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ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

Проф. Петър
иВанОВ

В

СРЯД А

кой спечели
от масовата
приватизация

71% от българите
смятат, че политическата система в България работи за богатите.
това сочат данни от
проучване
на агенция
аФис.

кЛиНиЧНАтА
СМърт НА
бъЛгАрия Вярата,
на стр. 3

момчето
и морето

Демографията у нас от
30 години винаги се съобразява с интересите
на управляващите, премълчавайки, променяйки или фризирайки съответните реални дан-

Гостува ни Панайот
ПанаЙОТОВ

ни. Всеки може да види в интернет как според казионния НСИ но-

Певицата
Пенка Павлова
събира
живота си
в книга
на стр. 8

МъЛниЯ

вородените през 2017 г.
у нас са точно 64 359.
на стр. 2

- г-н Панайотов, успехът ви през
годините е огромен! Беше ли
нужно категорично да се откажете от нещо заради блясъка и
привилегиите, заради славата?
- Не! Живях
съвсем нормален живот
като младеж, въпреки че бях и
щур (смее
се). Вероятно съм
вършил
и много
грешки,
но кой
не е?!
на стр. 30

Размисли на главния редактор

Предизборна Тъмният ъгъл
дикТаТура

след като рейтингът на законодателната власт падна до 8 на сто, а негативното отношение към управниците стигна 80%, гербаджиите го удариха през просото. Убедени, че по честен
начин едва ли ще спечелят каквито и да
било избори, мнозинството под „мъдрото” ръководство на Цв. Цветанов, с
активната помощ на председателя на
правната комисия Данаил кирилов, известен още като ренегат, бивш общински съветник от БсП, пристъпиха към
промяна на правилата за гласуване. на
първо място те отказаха да спазят
мандатността на Централната избирателна комисия, което е конституционно нарушение. Харесва им този орган
в настоящия състав, гарантира им някой и друг спорен процент нагоре, защо
да рискуват!
на стр. 4

Патилата на
Филип Тотю

Когато през 1878 г. настъпва дългоочакваното освобождение на поробената ни родина, Филип
на стр. 4
Тотю се намира в румънски
затвор
по скалъпено
срещу
него обвинение.
Българското правителство
обаче не предприема никакви постъпки за неговото освобождаване.
Излежава присъдата си и през 1884 г.
се завръща в България. Тук обаче го
чакат разочарования. Жена му Ефросина (тя му е втора съпруга, първата
Кариерата на оперната
е Мария) си е намерила любовник, но
прима лина кавалиери
от срам и мъка полудява и е настатръгва от нощен клуб.
нена в лудница.

Забелязва се притеснителна тенденция – колкото повече се приближаваме към каквито и да
е избори, толкова по-видимо се смекчава тонът
на анализатори и коментатори.

Жената ангел
от ретро
картичките
умира при
бомбардировка

на стр. 9

на стр. 24

2

2

Законът

8

Български

Пенсиите

20.II. - 26.II.2019 г.

Остаряваме
бързо
договор за продажба, за издръжка
и гледане
ОТГОВаРЯ аДВОкаТ кРъсТан ВЛаДиМиРОВ – сОФиЙска аДВОкаТска кОЛЕГиЯ

В този брой 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.
Договорът за продажба е може би найдревният договор и без
него на практика е невъзможно да функционира което и да е общество. Чл. 183, ал. 1 го определя така: „С договора за продажба продавачът се задължава да
прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право
срещу цена, която купувачът се задължава да
му заплати.” От законовата формулировка на
продажбата произтича, че този договор има
две страни – продавач и
купувач. Също така този договор е възмезден,
което означава, че единият дава вещ, а другият получава цена. Този
договор е най-сигурният начин за прехвърляне
на собственост и сключен правилно, трудно би
могъл да се атакува, т.е.
да се развали. При договора за дарение посочихме, че той е едностранен договор, при който
едната страна дава неОт стр. 1
А според онлайн
брояча на ражданията към Министерството на здравеопазването (МЗ), свързан с родилните заведения (вече никой не ражда по
нивите, нали така?), те
са 58 085. Разликата е
6274 (или 10,8%) и за
мен е обяснима само с
желанието да се угоди
на властта. Това коментара проф. Петър Иванов, директор на Демографския институт към
БАНИ. Слисващо е намалението на раждаемостта за изминалата 2018 г.,
когато според този брояч новородените са били едва 48 003. Значи само за една година броят им е спаднал с близо
една пета, с 10 083, което е цели 210%. По белия свят годишен спад
от десетина промила
се смята за национална трагедия. Един друг
по-специален ракурс на
този проблем ни дават
и зловещи регионални
разлики: докато в Русе
намалението на раждаемостта е с 82%, а във
Варна има даже увеличение (от 3879 бебета през 2017 г. на 4353
през 2018 г.), то в Габрово спадът е от 564 на

що, а срещу това не получава нищо материално от другата страна освен съгласието й да приеме собствеността, която й се дава. Договорът
за дарение е атакуем,
тоест той е по-уязвим от
договора за продажба,
въпреки че в закона са
посочени по-малко основания за отмяната му.
Договорът за издръжка и гледане е
най-близък до
продажбата
и е различен от дарението. Този договор
е двустранно възмезден,
при който едно лице прехвърля собствеността
на свой имот срещу задължението на другата
страна да го издържа и
гледа. Договорът е възмезден, защото лицето,
поело тези задължения,
не получава имота даром, т.е. без пари, той
го получава срещу очаквана грижа от другата страна и съвестно и
добронамерено изпълнение на поетите по договора задължения. На
практика едната страна прехвърля на друга-

та своя имот не за пари,
а срещу очаквана грижа, издръжка и гледане.
Характерното при него
е, че прехвърлителят
на имота се лишава от
собствеността си срещу,
най-общо казано, едно
обещание за гледане и
подпомагане в бъдеще.
Ако тези задължения не
се изпълняват от получилия имота, прехвърлите-

456 (191%), а във Видинска област имаме спад
с… безумните 878% (от
371 на само 75 новородени).
Медиите никога не
съобщават за качествения аспект на раждаемостта, те не ни казват,
че по данни на МЗ почти
половината от ражданията са чрез секцио,
че едва 40% от случаите са без сериозна
лекарска намеса, че
12% от новородените са недоносени, че
5% са с малформации.
Данните на НСИ за коефициента на детската смъртност са: общ
коефициент 6,4‰, като при момченцата е
6,9‰, а при момиченцата 5,8‰. В абсолютен брой това според
НСИ прави общо за
страната за 2017 г. 408
починали бебета. Според сайта на ЦРУ обаче числата за 2018 г.
са други: общо 8,3 промила, като при момченцата е 9,3‰, а при
момиченцата - 7,2‰
(съответно броят според ЦРУ става 529 при
еднаква основа, т.е. със
121 повече). У нас 6%
от бебетата са родени
от непълнолетни майки, 3% са изоставени,

лят има
право да развали договора за издръжка и гледане. Това става по правилата на Закона за задълженията и договорите. Обикновено тези
договори се развалят,
прекратяват от съда. Това произтича от ангажиментите, поети с нотариалния акт.
В предишни публикации сме обяснявали
какво представлява завещанието. Тук ще при-

помня, че то е строго личен акт, с който едно лице се разпорежда с наличното си имущество
за след смъртта си. И като личен акт то не може
да се извършва от друго лице или друго лице
да го променя, изменя и
така нататък. Това може
да стори само завещателят. Завещанието и дарението по своите последици много си приличат. Основното, което
ги отличава, е, че при завещанието правните
последици настъпват след смъртта на
завещателя. Докато при дарението
собствеността на
имота преминава
в надарения веднага, то при завещанието собствеността преминава
след смъртта на завещателя. Оттук произтича и възможността завещателят да променя завещанието си до
смъртта си колкото пъти поиска или намери
за целесъобразно, както и да се разпорежда
с имотите си както намери за добре. Ако за
един и същ имот са направени 2-3 и повече завещания, остава в сила
това, което е датирано
последно преди смъртта на завещателя и отговаря на другите изисквания от закона.

55% нямат за майчин
език българския език,
значи не са от българския етнос, и т.н. Повече от половината раждания са извънбрачни.
Самотните родители у
нас са около 400 000, като от тях 360 000 са самотните майки и 40 000
са самотните бащи. Це-

ни абортите, досега по
официални данни всяка година изкуствено
са прекъсвали бременността си средно по 100
000 български жени, общо за 60 години у нас
са направени 6 милиона
аборта (!), по 274 аборта
всеки ден, или по 12 аборта всеки час, на всеки

ли 72% от самотните
майки са под прага на
бедност, а 80% от тях
напълно сами, без никаква помощ, отглеждат
децата си. Малко известен факт е, че от 1956 г.,
когато у нас са разреше-

5 минути – аборт. В този
контекст трябва да знаем още, че в България
200 000 двойки, значи
около 400 000 български граждани, имат репродуктивни проблеми,
искат, а не могат да имат

У нас на пенсията все още се гледа като на малък,
но сигурен доход и много хора я предпочитат пред
липсата на трудова сигурност. В резултат през последните години хиляди българи избраха рано да
намалят оборотите и психичните проблеми не закъсняха. Огласените неотдавна правителствени данни
показаха, че 47,4 %
от сънародниците
ни над 55 г. не са
в добро психично
здраве при 36,1
процента средно
за ЕС. Освен това нашите старци
спортуват много
по-малко от европейските си връстници, не използват
активно като тях
информационни
технологии и интернет и само 9 на
сто от тези над 65 г. работят, докато в съседна Румъния са 19,2%, а в Естония – 26,5%. Затова властите
съвсем правилно са се загрижили за тях и са написали стратегия за справяне с проблема. Доброволчеството, клубовете по интереси и всякакви други
форми за общуване са добър вариант и вероятно биха излезли доста по-евтино от лекарствата за психически болести. Защото друго британско проучване
пък показва, че работата на обществени начала намалява с 22% риска от преждевременна смърт и кара хората да бъдат по-малко склонни към депресии.
„Грижата за другите, особено благотворителността,
може да ви даде усещане, че продължавате да сте
полезен, и това да ви накара да се почувствате много по-добре емоциално. Освен това е важно да имате цел в живота. Ние работим не само за пари, но
и за да помогнем на обществото”, казва проф. Сара
Харпър от Института за стареене в Оксфорд. Държавата ни е на светлинни години от европейските
държави в грижата за възрастните хора, за тяхното
психично здраве, за възможността им да общуват,
да живеят спокойно без страх от насилие и грабежи. Обгрижването на възрастния човек е последна
грижа на управляващите.

деца, но от осъществените в 36-те лечебни
заведения 12 230 ин
витро процедури за само 6% от нуждаещите се
жени едва 1910 (15,6%)
са дали резултат – бебе.
Числото 1910 е по-малко от 1% от числото на
200 000-те двойки, чакащи за ин витро.
Темата за раждаемостта би изглеждала изолирано, ако не
се съчетае с другите
основни компоненти на демографската катастрофа – смъртност, застаряване, емиграция, както и с причините и следствията
от тези процеси – генофонд, нравственост,
бедност, престъпност,
самоубийства, корупция, здравеопазване,
образование, правосъдие, политика, наука, трудова активност,
бизнес, спорт, култура
и т. н. С отчетените от
НСИ като коефициент
на годишна смъртност
15,5% ние за 2017 г.
сме световен шампион
по умиране преди Лесото, Афганистан, Сирия, Свазиленд и др.
Всяка година у нас умират по около 110 000

клиничната смърт
на българия

души, а се раждат вече
по 48 000 души. В същото време у нас има
чудовищни разлики в
смъртността на българите по региони. Ако
средната смъртност за
страната е 15,5%, то в
София например тя е
само 11,6%, а в селата на Видинския край
смъртността е 37,1%, в
Габрово – 34,1%, в Перник – 31,1%, в Ямбол –
28,6%, и т.н. Излиза, че
на 1000 души в различни региони на България умират 3 пъти повече хора, отколкото в
столицата. По подобен
начин стоят нещата и
спрямо детската смъртност. При средна детска смъртност за страната, която според НСИ
е 6,4% (както казах, тя е
по-ниска в сравнение с
данните на ЦРУ), в София тя е 2,5%, а в малките селища е в много
пъти по-голяма: в Габровско е 17,2%, в Добрич – 20,0%, в Русе 21,8%, и т.н. Значи в Русенския регион умират
(в относителен брой)
около 4 пъти повече
деца до 1 годинка, отколкото в София.
Следва
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Български

проблеми

Усещане за корупция

Усещането за корупция сред страните в ЕС
е най-високо в България,
а най-ниско - в Дания, сочи изследване на организацията "Трансперънси интернешънъл". Документът ще бъде представен в Брюксел.
От общо 180 държави по света, обхванати
в проучването, нашата
страна заема 77-о място с резултат от 42 точки. Дания, която има найдобри показатели в ЕС и
в света, получава 88 точ-

ки, а Сомалия е в дъното
на класацията с 10 точки и заема 180‑о място.
Средният резултат за ЕС
е 66 точки.
За България в документа се отчита, че за
последната година е отстъпила с една точка, а с
близък резултат са Гърция с 45 точки (годишен
спад с 3 точки) и Унгария
с 46 точки (спад с 8 точки
за последните пет години). Унгария и Малта бележат най-голямото отстъпление в последни-

те години, се допълва в
доклада.
България и Румъния
(61-о място и 47 точки)
отчитат известен напредък в последните годи-

ни, пише в документа, но
се отбелязва, че в нашата страна миналата година е имало "сериозен корупционен скандал".
В България много

граждани нямат доверие
на политическите институции и не се чувстват
добре представени. Надзорът над финансирането на партиите е ограничен и в страната липсват
независими и прозрачни медии, се допълва в
текста. Често остава неясно кой притежава дадена медия, много медии са финансово зависими от държавна реклама, а това може да повлияе на работата им и да се
отрази на критиката, която иначе биха приложили към правителствените власти, се посочва в
анализа.

Кой спечели
Няма равенство между
от масовата
бедни и богати
приватизация
Препоръчвам на финансовия министър да се откаже от тази идея. Така проф. Христина Вучева коментира идеята на финансовото министерство да
има опция държавата да поеме управлението на
акциите от масовата приватизация - от хора, които не се интересуват от тези акции.
"Не може да има резултат от такава мярка, повечето от експертите не се отнасят положително към
подобно действие", допълни тя.
Според Вучева само приватизационните фондове са спечелили от масовата приватизация, но не
и хората - те останали само с приказките и с боно-

вите книжки. "Хората, които направиха фондовете,
спечелиха, собствениците на бонови книжки останаха само с обещанията", каза Вучева.
Тя обясни, че в момента има много хора с по 1-2
акции, за които се води статистика в Централния
депозитар. Начисляват се минимални премии от
съответното предприятие, но всъщност, за да разбереш, че имаш дивидент и въобще акции, трябва
да платиш такса за справка и тя ще е по-голяма от
дивидента. "Полза има само при окрупняване на
акциите", категорична е Вучева.

От стр. 1
Запитани "За кого работи политическата система в България - за богатите, за средната класа или за бедните?" само
7% преценяват, че нашата демокрация изразява интересите на всички еднакво, а 2% от хората твърдят, че системата работи за бедните.
Отново 2% допускат, че
установените порядки
обгрижват с предимство
"средната класа". А 11%
избират междинен отговор - че днешната система не работи за никого.
Според европейската
служба в периода 20122016 г. разликата между
доходите на най-богатите и на най-бедните 20%
от българите се увеличава от 6,2 до 7,9 пъти. Дан
ните за 2017 г. показват,
че тя надмина 8 пъти.
На въпрос дали имущественото неравенство в България нараства или намалява, близо 63%, или почти две
трети от българите, отговарят, че то се увеличава. Само 7% са на обратното мнение. А всеки

четвърти (26%) предполага, че социалните разлики остават на същото
ниво.
Посока, в която
се развива
неравенството
Възприятието за растящо неравенство е обратно пропорционално
на доходите. Сред хората с до 150 лв. месечно на човек от домакинството нагласата, че неравенството расте, обхваща далеч по-голям
дял, отколкото е средният за страната - 81%.
В тази подоходна категория само 10% смятат,
че различията остават
на същото ниво, и нито
един не споделя мнението, че имуществената ножица се затваря.
Тъкмо обратното се
забелязва при хората,
които разполагат с 1000
лв. или повече месечно.
Само 48% в тази категория отбелязват растящо разслоение, 33% не
виждат промяна, а 17%
смятат, че неравенство-

то намалява.
На въпрос дали са
равни пред закона бедните и богатите в страната само 4% отговарят
положително. 25% смятат, че са равни само в
някои случаи, а 69% са
категорични, че няма равенство между бедните
и богатите.
Равни ли са пред
закона бедните и
богатите
Според проучването
39% оценяват зависимостта на властта от бизнеса като "силна", докато
на обратното мнение са
само 7%. А 38% виждат
зависимост, заличаваща
разграничението между
двете. Те избират отговора "Властта е бизнес,
бизнесът е власт".
Данните показват,
че идеологията и политическата ориентация
влияят върху кохезията,
но дори темата за неравенството достига ниво,
което прокарва разделителни линии в обществото.

Без правителствена болница Отново вдигат заплатите
Болница "Лозенец" вече да не е към Министерския съвет, прие на първо
четене парламентът. Депутатите одобриха изменения в Закона за лечебните заведения със 110
гласа "за", 3 "против" и 53
въздържали се, предаде
БТА. От „БСП за България"
възразиха, че в законопроекта не се посочва
кой ще е новият принципал на болницата. За нас
принципал на тази болница трябва да бъде Министерството на здравеопазването, коментира
Георги Йорданов от левицата. Колегата му Георги Михайлов постави
въпроса кога най-сетне
ще бъде създадена национална педиатрична
болница. Министърът на
здравеопазването Кирил
Ананиев обясни, че правителството се е отказало
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кРАТКИ
ВЕСТИ
Държавата плаща
специализациите

Държавата ще плаща специализациите на млади лекари, но ако останат тук. В
противен случай ще възстановяват сумата.
Ще строим
отклонение от

„Турски поток”
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова
заяви, че България ще строи
отклонение от газопровода
"Турски поток", което да доведе руски газ до хъб "Балкан". Тя уточни, че процедурата е в съответствие с европейските правила.
Еврозоната

България ще е в Еврозоната през 2022 година, такава прогноза направи комисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис.
Жилища с отстъпка
Почти всяко второ жилище (около 40 на сто), предложено за продажба, си намира купувач, след като е направена отстъпка от цената,
сочат данни на посредническите агенции.
Данъци

на министри и депутати

да използва болница "Лозенец" като основа за създаване на детска болница и е готово тя да стане
университетска към Софийския университет "Св.
Климент Охридски". Той
обясни, че в нея ще могат да се лекуват граждани от цялата страна.
"Собствеността ще си
бъде държавна, на СУ ще
се предостави правото
на управление. Още тази година ще започне
строителството на дет-

ска болница", заяви още
министърът.
Председателят на комисията по здравеопазването Даниела Дариткова (ГЕРБ) обясни, че е
важно да има възможност Министерският съвет да се освободи от ангажимента да управлява
болница "Лозенец", защото някои факти говорят,
че тя не се менажира добре, а лечебното заведение има натрупани задължения.

Министри и депутати отново са с по-високи
заплати. Статистиката отчете ръст на средните
възнаграждения в обществения сектор, на чиято
база се изчисляват и заплатите на властта.
Средната работна заплата в България мина за
първи път границата от 1200 лв. месечно и през
декември е станала 1205 лв., сочат данните на
НСИ. Така основната заплата на народните избраници нараства с близо 300 лв. и става 3807
лв. Депутатите, които са в постоянни комисии,
получават още 15% отгоре, което означава, че
те месечно ще се разписват срещу поне 4378 лв.
Увеличават се и възнагражденията на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева
и на премиера Бойко Борисов – те ще получават
с близо 500 лв. по-високи заплати, или 5900 лв.
на месец. Най-високо е възнаграждението на държавния глава – заплатата на президента Румен
Радев надхвърля 7600 лв.
Министрите ще се разписват срещу 370 лв.
повече на месец. Техните заплати стават близо
5000 лв. Последното увеличение на заплатите
на властта беше през ноември миналата година.
Пари за осъвременяване на пенсиите няма,
твърдят управляващите.

До края на април собствениците в столицата, които платят накуп дължимата сума за данък сгради, получават 5% отстъпка. Бонусът важи и за налога върху
колите, но също при плащане накуп.

