦентър за
Възстановителен
чен стълб, както
матерапевтични масла.
масажи
СПА център
и прищипаните
Използваните ароСофия, кв. “Лозенец”,
София, ул. “Поп
ул. “Ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. А,
нервни коренчема- и олиго- продукти
(срещу ІV РПУ,
ет. 1 (до трамв.
та. Вече 26 годиимат допълнителен озблизо
до х. “Хемус”),
сп.
“Лъвов
мост”),
ни в ЦЕНТЪР ЗА
дравяващ ефект. Комтел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
МАСАЖИ “БИО
плексната терапия съ0896/691827
0889/628691
ЕНЕРГО СПЕКкращава и времето за
ефект при:
ТЪР” тази без- Коксартроза,Изключителен
възстановяване на оргонартроза, дископатии, дискови хернии,
лекарствена теганизма, като успоредшипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
рапия помага на
но регулира естествеглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
хора, страдащи
ния му енергиен баот гръбначни и
ланс.
тазови проблеми, болки в главата, раменеНе бива да се забравя, че дископатията
те, врата и крайниците, някои заболявания може да възникне изведнъж - при рязка
на нервната система и обмяната на веще- промяна на положението на горната част
ствата. Мануалните масажи засилват кръво- на тялото (завъртане, изправяне, навеждаобращението не само в засегнатите участъ- не), при вдигане на тежести, след прекараци, а в цялото тяло, като подобрява мускул- ни травми и злополуки, от наднормено тения трофик и статиката на гръбначния стълб. гло, статична неправилна стойка на рабоНещо повече - чрез паралелното прилагане та и покой.
на аурикулотерапия, зонотерапия, акупресуДисковите болести трябва да се лекуват нара, подходяща физиотерапия и оздравителна време, предупреждават специалистите, тъй
японска гимнастика се лекуват последствия- като всяко едно забавяне може да доведе до
та от възпалението и травмираните структу- по-сериозни заболявания, като дискови херри, мускулния спазъм около гръбнака, ско- нии и частични парези на долните крайници.
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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 ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО 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.
СЕЛЕНЪТ ЗАЩИТНИК НА КЛЕТКИТЕ
“СЕЛЕН + С + Е капсули х
60” на „ЕСПАРА“, Австрия, съчетава значимите антиоксиданти селен, натурален витамин Е
и натурален витамин С. Продуктът въздейства върху метаболизма на клетките, намалява
риска от дегенеративни болести, предотвратява окисляването, помага за детоксикацията на организма, запазва еластичността на тъканите. Селенът играе важна роля в контрола на
нормалния метаболизъм на тироидния хормон,
както и подсигурява плодовитостта, определяйки подвижността на сперматозоидите. Помага
на организма да елиминира и да се предпази
от токсичния ефект на тежките метали, особено на живака.
За информация се обърнете към вносителя:
“ФАРМАБИОН ПЛЮС” ЕООД,
тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg
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ТРИФОН ЗАРЕЗАН
Аз от моя дядо знам –
денят Трифон Зарезан
празник си е на лозари
и ценители винари!

Напоследък доста често,
даже малко неуместно –
политици продължават
нещо да ни заблуждават?!
Тези същите – умници,
искат като католици
празника да подменим Зарезан със Валентин?!
Ала ний сме християни,
векове наред терзани,
и глави не сме навели,
затова сме оцелели!
Затуй, нашенски красавци
и слагачи празноглавци,
влезте бързо във кондиция,
не рушете таз традиция!
За идеята си забравете,
лозето си зарежете,
за да расте здраво, силно,
грозде да роди обилно.

Хумор
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овечеството се променя с всяко поколение. Нашите деца не
приличат на нас, да не говорим пък, че хич не приличат на бабите и дядовците си. Но с ръка на сърцето трябва да признаем, че
те са по-умни от нас, покреативни (както се казва сега), по-приспособими,
по-подготвени за живота.
За жалост обаче ние невинаги ги разбираме, невинаги се радваме на това, че
те ни превъзхождат, че от
малки още са не с една, а с
няколко крачки преди нас.
Ето ви конкретен пример.
Средностатистическо
българско семейство. Мъж,
жена и дете. Цялото семейство се е събрало на топло
в кухнята. Жената просълзено реже лук, мъжът мрачно чете вестник, едногодишният им син седи на
пода и вдъхновено плюе в
единствената си играчка празна кутия от локум.
Жената приключва с лука, секне се в престилката
си и се обръща към мъжа:
- Кузмане, не мислиш
ли, че е време да направим един празник на нашето сладурче?
Мъжът отмества вестника и пали цигара.
- Какъв празник? За него всеки ден е празник! Яде,
спи и плюе! Лигави се! От
това по-хубав празник,

Бъди щастливо,
ново поколение!

здраве му кажи!
- Боже, Кузмане, какъв
си! - възмущава се жената.
- Ами детето вече порасна!
Проговори! Петърчо, я кажи “ма-ма”!
- Мя-мя! - небрежно казва малкият и пак плюе в кутията.
- Ето, виждаш ли? - отново се просълзява жената, но вече не от лука, а от
щастие. - Кажи сега, мами,
“та-те”!
- Тя-тя! - казва детето и
се плези на баща си.
- Говори! Чуваш ли - говори! - сияе от радост жената. - На мама сладурчето!
Говори! А още не е проходил! И знаеш ли защо не е
проходил?