б и с е ри
Познавам Елена и знам
що за човек е, сигурен съм,
че съдът ще се произнесе
справедливо по този въпрос.
Грешката на ГЕРБ е, че в продължение на 10 години водят
битка с Елена Йончева на тема корупция, това е обречено
на загуба за тях. Хората няма
да им повярват.
Сергей Станишев
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика

Предизборна
диктатура

От стр. 1
Не пожелаха да изчистят списъците от
„мъртви души”. Над милион и половина имена са на нашенци, които въобще не е ясно
къде по земното кълбо са, живи ли са въобще, но дават възможност за манипулации.
Пренебрегнаха и закона за машинното гласуване. Конфликтите в секционните комисии ще се решават с просто мнозинство –
преобладаващият брой на гербаджии и патриоти е от значение. Особено ако се присъедини финансово мотивиран друг член…
Ударът по демократичността и мажоритарността бе нанесен с практическото премахване на преференциите. Те хем остават, хем
прагът е непосилно висок. В момента 41 депутати са в пленарната зала, защото са изпратени там въпреки решенията на партиите
си. При новото положение, за да проводим
в Брюксел симпатична личност, поставена
в опашката на съответната листа, тя трябва да събере 130 хил. гласа. Или, както каза омбудсманът Мая Манолова, може да си
купиш хляб, но ако той струва 130 хил. лв.,
това твое право е смехотворно…
Държавният глава Румен Радев директно,
по своя безкомпромисен воински начин заяви, че управляващите подготвят служебна
победа. Шефката на същинската опозиция

БСП определи действията на мнозинството
за диктаторски. Свиканият извънреден форум на Националния съвет на столетницата
прие решение Коалицията за България да
напусне Народното събрание, докато не се
анулират гласуваните среднощно промени
в Избирателния кодекс. Корнелия Нинова
призова гражданството да не остава безучастно, когато му се отнемат брутално демократични права.
Извънпарламентарната десница остро
разкритикува „безобразията”, обеща да се
обедини, но не прикани „младите, умните и
красивите”, както ги наричаше най-слабият
президент на родината, да излязат с тъпаните и зурните на улицата. Сигурно редиците им са толкова рехави, че свестен митинг
не могат да спретнат.
Според нас реакцията не бива да е партийно украсена. В нормалните страни ощетените при подобен случай са рамо до рамо на площадите – червени, сини, жълти и
доста често пенсионерите, мъдростта на нациите, водят редиците.
В края на краищата държавният глава ще
ползва правото си на вето. Б. Борисов, който
в момента се прави на ни лук ял, ни лук мирисал, защото: „Аз си върша своята работа,
а депутатите – тяхната”, се уплаши, че пресолиха манджата, и заповяда да се преразгледат скандалните решения. Често властниците играят по принципа „проба – грешка”, ако мине – мине! Проявят ли инатлък,
твърдението на песимистите, че у нас, ако
нещата се променяха с избори, щяха да ги
забранят, ще се окаже вярно. На хората ще
им писне и вместо да се отправят към урните, ще хванат тоягите и паветата – изпитани средства в битката срещу диктатурата.
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От стр. 1
Изчезват критичните предавания в медиите с национален обхват, даже с елемент
на шоу, като „Господари на ефира” например. За така наречената обществена телевизия въобще да не говорим. От нея се сипят
какви ли не небивалици за миналото и настоящето, а разследванията на Валя Ахчиева
в рубриката „Открито”
трудно виждат бял свят.
Програмният директор
Кошлуков, известен с
участие в разгрома на
Партийния дом, спечелил мястото си след
„конкурс” и победа над
професионалния корифей Иван Гарелов, в опитите си да бъде обективен, буди съжаление.
Върти, суче горкият и
все клейми я ДС, я неосъществения комунизъм… С изключение на
няколко кабеларки съществените проблеми
тънат в мрак, заобикалят се или се замазват.
Пропуск например бе

МЪЛЧАНИЕТО

за загубените дела от
държавата в Съда в
Страсбург по правата
на човека. България бе
осъдена да изплати редица обезщетения заради погрешни действия на чиновници и магистрати с конкретни
имена. В мотивите на
съда се посочват МВР
и лично Цв. Цветанов
като нарушаващи презумпцията за невинност с брутални и унизителни прояви при извършване на зрелищни
арести. За периода, в
който председателят на
партията с мнозинство
в парламента бе вътрешен министър, щетите са приблизително
за милион лева. Кръщаваните и от самия Цветанов операции, проведени типично по мутренски – с нахлуване в
домовете на предварително обявени за престъпници политически
противници и насочване на автомати към
децата им, ни струват
250 хил. лв.
Гражданско сдружение внася сигнал във
Върховната касационна
прокуратура срещу Цв.
Цветанов за това, че в
качеството си на длъжностно лице с действия
и изказвания е дал основание на Съда в Страсбург да осъди родината.
Отговорът от по-ниската инстанция е странен:
„Цветанов е нарушил чл.
6 на Европейската конвенция за защита правата на човека и са възникнали щети, които трябва да заплати. Но няма
престъпление, защото
липсва пряк умисъл.” От
юридическа гледна точка може и да е така. Как-

Общество

то казват у нас шопите,

„ЗАКОНЪТ Е ВРАТА
У ПОЛЕ”

Затворите са пълни с
кокошкари, а големците
се пъчат от пленарната
трибуна и синия екран
и повтарят до втръсване как самоотвержено се
трудят за светло демократично-атлантическо
бъдеще. Този скандал е
значително по-важен за
изясняване, отколкото
водевилната дискусия за
ръката на Русия при отравянето на бизнесмена
Гебрев с растителен пестицид. Защото развихрянето на Цветанов начело
на силовото ведомство
преследваше не толкова прагматичен ефект и
намаляване на престъпността, колкото престиж
за ГЕРБ – вижте колко сме
безкомпромисни в битката срещу бандитите
и корумпираните. Само

ване и оставянето на цели региони без лечебно
заведение. Сякаш Б. Борисов и ГЕРБ са за първа година управници и
не провалиха всички реформи, залегнали в предизборните им програми.
Спохожда ни подозрението, че сегашното
развързване на кесията, обяснявано натрапчиво с добра работа на
кабинета, преследване
на контрабандата, висока събираемост на данъци, глоби и прочее, е
пряко свързано с онези
16 млрд. лв. заем, изтеглени набързо дни след
формирането на поредния Министерски съвет
на гербаджиите. Ръст
на икономиката от 3%
не дава възможност за
вдигане възнагражденията на полицаи, учители,
медици общо със стоти-

РАЗЯЖДАЩО
ДЪРЖАВНОСТТА

е изместено от приказки
за третия пол, домашното насилие, от обещания
за увеличение на заплатите през идната година
и т.н. Първа новина е заявлението на премиера,
че докато той е на власт,
общински болници няма
да се затварят. Нагло е
подобно обещание след
тоталното разбиване на
медицинското обслуж-

раза. Причината е, че на
Обединените патриоти
властта им смъкна рейтинга, но пък им вдигна
доходите. Двете неща у
нас вървят ръка за ръка.
Е, скараха се помежду
си. ВМРО, яви ли се сама
на избори, едва ли ще
вземе и процент. Затова настоящият вицепремиер измисли приятни
за слуха твърдения за

ВЪЗМЕЗДИЕ

и че е дошло крайно време да се реши
веднъж завинаги въпросът с циганските беззакония. Ами нали точно
политиците превърнаха
този етнос в безграмотна тълпа избиратели. Като втори човек в кабинета „Борисов” войводата
да се захваща за работа! Приключи с „превъоръжаването” и изпълни задачата да гарантира бъдещото купуване
на изтребители F-16, да
заеме мястото на Валерката Симеонов, отговорник доскоро за етносици милиони. Инфлацията те, и да се справя с небуквално ги препокри- щата.
ва и тъпченето на мясДребнотемието зато е безспорно. Поскъп- мъглява съзнанието на
ването на живота доказ- електората. Такава е и
ва, че добавянето на ня- целта. Ако се извади на
кой и друг лев не реша- светло твърдението на
ва проблема с бедност- зелените от Европарта. Даваш на пенсионе- ламента, че корупцията
рите в средата на годи- у нас се захранва с 11
ната по 1-2 десетачки в млрд. евро, е кажи-реповече, а всекидневният чи 20 на сто от годишния
хляб отдавна е скочил с брутен вътрешен про30-40 стотинки!
дукт на страната, гласоЗа да не си мисли об- подавателите сериозно
ществото за същинските ще се замислят не е ли
беди, едно банално сби- време да махнат от гърване на умерено почер- ба си управниците и да
пен командос на Йорда- потърсят сметка за мановден с две циганета се териалното им благопопревърна в общонаци- лучие. Подаваните деонално събитие и до- кларации по закон, в кори предизвика специ- ито всеки на висок пост
ална концепция. Нови- пише онова, което смята
ните са пълни с репор- за безопасно, не дават
тажи. Каракачанов оби- резултат, нито органите,
каля студията и заявява, назначени да се борят
че няма да допусне „ци- с незаконно забогателиганите да ни правят на те, обогатяващите се за
лютеница”. Извадено от наша сметка. Категоричконтекста, звучи убеди- ната промяна ще създателно. Истината обаче е, де възможност за прече мургавият представи- чистване на ведомствател на етноса го изрече та, наситени с партийпо една от телевизиите, ни, алчни, некадърни
за да покаже, че цигани- и неприкосновени кате живеят мирно и до- дри. От време на време
бре се разбират с бъл- се дава по някоя жертгарите и турците в ге- ва след трагедии като
тото: „Ако не беше така, онази при Своге, отнеда сме ги направили на ла 20 човешки живота.
лютеница!”, каза той. В Но и тогава се изложисмисъл, че българите са ха. Поелият „моралната
значително по-малко от вина” министър на реромите в махалата. Не е гионалното развитие бе
честно историк и поли- трансформиран в зам.тик с голям стаж да за- министър. Пълна излаблуждава и насажда ом- гация!
Остават 3 месеца до момента, в който ще
отидем до урните, за да изпратим най-достойните българи в Европарламента. Предизборната борба е в ход. Предимствата на властта са безспорни. Тя държи в ръцете си всички
лостове за въздействие – пари, медии, прокуратура, МВР, местна власт и т.н. В това е тяхната сила, но и слабост. Всеки, живеещ зле, не
така, както заслужава, няма да се колебае кой
е виновникът. Очакваме големи изненади и обещаваме да вадим истината от тъмния ъгъл. В
нея е смисълът на обществото, стремящо се
към просперитет.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Тъмният ъгъл

дето обвиняемият за „абсолютен престъпник” бивш военен министър Цонев, поставен на колене
с опрян в тила пистолет,
получи 100 хилядарки от
данъкоплатците, а прокурорът Роман Василев
сподели, че се е извинил
и толкова!
Според председателката на Народното събрание първото място
по „усещане за корупция” в Европейския съюз не означавало медийното внушение за
рушветчийство. Ще цитираме данни от изследване на агенция
„Алфа рисърч” по темата. 69 на сто от българите са убедени, че това явление е характерно за високите етажи
на властта. Резултатите
от анкетата не станаха
повод за разисквания
в нито едно публицистично предаване. Както и отговорът на въпроса „Ако имате данни за корупция, къде
бихте подали сигнал?”.
От страх за последствията повечето анкетирани твърдят, че ще премълчат. 20 на сто все
пак биха се обърнали към журналистите,
10% - към прокуратурата, и само 2 на сто –
към правителството на
Б. Борисов.
Хроничното заболяване,
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Достоен живот

Добротворецът чудак
Човекът, за когото а другата – на мястото, ски, министър.
ва от съпиша, е от тази „странна където е първата къща
Преди малко повече селяните
порода” - на разбрани- землянка на Чолаците. от 1330 години Попица на Павел
те неразбираеми люде. Друга е втората по рода е военнизирано сели- Ч о л а ш За тях животът е ценен с си в страната, след Ди- ще, а в неговите окол- ки, които
всеки свой миг. Изпита- митровград, в която се ности преминава за- живеят в
нията – необходимост. вписва бригадирското щитен окоп, популярен София. От
Злото – отрова. А до- движение. Тя е на една като Аспаруховия вал. тях са и
брото – кауза. Те не се от главните улици тук. Днешното признател- средствасливат с околните.
В паметна плоча е уве- но поколение, вдъхно- та за поТой е Павел Чолаш- ковечено делото на Пе- вявано от местния об- стамента.
ки. От голямото, няко- тко Танов, изографисал щественик и радетел А той се
га будно и китно село църквата „ Света Парас- за родова и национал- заема с
Попица, Белослатинусърско. Роден е през дад и е
лечната 1929 г. на 28
да на- Дядо Пали подари албум "На ползу роду Чолашки" на читалището
октомври и тази гопрадина ще навърши деви и невъзможното. във войните, са два. Все ната власт, припомня
ветдесет. ВъзрастниТръгва по близките в двора на църквата… си Павел Чолашки с
те тук изричат името
селища – Тишевица,
Всеки кмет по свои- болка, докато разказму с респект. СпомГабаре и Кнежа - да те възможности и вре- ва за събитието, чийнят си, че на него
разгледа техните па- мето, в което е живял, е то организатор е съдължат отварянето
метници и да ползва оставял по нещо значи- пругата му, Христина
на фурната преди гомакетите. Харесва си мо за родното село По- Островска-Чолашка.
дини. После различкнежанския. Предос- пица, подчертава Дете- А той подкрепя всяка
ните, добре заредени
тавят му всичко, да- лин Хитков, председа- инициатива не само в
магазини, организиже научава и цената тел на тукашния дет- родното Попица, а и в
рани в селкооп „Пчена строежа – 17 хи- ско-юношески клуб центъра на общината
ла”. Или съгражданеляди лева, а за гра- „Слънчице”, в словото – Бяла Слатина. Букет
то на земеделската
динката пред него си при откриването на ще поднесе, поздравикооперация „Любо- Пред паметната плоча на загиналите във войните ще се броят 3 хиля- паметна плоча в края телен адрес ще изпрамир”. И това да имат
на ок- ти или ще напише в метопла храна през сед- кева” в селото. Или име- на памет Пат о м - диите с гордост или с
мицата от домашния то на основателя на се- вел Чолашки,
в р и огорчение за проява,
социален патронаж. С лото – дядо Въльо, си- увековечава
2017 г. на която е присъствал.
неговото упорство и с новете му, Пейо и Въл- този миг от
В нея
Такъв е той. Такъв
благоволението на де- чо, и първите заселни- историята на
са уве- го познават в селото и
сетина човека от „гор- ци от родовете на Гьо- селото, като
к о в е - околностите. Не всяконите етажи” на властта шовци и Клепарчовци.
съгражда бач е н и га го разбират. Но се
става възможен градеТри паметни плочи релеф и паи м е - увличат от деятелностжът на Дома за стари са поставени на фаса- метни плочи
то и та му. И тръгват с него.
хора „Свети Димитър” дата на къщата, плани- на знаменаделоДнес за него тревов Попица, открит през рана да е музей на По- телните место на гата е, че 120-летната
2005 г. Бай Пали прави пица. Едната е в памет та. На 25 май
п ъ р - къща, дарена за музейи невъзможното и въз- на някогашния полити- 2013 г. пред
в и я на сбирка на Попица, се
становява селската ду- чески деец Христо Ша- м у з е й н а т а
к м е т руши и ще са необходихова музика, тукашния бански, убит в полици- сбирка се отна се- ми към 7-8 хиляди лефутболен отбор. И той ята преди Девети сеп- крива барел о т о ва за ремонт и освежакато мнозина изгражда тември 1944 г. Втора- леф на хан
Н и к о - ването й, за да отвори
чешма в центъра на се- та е наместо похвално Аспарух. Пала То- врати музеят. Това ролото и засажда дървото слово за постоянния метният знак
доров долюбиво намерение
на живота си – дъб. Така дарител професор Пе- е съграден
О с - има своите поддръжче има с какво да го зна- тко Герговски, извес- по идея и със
т р о в - ници от местните млаРодова среща на Чолашкия род
ят и младите. Той орга- тен с успешните си ле- средства на
ски – ди хора от читалищенизира поставянето на карства, създадени и Павел Чолашки. Немал- ди. Споделя с общинска- Бусера. Тя е поставена то и детско-юношеския
десетина паметни пло- патентовани от него и ко пари влага и дарите- та управа намерението на фасадата на селския клуб „Слънчице”, коичи в селото. Две от тях колектив. А третата – на лят Иван Стойчев, земе- си паметникът
то работят над
са в памет на негова- собственика на къщата, делски производител и да се издигне в
проект за фита рода – едната е в ту- предоставена за музей, арендатор. Там, където селото - на малнансиране на
кашния гробищен парк, Петър Павлов Шабан- е бил Аспаруховият вал кия площад пред
инициативаи границата на нашата селкоопа. Със
та. От местнитогавашна държава с съдействието на
те хора, които
Византия – местността Михаил Цанов,
живеят в селоБаира, също е съграде- председател на
то и извън нена паметна плоча. И в общинския съго. От общинселската църква, къде- вет, дългогодиската админито отец Тодор Дудов от шен директор и
страция в Бябелослатинския църко- общественик, и
ла Слатина съвен храм „Света Парас- врачанския журщо обещават
кева” отслужва водос- налист Илия Боизвестна сума
вет същия ден, е откри- рисов Павел Чоза сградата и
та паметна плоча.
лашки се среща с
сбирката.
За местните жители и негово високопА времето
гостите на тържество- реосвещенство
лети, мисли на
то свири селската духо- Врачанския митглас Павел Чова музика, възстанове- рополит Калилашки, и нищо
на отново със спомоще- ник (светла му
не се случва.
ствователство и с все- памет!). Той разКак да поотдайната енергичност решава да се измогнем на Пои сърцатост на досто- гради паметник на за- музей. Същия ден по пица да има музей?!
лепния родолюбец Па- гиналите в Балканската време на тържеството Как да помогнем на
вел Чолашки.
и Междусъюзническата е открита и втора па- Павел Чолашки да
В истинска сага се война в двора на селска- метна плоча – в памет сбъдне намерението
превръща инициати- та църква „Света Парас- на човека, който даря- си?!
вата за издигане памет- кева”. Годината е 2004.
Цвета СТЕФАНОВА
ва своя дом за музейнаник на осемте души от
Днес паметниците, та сбирка на Попица –
Снимки от архива
Попица, загинали във които припомнят за съ- Тодор Шабански.
на автора и от
При откриване на 5 плочи с имена
Втората
световна
войселяните
на
Павел
ЧоИ
на
това
тържеархива
на Павел
на заслужили жители на селото
на (1944-1945 г.). Тя ид- лашки, отдали живота си ство не идват от местЧолашки
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Радости и болки
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Споделете с нас

Благотворителност - Как да възвърна
не само по Коледа душевното си равновесие?

Здравейте, драга редакция,
Понеже вашият вестник ми е единственият
отдушник и в него намирам хора със сродни души, реших да споделя мои мисли относно благотворителността. За мен днешните напъни да бъдат накарани
хората да са по-отзивчиви ми се струват фалшиви и най-малкото – неподходящи.
Около Коледа и Нова година валят призиви
от екраните на медиите
– дайте, помогнете, изпратете есемес… Да, това е начин да се съберат
средства за определена
кауза, а ако тя е за лечение на хора – още по-добре. Но не ви ли се струва, че се върви по найлесния начин – даваш
там някакви стотинки и
съвестта ти е чиста, а ти
се издигаш в собствените си очи! Къде по-слож-

но е държавата да поеме функциите си да се
грижи за хората с по-сериозни нужди от лечение! А и колко по-трудно е например да отделиш от времето си, за
да обучиш някого, който има нужда просто от
повече внимание, за да
стъпи на краката си.
Наскоро попитах в
сервиз за джиесеми дали могат да приемат на
стаж момче с физически
недъг, което завърши
тази специалност, но няма организиран от учебното заведение обучителен период по практически занимания и така не може никъде да започне работа.
Младият човек от
сервиза ме изслуша любезно, но бе категоричен: „О, имаме толкова
работа! Кой ще се занимава… Ние искаме готови хора!” Такова между
впрочем е отношение-

то и на целия български
бизнес към търсещите
работа, а пък плачат, че
нямало кой да работи…
И тук си спомних как
още като малки ученици по-добрите поемаха
шефство над по-неуспяващите да им помогнат
да усвоят я математиката, я българския… Водеха ги вкъщи и решаваха заедно задачи. Така
се създаваха отношения
на взаимопомощ и другарство, понякога за цял
живот. Защото никой не
е сам на този свят и винаги може да се нуждае
от помощта на другия.
А благотворителността
в днешното разбиране е
едно измиване на ръце
и сълзливи вопли. Нищо
друго.
Иванка Стоянова,
София

Самотна жена съм.
Преди 10 години почина съпругът ми. В началото бях шокирана
и си мислех, че
е заминал дълга командировка. Не обичам
да ходя на гроба, защото само тогава разбирам наяве,
че вече никога
няма да го видя. Чувствам,
че с годините
депресията ми
става все по-голяма. Старая се
да се виждам с
приятелки, но
това не запълва тази празнота. Финансово съм горе-долу добре и често
ходя на екскурзии и на

почивки. Но и това не
помага. Постоянно си
мисля за него. Приятели ме съветват да си на-

меря друг мъж. Не мога
и да си го представя! Та
как да стане, като аз ви-

Подадена ръка

Сърдечна
благодарност

З

а посрещане на новогодишните празници поканих да ми гостуват две семейства. Заредих
хладилника с необходимите колбаси и мезета
и заминах за Лом. На сутринта на другия ден се завърнах в Медковец. Вратите на кухнята бяха разбити. Хладилникът бе празен. От мазето липсваха
дрелка и електрическа косачка. Веднага се обадих
в участъка на полицията в Медковец и ги уведомих
за кражбата.
Незабавно полицията залови крадеца. Това е за-

творникът Стойчо Георгиев Милчев от Лом, който
незаконно пребивава в Медковец.
За спешните мерки по залавянето на крадеца
най-сърдечно благодарим на полицаите, на началник участъка Румен Рафаилов, на инж. Цветомир
Цветанов и младши инспекторите Валери Рангелов
и Данаил Лазаров, на началника на РПУ - Лом Владимир Владимиров и на началника на сектор “Охранителна полиция” Огнян Иванов. Да им пожелаем здраве и късмет през 2019 година.
С уважение: Георги Петров

съвети

Удивителните правила за дълголетие на д-р Хинохара
На 18 юли миналата година
106-годишният японски доктор Шигеаки Хинохара почина от дихателна недостатъчност. Почти до самата си
смърт той приемал пациенти, а лекарският му дневник
е бил запълнен за пет месеца напред. Д-р Хинохара се
превърна в символ за активно дълголетие, след като на
90 години публикува есето
си “Живей дълго, живей добре”. Тиражът на това есе е
над 1,2 милиона екземпляра.
Той е може би първият медицински специалист, доказал връзката на дълголетието със здравословния начин
на живот и позитивното отношение към него.
“Аз смятам за своя мисия
да предам знанията за това
как човек да съхрани не само физическото, но и душевното си здраве”, казва д-р Хинохара. Когато навършва 88
години, той става автор на
сценарий на мюзикъл, в който участва и като актьор. На
90 години уникалният доктор застава зад диригентския
пулт на оркестър, осъществявайки своята мечта. След
като отпразнува 105-ия си

наги ще го сравнявам
със съпруга ми, който
беше най-близката ми
и сродна душа.
Други ме съветват да се отдам на децата.
Да, но те са големи, задомени отдавна и не живеят при мен. За съжаление още нямам внуци. Може би те биха запълнили част от
празнотата в душата ми.
Кажете ми как
да живея, за да
възвърна душеното си равновесие? Сигурно
има начин, но аз
не знам как.
Виктория Иванова,
Пловдив

юбилей през есента на миналата година, дълголетникът си позволява пътешествие до Тайван.
Ето и неговите съвети:
Получаваме енергия
от веселието
Човек получава енергия
не от храната или от съня,
а от веселието. Помните
ли как в детството, когато
ни е било весело, сме забравяли да се храним, пък
и сън не ни е бил нужен?
При възрастните е същото. Не трябва да изтощавате тялото си, като си поставяте някакви точни, категорични и твърди правила и ред за прием на храна или сън.
Дълъг живот могат
да постигнат хора
от всякаква раса,
националност или
пол
Всички тях ги свързва
само едно: сред дълголетниците няма нито един дебелак.
Аз например на закуска пия
кафе или мляко, или портокалов сок с лъжичка зехтин
(то е полезно за артериите
и кожата). Обядът ми - мля-

ко с бисквити или нищо, ако
съм прекалено зает. Когато
работя, въобще не чувствам
глад. Моята вечеря - зеленчуци, малко риба и ориз. Два
пъти в седмицата изяждам по
100 грама нетлъсто месо.
Винаги планирайте
далече напред

олимпиадата в Токио!
Въобще не е нужно
да излизате в пенсия
Но ако все пак не го избегнете, ако сте решили да
стане, опитайте се да го направите колкото се може покъсно. Сега пенсионната възраст в Япония е 65 години,

Моят календарен дневник
обикновено е запълнен до
края на следващата година записани пациенти за прием,
лекции и работа в болницата.
Но през 2016 г. планирах да
се развлека малко и посетих

но тя е въведена преди половин век, когато средната
продължителност на живота
беше 68 години, а столетниците за цяла Япония бяха са-

мо 125 души. Сега японските
жени живеят средно до 86 години, мъжете - до 80 години,
а тези, които са прехвърлили
100-те, са 36 хиляди!
Споделяйте своите
знания
Аз чета по 150 лекции на
година за всякаква аудитория - от ученици до бизнесмени. Моите лекции продължават час-час и половина. И
аз ги чета, стоейки прав пред
аудиторията. Когато лекарят
ви препоръча да си направите някакви изследвания или
да се подложите на операция, попитайте го: а дали той
би посъветвал за същото своите деца, жена си и другите
си роднини? Лекарите не могат да излекуват всичко, каквото и да говорят. За какво да
търпите излишни страдания?
Понякога музиката или животинките помагат по-добре от
хирургията.
За да останете здрави,
изкачвайте стълби и
носете сами пазарските
си чанти и въобще
багажа си
Аз прескачам наведнъж по
две стъпала, за да работят и
действат мускулите ми.
Продължава в бр.10

Страницата подготви Соня Вълкова
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Над 8 млн. лв. са придобили Хванаха царицата ÊÐÈÌÈ
телефонните измамници на джебчийките ÕÐÎÍÈÊÀ

Над 8 млн. лева са
придобили телефонните измамници само за
една година. Все още
много хора продължават да стават жертва
на тези измами. "Това
са предимно възрастни хора - над 70-75 години, те нямат възможност за бърза реакция,
за адекватна оценка, ос-

вен това нямат активна
комуникация със свои
близки и роднини, обясни инспектор Златка Падинкова, началник сектор "Измами" в ГД "Национална полиция".
"Измамниците са изключително изобретателни - казват на жертвите си как да действат,
какво да правят. Имаме

случаи, в които подлъгани от измамници хора наемат стая в хотел,
където остават за по няколко дни във времето,
в което тече измамата,
т.е. те са в една изолация. В много случаи хората сравнително скоро след като приключат разговорите с измамниците, осъзнават,
че са станали жертва",
обобщава методите на
престъпниците тя.
"Най-честите схеми
са добре познатите от
години - даване на капаро - за климатици, техника или друга изгодна
подкупа, също така за
освобождаване на митническа пратка. Най-успешна остава схемата за
съдействие на полицията", допълни експертът.

Полицията във Виена задържа българска циганка, издирвана в редица европейски държави, където е обирала жертвите си.
Жената е на 40 години. Има забрана да влиза в Австрия заради предишни провинения, а
Германия я издирва с европейска заповед заради кражби.
Според службите е в занаята повече от 20 години и е позната на полицейските власти освен
в Австрия и Германия, също така във Франция,
Белгия, Холандия,
Чехия и Испания.
От
полицията
във Виена съобщиха, че тя е забелязана от полицаи на
една от най-оживените улици в центъра на Виена – търговската "Кертнерщрасе". Разпозната е чрез
снимките й за издирване, които са разпространени сред полицейските управления в Европа.
Действала е сама.
Австрийските медии я наричат "царицата на
джебчийството", защото е известна в цяла Европа, а първите й регистрации за кражби са от
1996 година.

Рецидивист Ïриеõа Закона çа домаøното насилие
се ãаври
с майка си
Мъж от Каспичан е
задържан по подозрения в опит за изнасилване на собствената
си майка. Инцидентът е
станал в семейната къща в града.
Синът влязъл в стаята на 67-годишната жена и се опитал да я придърпа към себе си. Тя
успяла да се отскубне
и със скъсани дрехи
избягала.
На сутринта съобщила за нападението. Синът бил задържан. Мъжът и преди е съден за
изнасилване.

Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Наказателния кодекс.
убийство в условията на домашно насилие ще се наказва
с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или
доживотен затвор
без замяна, реши
парламентът.
Това е престъпление, предшествано от системно упражняване на
физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и
е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има
дете, лице, с което се намира

или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или са живели в едно домакинство.
За противозаконно лишаване на някого от свобода

и за принуда да извърши или
претърпи нещо в условията на
домашно насилие се предвижда затвор от три до десет години. За закана за убийство в условията на домашно насилие
лишаването от свобода е до
шест години.

който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му или за живота или здравето на негови близки, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с
лишаване от свобода до
1 година или пробация,
записаха депутатите.
Парламентът увеличи наказанието за
принуда за встъпване в брак. Родител или
друг сродник, който не
изпълни или осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или лични контакти с дете,
се наказва с пробация и глоба
от две хиляди до пет хиляди лева, а в особено тежки случаи с лишаване от свобода до шест
месеца и глоба от пет хиляди
до десет хиляди лева.

ãодини
Îбраõа иçвестен скулптор пиянска çа12отцеубиец
свада
завърши
със смърт

Обраха ателието на скулптора Ставри Калинов. То се
намира в кв. „Кремиковци”
в София. Откраднати са статуетки, метални заготовки и
машини за хиляди левове.
Крадците влезли през малък прозорец. „Откраднали
са стотици статуетки. Аз не
мога да кажа колко са били.
Бяха много. Телевизора са
откраднали, печки и какво

ли не. Картините
не са ги взели, защото с тях ще ги
хванат, но метала
го топят”, обясни
художникът. Калинов имал намерение да премести ателието.
„Това е творческа работа, занаятчийска работа – да се отлее,
да се шлайфа, да
се полира, да се патинира –
много сложно нещо.
Само в ателието съм работил 25 години.
Всичко, което съм изкарал, съм вложил в занаята
си, на семейството ми почти нищо не съм дал”, обясни той.
Според него от всичко откраднато крадците могат да
вземат хиляди левове.

Употребата на голямо количество алкохол
е причина за сбиването, завършило със смъртен случай в Кюстендил.
Участници в сбиването
са от Кюстендил, ромския кв. Изток и село
Слокощица. Конфликтът
е започнал в денонощен
клуб в центъра на града. 35-годишен мъж е
убит, а двама са в тежко състояние в болница. 19-годишният убиец
е задържан.

27-годишният Севелин Николов,
който уби баща си през ноември
2017 г. в дома му в столичния квартал "Павлово", беше осъден на 12
години затвор. "Съжалявам. Сега
не бих го направил... Ще изтърпя наказанието си", каза пред съда младият мъж. Според присъдата Николов трябва да плати общо
240 000 лева кръвнина на роднините си. Делото мина по съкратената процедура, при която наказанието автоматично се намалява
с 1/3. Съдебно-медицинската експертиза е установила 21 удара с
нож по жертвата.
Има 2 версии за мотива за убийството. Едната е на Севелин, който
твърди, че баща му с години тормозил него и майка му. Другата
е, че до трагедията се е стигнало
заради наркотиците и намерението на таткото да продаде къща,
в която Севелин живеел с приятелката си.

ЧЕтири труПа
в нОви искър
Полицията работи по изясняването на смъртта на
четирима души в столичния квартал нови искър.
По първоначални данни военен е убил родителите си,
брат си и баба си, съобщиха
от пресцентъра на Мвр. Заподозреният е на 25 години.
след като два дни баща му
не се явил на работа, от военна полиция отишли да го
търсят в дома му. Отивайки на адреса, те намерили
четирите тела на неговите
роднини. Мъжът е бил задържан във видимо неадекватно състояние.
Мъж уМря
ПО врЕМЕ на ОБир
Мъж на средна възраст,
вероятно крадец, е открит
мъртъв в лек автомобил в
кюстендил, паркиран пред
дома на собственика му. Починалият е открит наведен
в лекия автомобил и с крака отвън, а предната дясна
врата е отворена. най-вероятно е ровел в жабката на
колата, преди да почине.
БЕЗДОМник
ПОтрОши кОли
46-годишен мъж е нанесъл щети на 10 автомобила в Пловдив. става дума за
счупени огледала на около
10 моторни превозни средства. извършителят е задържан. той е 46-годишен,
с психични отклонения и водещ скитнически начин на
живот. Отведен е в Центъра
за психично здраве.
ванДали стрЕляХа
ПО стълБ
вандали стреляха по
електрически стълб и оставиха без ток жителите на
русенското село николово.
Оказа се, че това не е първият подобен случай. смята се, че може би някой е
решил да си отмъщава на
енергото. в николово само до преди няколко месеца имаше редица протести
заради честите спирания на
тока.
1000 лв. глОБа
За ПОБОЙниЧка
"всичко стана несъзнателно, аз говорех по телефона с бебето в другата ръка, а тя ме провокира. Започна силно да ми тряска вратата, бебето започна да се
стряска, а е с порок на сърцето. Бях в паника заради
състоянието му. Заради
чистото й съдебно минало
прокурор Йордан ангелов
поиска обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност и да получи административно наказание. той настоя за 2000
лв. глоба, която бе променена на по-ниска.
Страницата подготви
уляна петкОВА
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Хорото - извор на радост

А

нсамбъл за народни песни и
танци, ръководен от брат и сестра Дария и Митко Михалкови, трупа признание
от наша и чуждестранна публика вече 15 години. Много са успехите им, но най-важното за всеки от хороводците е да изживяват радостта от играта на българските
хора. Казват, че докато танцуват, изхвърлят всичко негативно
от себе си, танцът ги
зарежда с добра емоция, с радостта, че си
се хванал до другите и
се понасяш под звуците на българската народна музика.
Започнали с няколко човека преди 15 години, днес в залите им
танцуват над 300 човека, влюбени в българския народен танц,
и всички пълнят залите всяка вечер в някой
от клубовете на „Хоро“
в София, Перник и Бо-

бъдещите
си кадри,
големите
игрохорци. „Е, при
младежите
има едно
разклащане. Някои
се отказват. Ние се
опитваме
да ги мотивираме да
продължат
да играят,
защото вече са изградени като танцьори, споделя Митко. Но все почесто, след години отново се връщат, защо-

расналите им деца са в
детските школи.” И това е постижение за Дария и Митко. „На всеки
един човек при нас му
знаем съдбата. Помагаме си при нужда. Тук е място и за социални контакти. Всички сме
приятели, като в едно голямо семейство, подкрепяме се, казва
Дария. Между
журище. Танците им са
нас хората си
от различните етногнамират партрафски области – от
ньор в живота.
Тракия и от Родопите,
Те дълго време са танот Севера и от Пирина,
цуванай-много от Шопли залука. Перничани
едно,
не стъпват на зеедин
мята. Плетат хорад
о
та и се провикват
друг и
„Дръж се, земьо”,
в един
в отговор гръмва
м о гръмогласно „шоп
мент
те гази!“ и залата
са се
избухва в овации.
откриТакава е нашата дул и . ”
ша българска, емоНа Мицията на народния
тко му
танц те поглъща и
предкато танцуваш, не
стои
знаеш къде се на- Дария и Митко Михалкови
сватба,
мираш и къде стъпсрещваш. Повечето хороводци казват, че то са израснали с танци- нал тъкмо сред момитанцът за тях е магия, те, изпитват потребност четата в залата своята
ритуал, възхита. Най- да продължат да играят. Екатерина. Питам Дари
малките се учат от 1 до Младите се връщат ве- и Митко какво е танцът
7 клас в профилирана че като студенти или ка- за тях. „Живот на сценапаралелка с изучава- то завършили или след та! Танцът е нещото, коне на фолклорно изку- като са станали родите- ето ми дава живот и стиство в Божурище. Там ли. Те бутат количките мул за живот”, вълнува
преподават братът и до залите и продължа- се Дария. „Ние постоянсестрата Дария и Ди- ват да играят. Майките но градим, търсим, обмитър, там подготвят и бащите танцуват, по- работваме танците. То-

Певицата Пенка Павлова
събира живота си в книга
В първия ден на януари известната тракийска
певица Пенка Павлова навърши 85 години. Родена е
в първите минути от новата година, по първи петли,
както обичала да казва баба й. В първите дни Пенка
не спирала да реве, а старите хора в семейството я
орисали да стане най-гласовитата жътварка в тяхното село. Не на жътварка,
а на народна певица е белязан житейският й път вече осем десетилетия. Това
е чудесен повод да събере
живота и творчеството си
в книга, както вече направиха много народни певци
в страната. Нелеката задача Пенка Павлова е поверила на фолклориста Борислав Геронтиев, а книгата се очаква да се появи на
бял свят през пролетта на
тази година. Ето какво сподели
известната тракийска певица:
- Опитвам се да събера живота и творчеството си между
две корици, за да не остана поназад от тези колеги, които вече го направиха. Грешката ми

е била там, че в по-младите години не съм записвала всичко,
което се е случвало с мен. Сега,
след толкова години ще се опитам да го направя със спомени. Добре че от време на време
съм записвала преживени моменти на касетофон и сега де-

ва ни развива като хора, като професионалисти, хореографи, ходим
по семинари.” Питам ги
накъде се развива нашият фолклор. „Стана

гато били в Чехия на голям фестивал с участници от няколко континента, играли сред групи от
Украйна, Индия, Италия,
Гърция, Румъния, Сър-

повече комерсиализиран, често пъти се ползва като фолкфитнес. Ние
държим на автентичната култура, стремим се
да съхраним българския фолклор.”
Така градят мечтите
си тези хора, представят
нашето фолклорно изкуство навсякъде из Европа, показват красивите ни народни танци, носиите ни, някогашните
български обичаи. Ко-

бия. На фестивала представили типични граовски песни и танци, а те
омагьосали публиката.
”Обичаме не само шопските хора, играем всички хора от севера и юга,
от изтока и запада на нашата България. Народната музика е унес, ритуал, извор на радост! И
още много неща, заради
които са тук игрохорците на ФТК „Хоро“.”
Дарина НЕНОВА

Напусна ни певецът
Стоян Джаджев
Една
от
легендите на
неврокопската музикална школа
за народна
музика Стоян Джаджев
си отиде от
този свят на
15 декември
2018 г. Напусна ни след
кратко боледуване
на
72-годишна
възраст. Тъжната новина дойде от негови близки в гърменското село Дъбница, където живя и
твори до последния си ден.
Роден е в благоевградското село Крушево през
1946 г., а дългогодишният му творчески път минава през ансамблите „Гоце Делчев“ в София и
„Яне Сандански“. През 70-те години на миналия
век осъществява и първите си студийни записи
в Радио Благоевград по покана на композитора
Димитър Динев. Завършва Хранително-вкусовия
институт в Пловдив със специалност „Инженертехнолог в месопреработването“, но народната
песен никога не го е напускала.
Певецът Стоян Джаджев остави след себе си
множество песни и радостни моменти за своите
почитатели през годините. Гласът му ще се помни винаги, защото Стоян Джаджев остави след
себе си богато наследство от автентично изпят
фолклор. Записа шест албума с песни, някои от
които не са официално издадени. Освен изпълнител на автентичен фолклор от родния си край
той създаваше и много от песните си. Регистира
превазходни дуети с певците Николина Чакардъкова, Боряна Карпузова, Лили Цветкова, Костадинка Танчева, Георги Ключков и други. Освен
признат и голям певец Стоян Джадев беше уважаван предприемач и работодател. Той е основател на веригата магазини „Стоджа“ в град Гоце Делчев, беше авторитетно име и в бизнеса с
месо и местни продукти.
Вечна памет, творецо!

шифрирам записаното. Дъщеря ми пое ангажимента да го
набере на компютър, а книгата ще пише фолклористът Борислав Геронтиев. Една част от
песните са нотирани, а други
ще поместя само с текст, защото ще ни отнеме много време.
Надявам се до пролетта книгата да излезе от печат. На тази
възраст имам все още незаписани песни, които много искам
да оставя на слушателите и поколенията. Това са осем неизвестни тракийски песни, които ще запиша с Димитър Ангелов в Асеновград. Проблемът
е там, че не мога да се кача до
третия етаж, където е студиото
му, но той ме успокои, че и този проблем ще реши. Ще докара цялата звукозаписна техника вкъщи и така пак ще направим тези записи. Това е и посланието ми към по-младите - да
обичат фолклора и да го пазят!
Нашият народ го е запазил цели 500 години под робство, без
техники и други удобства, които имаме днес. Непростено ще
е, ако ние го загубим!
Николай ЧАПАНСКИ, Радио Пловдив

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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К

аква е днешната
баба през погледа на психиатъра Владимир Бостандижев? Тя е млада, активна, креативна. Работи и е на „ти” с модерните технологии.
Представата ни вече
е за красива жена, която е в разцвета на
силите си, с възможности за личен живот,
разказва психиатърът.
Новата баба се радва
на успешна кариера и
семейство и ако може
да е в помощ на младите, тя го прави, съчетавайки традициите от миналото с модерното.
Всъщност бабата е
млад човек, а думата
„баба” в нашия език
все още се свързва с
понятието стар, възрастен човек, кой-
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Съвреìенната баба – ìлада,
красива, в разцвета на силите си
то няма друга работа,
освен да е в помощ
на младото семейство,
коментира Владимир
Бостандижев. Обикновено модерните баби
са работещи и трудно
могат да посветят цялото си време на отглеждането на внуците, но пък и отглеждането на децата се
промени и улесни, отбелязва психиатърът.
Далечен е споменът за
бабите с черни забрадки, изцяло отдадени на
грижи за бита, които
нямат друга работа освен земеделието и стопанството.

Ако да си майка е
нещо естествено, то
да си баба е мисия да предаваш истори-

ческата памет и традиции, смята психиатърът. И днешната баба
пак чете детски книж-

ки, но от електронен
четец. Тя не забравя за
себе си, държи на личното си пространство.
Затова да се надяваме,
че поне чете на глас,
коментира Бостанджиев. Съвременните баби
обичат да карат колело, да тичат с внуците
и да бъдат сред природата.
Променената баба
не ощетява модерните внучета, смята Бостанджиев. Това е така, защото се усъвършенства комуникацията - животът става поатрактивен, намесват
се медиите и пъстро-

тата на играчките. Това крие и своите рискове - да не се прекалява с фокусирането на децата само към
виртуалното. Все порядко са конфликтите
между бабите и младите родители. Традиционните ритуални взаимоотношения
между снаха и свекърва вече не са толкова консервативни,
защото и двете страни са много по-гъвкави.
Нуждата от баба в
българското семейство едва ли ще изчезне. Не би могло
да се замени с технологичната си двойница. Напротив, цифровизирането ни тласка
към истинското общуване, смята психиатърът.

Жената ангел от ретро картичките Маски
умира при бомбардировка с тиква
От стр. 1
Сигурно сте виждали нейното ангелско лице върху ретро картички.
лина кавалиери е призната за една от
най-красивите жени на всички времена.
Родена е в нощта на Коледа 1874 г. близо
до Рим. От момиче, което продава цветя по улиците и пее в кафе-шантан, тя се
превръща в една от най-големите оперни прими на 19 век. Пее в партньорство
с Шаляпин и Карузо.
Истинското й име е Наталина. Расте
като очарователно момиченце и красива девойка, която
непрекъснато пее.
Талантът й е забелязан от съсед, учител по музика. Той
започва да й дава
безплатно уроци,
а по-късно й намира работа като певица в един ресторант. Клиентите били толкова очаровани от красотата
й, че бурно аплодирали всичко, което изпълнява.
Скоро Лина получила покани от
най-скъпите ресторанти в Рим и можела сама да определя хонорара
си. Мечтата й обаче била не да бъде
богата, а да се качи на оперна сцена.
Славата й вече
растяла от картички с ангелския й
лик, отпечатвани в
милионни тиражи.
Името й придобило световна известност като първия в света фотомодел, използван за реклама.
С известността не закъснява и предложението да пее в операта в Мадрид.
С това започва световната й кариера
в Европа като оперна прима.
През 1890 г. Лина заминава за Русия,
където в нея се влюбва до полуда дворянинът Александър Баратински - наследник на милиони, но слаб характер - зависим от родителите си. Двамата сключват
брак, но родителите на младоженеца не
одобряват булката и поискват от импе-

ратора да анулира брака.
Огорчена, Лина гордо напуска Русия
и се отдава на работата си. Бележи връх
в певческата си кариера с партньори като великите оперни асове Карузо и Шаляпин.
Години след това, през 1908 г., се решава повторно да се омъжи - за американския милионер Робърт Чандлър. И отново не сполучва с брака. Двамата със
съпруга й живели цифром и словом заедно едва 8 дни, преди да разберат, че
имат "непреодолими различия" в характерите. Четири
години по-късно официално се
развеждат.
След време Лина свързва живота си с оперния
певец Люсиен
Мураторе, от когото на 40-годишна възраст ражда
дъщеричка - Елена.
И този брак няма много дълъг
живот. На 53 Лина
се развежда, за да
сключи брак с автомобилния състезател Джовани
Кампари.
Това е единственият брак,
който не прекъсва съдебно, а съдбовно - след 6 години брачен живот Лина остава
вдовица.
По време на
Втората световна
война, достигнала достопочтена възраст,
Лина Кавалиери обявява, че иска да стане медицинска сестра на фронта.
Не успява да реализира идеята си, защото загива от бомба над дома й във Флоренция на 7 февруари 1944 г.
На тази дата света напуска една от
най-красивите представителки на нежния пол - талантливата оперна прима Лина Кавалиери.
И днес ликът й от ретро картичките
очарова любителите на фотографията и
на женската красота и изисканост.
Еми Мариянска

За суха кожа

2 с. л. сварена тиква се смесват с 1
с. л. зехтин. Нанесете дебел слой от
маската на лицето, покрийте го с парче марля. След 15 минути изплакнете
с хладка вода.

Овлажняваща

Настържете 100 г тиква и я сварете за около 5 минути. Към нея
добавете 1-2 с. л. мляко и махнете от огъня.
Изстудете получената смес до
топла и добавете 1 ч. л. суха мая
и 1 ч. л. зехтин, вместо зехтина
може да добавите няколко капки масло от тиквени семки. Изчакайте около 10 минути и нанесете върху добре почистената кожа
на лицето и шията, като избягвате областта около очите.
След 20 минути отмийте с топла вода.

„Течно злато” - за уморена кожа

Необходими са 1 ч. л. куркума, 1
жълтък, 1 ч. л. бирена мая, 1 с. л. варена тиква, 1 ч. л. масло от жожоба и
няколко капки розова вода. Разбийте
яйцето много добре и добавете към
него куркумата, тиквата и бирената
мая. Бъркайте, като постепенно добавяте маслото от жожоба и розовата
вода. Маската има подхранващ и тонизиращ ефект. Куркумата има лечебни свойства – тя е силен антиоксидант,
пречиства кръвта, подобрява еластичността на кръвоносните съдове.

Как да се отървем от пърхота

Пърхотът е голям
досадник, но има начини за справяне с него.

Ябълков оцет

Преди да измиете
косата си с шампоан,
изплакнете я с оцет.
изчакайте минутадве, след това измийте както обикновено.
ако имате по-чувствителен скалп, разредете оцета с вода в съотношение 1:1. Правете
тази процедура всеки
път, когато миете косата си.

Масло от чаено дърво

сипете 1 с. л. етерично масло в 1 ч. ч.
вода и разклатете, за
да се смеси добре.
след като измиете
косата, втрийте в корените й с леки масажни движения. Оставете да подейства
няколко минути, после изплакнете. Приготвяйте си свеж разтвор само за едно нанасяне. ако искате да
имате готов лосион,

винаги когато намерите свободно време за
процедурата, го пригответе с дестилирана
вода.

Отвара от розмарин

накиснете за едно денонощие 3 стръка пресен
розмарин в чаена чаша
вода. използвайте отварата по същия начин както тази с маслото от чаено дърво. същата отвара може да направите и
с мента или лавандула.
тези билки имат способността да потъмняват косата, за-

това
използвайте този начин
само ако косата ви е естествено тъмна.

Аспирин

стрийте на прах
3 хапчета аспирин.
разтворете ги в 200
мл гореща вода и оставете да изстине. сипете в бутилка с пулверизатор. напръскайте скалпа, оставете няколко минути да
подейства, след което измийте с шампоан
и вода. Преди използване разклащайте бутилката.
ако тези или други
варианти за справяне
с пърхота ви помогнат да се отървете от него, не забравяйте
да поддържате
добра хигиена на
гребените и
четките, с които се решите! измивайте ги със сапун и
гореща вода или ги
накисвайте в оцет.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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киви и áанани êоéто не яäе ...

Ñалата с öелина
Продукти: 2 банана, 1 глава целина, 2 ябълки,
2 домата, 1 маруля, зелена салата, 100 мл зехтин/
олио, 1 връзка магданоз, 2 щипки сол, 1 лимон
Приготвяне: Бананите се обелват и се нарязват на ситно. Целината се обелва и се настъргва.
Ябълката се обелва и се реже на кубчета. Салатата се накъсва с ръце. Доматите се режат на резени. Всички продукти се смесват. Добавят се зехтинът/олиото и лимоновият сок. Поръсва се с нарязан на ситно магданоз.