- Щото го
мързи! - сумти
мъжът и отгръща нова страница на вестника.
Очите
на
жената изпущат искри. По
подобен начин
искрят очите на
тигрица, когато
друга тигрица
се доближи до
малкото й.
- Куз-ма-не! изръмжава тя. - Как можеш
да говориш така за собствения си син! Не е, щото
го мързи, а щото още не
сме му направили прощъпалник! А прощъпалникът
не е само за прохождане!
Той е и да видим какъв път
в живота ще поеме детето!
Непременно трябва да му
направим прощъпалник!
Искаш ли, мамо, прощъпалник?
- Иш-кам! Иш-кам! Ишкам пльощапальник! Ишкам! Ишкам пльощапальник! - радостно вдига ръчички малкият и замеря баща си с празната кутия от
локум.
- Ето, виждаш ли? - нравоучително вдига показа-

ВОЙВОДИНОВО
Пред ромските
произволи,
отдавна сме боси
и голи…

И с дружината подбрана,
с чаши, менче или кана
вий ”Наздраве!” си кажете,
българското запазете!
Антон Цаневски

ЗДРАВНА
ЕПИГРАМА

Софийско село

Родното ми село просперира,
близо е до столичния град.
Работа за всеки се намира има и за стар, и млад.
В него няма ни овце, ни крави,
съществува нов морал.
Ново време, нови нрави –
вече кучето е идеал.
И все пак радост има школското звънче звъни,
а пък в детската градина
бъдещето ни цъфти.

ВИЦОТЕКА
ха!

– И аз опитах… не я взе-


Пушат си колеги, а един
се оплаква:
- Тази седмица ще дойде
тъщата, няма да мога и една цигара да запаля даже.
Един предлага:
- Пуши на балкона, какво толкова!
Тъжен отговор:
- Не става, тя там ще живее…

Из коридора пред операционната нервно крачи

лец жената. - Да му направим един прощъпалник,
че да видим какъв ще стане, като порасне! Корумпиран полицай ли ще стане, корумпиран митничар
ли… Току-виж пък станал
корумпиран депутат или
корумпиран министър…
- Чакай, чакай! - прекъсва я мъжът. - Митничар,
депутат… И министър не
е лошо… Ама що трябва
да е непременно корумпиран?!
- Ми ако не шъм колюмпилян, що ми е тогава пльощапальник?!… обажда се малкият, удря с
юмручета по пода и повтаря: - Ишкам колюмпилян!
Ишкам колюмпилян!
- Видя ли? Видя ли?! На
мама сладурчето! На мама умничето! - не може да
сдържи възторга си жената и нежно прегръща детенцето. - На мама геният, той! На мама вундеркиндът!
Мъжът бавно сгъва
вестника и клати глава:
- Дааа… Той е малък, а
вече знае! Ега ти и поколението, ега ти и държавата! Знаят още преди прощъпалника!
Димитър БЕЖАНСКИ

епиграми

Щом се смачка и положи
в буре да се уталожи
и след като се избистри –
да хвърчат от него искри!


Гангстер казва:
- Моята най-велика мечта е да ограбя голяма банка
и да оставя вътре отпечатъците на тъща си…

Две тъщи си говорят и
едната се хвали:
- Моят зет е много икономичен - с една салатка
пие 14 ракии…

Зет и тъща прекарват
заедно деня из града, но
закъсняват порядъчно. Зетят извинително обяснява:
– Извинете, но се отбихме в зоологическата…
Тъстът му го прекъсва:

13.II. - 19.II.2019 г.

напред-назад мъж на средна възраст.
Най-после вратата се
отваря, излиза хирургът,
сваля маската и казва уморено:
- Имам лоши новини за
вас. На третия час от операцията майка ви…
Мъжът го прекъсва:
- Ама тя не ми е майка! Тя е майка на жена ми!
Тъща…
Хирургът започва отначало:
- Имам за вас добри новини. На третия час от операцията…

Магазини колко искаш –
все на селския площад.
Пазарувай, не се стискай,
ако много си богат.
Ако си с оскъдни средства,
не избързвай, помисли,
портмонето не отвързвай
и цените провери!
Известяваме накрая ражда ни се вкусен боб.
Трябва още да се знае в черквата ни няма поп.
Никола ЯНЕВ

Бисери от казармата
 Ти може да не
блестиш с ум, но
обувките ти задължително трябва да
блестят.
 Какво?! Къде си
бил? В тоалетната?
Абе вие още малко и
на театър ще почнете да ходите.
 Или всички с шинели, или никой без
шинел.
 Не ме правете на
луд, аз да не падам за
първи път от Марс!
 Нищо не знаете
вие. Знаете ли какъв

менингит върлуваше
през войната?
Знаете ли какво
е менингит? От него
или се умира, или се
полудява.
Аз съм го карал два
пъти…
 Може да няма
ред, ама трябва да
се спазва.
 Защо си такъв
брадат, бе? Като малък не са ли те учили
да се бръснеш?
 Който е прост и
не помни, да си записва, като мен!

Здравната ни
система
хич я нема,
лекарите искат
парички
да събират
от всички.

АЛГОРИТЪМ
БеГе
Мозъци на овце
и обноски на диваци,
по избори гласуват
с две ръце
и все избират
глупаци.

СИТУАЦИЯ
Политиците
купени.
Народът предаден.
Държавата
крета на заден...
Туко Рамирез
Страницата подготви
ИВан ВАСЕВ