В сезона на южните плодове сме и направо е грях да ги подминаваме. Още повече че са пълни с така необходими за
здравето ни витамини, минерали
и микроелементи. а какво знаем за
тях? Плодовете на банана са вкусни и ароматни, но с висока хранителна стойност, поради което не
се препоръчват на хора, стремящи се към намаляване на излишните килограми. с богатото
си съдържание на полезни вещества бананът е
превъзходна храна и лечебен плод, който може
да се използва при лечението на стомашно-чревни заболявания, възпалителни чернодробни заболявания (хепатити) и цироза на черния дроб, при
бъбречни заболявания, сърдечно-съдови и при колити. Употребата му обаче не е подходяща от
болни със захарна болест!
Плодът киви е не само най-добрият източник на полезния витамин с, но и е мощен антиоксидант. съдържа повече от 20 жизненоважни
хранителни вещества, сред които витамин с,
витамин к, калий, фибри, витамин Е, фолиева ки-

Ñалата с моðêови

Ñалата с ïиле
Продукти: 2 пилешки филета, 2 кивита, 1
авокадо, 1 портокал,
майонеза, сол, черен
пипер
Приготвяне: Филетата сваряваме в подсолена вода, след което оставяме да се охладят и нарязваме на ситно или разделяме на
конци. Кивито, порто-

кала и авокадото обелваме и нарязваме на кубчета.
Разбъркваме
всичко с майонезата и овкусяваме със сол
и черен пипер.
По желание тази салата може да се подреди
като многослойна, но в

този случай всеки ред
се маже с майонезата.
Украсява се по вкус.

Ñалöа с авоêаäо
Продукти: 6 добре узрели кивита, ½ ч. ч. семена
от нар, 1 авокадо, ½ краставица, 1 люта чушка (по желание),
1 ч. л. зехтин/
олио, 1 ч. л.
прясно изцеден сок
от лимон, 1
с. л. накълцан магданоз, сол и пипер на вкус.
Приготвяне: Обелете кивито, авокадото и краставицата. На авокадото отстра-

нете костилката, на краставицата – семките. Нарежете всичко на дребни парченца, сложете
продуктите в
купа и добавете нара.
Смесете
зехтина/
олиото с
лимоновия сок и
магданоза. Поръсете салатата и
подправете на
вкус със сол и пипер.
Внимателно разбъркайте.

Продукти: 4 моркова, 2 ябълки, 3
банана, 1 ч. л. лимонов сок, 1 с. л. захар, 150 г сметана, 100 г сушени сини
сливи, 1 щипка сол, 6 листенца мента
Приготвяне: Морковите и ябълките се настъргват на едро. Сушените сини сливи се измиват и се нарязват. Бананите се нарязват на кръгчета.
Сметаната се смесва със солта, захарта и лимоновия сок. Морковите се
смесват с плодовете. Салатата се из-

сипва в дълбока купа и се залива със
сметановата смес. Украсява се с няколко резенчета банан и с мента.

Ñтóäена сóïа с êðаставиöа
Продукти: 100 г
краставица, 1 киви,
1 ч. ч. кисело мляко,
1 шепа спанак, 1 глава червен лук, 50 г
кашкавал, сол, черен
пипер.
Приготвяне: Обелваме и нарязваме на
малки кубчета кивито и краставицата и
изсипваме в блендер
заедно със спанака и
лука. Пюрираме и добавяме киселото мляко.
Овкусяваме със сол и пипер,

Пиле, заïечено с êиви и лимон
Продукти: 1 кг пилешко месо, 3 кивита, 1 глава червен лук, 1
лимон, настърган кашкавал, сол,
черен пипер, олио
Приготвяне: Пилешкото месо овкусяваме със сол, черен пипер и олио, след което всяко парченце овалваме в настъргания

селина. Заради ниското съдържание на калории е
подходящ избор и за тези, които се опитват да
отслабнат. като бонус – консумацията на киви
дава много енергия.
кивито се бори срещу стареенето на кожата,
подобрява здравето на костите, на дихателните пътища, намалява риска от различни заболявания на очите, сред които свързаната с възрастта дегенерация на макулата, подобрява храносмилането. Приемът на едно киви на ден намалява риска от удар, кръвни съсиреци и сърдечно-съдови заболявания. калият пък намалява кръвното налягане. Витамин к, съдържащ се в този плод,
предотвратява натрупването на калций в артериите и следователно може да намали риска от
сърдечни атаки. Освен това този плод има антибактериални свойства и е добра превенция срещу
онкологични заболявания. най-често консумираме кивито и бананите сурови. но те присъстват в много рецепти като съставни части на супи, салати, основни ястия и, разбира се, десерти.
ако ви е омръзнало да ги ядете „а ла натюр”, опитайте да ги сготвите – няма да съжалявате!

кашкавал. Кивито и лука режем
на шайби и редим в тава, която предварително сме застлали
с хартия за печене. Отгоре слагаме парчета пилешко месо, а върху тях – резенчета лимон. Печем
около 30-40 минути в предварително загрята до 180о фурна.

разбъркваме добре и поднасяме супата, украсена с настърган кашкавал.

диетичен
êðем
Продукти: 2 кивита, 25 г крема сирене, 1 с. л. захар, 6 с. л.
кисело мляко, 2-3 бисквити
Приготвяне: Обелете кивитата и намачкайте всички продукти с помощта на
вилица.
Изсипете получения крем в чашка.
След това оставете
в хладилника за около
30 минути.

Øеéê
Продукти: 1,5 ч. ч. прясно мляко, 2 кивита, 1 голям банан, пудра захар, ½ чаша вода
Приготвяне: Обелваме и нарязваме кивитата и
банана, след което ги слагаме в блендер, добавяме
прясното мляко, водата и ако е нужно - и две-три
лъжици пудра захар. Всичко се разбива с блендера, докато се получи еднородна течност. По желание може да се сложат бучки лед или шейкът да се
сложи за малко в хладилник.

Ëеêа тоðта
Продукти: 200 г обикновени бисквити, 70 г масло, 4 кивита, 2 банана, 500 г кисело мляко, 70 г захар, 1
с. л. лимонов сок, 4 ч. л. желатин, 0,5
ч. ч. преварена вода
За украса: 2 кивита, 40 г филирани бадеми
Приготвяне: Бисквитите се смилат в кухненски робот, докато се получат трохи. Добавя се размекнатото масло и се бърка до получаване
на еднородна смес. Дъното на тортена форма с пръстен се застила с хар-

тия за печене. Вътре се прехвърля
бисквитената смес и се притиска добре към дъното. Оставя се в хладилник за минимум половин час. Желатинът се залива с водата и се оставя
да набъбне за 25-30 минути. Кивито
се обелва и се нарязва на кубчета,
след което в тенджера се обърква с
лимоновия сок и захарта. Сместа се
слага на котлона за 2-3 минути, така че плодът да пусне сока си, след
което се оставя да изстине. В получената смес се изсипва разтопени-

ят на водна баня желатин заедно с
киселото мляко, разбърква се много добре. Върху охладения бисквитен блат се подреждат обелените и
нарязани на кръгчета банани. Върху тях се излива млечно-плодовата
смес и тортата се пъха във фризера
(или в хладилника) за 6 часа или за
1 нощ. Вече стегналата торта се изважда внимателно от формата и от
дъното й се отстранява хартията.
Украсява се с резени киви и с леко
запечени филирани бадеми.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Това е удивително по
декоративност и продължителност на цъфтене храстовидно растение. Цъфти и зиме, и
лете.
В продължение на няколко столетия са
правени опити да бъде
пренесена
о т
ро-

дината
й – остров Ява,
но не е могла да издържи
на новите условия в Европа. Едва през 1808
г. капитан Уелбанк донася богато цъфтящия
храст от Индия и го предава в ботаническа градина недалече от Лондон. От него чрез селекция и хибридизация са
произлезли множество
азалии. Те могат да бъдат прости или кичести и са обагрени в различни нежни тонове.
По-разпространени са
сортовете:
Pax - рано цъфтяща
с бели цветове; Niobe
- късно цъфтяща с бели цветове; Madame
Mestagh - рано цъфтяща с розови цветове;
Hollandia - средно рано
цъфтяща с едри розови
цветове;
Vervaeneana rubra средно рано цъфтяща с

едри червени цветове.
Има и с тъмнолилави
и пъстри цветове.
Ако успеете да отговорите на всички изисквания на рододендрона, как-

то е
другото име на азалията, дълги години ще се
радвате на неговия
разкошен цъфтеж.
В превод от
гръцки рододендрон означава розово дърво. Едва ли
ще се намери поточно наименование
за този цъфтящ храст. Нито един друг
вечнозелен градински храст не е
способен на такава експлозия от цветове. Но
това не е единственото
му предимство. Рододендронът може да се
отглежда успешно не само в голям двор, но и в

малка градина, ако му
се осигурят необходимите условия.
Той не вирее и не може без обилна почвена
и въздушна влага. Нуждата му от влага може
да се мери само с тази
на папратите. Докато папратите растат на влажни,
но по-топли
тропически места,
то рододендронът освен влага изисква и похладен
въздух.
У нас при
естествени условия на свобода
расте в Странджа планина. Местните хора го
наричат зеленика зарад и

вечн о з е л е н и т е му листа. Изискванията от почвена влага са необходими заради плитката
коренова система. Ос-

вен че почвата изисква влага, тя винаги трябва да се разрохква, да е богата на
хумус и да се смесва с
листовка. Въздушната влага, ако е оскъдна, честото оросяване
на цялото растение рано сутрин компенсира
нуждата.
Отделеното място в
градината за рододендрона трябва да бъде на
сянка.
Азалията изисква
хладно (16-17°), но светло място, запазено от
преките слънчеви лъчи, редовно оросяване и подхранване. Почвата трябва да бъде с
кисела реакция, предпочита иглолистна или
торф. Младите растения се пресаждат всяка година, а по-старите – на 2 – 3 години, в
ниски и широки съдове.
Не я преполивайте и не я оставяйте да се
засушава!
За увеличаване
на цъфтежа в
периода от
февруари до
юли-август на
три пъти
се подрязват връхните
пъпки на клонките. Веднага след
като спре да цъфти, се
оформя коронката, като се режат пречупените, изсъхналите или
растящите навътре и
накриво клонки.

Çà äà âåñåëèø äóøàòà,
çàðåæè ëîçàòà!

Да се съсредоточим върху зарязването на лозите –
сега на тях това
им е необходимо повече от всички други грижи. За разлика
от повечето други
растения при лозата резитбата е абсолютно задължителна.

Видове резитби

Зимната, известна още като суха резитба, се извършва от есента след листопада до началото на
напъпването през пролетта. Тази резитба е основ-

ната и водещата. Прилагат се два вида резитби – къса и смесена, в зависимост от
сорта и неговата родовитост.
късата се нарича
чепова. При тази резитба пръчките се режат на две пъпки (очи)
от основата (получава
се чеп с две очи). Изрязаните по този начин части се наричат
плодни звена. Пръчките за плодни звена
не трябва да са много
тънки или много дебели, а средно дебели и добре узрели.
Друга съществена особеност е местоположението на чеповете и плодните пръчки върху рамената и кордоните. Като правило първата пръчка от стария чеп се реже за нов, а погорната пръчка се премахва, като се прерязва
през стария чеп.
При смесената резитба се оставят и по-дълги
пръчки на 10 до 12-14 очи, наречени плодни, или
по-къси пръчки с 6-8 очи, наречени стрелки.
От стария чеп долната пръчка се реже за нов
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Âðåìå çà ñååíå
Февруари е месецът, през който градинарят
подготвя необходимото, за да получи желаното
количество и качество на продукцията си навреме. Дейностите основно са свързани със сеитбата на ранните разсади. Покриват се полиетиленовите парници с цел затопляне на почвата.
Засяват се ранните домати в топли парници.
• за единично покрити (полиетиленови)
парници в южните райони;
• на север в двойно покритите парници.
седмица по-късно и в единично покритите.
В същия период е готов за пикиране най-ранният разсад за домати.
Сеят се и разсади за ранни полски домати,

ранен селски пипер, патладжан, ранно зеле и
карфиол.
Салатите се сеят от началото на февруари
до средата на март под полиетиленово покритие. Поетапното сеене осигурява удължен период на беритба.
Втората половина на месеца се сее разсадът
за ранни краставици в оранжерии с пластмасово покритие. Наблюдава се и се контролира
стриктно температурата, светлината и влажността на младите растения. Задължително е да се
избегне измръзване, слабо развитие на разсада, както и прерастването и изнежването им.
Температурата на въздуха в парника трябва да
е 20-25°С, а след поникването по-ниска до 1015°С. Полива се често със затоплена вода.
При благоприятни атмосферни условия (по-суха почва и не много ниски температури ) през
този месец се сеят на открито ранните моркови, грах, спанак, магданоз, копър и бамя.
В началото на март се сее лук от семе.
чеп, а по-горната пръчка се оставя за плодна пръчка.
Когато върху стария чеп има
само една развита пръчка, тя се
оставя за нов чеп, а за плодна се
избира пръчка от старата плодна пръчка.
Върху едно рамо не се оставят
повече от 2-3 чепа при късата резитба.
При смесената резитба плодните пръчки не се оставят върху всяко рамо, а през 1-2 рамена, за да
не претрупва лозата с много плод.
При резитбата през пролетта
отрезите при чепа се извършват наклонено в противоположна посока на горното око. По този начин капките вода, които изтичат от чепа, не обливат долната пъпка.
• Важно е да подрязвате лозите преди да потече мъзгата,
иначе ще поразите растението
и то ще сълзи. Мъзгата може да
потече още в началото на март и затова непременно подрязвайте лозите по-рано. Най-доброто време за това е преди настъпването на зимата, но никога в мразовито време. Подрязването достатъчно рано, преди мразовитите дни и нощи, ще даде
възможност на "раните" да заздравеят.
За резитба на лозите използвайте лозарски
ножици с папагалски клюн. Трионът за подрязване е по-добрият избор за по-дебелите и твърди клони.
Страницата подготви уляна петкОВА
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Нагоре по стълбата,
Изчезналата независимост която
води надолу

Опитаме ли се да отговорим честно на въпроса дали днешна България е независима държава, ще си
причиним тежка меланхолия. Защото откровеният, политнекоректен отговор е само един - България
е всичко друго, но не и независима.
Да вземем външната ни политика. В
повечето случаи тези, които я провеждат, се ръководят не от желанието да бъдат защитени националните
ни интереси, а от принципа "каквото кажат началниците". Примиренческата теза, че сме малка държава
и затова сме били осъдени винаги
да изпълняваме заповедите на някой голям играч, е крайно несъстоятелна. Държави като Чехия, Австрия
или Унгария са с размерите на България, но това изобщо не кара техните политици да изпитват чувство
за малоценност и да приемат безропотно всяко нареждане от чуждо посолство. Така че въпросът за независимостта изобщо не опира до големината на държавата. Този въпрос е
свързан основно с куража на нейния
политически елит. Ако този елит има
смелостта да отстоява националните интереси, значи страната е независима. Ако обаче той възприема
себе си единствено като проводник
на чужди желания, тогава, естествено, за никаква независимост не може да се говори.
Има и още един аспект на независимостта, който доста често ни убягва. Имам предвид самостоятелното
мислене. Това може на пръв поглед

да звучи отвлечено, но
всъщност
е страшно важно
и
има
съвсем
осезаеми
практически последици.
През последните
три десетилетия в
обществената мисъл в България господства
един хиперлиберален модел. Според
неговите постулати всичко трябва да
бъде приватизирано, защото частното било изначално добро, а държавното било изначално лошо. Този начин на мислене не е изобретен в България, разбира се. Той е вносна стока. Става дума за механично присаждане на българска почва на идеите
на Вашингтонския консенсус, добили
популярност в края на 80-те години.
Е, основната част от българските
анализатори, особено тези със засилено медийно присъствие, са страстни фенове на Вашингтонския консенсус. Някой би могъл да каже, че това
няма особено значение, някакви си
идеи, голяма работа.... Работата е там,
че тъкмо идеите имат огромно значение. Защото те оформят политиките, а съответно и начините, по които
протича животът ни. Ето ви конкретен, при това съвсем актуален и трагичен пример.
Сляпото, безкритично, безмозъчно следване на чуждия либерален
модел води до погром и в здравеопазването, и в образованието, и в културата, изобщо навсякъде. Отказът от
самостоятелно мислене се превръща в съвсем материална катастрофа.
Имаме огромна нужда както от независими политици, така и от независими мислители. От хора, които няма
папагалски да повтарят чуждите схеми. От хора, които ще имат смелостта да мислят различно.
Петър ВОЛГИН

В 140-годишната история след Освобождението държавата и
отечеството ни България са я управлявали не наследниците на
духа на Левски, Ботев
и Бенковски, на Вазов
и Захария (будителите, бунтарите на духа),
а на хаджи Иванчо Хаджипенчович, на разните Тъпчилещовци и Кириякстефчовци, които
слугуваха на османлиите, трупаха парици, грабейки сънародниците
си рая-овчици, следващи безкрайно тъпата
и уникална в европейската
история
пословица “Преклонена
главица
остра сабя не я сече!”.
И тези
наследници
с
особена
енергия
се активизираха през последните 29 години, когато както за техните “началници” от англосаксонския Запад и от неоосманисткия Югоизток, така и за тях като верни и старателни
васали главното кредо
на живота стана “правенето на пари”, но тъй
като не могат да грабят “началниците си”,
а само да ги прегръщат
и чат-пат целуват, демонстрирайки кучешката си вярност, те грабят народа си, при това
не със своите произве-

Дефицит на справедливост

Факт е, че около 70%
от българските домакинства получават помалко доходи на член
от семейството от необходимите за издръжка. Близо 40% от домакинствата имат доход
на член от семейството
под прага на бедност.
В България има масово
недохранване на децата и възрастните.
Сега в мизерия живеят 35-40% от българите,
а в бедност и на границата на бедността около 65-70%. В охолство
живеят 5-7% от населението. На милионите
българи им тежи оскотяващата бедност, всеобщата несправедливост, чувството за изоставеност и безперспективност. Отвратени са от безнаказаната
престъпност и корупцията. В България ня-

ма по-голям дефицит
от дефицита на справедливост! Това подкопава дълбоко националното ни самочувствие и личното ни достойнство. Всеки средно
грамотен човек знае,
че решението на днешните ни тежки социално-икономически проблеми е в ускорения
догонващ икономически растеж от 8-9% в
продължение на 10-15
и повече години. Това обаче изисква огромни многомилиардни инвестиции, тотална структурна и технологична модернизация
на икономиката, квалификация и преквалификация на 3-4 милиона души, висока производителност и конкурентоспособност,
рязко подобрение в
работата на институ-

циите, форсирано развитие и модернизация
на здравеопазването,
образованието, науката и иновациите, съвременна инфраструктура, ограничаване на
престъпността и корупцията и много време. Вече 25-30 години
властите не създават
нито една от изброените предпоставки за
преодоляване на бедността.
А милионите бедстващи българи, заблуждавани вече три
десетилетия, че България ще се превърне в
балканска Швейцария,
не могат да чакат още
10-15 или повече години, докато икономиката живне. Ако изобщо
живне! Те искат макар
и скромно подобрение, но още днес. Това
означава още през тази

и следващите 2-3 години. Чудеса в икономиката обаче няма!
Положението с доходите в България е толкова тежко, изпълнено
е с такова напрежение,
че консервативна международна институция
като МВФ би тревога на
22 февруари 2018 г. Те
обърнаха внимание, че
доходите у нас са два
пъти по-ниски от средните в ЕС, че фискалните, демографските и
други последствия от
това са много сериозни. Предупредиха основателно, че това ще
забави бъдещото икономическо развитие на
страната.
Впрочем нищо ново.
Ние го знаем отдавна
и бием тревога за това.
Изглежда са ни чули в
МВФ във Вашингтон, но
не и в София. Нито бъл-

дени неща, защото не
могат да произведат
нищо заради продажността си и некадърността си, а чрез политиката на държавата. Именно държавата
им стана инструментът
за “демократичното си
избиране във властта
и законово грабене на
народа си”.
Така за тези вече
три десетилетия какви ли не екзотични
типове ни водеха все
нагоре по стълбата на
демокрацията, за да
се превърне България

от средно развита индустриална и аграрна
страна (16-а в Европа
в 1988 г.) в последната
най-бедна колония на
Запада в ЕС, с най-висока смъртност, корупция и миграция, найбедната и с най-нисък
демографски ръст... В
това отношение особено се отличи партията
на пожарникаря, който от пъдаря на царя,
поради тъпоумието и
алчността на ”родните”
му ментори, въпреки
досиетата на тъмното
му минало от ЦРУ, бегарските власти, които
продължават да провеждат безотговорна
икономическа и финансова политика. Нито българският бизнес,
който от много години
потиска доходите на
стотици хиляди хора.
Дори възразява срещу
мизерните минимални
заплати, като ги смята
за „много високи” и оспорва начина на тяхното определяне. Воюва
срещу възнаграждението за прослужени години, което смята за
незаслужено, и т.н. С
всичко това принуждава стотици хиляди високо и средноквалифицирани работници, инженери, лекари и други специалисти да напускат България. А сега поради недостига на
такъв персонал настояваше и постигна облекчаване на вноса на
евтина работна ръка

ше въздигнат до премиер, самият той въздигайки какви ли не недоразумения като онзи “прецедент” за президент и физкултурника от помощното училище за главен идеолог на републиката и
партстроител на личната му партия.
Но това, че една просташка продажна банда
е овладяла властта (това е ставало и друг път
и в други общества), не
е цялата беда на народа
ни все още български,
а бедата е, че огромната част от
т. нар. интелектуалци, хора на духа
са се свили като охлюви в черупките
си и вместо да бият
камбаните на духа,
треперят
от страх от
тази просташка банда, а други направо са
се проснали лакейски и
ближат по медиите тези новоизпечени господари, надявайки се
на тяхната милост. И
ако не можем да имаме илюзии, че в простака и бандита може
да има просветление,
то не е ли време хората на духа да прогледнат и да поемат ролята
си на апостоли? Няма
кой друг!!!
Проф. Петко ГАНЧЕВ,
д-р на философските
науки

от трети страни извън
ЕС. И властите отново
се подчиниха сервилно, като увеличиха от
10% на 35% допустимия максимум за наемане на такива чужденци във фирмите.
През последните
29 години е натрупана толкова огромна
несправедливост в
обществения организъм, че се налага бърза хирургическа намеса. Без такава намеса
може да се стигне до
остри социални конфликти. Защото у нас
се наслагват две социални злини: България е едновременно и
най-бедната, и с найголямо доходно неравенство в ЕС. На социално-икономически
език това поражда социална мизерия.
Следва
Проф. Иван АНГЕЛОВ
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Най-гледаните

21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Koka Mass Jazz
0:30 Изгнаник
2:10 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:10 Частните музеи в Чехия:
Музей на самолетите
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 23 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

15:00 Голямата стъпка: Раждането на една легенда
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Агата и Одисей
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Не убивай
0:35 Смелият
2:40 Агата и Одисей
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 24 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 Блян и щастие
14:00 Библиотеката
15:00 Вик за помощ
16:45 Дързостта да бъдеш
пръв /Иван Хаджиберов/
17:15 Фактор - Live in Sofia
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Полет 370 - липсващото
досие
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:20 Магма: Вулканичен ад
22:50 По света и у нас
23:05 Непознат
0:45 Голямата стъпка: Ражда-

СЪБОТА, 23 февруари
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Многоликата Япония
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Емоцията “Фолклорна
магия” - Банско 2018
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 Петко Бочаров. Живот в
три Българии
15:55 Мъж за милиони
17:15 Шифт
17:30 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Семейното събиране на
Мадеа
22:30 По света и у нас
22:45 Ново 10 + 2
23:45 Добър ден с БНТ 2
0:45 Туристически маршрути
1:15 Семейното събиране на
Мадеа
3:00 Време за губене
3:30 Метежният богослов
4:05 Днес и утре
4:30 Рецепта за култура
5:30 Домът на вярата
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене
2:10 Панорама с Бойко Василев
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 23 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
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Английският съсед
14:00 Това име го забравете
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 Кецове /актьорът Валери
Йорданов на 45 години/
22:30 Умно село
23:15 Часът на зрителите
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура
1:00 Ново 10 + 2
2:00 Репетиция
2:30 Младите иноватори
3:00 В кадър
3:30 Денят започва с Георги
Любенов

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

22.II. - 28.II.2019 г.
ПЕТЪК, 22 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
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Обзор “Лига Европа”
15:45 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
БНТ 2
ПЕТЪК, 22 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
14:55 Бай Дечко /120 г. от рождението на художника/
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:05 Енциклопедия България
16:35 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 Какъв ще бъде краят на
света?
19:10 10 000 крачки
19:20 Мари и Брус
20:45 Днес и утре
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Джобът на Господ
0:50 Музика, музика...
1:20 В близък план
1:50 Мари и Брус
3:15 Бай Дечко
3:55 Откакто свят светува
4:25 Библиотеката
5:25 Пътувай с БНТ 2
БНТ 4
ПЕТЪК, 22 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 На опера с БНТ 2: “Девета
симфония от Бетовен и
“Оцелелият от Варшава”
от Шьонберг”
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

8

тв програми

Български

ПОНЕДЕЛНИК, 25 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
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
18:20 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 Клуб “История.bg”
22:00 Денят на бащата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Магма: Вулканичен ад

ВТОРНИК, 26 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
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 Приключенията на горските мечоци
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
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Денят на бащата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Непознат
4:05 Дойче Веле: Шифт

СРЯДА, 27 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
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 Приключенията на горските мечоци
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
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!
20:45 Спортни новини
20:55 Комисар Монталбано:
Гнездо на усойници
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Комисар Монталбано
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

ЧЕТВЪРТЪК, 28 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
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 Приключенията на горските мечоци
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Как стигнахме до тук
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
21:00 Комисар Монталбано:
Както е по процедура
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен
Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Комисар Монталбано:
Както е по процедура
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня

НЕДЕЛЯ, 24 февруари
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Приказките на госпожа
Виола: Магията на киното - любими музикални
теми от филми и мюзикъли
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 №1 Туризмът
16:00 Черно-бяло кино: „На
малкия остров“
17:30 На концерт с БНТ 2
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 Сиси - душата на императрицата
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Афиш
0:20 Световно наследство
0:40 Пътешествия
1:10 Златни ръце
1:20 Музика, музика...
1:50 Петко Бочаров. Живот в
три Българии
2:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
3:00 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 25 февруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
7:55 Спомен за Емилиян Станев
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
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Енциклопедия България
16:25 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 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:25 Танго без граници
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата
2:55 Младите иноватори
3:25 Часът на зрителите
3:55 Спомен за Емилиян Станев

ВТОРНИК, 26 февруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
България”
8:00 Камбаните са моите деца
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 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 Паметникът на Майкъл
Джексън
20:50 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Любов и 45-и калибър
1:05 Натисни F1
1:20 Знание.БГ
1:50 60 минути за култура
2:45 Паметникът на Майкъл
Джексън
4:15 Афиш
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 27 февруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
8:00 Разказ за архитект Васильов
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 концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
14:55 Днес и утре
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Енциклопедия България
16:25 Бърколино
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Храна за
душата”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Планетата Земя 2:
“Джунгли”
20:15 Денят на бащата
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Изгнаник
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:40 Планетата Земя 2:
“Джунгли”
3:30 На концерт с БНТ 2
4:00 Младите иноватори
4:30 Библиотеката

ЧЕТВЪРТЪК, 28 февруари
6:00 Енциклопедия България
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Емоцията “Фолклорна
магия” - Банско 2018
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 опера с БНТ 2: “Моята
прекрасна лейди”
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
15:55 Енциклопедия България
16:25 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 Митика: Приключение за
герои
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:40 Планетата Земя 2: “Пустини”
3:30 На опера с БНТ 2: “Моята
прекрасна лейди”
4:00 Вечната музика
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

5:30 България от край до
край 6
НЕДЕЛЯ, 24 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 Под игото: “Продължение от нощта”
14:45 Песен за хармоникарчето
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
20:45 Месец с филмите на Татяна Лолова: „Бартер“
22:25 Нощни птици
23:25 Извън играта
0:10 По света и у нас
0:25 На концерт с БНТ 2
0:55 Библиотеката
1:55 Отблизо с Мира
2:55 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
3:55 Денят започва с Георги
Любенов
5:55 5 минути София

ПОНЕДЕЛНИК, 25 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 Клуб “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

ВТОРНИК, 26 февруари
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 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 Песен за хармоникарчето
2:20 Добър ден с БНТ 2
3:20 Малки истории

СРЯДА, 27 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
2:15 Нощни птици

ЧЕТВЪРТЪК, 28 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 Клуб “История.bg”
13:30 Домът на вярата
13:45 Афиш
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
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта

нето на една легенда
2:10 Студио “Х”: Не убивай
4:00 Полет 370 - липсващото
досие
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев

3:50
4:15
5:05
5:45

Днес и утре
Брат за брата 2
Още от деня
Телепазарен прозорец

4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
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Петък, 22 февруари
06.00 „Малкото Пони”, сериал,
с.2 еп.25
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”с.2, еп.35
15.00 Премиера: „Шест сестри”
, еп.52
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”с. 3,
еп.36
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп.77
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка”еп.18
21.00 Премиера: „Горчива
любов“еп.38
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости”с.12, еп.1
01.00 „Вечно твоя”еп.33, 34
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
03.50 „Папараци“ /п./ - телевизионен таблоид
04.50 „Опасни улици”с.12, еп.53
05.40 „НепознатиТЕ“ /п./ - документална поредица
bTV синема
Петък, 22 февруари
06.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.7, 8
08.00 „Блейд Рънър“
10.45 „Отново и отново“ - сериал, еп.9, 10
13.00 „Съдията“ /п./
15.45 „Фалшиво обвинение“
17.45 „Извън Африка” /п./ биографичен, драма,
романтичен (САЩ,
Великобритания, 1985),
режисьор Сидни Полак,
в ролите: Робърт Редфорд, Мерил Стрийп,
Клаус Мария Брандауер,
Майкъл Кичън и др.
19.15 „Малка принцеса“ - драма, фентъзи, семеен
(САЩ, 1995), режисьор
Алфонсо Куарон, в ролите: Елинор Брон, Лизъл
Матюс, Лиъм Кънингам
21.00 Месец на Оскарите:
„Американски снайперист“ - военен, екшън,
биографичен (САЩ,
2014), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Брадли
Купър, Сиена Милър,
Джейк Макдорман, Кайл
Голнър, Люк Граймс, Сам
Джегър и др. /16/
23.45 „Гравитация“ - фантастика, трилър (САЩ,
Великобритания, 2013),
режисьор А лфонсо
Куарон, в ролите: Сандра
Бълок и Джордж Клуни
01.45 „Добри момчета“ /п./
- 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.
бтв комеди
Петък, 22 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - с.6 еп.19, 20
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.16, 17
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2017)
10.00 „Ченге за един ден“ комедия, екшън (САЩ,
2014), режисьор Тим
Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Джон
Легуизамо, Брус Макгил,
Тика Съмптър, Лорънс
Фишбърн
12.00 „Изгубеняци“ /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 „Изгубеняци“ - сериал,
с.1 еп.3, 4
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.10, 11
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Ало, ало“ /п./ - сериал,
най-доброто
23.00 „Приятели” - сериал, с.
10, еп.8, 9
00.00 „Ченге за един ден“ /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

Най-гледаните
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Български

тв програми

20.II. - 26.II.2019 г.

Събота, 23 февруари
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
сериал, еп.11, 12
07.00 „Двама мъже и
половина”с.11, еп.18, 19
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Cool…T”
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон“
13.00 „Хорът на момчетата”
- драма (САЩ, 2014), режисьор Франсоа Жирар,
в ролите: Гарет Уеринг,
Дъстин Хофман, Кати
Бейтс, Дебра Уингър,
Кевин Макхейл и др.
15.00 „Бригада Нов дом“ (2017)
16.00 „Мармалад”
18.00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 Мегахит: „Последният
пенсионерски запой“
22.10 Мегахит: „Войната на
Чарли Уилсън”
00.20 „Извличане” - трилър
(САЩ, 2007), режисьор
Гавин Худ, в ролите:
Мерил Стрийп, Рийз Уидърспун, Джейк Джиленхол, Джей Кей Симънс,
Алън Аркин, Питър Сарсгард и др.

Неделя, 24 февруари
05.50 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
сериал, еп.13, 14
06.30 „Двама мъже и
половина”с.11, еп.20, 21
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 „Круиз към щастието:
Лисабон“
14.50 „Бавачката Макфий и
големият взрив”
17.00 „120 минути” 19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 „Гласът на България музикално шоу, старт на
сезон 6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид
22.30 „Диваци” - трилър, криминален, драма (САЩ,
2012), режисьор Оливър
Стоун, в ролите: Ерън
Тейлър-Джонсън, Тейлър
Кич, Блейк Лайвли, Салма Хайек, Бенисио Дел
Торо, Джон Траволта,
Шей Уигъм, Емил Хърш,
Демиан Бичир и др.
01.00 „Биячи“ - екшън (САЩ
2014), режисьор Крейг
Мос, в ролите: Дани Трехо, Дани Главър, Андрю
Дивоф, Джаклин Обрадорс и др.
02.40 „Двама мъже и
половина”с.11, еп.22

Понеделник, 25 февруари
06.00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” - анимация, сериал, с.2 еп.26
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит”с.2, еп.36
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с.4, еп.53
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”с.3,
еп.37
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп.78
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка”еп.19
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, старт на сезон 5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости”с.12, еп.2
01.00 „Вечно твоя”еп.35, 36
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
02.30 „Култ” /п./ - лайфстайл
предаване

Вторник, 26 февруари
06.00 „Трансформърс Прайм”
- анимация, сериал, с.3
еп.1
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит”с.2, еп.37
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с.4, еп.54
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”с.3,
еп.38
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп.79
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка”еп.20
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости”с.12, еп.3
01.00 „Вечно твоя”еп.37, 38
01.50 „Преди обед” /п./
02.30 „Търси се” /п./ лайфстайл предаване
04.50 „Опасни улици” /п./с.12
еп.55

Сряда, 27 февруари
06.00 „Трансформърс Прайм”
- анимация, сериал, с.3
еп.2
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”с.2, еп.38
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с. 4, еп.55
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”с. 3,
еп.39
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп.80
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка”еп.21
21.00 „Смени жената“ - семейно риалити, старт на
сезон 3
22.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу, старт на
сезон 13
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости”с.12, еп.4
01.00 „Вечно твоя”еп.39, 40
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
02.30 „Карбовски: Втори план“
/п./ - документална поредица
04.50 „Опасни улици” /п./с.12
еп.56

Четвъртък, 28 февруари
06.00 „Трансформърс Прайм”
- анимация, сериал, с.3
еп.3
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”с.2, еп.39
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с. 4, еп.56
16.00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”с. 3,
еп.40
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни
улици”с.12, еп.81
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка”еп.22
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, старт
на сезон 4
22.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу, с.13 еп.2
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Кости”с.12, еп.5
01.00 „Вечно твоя”еп.41, 42
01.50 „Преди обед” /п./ - токшоу
02.30 „Бригада Нов дом “ /п./ социален проект, с.3
04.50 „Опасни улици” /п./с.12
еп.57

Събота, 23 февруари
06.15 „Ужилването“ /п./
09.00 „Клетниците“ /п./
12.30 „Като на кино“
13.30 „Гравитация“
15.15 „Добри момчета“ /п./
- 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.
18.15 „Несломен“ /п./ - 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.
21.00 Месец на Оскарите:
„Интерстелар“ - фантастика, мистъри (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Матю
Макконъхи, Ан Хатауей,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл
Кейн, Уилям Дивейн, Мат
Деймън, Елън Бърстин и
др.
00.45 Cinema X: „Интервю с
вампир“ - хорър, фентъзи, драма (САЩ, 1994),
режисьор Нийл Джордан, в ролите: Том Круз,
Кирстен Дънст, Крисчън
Слейтър, Танди Нютън,
Брад Пит, Антонио Бандерас, Стивън Риа и др.
03.00 „Като на кино“ /п./ - предаване за кино
04.00 „Гранд Хотел Будапеща“
/п./ - комедия, драма
(САЩ, Германия, 2014)

Неделя, 24 февруари
06.45 „Хавана“ /п./ - военен,
драма, романтичен
(САЩ, 1990), режисьор
Сидни Полак, в ролите:
Робърт Редфорд, Лена
Олин, Алън Аркин и др.
10.00 „ПараНорман“ /п./ - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2012),
режисьори Сам Фел и
Крис Бътлър
12.15 „Блейд Рънър“
14.45 „Интерстелар“ /п./ - фантастика, мистъри (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Матю
Макконъхи, Ан Хатауей,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл
Кейн, Уилям Дивейн, Мат
Деймън, Елън Бърстин и
др.
18.15 „Съдията“ /п./ - драма
(САЩ, 2014), режисьор
Дейвид Добкин, в ролите: Робърт Дауни мл.,
Робърт Дювал, Вера
Фармига, Били Боб Торнтън, Винсънт Д’Онофрио,
Дакс Шепърд
21.00 Месец на Оскарите:
„Непростимо“ - уестърн,
драма (САЩ, 1992), режисьор Клинт Истууд, в
ролите: Клинт Истууд,
Морган Фрийман, Джин
Хекман, Ричард Харис,
Франсис Фишър и др.
23.30 „Кралски афери“ - исторически, драма, романтичен (Дания, 2012), режисьор Николай Арсел, в
ролите: Мадс Микелсен,
Алисия Викандер, Давид
Денсик, Трине Дюрхолм
и др.
02.15 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.10

Понеделник, 25 февруари
06.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.9, 10
08.00 „Съдията“ /п./ - драма
11.00 „Отново и отново“ - сериал, еп.11, 12
13.00 Телепазар
13.15 „Юношество“
16.45 „Ден на подбора” драма, спортен (САЩ,
2014), режисьор Айвън
Райтман, в ролите:
Кевин Костнър, Чадуик
Боузман, Дженифър Гарнър, Франк Лангела, Чи
Макбрайд, Розана Аркет,
Сам Елиът, Елън Бърстин
и др.
19.00 Телепазар
19.15 „Гравитация“ /п./ - фантастика, трилър (САЩ,
Великобритания, 2013),
режисьор Алфонсо Куарон, в ролите: Сандра
Бълок и Джордж Клуни
21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: „Стив Джобс”
- биографичен, драма
(САЩ, 2015), режисьор
Дани Бойл, в ролите:
Майкъл Фасбендър, Кейт
Уинслет, Джеф Даниълс,
Сет Роугън, Майкъл Стулбарг, Катрин Уотърстън и
др.
23.30 „Блясъкът на чистия
ум“ - фантастика, музикален, романтичен (САЩ,
2004), режисьор Мишел
Гондри, в ролите: Джим
Кери, Кейт Уинслет,
Илайжа Ууд, Марк Ръфало, Кирстен Дънст, Том
Уилкинсън и др. [14]
01.45 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп. 11
02.45 „Бютифул” - драма (Мексико, Испания, 2010),
режисьор Алехандро
Гонзалес Иняриту

Вторник, 26 февруари
06.00 „Отново и отново“ /п./ сериал, еп.11, 12
08. 00 „Гравитация“ /п./ - фантастика, трилър (САЩ,
Великобритания, 2013),
режисьор Алфонсо Куарон, в ролите: Сандра
Бълок и Джордж Клуни
09.45 Телепазар
10.00 „Вътрешна сигурност“ сериал, с.4 еп.1, 2
12.00 Телепазар
12.15 „Непростимо“
14.45 „Стив Джобс”
17.15 Телепазар
17.30 „Интерстелар“ /п./
21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: „Директно от
Комптън“ - музикален,
биографичен, драма
(САЩ, 2015), режисьор
Ф. Гари Грей, в ролите:
О`Шей Джаксън мл., Кори
Хокинс, Джейсън Мичъл,
Нийл Браун мл., Алдис
Ходж, Марлон Йейтс мл.,
Кара Патерсън, Алекзандра Шип, Пол Джиамати
00.15 „Несломим“ - биографичен, драма, исторически
(САЩ, 2009), режисьор
Клинт Истууд, в ролите:
Морган Фрийман, Мат
Деймън, Скот Истууд,
Ленгли Къркууд, Джулиън Люис Джоунс и др.
02.45 „Интервю с вампир“ /п./
- хорър, фентъзи, драма
(САЩ, 1994), режисьор
Нийл Джордан, в ролите:
Том Круз, Кирстен Дънст,
Крисчън Слейтър, Танди
Нютън, Брад Пит, Антонио Бандерас
03.45 „Психо“ /п./ - трилър,
хорър (САЩ, 1960), режисьор Алфред Хичкок,
в ролите: Джон Гевин,
Вера Майлс, Джанет Лий,
Антъни Пъркинс

Сряда, 27 февруари
06.00 „Вътрешна сигурност“
/п./ - сериал, с.4 еп.1, 2
08.00 „Несломим“ /п./
10.30 Телепазар
10.45 „Вътрешна сигурност“ сериал, с.4 еп.3, 4
12.45 Телепазар
13.00 „Интерстелар“ /п./
16.30 „Коледен герой“ - романтичен, драма (тв филм,
Канада, 2016), режисьор
Джордж Ершбеймър, в
ролите: Ана Хъчисън,
Маркъс Роснър, Анита
Браун, Брус Досън и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Непростимо” /п./ - уестърн, драма (САЩ, 1992),
режисьор Клинт Истууд,
в ролите: Клинт Истууд,
Морган Фрийман, Джин
Хекман, Ричард Харис,
Франсис Фишър и др.
21.00 Месец на Оскарите: „Как
да си дресираш дракон
2“ - анимация, фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2014), режисьор
Дийн Деблоа
23.00 „Списъкът на Шиндлер“
- военен, драма, исторически (САЩ, 1993), режисьор Стивън Спилбърг,
в ролите: Лиъм Нийсън,
Бен Кингсли, Рейф
Файнс, Каролайн Гудал,
Джонатан Сагал, Ембет
Давиц, Малгожата Гебел,
Шмуел Леви и др.
02.45 „Девет“ - музикален, драма, романтичен (САЩ,
Италия, 2009), режисьор
Роб Маршал, в ролите:
Даниел Дей-Луис, Никол
Кидман, Пенелопе Крус,
Кейт Хъдсън, Джуди
Денч, Марион Котияр,
София Лорен и др.

Четвъртък, 28 февруари
06.00 „Вътрешна сигурност“
/п./ - сериал, с.4 еп.3, 4
08.00 „Непростимо“ /п./
10.45 „Вътрешна сигурност“ сериал, с.4 еп.5, 6
12.45 Телепазар
13.00 „Директно от Комптън“
16.15 „Как да си дресираш
дракон 2“ /п./
18.30 „Вестоносецът“ - драма,
романтичен, военен
(САЩ, 2009), режисьор
Орен Мувърман, в ролите: Бен Фостър, Уди
Харелсън, Саманта Мортън, Джена Малоун, Стив
Бушеми и др.
21.00 Месец на Оскарите: „Великият Гетсби” - драма,
романтичен (Австралия,
САЩ, 2013), режисьор
Баз Лърман, в ролите:
Леонардо ДиКаприо,
Кери Мълиган, Джоуел
Еджъртън, Айла Фишър,
Тоби Магуайър, Амитаб
Бачан, Аделейд Клемънс,
Елизабет Дебики и др.
23.45 „Роден на четвърти юли“
- военен, драма, биографичен (САЩ, 1989),
режисьор Оливър Стоун,
в ролите: Том Круз, Реймънд Бари, Том Беринджър, Стивън Болдуин,
Каролайн Кава и др. [14]
02.45 „Вътрешна сигурност“
/п./ - сериал, с.4 еп.5
03.45 „Ден на подбора” драма, спортен (САЩ,
2014), режисьор Айвън
Райтман, в ролите:
Кевин Костнър, Чадуик
Боузман, Дженифър Гарнър, Франк Лангела, Чи
Макбрайд, Розана Аркет,
Сам Елиът, Елън Бърстин
и др.

Събота, 23 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.6,
еп.21, 22
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.5, еп.20, 21
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.4 еп.6, 7, 8, 9
10.00 „Заедно по принуда“ комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор
Франк Корачи, в ролите:
Дрю Баримор, Адам Сандлър, Тери Крюз, Бела
Торн, Ема Фърман и др.
12.00 „Сутрешен блок“ /п./ комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
Роджър Мичел, в ролите:
Рейчъл Макадамс, Джеф
Голдблъм, Даян Кийтън,
Харисън Форд, Патрик
Уилсън, 50
сент и
др.
14.00 „Ало, ало“ - сериал
16.00 „Приятели” - сериал
17.30 „Стъпка по стъпка“ - сериал
18.30 „Новите съседи“ - сериал
20.30 „Въпрос на време“ романтичен, фентъзи
(Великобритания, 2013),
режисьор Ричард Къртис, в ролите: Донъл Глийсън, Рейчъл Макадамс,
Бил Най, Линдзи Дънкан,
Ванеса Кърби, Марго
Роби, Том Холандър и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал , с.9, еп.11, 12,
13, 14
00.30 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.30 „Модерно семейство“
/п./ - сериал
02.00 „Кухня“ /п./ - сериал

04.00 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
Неделя, 24 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.6,
еп.23, 24
07.00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.5 еп.22, 23
08.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.4, еп.10, 11, 12, 13
10.00 „Въпрос на време“ /п./
- романтичен, фентъзи
(Великобритания, 2013),
режисьор Ричард Къртис, в ролите: Донъл Глийсън, Рейчъл Макадамс,
Бил Най, Линдзи Дънкан,
Ванеса Кърби, Марго
Роби, Том Холандър и др.
12.00 „Ченге за един ден“
/п./ - комедия, екшън
(САЩ, 2014), режисьор
Тим Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Джон
Легуизамо, Брус Макгил,
Тика Съмптър, Лорънс
Фишбърн
14.00 „Ало, ало“ - сериал
16.00 „Приятели” - сериал
17.30 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
18.30 „Новите съседи“ /п./ - сериал
20.30 „Заедно по принуда“ /п./
- комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор
Франк Корачи, в ролите:
Дрю Баримор, Адам Сандлър, Тери Крюз, Бела
Торн, Ема Фърман и др.
22.30 „Двама мъже и половина” - сериал, с.9 еп.15, 16,
17, 18
00.30 „Стъпка по стъпка“ /п./ сериал
01.30 „Модерно семейство“

/п./ - сериал
02.00 „Кухня“ /п./ - сериал
04.00 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
Понеделник, 25 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.7 еп.1, 2
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.18, 19
09.00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу (2018)
10.00 „Лора от сутрин до
вечер” – комедия,
драма, мистъри (България, 2011), режисьор
Димитър Коцев-Шошо,
в ролите: Милена Николова-Миленита, Мартен
Роберто, Георги Петров,
Радена Вълканова, Димо
Алексиев и др.
12.00 „ Изгубеняци“ /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.15, 16
18.00 „Изгубеняци“ - сериал,
еп.5, 6
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.12, 13
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.6 еп.1, 2
23.00 „Приятели” - сериал, с. 10
еп.10, 11
00.00 „ Лора от сутрин до вечер” /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, 26 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.7 еп.3,
4
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.20, 21
09.00 „Домашен арест“ /п./ сериал, с.2 еп.13, 14
10.00 „Историята на един делфин 2” - семеен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Чарлз Мартин Смит, в
ролите: Морган Фрийман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джулиана Харкави и др.
12.00 „ Изгубеняци“ /п./ - сериал
13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство “
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2018)
18.00 „Изгубеняци“ - сериал,
еп.7, 8
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.14, 15
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.6 еп.3, 4
23.00 „Приятели” - сериал, с. 10
еп.12, 13
00.00 „Историята на един делфин 2” /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, 27 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.7 еп.5,
6
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Модерно семейство“ сериал, с.8 еп.22
09.00 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу (2017)
10.00 „Футболен татко“ - комедия, спортен, семеен
(САЩ, 2005), режисьор
Джеси Дилън, в ролите:
Уил Феръл, Робърт Дювал, Майк Дитка, Кейт
Уолш и др.
12.00 „ Изгубеняци“ /п./ - сериал
13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство “
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу (2017)
18.00 „Изгубеняци“ - сериал,
еп.9, 10
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.16, 17
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.6 еп.5, 6
23.00 „Приятели” - сериал, с. 10
еп.14, 15
00.00 „Футболен татко“ /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, 28 февруари
06.00 „Теория за големия
взрив“ - сериал, с.7 еп.7, 8
07.00 „Кое е това момиче” /п./ сериал
08.00 „Клуб Веселие“ - сериал,
с.6 еп.1
09.00 „Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 „Изпозагубеният свят“
- комедия, фантастика
(САЩ, 2009), режисьор
Брад Силбърлинг, в
ролите: Уил Феръл, Ана
Фрил, Дани Макбрайд,
Йорма Такони, Джон
Бойлън и др.
12.00 „ Изгубеняци“ /п./ - сериал
13.00 „Приятели“ /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство “
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи“ /п./ - сериал
17.00 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2018)
18.00 „Изгубеняци“ - сериал,
с.2 еп.1, 2
19.00 „Кое е това момиче“ - сериал, с.6 еп.18, 19
20.00 „Новите съседи“ - сериал
22.00 „Модерно семейстно“ сериал, с.6 еп.7, 8
23.00 „Приятели” - сериал, с. 10
еп.16, 17, 18
00.30 „Изпозагубеният свят“
/п/
02.30 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал
03.00 „Клуб Веселие“ /п./ - сериал
04.00 „Приятели“ /п./ - сериал
05.00 „Теория за големия
взрив“ /п./ - сериал

БСТВ - Българска свободна телевизия
Сряда, 20 февруари
05.00 "Следобед с БСТВ" с Елена
Пенчукова (п)
07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал,
25 епизод (п)
11.40 Документален филм
12.10 "Холивудски знаменитости": Джулия Робъртс (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена
Пенчукова
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал,
26 епизод
16.30 Любими български филми:
"Цар и генерал" (п) /1966
година/
18.10 "Холивудски знаменитости": Майкъл Дъглас
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "За историята - свободно"
с Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня с водещ
Александър Симов
20.30 Любимите български
филми: "Специалист по
всичко" /1962 година/

ПЕТЪК, 22 февруари
06.20 „Здравей, България”
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 „Ханкок” – с уч. на Уил
Смит, Чарлийз Терон,
Джейсън Бейтман, Еди
Марсан, Джони Галеки 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, 22 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
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Най-гледаните

20.II. - 26.II.2019 г.
22.00
22.20
00.20
00.30

Новини
Киносалон БСТВ:
Новини - късна емисия (п)
Актуално от деня с водещ
Александър Симов (п)
01.00 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 "За историята - свободно"
с Александър Сивилов (п)
Четвъртък, 21 февруари
05.00 "Следобед с БСТВ" с Елена
Пенчукова (п)
07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал,
26 епизод (п)
11.40 Музика
12.10 "Холивудски знаменитости": Майкъл Дъглас (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена
Пенчукова
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал,
27 епизод
16.30 Любимите български
филми: "Специалист по
всичко" (п) /1962 година/
18.10 "Холивудски знаменито-

сти": Анжелина Джоли
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ
Велизар Енчев
20.30 Любимите български
филми: "Това се случи на
улицата" /1955 година/
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 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 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова(п)
Петък, 22 февруари

13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена
Пенчукова
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал,
28 епизод
16.30 Любимите български
филми: "Това се случи на
улицата" (п) /1955 година/
18.10 "Холивудски знаменитости": Том Круз
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: "Крадецът на праскови" /1964 година/
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 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)

05.00 "Следобед с БСТВ" с Елена
Пенчукова (п)
07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал,
27 епизод (п)
11.40 Музика
12.10 "Холивудски знаменитости": Анжелина Джоли (п)
12.30 Новини

05.00 "Следобед с БСТВ" с Елена
Пенчукова (п)

СЪБОТА, 23 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 4” – с уч. на
Джъдж Рейнхолд, Джулия Суини, Джо Пихлър,
Микаела Гало и др.
14.50 „Кънки с остър връх“ – с
уч. на Д.Б. Суини, Мойра
Кели, Рой Дотрис, Тери
О’Куин, Дуиър Браун
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 UNICEF БЪЛГАРИЯ и
NOVA: „ЗАЕДНО ПРОТИВ
НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ”
– благотворителен концерт
22.00 „Трансформърс: Тъмната
страна на Луната” – с уч.
на Шая Лебьоф, Джон
Малкович, Джош Дюамел, Франсис Макдормънд, Тайрийз Гибсън,
Кевин Дън, Патрик Демпси, Джон Туртуро и др.
01.10 „Съкровено желание“ – с
уч. на Джеси Шрам, Люк
Макфарлан, Маркъс Роснър, Ивон Чапмън и др.
04.40 „Бетовен 4” – с уч. на
Джъдж Рейнхолд, Джулия Суини, Джо Пихлър,
Микаела Гало и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 24 февруари
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов”
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любов и танци” – с
уч. на Ейми Смарт, Том
Малой, Били Зейн, Бети
Уайт и др.
14.15 „Целувка край лагерния
огън” (премиера)
16.00 „Нора Робъртс: Как
ангелите плачат” – с
уч. на Британи Мърфи,
Джейсън Люис, Кристиан
Оливер, Типи Хедрън
и др.
18.00 „Мис Пепеляшка” – тв
риалити
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Великолепната седморка” (премиера) – с уч. на
Дензъл Уошингтън, Крис
Прат, Итън Хоук, Винсънт
Д’Онофрио, Кам Жиганде
и др.
22.45 „Треска за Оскари: Голямата нощ“
23.30 „Ла Ла Ленд” – с уч. на
Раян Гослинг, Ема Стоун,
Джон Леджънд, Джесика
Рот, Розмари Деуит,
Джей Кей Симънс, Фин
Уитрок и др.
02.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
03.30 „Любов и танци” – с
уч. на Ейми Смарт, Том
Малой, Били Зейн, Бети
Уайт и др. /п/
05.20 „Нощна смяна”

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 „Като две капки вода”
(нов сезон) – забавно
предаване
23.00 Новините на NOVA
23.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
00.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 17 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 17 сезон
/п/

СЪБОТА, 23 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 „Градът с Канал 3” /п/
09:15 Телемаркет
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Денят на живо” /п/
11:00 „Спорт в обектива” – избрано
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” - избрано
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” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 24 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 „Другото лице”
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 „Спорт в обектива”
– извънредно след футболната среща ЛЕВСКИ
– ЦСКА
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” –
/п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

тв програми

Български

Събота, 23 февруари

ПОНЕДЕЛНИК, 25 февруари

сандър Владимиров
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Социолози на повикване” – док.филм на Канал
3 /п/
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
21:00
21:15
22:00
22:15

ПОНЕДЕЛНИК, 25 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

07.30 Музика
08.00 "Холивудски знаменитости": Том Круз (п)
08.30 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски (п)
09.30 Любимите български
филми: "Крадецът на праскови" (п) /1964 година/
10.50 Документален филм
11.30 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)
12.30 Новини
13.00 "Червен картон" - спортно
предаване с Кирил Веселински (п)
14.00 "Професия Турист" - Куба /
I част /
14.30 Музика
15.00 "Цветен следобед"- избрано от следобедния блок
през седмицата с Елена
Пенчукова
16.30 "В обектива" с водещ Валерия Касиян (п)
17.30 Документален филм
18.10 "Холивудски знаменитости": Анет Бенинг
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Тази седмица" с Велизар
Енчев
20.00 Любимите български фил-

ми: "Лавина" /1982 година/
22.15 Киносалон БСТВ
00.30 Новини - централна емисия (п)
01.00 "Тази седмица" с Велизар
Енчев (п)
02.00 "Цветен следобед"- избрано от следобедния блок
през седмицата с Елена
Пенчукова
03.30 ’За историята - свободно" с
Александър Сивилов (п)
04.30 "Червен картон" - спортно
предаване с Кирил Веселински (п)

ВТОРНИК, 26 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 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
00.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, 17 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 17 сезон
/п/

СРЯДА, 27 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 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
00.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 17 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 17 сезон
/п/

21:15
22:00
22:15
23:00
23:15
00:00
00:20
01:00

23:00
23:15
00:00
00:20
01:00

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

ВТОРНИК, 26 февруари
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /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/

Неделя 24 февруари
05.30 "Лява политика" с водещ
Александър Симов (п)
06.30 "Шевица" - фолклорно
предаване (п)
07.30 Документален филм
08.00 "Холивудски знаменитости": Анет Бенинг (п)
08.30 "Студио Икономика" с водещ Нора Стоичкова (п)
09.30 "Професия Турист" - Куба
(п)
10.00 Музика
10.15 Любимите български
филми: "Лавина" (п) /1982
година/

НОВИНИ
“Денят на живо”/п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
07:00 Повторения

СРЯДА, 27 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

15
12.30 Новини
13.00 Любимите български
филми: "Борис I - Слово за
буквите" (п) /1985 година/
15.00 "Цветен следобед"- избрано от следобедния блок
през седмицата с Елена
Пенчукова
16.30 "За историята - свободно"
с Александър Сивилов (п)
17.30 "Парламент 44" - седмичен
обзор
18.10 "Холивудски знаменитости": Мерил Стрийп
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски
20.00 Любимите български
филми: "Дело 205/1913
П.К.Яворов" /1984 година/
22.20 Киносалон БСТВ
00.30 Новини - централна емисия (п)
01.00 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски
02.00 "Цветен следобед"- избрано от следобедния блок
през седмицата с Елена
Пенчукова
03.30 "За историята - свободно"
с Александър Сивилов (п)
ЧЕТВЪРТЪК, 28 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 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, 7 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Дяволското гърло” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
00.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 17 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 17 сезон
/п/
ЧЕТВЪРТЪК, 28 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
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16
петък, 22 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 повтоЕВ Р ОКОМ
Петък, 22 февруари
10:30 Истинският Родриго - 76
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 107 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 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
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 Истинският Родриго - 76
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 107 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 22 февруари
08:00 Новости
08:30 «Сегодня 22 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+)
22:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Нонна Гришаева в фильме «О чём говорят мужчины» (16+)
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рение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
събота, 23 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 повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 24 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
понеделник, 25 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 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение

06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
вторник, 26 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 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение

05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
сряда, 27 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 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение

03.30 Алтернативи

Събота, 23 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
23:30 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
Байрактаров

Неделя, 24 февруари

Понеделник, 25 февруари
10:30 Истинският Родриго - 77
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 108 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 77
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 108 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, 26 февруари

Сряда, 27 февруари
10:30 Истинският Родриго - 78
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 109 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 България, която съградихме - 1 еп.- Документален филм
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинският Родриго - 78
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 109 еп. Сериал
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 28 февруари
10:30 Истинският Родриго - 79
еп. - Сериал
11:15 Сладка тайна - 110 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 - 79
еп. - Сериал
02:45 Сладка тайна - 110 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

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
- 14 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

00:40 Борис Щербаков, Игорь
Старыгин, Кирилл Лавров,
Георгий Мартынюк в фильме
«Слушать в отсеках» (12+)
02:55 Борис Зайденберг, Юрий
Каморный, Лев Перфилов в
фильме «Будни уголовного
розыска» (12+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:40 Комедия «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (0+)
Събота, 23 февруари
07:00
09:00
09:10
11:00
11:15
12:50

15:35
18:10
20:00

«А зори здесь тихие... » (12+)
Новости (с субтитрами)
Фильм «Офицеры» (6+)
Новости (с субтитрами)
Кино в цвете. «Небесный тихоход» (0+)
Георгий Жжёнов, Леонид
Филатов, Александра Яковлева в фильме «Экипаж» (12+)
Фильм Федора Бондарчука
«9 рота» (16+)
Концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
«Время»

20:20 Премьера. Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова в фильме
«Танки» (16+)
22:00 К 75-летию великого актера.
«Янковский» (12+)
23:20 Олег Янковский в фильме
Марка Захарова «Обыкновенное чудо» (12+)
01:40 Олег Янковский в фильме
«Китайский сервизъ» (16+)
03:20 Николай Крючков, Владимир
Дружников, Пётр Глебов,
Борис Токарев в фильме
«Морской характер» (12+)
05:00 Новости
05:10 Павел Луспекаев в фильме
«Голубая стрела» (0+)
Неделя, 24 февруари
06:40
06:55
07:25
08:25

«Смешарики. ПИН-код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)

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

10:10 «Наедине со всеми» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» (12+)»
12:10 Олег Янковский, Евгения
Глушенко в фильме «Влюблен
по собственному желанию»
(12+)
13:45 Премьера. «Любовь Успенская. „Почти любовь, почти
падение“» (16+)
15:00 «Три аккорда» (16+)
16:45 Премьера. «Главная роль»
(12+)
18:30 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:30 Дмитрий Аверин, Ксения
Раппопорт, Нина Лощинина
в комедии «Мама дарагая!»
(16+)
01:05 Комедия «Помню — не помню!» (12+)
02:25 Евгений Евстигнеев в фильме
«Повесть о неизвестном актёре» (12+)
03:45 «Модный приговор» (6+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 22 февруари
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:45 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
20:00 Бенефис Елены Воробей
22:10 Выход в люди
23:15 Вычислитель. Х/ф
00:40 2 ВЕРНИК 2
01:35 Золотая мина. Х/ф
03:45 Приказано женить
Събота, 23 февруари
05:25 Любимые женщины
Казановы. Х/ф

08:30 Влюблен по собственному желанию. Х/ф
10:00 Вести
10:25 Улица полна неожиданностей. Х/ф
11:45 “Измайловский
парк”. Большой
юмористический
концерт
13:50 Выйти замуж за
капитана. Х/ф
15:30 Большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию
Академического
ансамбля песни
и пляски им. А.В.
Александрова
17:15 Офицеры. Х/ф
19:00 Вести в 20:00
19:25 Движение вверх.
Х/ф
21:50 Экипаж. Х/ф
00:10 Мы из будущего.
Х/ф
02:15 Выйти замуж за
капитана. Х/ф

четвъртък, 28 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 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30- „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

Неделя, 24 февруари
04:20 Идеальный мужчина
07:20 Сам себе режиссер
08:00 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08:30 Местное время.
Воскресенье
09:10 Утренняя почта
09:45 Семь невест ефрейтора Збруева. Х/ф
11:25 Движение вверх.
Х/ф
13:50 Юбилейный концерт, посвященный
85-летию народного
артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном Кремлевском дворце
15:40 Шаг к счастью. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:00 Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы
00:45 Мы из будущего-2.
Х/ф
02:25 Пыльная работа

Продължава на стр. 25
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„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Доброкачествената хиперплазия на
простатата (ДХП) е
хронично прогресиращо заболяване,
проявяващо се кли-

лечение с натурални продукти. Те са
разумна алтернатива
в началните стадии.
Природните продукти имат висок ко-

аз изписвам много
природни продукти,
като през последните 4 години препоръчвам най-често „ПрОстатиЗал
Плюс“ на Вита Херб,
като
практически
съм убеден в клиничното му действие. „ПрОстатиЗал
Плюс“ е натурален
продукт, който подпомага укрепването
и възстановяването на дейността на
простатната жлеза.
Той действа диуретично, противовъзпалително и антимикробно. Съдейства за отстраняване
на пикочните инфекции, които се явяват като често усложнение. „ПрОстатиЗал Плюс“ спома-

нично с обструкция
на долните пикочни пътища. По статистически данни за
България всяка година заболяват над 10
000 мъже, като голяма част от тях са на
възраст под 50 години. В Западна Европа
90% от новооткритите с ДХП започват

ефициент ефективност/безопасност,
съчетават се с лекарствата и подпомагат
тяхното действие, забавят задълбочаването на заболяването и намаляват риска от поява на карцином на простата. В
моята дългогодишна
практика на уролог

га и за стимулиране на сексуалната
енергия. Не забравяйте, че своевременната профилактика с „ПрОстатиЗал Плюс“ и консултация с уролог
гарантира здравето
и сексуалния живот
при мъжа над 50 години.

Гл. ас. д-р светлин Димитров, д.м.,
клиника по урология в УМБаЛ “александровска”

Търсете в аптеките без рецепта!
За контакти: Âита Õерб,
тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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Д-р Асенов: големият
полип за 10 години става
рак на дебелото черво!
Злокачествените заболявания и хроничният запек са предпоставка за развитие на рак на
дебелото черво.
В червата на всеки от
нас има 15 килограма отрови, които водят до тежки заболявания, затова
системното им пречистване е от огромно значение. Много хора смятат,
че за да пречистят червата и стомашно-чревния тракт, е необходимо
да си направят клизма. Това обаче далеч не е така,
защото отровите и опасните наслоявания не могат да бъдат изчистени само с помощта на клизма.
Все по-често се среща
проблемът с нередовните
черва, а това води до почти всички останали здравословни проблеми. Остатъчната хранителна маса е добре да се изхвърля
редовно, защото, престоявайки в червата ни, започва да загнива, отделените газове и вещества са
токсични и лесно преминават в кръвообращението и така се разпространяват по цялото ни тяло.
За профилактика и
предпазване от полипи
и рак на дебелото черво
аз препоръчвам един съвременен фитопродукт,
който по естествен начин пречиства червата и
предпазва от образуване
на тумори по дебелото
черво. Продуктът се казва
колон клийнър. Съдържа натурални биосубстанции, които подпомагат естественото изпразване на
чревния тракт и участват
активно в процесите на
детоксикация на тялото
и поддържането на здрава храносмилателна система. колон клийнър отмива всички престояли и
загнили остатъци по храносмилателната система,
особено добре изчиства
от натрупани шлаки и мазнини по лигавицата и стените на дебелото черво.
Продуктът се използва
за ефективното прочистване на полипите в дебелото черво – причини за
стомашно-чревните възпаления, дисбактериозата и нарушената чревна
флора, фамилната аденоматозна полипоза, тумори и отслабването на
имунната система.

колон клийнър съдържа:
Псилиум екстракт
412 mg
(Индийски живовляк)
Чудодейно средство,
което подобрява работата на дебелото черво –
облекчава констипацията, предизвикана от фактори, свързани с начина
на живот. В случай на диария псилиум фибрите абсорбират излишната вода
в червата, изсушават хранителната маса и така забавят пътя й. Прилага се
успешно при храносмилателни неразположения –
успокояващото и защитното му действие повлиява благоприятно целия
стомашно-чревен тракт.
Регулира чревната перисталтика – псилиум спомага за забавяне или ускоряване на перисталтиката. Намалява холестерола, понижава нивото на
кръвната захар, намалява телесното тегло.
Екстракт от алое вера
412 mg
Подпомага лечението
на лигавицата на стомаха, поддържа джобовете и
гънките на дебелото черво чисти, като не позволява натрупването на отровни вещества в тях. Активира имунните клетки.
Екстракт от сена
138 mg (Майчин лист)
Има мощни слабителни свойства. Считана е за
най-ефективния билков
лаксатив, в пъти по-добър от всички известни
природни средства. Билката стимулира чревната перисталтика, възпре-

пятства абсорбирането
на течности от дебелото
черво. Подобрява работата на черния дроб, помага при хемороиди и фисури. Сената се използва
още при кожни възпаления, очни заболявания,
анемия, атеросклероза,
жълтеница.
Екстракт от тиквени
семки 138 mg
Съдържа в концентриран вид безброй много важни за качествената обмяна вещества витамини,
микроелементи и ензими. Тиквените семки помагат да се избегне формирането на бъбречни камъни, имат противовъзпалително действие и облекчават артритните болки,
изключително ефикасно
премахват паразити и глисти. Екстрактът от тиквени
семки се предписва и срещу увеличаване на простатата. Способства за нормализиране на нивото на
захар в кръвта. Тиквените
семки извеждат от организма излишния холестерол, подобряват захранването на сърдечния мускул, регулират растежа на
клетките, защитават ги от
вредни въздействия, възстановяват и подмладяват, снабдяват ни с енергия и забавят стареенето.
Препоръчителен
е
приемът в продължение
на 3 месеца 2 пъти в годината. „колон клийнър“
има дълготрайно действие, като запазва своята
ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.

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

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

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

уникалЕн МЕтОД,
с кОЙтО МОжЕ Да сЕ
иЗБавитЕ От иЗлишнитЕ
килОграМи и нЕнужнитЕ
МаЗнини и ЗнаЧитЕлнО Да
ПОДОБритЕ ЗДравЕтО си
По последни проучвания и статистики в България всеки 5-и човек има наднормено тегло, а
всеки 2-и от тях затлъстяване. Често не си даваме
сметка колко неблагоприятно и вредно за нашето здраве са излишните мазнини, които носим на
себе си. Прекомерното тегло може да увеличи
риска от много здравословни проблеми, като най-често се развиват диабет тип 2, високо
кръвно налягане, сърдечни заболявания, сънна апнея, ставни заболявания, чернодробни заболявания, заболявания на бъбреците и дори
рак. Благодарение на метода на английски диетолози и специалисти в борба с излишните килограми в момента силно се говори за успехите, които техните пациенти постигат. Без излишни физически натоварвания те успяха да възстановят
правилния метаболизъм и изгориха ефективно и
трайно излишните мазнини.

БЪЛГАРСКИТЕ ДИЕТОЛОЗИ СА В ШОК!

“Без значение дали имате 5, 10 или 20 излишни килограма, този метод ще ви даде възможността да възвърнете желаното от вас тегло и здраве” - уверено потвърждават водещите
диетолози от международния проект “Health and
Weight” (Здраве и тегло).
“Българските диетолози, ползващи нашия
метод, бяха шокирани, след като видяха резултатите... не можаха да повярват, че в значително кратко време може се редуцират излишните мазнини и пациентите да подобрят
своето здраве” - казват английските създатели
на революционния препарат.

КАК ДА ОТСЛАБНЕМ ЛЕСНО
И БЕЗ гЛАДУВАНЕ ЗА 28 ДНИ?
рате излишните мазнини, които ви пречат.
Препоръчително е да се премине 2-месечно ползване, за да си осигурите осезаемата промяна в теглото Ви и да се радвате
на добро здраве. Ползата от отслабването
Ви ще е безценно! Ще можете да се наспивате и ще имате повече енергия, тонус и самочувствие, ще подобрите паметта, ще подобрите партньорските отношения, ще харчите по-малко пари за лекарства и ще удължите живота си!

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ
СПЕЦИАЛНО ДОФИНАНСИРАНЕ

“Достатъчно е организмът да се подпомогне с правилен режим на хранене и натурални
вещества, които притежават съответните характеристики, за да се стимулира процесът за
възстановяване на метаболизма и хормоналния фон и баланс” - уверяват откривателите на
революционния метод с препарата.

ЕФЕКТИВНА НАТУРАЛНА ФОРМУЛА

Благодарение на дългогодишния опит и познания в сферата на борбата с излишните килограми и на съвременната технология на молекулярно ниво се създаде уникалният препарат “TIGUARA” (Тигуара). Уникалната формула на
препарата е поместена в капсула, съдържаща 5
активни съставки, които ефективно помагат да
намалите апетита, да изведете тоскините от организма (детоксикация), да подобрите правилната обмяна на веществата и значително да редуци-

Технологията за обработка на ценните
съставки не е евтина, но са избегнати всякакви посредници и дистрибутори. В момента консултацията и покупката на препарата стават чрез
телефонно обаждане към оторизирания представител за България и се доставя безплатно до дома
Ви. Само първите 120 обадили се до 10.3.2019 г.
ще имат дофинансиране и правото да се снабдят с препарата
вместо 189 лв. само за 55 лв. опаковка, достатъчна за едномесечно ползване.

МНЕНИЯ НА ХОРА,
ПРЕМИНАЛИ
ТЕРАПИЯТА

“Трудно ми беше с 40 кг в повече. Пъшках и въздишах дори
като ходех, имах и проблеми

с кръвното и за капак диабет тип 2. Но ползвах
Тигуара два пъти по 2 месеца и мога да се похваля, че вече ми е по-леко и се наспивам. Отслабнах 35 кг без йо-йо ефект и не ползвам вече инсулин. Чувствам се тонизирана и с желание за живот. Определено здравето значително ми се подобри. Благодаря Ви!”
илиана М., 61 г., софия
ръст 168 см. Преди 124 кг. сега 89 кг.
“Нарушенията във функционирането на щитовидната жлеза ме доведе до неизбежно напълняване. Теглото ми растеше стремително нагоре и бях в паника. Пробвах много препарати, но с
безуспешни резултати. Само Тигуара ми помогна да регулирам метаболизма и обмяната на веществата, хормоналния баланс и отслабнах с 27
кг за 3 месеца. Личният ми доктор е удивен от
ползите на препарата и започна да го препоръчва на своите пациенти, страдащи от наднормено тегло!
величка р., 78 г., Бургас
ръст 160 см. Преди 100 кг. сега 73 кг.
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Алтория и заболяванията Признаци за липса на витамин В12
на дихателната система

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.

Замайване и загуба на координация
При жените, които най-често се обръщат към невролозите с оплаквания като замаяност, нивото на витамин
В12 е по-ниско. И тъй като цианокобаламинът въздейства върху миелинова обвивка на нервите, липсата на това вещество в организма се отразява с необратимо увреждане на нервите, следвано не само от често виене
на свят, но и от пълна загуба на координация.
Проблеми с ноктите и болна коса
Косата е загубила предишния си блясък, станала е
крехка, тънка и рядка? Ноктите са тънки, счупени и напукани? Всичко това показва липса на ценния витамин В12.
Мускулна слабост
Някои нарушения на нервната система заради липсата на цианокобаламин причиняват не само обща умора,
но и реална мускулна слабост!
Недостиг на въздух
Този неприятен симптом е една от последиците от
анемията, причинена от липсата на витамин В12. Недостатъчното количество хемоглобин усложнява доставянето на кислород до тъканите, като по този начин кара
белите дробове да работят извънредно, за да задоволят
нуждите на организма от кислород. И ето го задуха…
Зрителни нарушения
При тежки случаи на дефицит на витамин В12, се засяга и зрителният нерв. Това оказва влияние на кръвоносните съдове, които са в областта на ретината. Появяват се такива симптоми като замъгляване, причерняване и дори временна слепота.
Постоянна умора
Недостатъчен хемоглобин – недостатъчен кислород.
Няма достатъчно кислород – налице е постоянно желание за сън. Поради липсата на цианокобаламин женското тяло от време на време изисква почивка дори ако
през нощта сте спали 7-8 часа.
Бледност и кръгове под очите
Няма кръгове под очите, които да са се появили просто ей така! Да, кожата в тази област е по-тънка и прозира, но тъмни кръгове в съчетание с бледа кожа е обезпокоителен симптом. За да се отървете от тях, препоръчва се да проверите дали количеството витамин В12
е нормално. Недостигът му води до нарушаване на хематопоезата и разрушаване на част от кръвните клетки. В резултат на това се освобождава билирубин, което придава на кожата мрачен, сивкаво-жълт оттенък.

Руското чудо, направено по рецепта на
феноменалната билколечителка Елена Зайцева
УНИВЕРСАЛЕН ЛЕК

Съществува ли универсален лек, към който
да посегнем при всякакви неразположения и болежки? Да, колкото и невероятно да звучи – лек
има. При това съставът
му идва от природата, на
една ръка разстояние от
нас. Това е руското чудо
на Елена Зайцева, наречено Биоактал.
Биоактал поддържа
всички органи и системи в
тялото в нужното здравословно състояние и предотвратява поява на тежки заболявания.
Доказано
укрепва
имунната система, подпомага организма при възстановяване от прекарани вирусни заболявания,
прочиства тялото от токсини, преборва упоритите псориазис и екземи.
Отлично повлиява хранителни разстройства и анорексия, подобрява апетита. Особено ефективен е
при:
Заболявания на опорно-двигателната система
Ревматизъм, подагра,
артрит
Сърдечно-съдови забо-

лявания
Високо кръвно налягане
Атеросклероза
Белодробни заболявания
Камъни в бъбреците и
жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания
Само след месец прием на Биоактал организмът се зарежда с нови
жизнени сили, прочиства
се и се подобрява външният вид.
Състав
Корен от глухарче
екстракт. Терапията с корен от глухарче има широко приложение за лечение на много болести.
Изследванията са доказали, че е ефективна даже и
срещу някои видове рак.
Корените на глухарчето
лекуват спастичен колит,
цистит, хепатит, холицистит, намалена стомашна
киселинност, хроничен
запек, анорексия, заболяване на гърдата, подагра,

артрит, екзема, фурункулоза, захарен диабет, анемия,
атеросклероза, остеопороза, нарушения на съня.
Корен от троскот екстракт. Използва се при
чернодробни заболявания, безплодие, кашлица,
ревматизъм, пясък в бъбреците и пикочния мехур, простатит, запек, възпаление на червата. Този
корен се използва при отоци с различен произход,

цистит, камъни в бъбреците и жлъчния мехур, заболявания на белите дробове и бъбреците, хроничен
бронхит, чревни заболявания, диабет, хипертония.
Корен от репей екстракт. Отлично действа
при кожни болести и възпаления, особено при екземи, фурункули, акне, себорея, ревматизъм. Билката има диуретично и потогонно действие, стимули-

ращо обмяната на веществата и растежа на клетките. Използва се при всички
видове рак, диабет, бронхит, синузит, ревматизъм,
подагра, артрит, болки в
кръста, костна фрактура,
междупрешленна херния,
атеросклероза, заболявания на ухото, хронична коронарна недостатъчност.
Репеят лекува хепатит, тумори на черния дроб, дори
и цироза на черния дроб,
холецистит, бъбречни заболявания, камъни в бъбреците и жлъчния мехур.
Д-р Костова
Като кардиолог с дългогодишна практика горещо
препоръчвам Биоактал на
своите пациенти. Продуктът има общоукрепващо
действие, подобрява състоянието на кръвоносните
съдове и регулира кръвното налягане. Самата аз го
ползвам.
Наум Котев
След тримесечен прием
няма и следа от болките в
ставите. Помогна ми Биоактал. Това е любимият
ми продукт, при най-малкото здравословно оплакване се доверявам на него.
Препоръчвам го на всички.
Биоактал поддържа

всички органи и системи
в тялото в нужното здравословно състояние и
предотвратява поява на
тежки заболявания.
Препоръчителен е
приемът в продължение
на 3 месеца 2 пъти в годината. Биоактал има дълготрайно действие, като
запазва своята ефективност в тялото дори след
периода на употреба. Без
лекарско предписание.
При поръчка на
три продукта
получавате подарък
книжка „Лечебните
билки на България“
Продукта Биоактал
можете да поръчате
на тел. 0877 72 10 40,
както и на
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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Храни за
здраво тяло

За здраво тяло трябва да консумирате витамин B. Въпреки че като цяло е доста лесно да снабдявате организма си с повечето витамини от B-групата, като консумирате балансирани храни с много пресни продукти и пълнозърнести храни, витамин B12 е различен. Той помага
на тялото да произвежда ДНК и червени кръвни клетки,
поддържа имунната система и насърчава здравословното функциониране на нервната система, присъства естествено само в животински източници. Хората, които
не консумират месо или млечни продукти, имат затруднения с достигането на дневната препоръчителна доза.
Ще си осигурите богато на B12 хранене, ако консумирате
поне някои от следните храни:

Миди

Мидите не само имат най-голяма концентрация на
витамин B12 в сравнение с другите храни, но и са богати на калий. 85 г консервирани или пресни миди съдържат 534 мг калий, 15% от препоръчителната дневна доза.

Стриди

Стридите съдържат повече цинк от всяка друга храна
— цели 32 мг в шест сурови стриди, 400% от препоръчителната дневна доза. Крайно необходимият минерал
поддържа имунната система, като спомага за справянето с настинките. Цинкът насърчава образуването на тестостерон, което подобрява либидото и спомага женските яйчници да остават здрави.

Раци

Месото от раци съдържа витамините A, B и C, както и
магнезий. Подобно на стридите те изобилстват и от цинк:
една консерва месо от син рак съдържа 4,7 mg, или 58%
от препоръчителната дневна доза цинк.

Сардини

Тези малки рибки изобилстват от калций — 85 г предлагат толкова калций, колкото и 250 мл мляко. Сардините съдържат и витамин D и омега-3 мастни киселини.

Пъстърва

Мазните риби като пъстървата са отличен източник на
витамин D и омега-3 мастни киселини, които подкрепят
мозъчните функции и действат противовъзпалително.

Сьомга

Подобно на пъстървата сьомгата е богат източник на
протеини и полезни за сърцето омега-3 мастни киселини. Освен това едно 85-грамово филе от сьомга съдържа
над 100% от препоръчителната дневна доза витамин D.

Студът повишава
болките в ставите
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 противовъзпалителни 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.

ОБЕЗБОЛЯВАЩ
АКУПУНКТУРЕН АПЛИКАТОР
ЗА ВСЕКИ ДОМ
Здравейте, читатели на в.
„Пенсионери“,
Имах силни болки в кръста. Прочетох във вашия вестник за акупунктурния апликатор. Признавам си, че бях скептично настроена, но въпреки това го поръчах.
Бях скована, не можех да мръдна.
Веднага, след като го получих, го
поставих на кръста - там, къде-

Произходът на това изделие е от Русия,
известно като имприкатор „Кузнецова“.
Разпространен е в цял
свят в различна форма
– възглавнички, стелки,
валячета и др. Уникалното на българския апликатор е, че пуловете
са капсуловани върху
кожа, а не върху плат,
което го прави по-лесен за почистване, а
и кожата по-добре задържа топлината. Пуловете имат въртеливо движение, което
подобрява масажния
ефект.

то беше най-големият ми проблем. И оооо - щастие - постепенно болката утихна и съм заспала.
За първи път от месец насам ходех без тази отвратителна болка. Поставям апликатора два до
три пъти на ден. Болката отшумя. Пиша това, защото го изпитах на себе си.
Захаринка Стоянова

Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска
мускулите
и нервите.
Поръчки на тел.
0888/254210,
obezbolaa.com

Ц
19,9 ена
8л
в.

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

Първият растителен
глюкозамин.
За здрави стави
и лекота в движението!
Флексен е първият глюкозамин от растителен произход за здрави стави и лекота на
движението. Глюкозаминът участва в
изграждането на ставните хрущяли, сухожилията и връзките. Най-чистата му и
концентрирана форма е хидрохлорид –
усвоява се оптимално от организама и
прониква изцяло в ставите. Действа благоприятно на опoрно-двигателния апарат.
Може да се приема от вегетарианци и хора,
алергични към морски продукти.

Търсете в аптеките
или онлайн на www.botanic.cc
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З

амислен като мащабен комплекс, разположен в завършения
си вид на над 500 декара
площ на 33 км от град Варна, исторически парк ще
предлага на българските
и чуждестранните посетители интерактивно пътуване до 10 000 години
назад във времето през
петте епохи на човешката цивилизация.
На място ще бъде пресъздадено развитието й,
случило се по нашите зе-

Любопитно
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у нас
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Исторически Конче и лебед попълнение
парк връща
в
музей
в
Русе
10 хиляди
години назад
ми от епохата на халколита и неолита, през славната история на траките и
Рим до разцвета на Първото и Второто българско
царство.
Тематични занаятчийски курсове, исторически
представления и филми,
обучения в древни бойни
и битови умения, конна
езда, теоретични семинари, изложби и точни възстановки на обекти, предмети и начин на живот от
миналото ще бъдат пред-

ставени в петте исторически епохи на разположение на посетителите.
Наред с тях са предвидени и традиционни места за отдих и хранене с
ястия по автентични рецепти от антични времена, приготвяни само с натурални български продукти. За допълнително изживяване ще бъде създадена детска зона, киносалон и сувенирен магазин
с автентични български
възстановки от художни-

ци - майстори на артефакти от миналото, и много
други. Работата по историческия парк е започнала преди повече от 8 години. Атракционът се изгражда поетапно, като се
планира целият обект, в
пълна функционалност да
бъде завършен през 2022
г. В момента тече изграждането на първата фаза халколит, неолит и траки,
и зона за почивка с езера,
която ще приключи през
пролетта на т.г.

Детски столове във формата на кон и лебед получи като дарение Историческия музей в Русе. Поколения русенчета си спомнят за кончето – въртящ
се стол, на което сядат, за да бъдат подстригвани.
Конче за по-големите деца и лебед за най-малките
са атракции специално произведени за фризьорски салон на ул. „Петко Д. Петков“.
За наличието на двата детски стола сигнализираха няколко русенци, които си спомнят как в ми-

Наш виртуоз ни накара да се гордеем
Българският концертмайстор Мичо Димитров направи нещо,
което ни кара да се
гордеем, че сме българи.
Наскоро при прибирането си в родината
се наложило самолетът, с който пътувал,
да кацне за неопределено време заради незавършени процедури
по сигурността.
След 5-часов престой, когато всички пътници вече били изнервени от дългото

чакане, виртуозният музикант
извадил цигулката си и засви-

рил известно българско
произведение. По този
начин той успял да разведри обстановката.
Мичо Димитров реши
да успокои всички пътници и екипаж с красивото българско произведение „Севдана“! Докато завършваше, самолетът започна най-накрая
да излита“, разказва за
случката музикантът Боян Иванов във фейсбук,
където качи и видео от
невероятното изпълнение, на
което станал свидетел.

налото са водили децата си, за да се подстригват
там. Хората изразиха притеснения, че днес, когато салонът вече не работи, кончето и лебедът остават с неясна съдба, затова е добре да бъдат спасени и запазени в музея. Г-жа Димитрова, дъщеря
на една от собственичките на фризьорския салон,
с готовност се съгласи да предостави двата артефакта на музея.
„Винаги съм завиждал на момчетата в центъра
– подстригваха ги на кончето, а при нас слагаха по
една дъска на големия стол и това е!“, спомня си тя.
„Помня, че мразех да ме подстригват, качваха ме
на оня проклет кон и аз ревях през цялото време.
След това мама ме водеше на сладкарница „Куба“
да ям саварина“, допълва друг русенец.
В момента кончето и лебедът са експонирани на
последния етаж в екомузея с аквариум.

Пловдив - столица Нова камбанария в Камено
на сватбите

Интересни места за семейни тържества бяха показани наскоро на изложението за сватби и събития, което се проведе в Международния панаир в
Пловдив с участието на повече от 45 фирми.
Младоженците видяха актуалните тенденции за

С тържествен водосвет жителите на община
Камено дадоха старт на
бъдещото строителство
на нова камбанария на
църквата „Св. вмчк Георги Победоносец“.
Дарителската кампания започна още в началото на миналата година. Църковното настоятелство в града заедно с общината създаде инициативен комитет за събирането на
средства, с които да се
изгради новата камбанария.

Всички жители се
включиха в мащабната кампания. Съпри-

частност
към каузата
проявиха и
много фирми от областта, които дариха
средства за
благородната инициатива.
Община
Камено има
вече всички необходими документи да започне строителството.
„Радвам се, че се из-

пълнява една моя мечта. Надявам се новата
камбанария да стане
символ на града, закрилян от свети Георги Победоносец“, каза кметът
Жельо Вардунски.
Събраните средства
са единствено от дарения и по никакъв начин
не ощетяват бюджета
на общината. Официални гости на събитието бяха още председателят на общинския съвет Радослав Блатаджиев и зам.-кметът Димитър Петров.

Млада писателка дарява кувьози
сватбени украси, торти, булчински рокли, бижута и
козметика, срещнаха се със специалисти по всички съпътстващи дейности. Сред изложителите бяха сватбени агенции, флористи, ателиета за покани,
за фото- и видеозаснемане, за осветление и озвучаване, модни къщи, ресторанти и бутикови сладкарници, салони за красота, магазини за забавни
артикули и за декорации, водещи на празненства,
танцови и музикални формации.
Посетителите можаха да почерпят вдъхновение
от професионалистите и да получат консултации
за предлаганите услуги. Информация за процедурите при сключване на граждански брак се даваха
на щанда на общинското предприятие "Радостни
обреди", Пловдив, което бе партньор на проявата.
Тази година изложението подаде ръка на фондация "За нашите деца", като на входа беше поставена специална кутия за дарения, съобщиха организаторите.

В

навечерието на Деня на
родилната помощ Бабинден болницата в Гоце Делчев осъмна с нов транс-

портен кувьоз.
Дарението бе
направено от
младата писателка Десислава Николова и
е на обща стойност 14 000 лв.
Инициативата
е част от проекта на Николова, свързан с
книга, която тя
пише за своята бременност.
След реализирането на проекта всички приходи от книгата отиват за закупуване на
кувьози за болници в цяла-

та страна. Преди Гоце Делчев
писателката подари и друг за болницата в Стара Загора.
Писателката, мъжът й и малкото й дете бяха сред гостите
на събитието. От болницата
не скриха радостта и благодариха на младата жена. Кувьозът е от голяма необходимост, като благодарение на
него шансът за недоносените
деца се увеличава. Модерната и скъпа техника е закупена както с парите от продажбата на книгата на авторката,
така и с дарения на българи,
живеещи в чужбина!

Страницата подготви Соня Вълкова
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За най-малките

Леля Костенурка
Леля Костенурка
бебета дундурка.
Скоро ги излюпи –
какво да им купи?
Голи-голенички
и съвсем мънички!
Пелени ли нови,
ризички готови?

Ñëó÷êà

Тази Маца
непослушна
пак до печката
се мушна.
Спи и хърка там
за двама.
Но нали ръчички
няма,
не затворила
вратата вън излязла
топлината.

Леля Костенурка
вече няма хурка.
Прежди не преде,
платно не тъче.
В магазина тича,
децата облича –
ала не със шуби,
а с нови коруби.
И ги поучава,
и ги наставлява:
- Малко са ви груби
новите коруби.
Нищо че е тясно,
но е безопасно.
Ако завали –

сухо е, нали?
Видите ли враг,
мушвате се пак.
А пък да ви хване?
Няма как да стане!
Тъй че вече смело

тръгвайте по село!
И да не забравя –
нинджи ще ви правя!
И ще сте чудесни,
и ще сте известни!
уляна иванОва

Êíèæêà ñëàäêîäóìêà
Мила книжке, помогни,
как ги помниш ти, кажи!
- Любознателни деца,
чуйте истина една:

Мама сутринта
се чуди,
разтревожена ме
буди аз съм целият горещ,

а стъклата – в нежен
скреж.
Кашлям, гърло ме боли.
- Мацо, няма днес игри!
Христина ПЕтрОва

Бухльо
Бух
аз съм Бухльо – много
страшен,
много страшен и
опасен.
със очите си големи –
жълтеникаво-зелени,
със гласа си мощен,
страшен
всички животинки
плаша.
Мощни криле щом
Всяка щом излиза,
е по бяла риза.

Тези буквички бъбриви
те са много паметливи!
И чевръсто се подреждат
в думи, приказки нареждат!
Книжке моя сладкодумна,
кой не знае, че си умна?
Чудни приказки редиш,
как ли да ги преброиш?

разперя,
цялата земя трепери!
силно виждам в тъмнината
и намирам си храната.
Зърна ли мишле в тревата,
то попада ми в устата.
Щом избухам във тъмата,
плаша хората, децата,
за децата не съм страшен,
но за мишките – опасен.
Туй добре го разберете
и от мен се не плашете,
но се вкъщи приберете –
сладко, сладичко заспете!
Мой съвет вий запомнете:
вън по тъмно не ходете!
Христо нЕДЕлЧЕв,
с. Хрищени, обл. ст. Загора

Грозен и бодлив,
весел и игрив.
Срещне ли бедата,
скрива си главата.

Ще се справи ли - не зная,
третокласничката Мая.
Те наистина са много,
затова се чуди Гого.

Затова съм толкоз умна,
за децата – сладкодумна!
С българската топла реч
вий ще стигнете далеч!
карамфила МаринОва

зиÌа

Зимата постели снежните си фусти.
Горските пътеки дълго ще са пусти.
Гушат се в преспи родните върхари.
Облакът немирен още сняг стовари.
весела ангЕлОва
силвия
МаркОва

бие го един юмрук.
Със еднакви две лица
вдига сватби по селца.

(БараБанът)

А студът това и
чака тихичко, на
пръсти в мрака,
без да пита, се промъкнал,
тайно в ъгъла замлъкнал.
Чакал да заспя в леглото
и целунал ми челото.

(киБритЕнитЕ клЕЧки)

Скъп приятел ми е тя
и прозорец към света.
Не е кротък,
С нея лягам, с нея ставам,
нито мил
с нея всичко научавам.
Във кълбенца дяволити и живее в Нил.
парашутчета са скрити. Туй е …
Вятърът като повява,
Често праши си полата, и навред ги разпилява.
че я влачи по земята.
Дребничка сестричка,
Домакиня всепризната.
храни се самичка.
Сетихте се май?
На крачета боси
Лете се не спира –
свойта къща носи,
цветен сок събира.
нейните деца
Шари по дъбрави
са от яйчица.
и на цвят се прави.
Цяло лято не застава,
Може би е луда
често щипе, не прощава.
тази…
Денем е скътано,
Тя работна е и
в килера прибрано.
мълчешком
Вечер се протяга,
със храна си пълни своя
Зимата изкарва в сън,
с мене то си ляга.
дом.
а през лятото - навън,
обикаля тя навред
да намери пита мед.
Като топка - кръгла,
Свири и лети, и хапе,
лелка, с прясна кръв от нас
блузки двадесет облича.
се храни.
В кок завързала косата, Зайо страшно ги обича! Възрастен и даже хлапе –
чисти стаите с полата Тя е хрупкавата…
всеки се от него брани.
и с помощница лопата.
Та това е май…
Няма като него друг,
васил гьОшЕв
(таралЕжът)

(МЕтлата)

(кОстЕнурката)

(ПЕПЕруДа)

(ОДЕялОтО)

(Мравката)

(ЗЕлка)

(кОМарът)

(МЕЧката)
(МЕтлата)

(гъБата)
(нОсът)

(ютията)
Белички сестрички
с огнени главички.

(ПЧЕлата)

(снЕжният ЧОвЕк)

Зная кораб чудноват,
бързо плува, но на плат.
Хора и багаж не кара,
движи ли се, вдига пара.

(глуХарЧЕтО)

Той краси човешки лик,
мириса усеща в миг.
Малка част е от главата,
знаят го дори децата.

(книгата)

Изведнъж в гора и нива
меката земя пробива.
Само за една неделя
става беличка капела.

(крОкОДил)

Неподвижен е и бос,
има си очи и нос.
И през зимата голяма
вън стои, а дрехи няма.

Оцветете рисунката
Страницата подготви кристина дОбреВА
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Сърцатата знаменоска Жестока разправа с русофилите
60 г. от кончината на Недялка Шилева Чардафонова
(27 август 1867 г. - 21 февруари 1959 г.)

Народът я знае и помни с благого- ла ден и нощ".
вение и умиление като втората бълОт врагове Недялка и Продан се
гарска Райна Княгиня, извезала на укрили, но от любовта не успели да
въстаническо знаме сакралните ду- се опазят. Понеже само за съединеми "Съединението прави силата”! А ние се говорело, младежките им съртя е най-обикновено момиче, роде- ца не издържали и те се съединили - в
но в отруденото семейство на Чубра сформираната голямоконарска чета
и Стоян Шилеви от пловдивското
от 326 човека с воевода Чардафон
село Голямо Конаре. Учила
се записала като знаменоска
се е на четмо и писмо от
и неговата годеница Неместния даскал Еню Бедялка Шилева. На 5 сепкирски, съратник на
тември вечерта четаВасил Левски. Прота пристигнала окодължава образовало Пловдив, а през
нието си в девичестудената нощ неската петокласна
колцина от четнигимназия - Пловците се разколебадив, където нейна
ли, почнали да съучителка е Екатежаляват, че са се
рина Каравелова, с
подложили на некоято се сприятеляизвестни опасносват за цял живот.
ти. Наговорили се да
Осемнадесетгодишизоставят започнатото
ната девойка се включва
дело. Недялка подразс въодушевление в движебрала това и скочила срението за съединение, чийщу тях: "Не ви ли е срам,
Продан Тишков
то главен организатор в
стари и мустакати мъже!
и Недялка Шилева
родния й край е нейният
Погледнете на мене, коябратовчед Петър Шилев (1853-1945 то съм слаба жена, най-младата межг.), подпредседател на Голямоконар- ду вас и като съм тръгнала, не помиския таен революционен комитет. слювам за връщане!" Засрамени от
Връзката с Централния комитет, ог- сърцатата знаменоска, колебаещилавяван от Захарий Стоянов, е осъ- те се останали в редовете на четата.
ществявана от "буйния младеж, гоНа разсъмване конакът е обграрещ патриот, красавец с необуздан ден, правителството - свалено, Съехарактер" Продан Тишков (7.12.1859- динението - провъзгласено.
22.11.1906 г.), габровец, чиито прияЧардафонови се венчават през май
тели му прикачили за грубите и не- 1886 г. в Казанлък. Раждат им се две
въздържани обноски прозвището деца: дъщеря Свобода (1886-1955 г.) и
"Чардата” (стадо говеда). Самият той син Любен (1888-1938 г.). Не след дълприбавил към този прякор благород- го, през 1890 г. семейството се разническата наставка "-фон" и започнал деля. Недялка учителства в Голямо
да се нарича Чардафон Велики. На 6 Конаре, Пловдив, Ямбол, София. Неавгуст, Преображение Господне, 1885 ин ученик е написал в свои спомени:
г. в кафе-кръчмата на Стоил Йотов се "Наричахме я Чардафонката. Знаехоткрива "доброволна подписка за на- ме, че ни обича, но не беше щедра на
родополезна работа и на бърза ръка ласки, редко се усмихваше, понякога
се записват 39 души и внасят 362 гро- дърпаше ушите на някого, друг път
ша". Още на другия ден Шилев и Тиш- ни попляскваше..." Строгата възпитаков с талига заминават за Пловдив, "за телка, заслужила званието народна
да се разпоредят за направата на зна- учителка, е починала на 21 февруари
ме". Купуват около три аршина зелен 1959 г., преживяла смъртта на децата
копринен плат и го занасят в ателие- си, на 92-годишна възраст. В завещато на известния художник и фотограф ние тя предоставя къщата си на улица
Георги Данчов, за да нарисува върху "Мадара" №12, квартал „Павлово”, Сонего лъв. След седмица отново са в фия, и цялото си имущество на фонд
Пловдив и получават изрисуваното за обществени социални и културни
знаме. Възлагат на току-що завърши- цели. Дарила е със своя лепта и ценлата ученичка Делка Шилева да ушие ни исторически реликви БАН, Народресните и да изпише с блажна боя ната библиотека, Националния и Вопатриотични призиви. Тя се справя енноисторическия музей. В град Съеотлично със задачата, "била се скри- динение е издигнат паметник, с който
ла в къщата на братовчеда си Шилев признателното население отдава заи под негова и на Чардафон диктов- служена почит на великата българка.
Доцент Тодор КЕРИН
ка, а и под тяхно прикритие работи-

На 19 февруари 1887 г. в Русе избухва метежът на офицерите русофили срещу русофобската политика на
Стамболов.
Още същата вечер в София са арестувани най-известните русофили и
противници на властта. В прочутия
зандан Черната джамия е затворен и
Петко Каравелов. Става известно, че
арестуваните са подложени на жестоки изтезания.
Екатерина Каравелова, съпругата
на Петко Каравелов, търси помощ от
френския дипломат Флеш, който я съветва да се обърне за съдействие и към
останалите чуждестранни консули. Каравелова получава дейна подкрепа от
гръцкия представител Клеон Рангабе.
Чуждестранни кореспонденти посещават затвора, случаят е разгласен в
европейската преса и това принуждава властите да освободят Каравелов.
На 15 март 1891 г. в София е извършен атентат против Стамболов, чиято
жертва става министърът на финансите Христо Белчев. Следствието прие-

хора залата в окръжния съд. Обвиняемите са докарани под стража. Прокурорът Цукев яростно настоява Каравелова да бъде осъдена на бесило и толкова много се увлича в нападките, че
се налага председателят на съда Иванов да охлажда ентусиазма му, като напомня, че все пак става дума за жена.
Въпреки блестящите речи на защитниците от отегчените лица на съдебния състав се разбира, че фаталният
изход на процеса е предварително
решен. Всички присъстващи в залата
тръпнат в очакване на драматичната
развръзка. Вече се е разчуло, че ден
преди процеса Стамболов е наредил
на съдиите Петър Иванов, Александър
Радев и Иван Гешов на всяка цена Каравелова да бъде осъдена на смърт, а
останалите да бъдат оправдани. Такава инструкция са получили и тримата
съдебни заседатели, сред които е Стефан Калъпчиев, беден и неук обущар,
но мъдър и честен човек. От дома си
той се вдига и отива право в Светия синод при митрополит Григорий, който
го убеждава, че голям грях ще
стори, ако не съди по съвест,
а послуша думите на Стамболов. После в съда заявява, че
Каравелова е невинна. Съдиите Радев и Гешов, честни и почтени магистрати, въздъхват с
облекчение, отхвърлят диктата на Стамболов и се произнасят, че Каравелова е невинна.
Но мъките на Каравелова
продължават. Много пъти тя
Екатерина и Петко Каравелови моли Константин Стоилов да
поеме защитата на Петко, но
ма тезата, че става дума за организи- той отказва, защото вече си е сперан заговор срещу правителството, и челил гнева на Стамболов, като я е
в Черната джамия са хвърлени голям превърнал в героиня на 10 февруаброй общественици и политици, меж- ри. Адвокат на Каравелов става младу които бившите министри Петко Ка- дият и неопитен Алеко Константинов.
равелов, Гаврил Орошаков, Димитър
В хода на съдебния процес адвокаМоллов, Илия Цанов и др. Екатерина тите на обвиняемите си нанасят коКаравелова изпраща лични протест- варни удари под кръста. Стоян Данев
ни писма до посолствата в София. На (през 1901-1903 и 1913 г. министърдипломатите е връчена и обща декла- председател на България) защитава
рация, подписана от съпругите на из- д-р Димитър Моллов, като изтъква,
вестни български общественици.
че довереникът му е богат и обезпеШумът около писмата до диплома- чен човек и няма защо да сваля пратите предизвиква гнева на Стамболов вителството, защото не ламти за мии на 30 ноември 1891 г. Екатерина Ка- нистър. Така Данев подкрепя прокуравелова е поставена под домашен рорското обвинение срещу Каравелов
арест. Срещу нея е възбудено углав- - той е беден и следователно иска да
но преследване за подбуждане на по- смени кабинета и да стане отново миощрение на великите сили към непри- нистър. Съдът е признателен за тази
ятелски постъпки и вътрешна намеса услуга - д-р Моллов е оправдан.
спрямо правителството. Делото среПетко Каравелов получава пет гощу нея и други политически съпру- дини тъмничен затвор. Екатерина даги е насрочено за 10 февруари 1892 г. ва къщата в София под наем и се готЗа неин служебен защитник е назна- ви да се върне в Русе, където с прочен Константин Стоилов. Съдебен про- текцията на митрополит Григорий е
цес срещу жени, обвинени в полити- назначена за учителка в Католическоческо престъпление, е изключителна то училище.
рядкост и този прецедент препълва с
Боян ДРАГАНОВ

Патилата на Филип Тотю
От стр. 1
Синът му Тодор (кръстен на баща си, защото това
е истинското му име) го е обявил за умрял и взима от
дядо си и баба си своя дял от наследството, на което обаче няма право, докато баща му е жив. Въпреки
това в завещанието си войводата само сгълчава сина
си, като казва, че ако е прегрешил, бог ще го съди. На
Филип Тотю му дават поборническа пенсия от 200 лв.
Среща се лично с княз Александър Батенберг, който го
награждава с орден за храброст, а войводата му подарява хайдушката си униформа и знамето на водената
от него чета. Отива да живее в село Острица. Никола
Живков и Тодор Паница го включват в Българо-македонския комитет, но той се забърква в афери, свързани с набирането на пари за оръжие. По нареждане на
министър-председателя Стефан Стамболов, с когото
са приятели, е предупреден да престане със зулумите, но той не се вразумява.
През 1887 г. е арестуван и за кратко време е в затвора. След освобождаването му отива да живее в село

Две могили (сега град), където става пъдар към кметството. Живее под наем. През 1895 г. се жени за Велика и на наследено от баща й място започва да строи
къща. Понеже разполага с малко пари, негови другари от борческото минало събират средства, за да го
подпомогнат. Когато му ги дават, Филип Тотю им благодари, но ги подарява на бедни хора от селото, за себе си не оставя и стотинка от тях. Годините минават и
здравето му все повече се влошава. Войводата обаче
и при това положение намира думи да се шегува. Казва, че тялото му е така надупчено от турски куршуми,
че кожата му не става за гайда. Идва и фаталната 1907
г. Старият войвода чуства, че скоро ще напусне белия свят. Заръчва на роднината си Бонка да му направи куркуда (ястие от кисело зеле с яйца) и да му даде
черногорския пищов. Изяжда яденето и иска да гръмне с пищова, но в този момент го спохожда смъртта.
На погребението му се стича цялото село и хора от
страната, с които се е познавал. Сред тях е и старият
му познайник от борческите години войводата Пана-

йот Хитов, който в прощалното си слово казва: “Тук
почива страшилището на Турската империя.“ Погребват Филип Тотю в двора на черквата, което се смята
за голямо признание на неговия живот и дело, посветени на освобождаването на България.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ, д-р по история
Страницата подготви Цветан Илиев

Най-гледаните

20.II. - 26.II.2019 г.
Диема
СРЯДА, 20 февруари
05:50 „Камиони по леда“ сезон 7
06:50 „Уокър – тексаският рейнджър“
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион“ /п/
13:00 „Уокър – тексаският рейнджър“, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Айк: В навечерието на
десанта” – военен филм с
уч. на Том Селек, Джеймс
Римар, Тимъти Ботъмс, Ян
Мюн, Брус Филипс, Джон Бах
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион“
22:00 „Срещу мрака” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Джена
Харисън, Таной Рийд, Дани
Мидуинтър
00:00 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 21 февруари
05:50 „Камиони по леда“ сезон 7
06:50 „Уокър – тексаският рейнджър“
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион“ /п/
13:00 „Уокър – тексаският рейнджър“, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”
15:50 „Всички обичат Реймънд”, 2
епизода
16:50 „Терминатор: Бунтът на
машините” – екшън–фантастика с уч. на Арнолд Шварценегер, Ник Стал, Клеър
Дейнс, Дейвид Андрюс,
Каролин Хенеси
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион“
22:00 „Атомна блондинка” – трилър с уч. на Чарлийз Терон,
Джеймс Макавой, София
Бутела, Джон Гудмън, Тоби
Джоунс, Еди Марсан, Бил
Скарсгард, Роланд Мьолер

Виасат Хистори
сряда, 20 февруари
06:00 Рим: Първата световна суперсила, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения, еп. 18
07:30 Втората световна война в
цветове, еп. 12
08:25 Конспирация, еп. 4
09:15 Смъртносно разузнаване
10:55 Гениите на модерния свят
12:00 Втората световна война: цената на империята, еп. 6
12:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
13:45 Мощта на вулканите, еп. 2
14:40 Втората световна война в
цветове, еп. 12
15:35 Страхотни изобретения, еп. 13
16:05 Страхотни изобретения, еп. 28
16:35 Смъртносно разузнаване
18:10 Гениите на модерния свят
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 6
20:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 13
21:55 Машините на войната, еп. 1
22:50 Смъртносно разузнаване
23:40 История на оръжията, еп. 2
00:35 Втората световна война в
цветове, еп. 13
01:35 Забранена история, еп. 3
02:30 Загадки в музея, еп. 8
03:20 Загадки в музея, еп. 2
04:10 Страхотни изобретения, еп. 3
04:40 Страхотни изобретения, еп. 3
05:10 Смъртносно разузнаване, еп.
5
четвъртък, 21 февруари
06:00 Смъртносно разузнаване, еп.
6
07:00 Страхотни изобретения, еп. 19
07:30 Втората световна война в
цветове, еп. 13
08:25 Конспирация, еп. 5
09:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
10:05 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
10:55 Гениите на модерния свят, еп.
2
12:00 Втората световна война: цената на империята, еп. 7
12:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
13:45 Вулканични одисеи, еп. 1
14:35 Втората световна война в
цветове, еп. 13
15:30 Страхотни изобретения, еп. 14
16:00 Страхотни изобретения, еп. 29
16:30 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
17:20 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
18:10 Гениите на модерния свят, еп.
2
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 7
20:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 1
21:55 Машините на войната, еп. 2
22:50 Краят на империята, еп. 1
23:55 История на оръжията, еп. 3
00:50 Втората световна война в
цветове, еп. 1
01:45 Забранена история, еп. 4
02:35 Загадки в музея, еп. 9

00:20 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:20 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 22 февруари
05:50 „Камиони по леда“ сезон 7
06:50 „Уокър – тексаският рейнджър“
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион“ /п/
13:00 „Уокър – тексаският рейнджър“, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”,
сезон 2
16:30 „Убийствена скорост” –
криминален екшън с уч. на
Андрю Кийгън, Брандън
Куин, Натали Чиглиути, Ник
Картър, Рено Уилсън, Грег
Грънбърг, Крисчън Монзон
/п/
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион“
22:00 „Анаполис” – драма с уч. на
Джеймс Франко, Джордана
Брустър, Тайрийз Гибсън,
Дони Уолбърг
00:00 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика /п/
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 23 февруари
06:00 „Гаражът на Джей Лено”
сезон 2
07:00 „Топ Гиър – 41 велики случки” – предаване за автомобили
08:30 „Топ Гиър: Идеалното пътуване 2” – предаване за
автомобили
10:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6
11:00 „Айк: В навечерието на десанта” – военен филм с уч. на
Том Селек, Джеймс Римар,
Тимъти Ботъмс
12:50 „Национална лотария” /п/
13:30 „Щурите съседи”, 2 епизода
17:00 „Хук” – приключенска комедия с уч. на Дъстин Хофман,
Робин Уилямс, Джулия
Робъртс, Боб Хоскинс, Маги
Смит, Каролин Гудал, Амбър
Скот, Чарли Корсмо, Лоръл
Кронин, Данте Баско
20:00 „Джурасик парк 3” – приключенски екшън с уч. на Сам
03:20
04:10
04:40
05:10
06:00
07:00
07:45
08:40
09:30
10:15
11:00
12:05
13:00
13:50
14:40
15:35
16:05
16:35
17:20
18:10
19:15
20:10
21:00
21:55
22:50
23:50
00:45
01:40
02:30
03:20
04:10
05:10
05:55
06:35
07:00
10:20
11:15
12:10
13:05
14:10
19:55
21:00
22:00
23:05
23:55
00:50
01:40
02:30
03:20
04:10

Загадки в музея, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 4
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
петък, 22 февруари
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
Забранена история, еп. 1
Втората световна война в
цветове, еп. 1
Конспирация, еп. 6
Истинската война на тронове,
еп. 1
Истинската война на тронове,
еп. 2
Гениите на модерния свят, еп.
3
Втората световна война: цената на империята, еп. 8
Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
Вулканични одисеи, еп. 2
Втората световна война в
цветове, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 15
Страхотни изобретения, еп. 30
Истинската война на тронове,
еп. 1
Истинската война на тронове,
еп. 2
Гениите на модерния свят, еп.
3
Втората световна война: цената на империята, еп. 8
Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
Втората световна война в
цветове, еп. 2
Машините на войната, еп. 3
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
История на оръжията, еп. 4
Втората световна война в
цветове, еп. 2
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 10
Загадки в музея, еп. 4
Страхотни изобретения
Истинската война на тронове,
еп. 1
Истинската война на тронове,
еп. 2
събота, 23 февруари
Страхотни изобретения, еп. 24
Смъртносно разузнаване
По следите на трансилванското злато
Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
Краят на империята, еп. 1
Историята на Европа
Краят на империята, еп. 1
Последните крале-воини на
Европа, еп. 2
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
Истинската война на тронове,
еп. 4
Руската революция
Смъртносно разузнаване, еп.
7
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 13
Загадки в музея, еп. 7
Страхотни изобретения
неделя, 24 февруари

8

Български

тв програми

25

Нийл, Теа Леони, Алесандро
Нивола, Лора Дърн, Уилям
Ейч Мейси, Тревър Морган
22:00 „Доблестни мъже” – драма
с уч. на Том Круз, Джак
Никълсън, Деми Мур, Кевин
Бейкън, Кийфър Съдърланд,
Кевин Полак, Джеймс Маршъл, Джей Ти Уолш, Кристофър Гус, Мат Крейвън
01:00 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 24 февруари
06:10 „Гаражът на Джей Лено”
сезон 2
07:10 „Топ Гиър – 41 велики случки” – предаване за автомобили
08:30 „Топ Гиър: Идеалното пътуване 2” – предаване за
автомобили
10:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6
11:00 „Джурасик парк 3” – приключенски екшън с уч. на Сам
Нийл, Теа Леони, Алесандро
Нивола, Лора Дърн, Уилям
Ейч Мейси, Тревър Морган
/п/
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Щурите съседи”, сезон 4, 2
епизода
17:30 „Изкуството на войната”
– криминален екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Доналд
Съдърланд, Ан Арчър
20:00 „Съдия Дред” – криминален
екшън с уч. на Силвестър
Сталоун, Арманд Асанте, Роб
Шнайдър, Юрген Прохнов,
Макс фон Сюдов, Балтазар
Гети
22:00 „Заложници” – екшън с уч.на
Долф Лундгрен, Алекс Карзис, Ката Добо, Кори Севиeр,
Дав Тифенбах, Лари Дей,
Дженифър Бакстър
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 25 февруари
05:50 „Камиони по леда” сезон 7
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Всички обичат Реймънд”,
сезон 2
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион” /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Доблестни мъже” – драма
с уч. на Том Круз, Джак
Никълсън, Деми Мур, Кевин
Бейкън
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион”
22:00 „Терминатор: Спасение” –
екшън-фантастика с уч. на
Крисчън Бейл, Сам Уортингтън, Антон Йелчин
00:30 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:20 Еротичен телепазар
03:30 „Национална лотария” /п/
ВТОРНИК, 26 февруари
05:50 „Камиони по леда” сезон 7
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион” /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”, сезон 4
16:00 „Хук” – приключенска комедия с уч. на Дъстин Хофман,
Робин Уилямс, Джулия Робъртс, Боб Хоскинс
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион”
22:00 „Заключен” – екшън с уч. на
Вини Джоунс, Тони Скина,
Кимбо Слайс, Рашад Еванс,
Бай Линг, Сара Ан Шулц
00:00 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 27 февруари
05:50 „Камиони по леда” сезон 7
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Полицаите от Чикаго”, сезон 4 /п/
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион” /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”, сезон 4
16:00 „Всички обичат Реймънд”,
сезон 2, 2 епизода

17:00 „Заложници” – екшън с уч.
на Долф Лундгрен, Алекс
Карзис, Ката Добо, Корей
Севиер, Дов Тийфенбах,
Лари Дей, Шон Робъртс,
Дженифър Бакстър /п/
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион”
22:00 „Бягство” – екшън-трилър
с уч. на Брендън Фрейзър,
Доминик Пърсел, Итън
Супли, Холи Девъкс, Даниел
Кеш, Ейми Прайс-Франсис
00:00 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 28 февруари
05:50 „Камиони по леда” сезон 8
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Всички обичат Реймънд”,
сезон 2 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго”, сезон 4 /п/
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион” /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”, сезон 4
16:00 „Всички обичат Реймънд”,
сезон 2
16:30 „Терминатор: Спасение” –
екшън-фантастика с уч. на
Крисчън Бейл, Сам Уортингтън, Антон Йелчин, Хелена
Бонъм Картър, Джейн Алекзандър, Муун Блъдгуд /п/
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион”
22:00 „Ударът „Пелам 123“: Отвличане в метрото” – криминален екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джон Траволта,
Луис Гусман, Рамон Родригес, Джеймс Гандолфини,
Джон Туртуро
00:10 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:20 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 1 март
05:50 „Камиони по леда” сезон 8
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „В.И.П.”, сезон 2 /п/
09:10 „Всички обичат Реймънд”,
сезон 2 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго”, се-

зон 4 /п/
11:00 „Викингите”
12:00 „Скорпион” /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”, сезон 5
14:00 „В.И.П.”, сезон 2
15:00 „Полицаите от Чикаго”, сезон 4
16:00 „Всички обичат Реймънд”,
сезон 2
17:00 „Кръвта вода не става”
– драма с уч. на Мелиса
Гилбърт, Линдзи Уогнър,
Браян Уимър, Линди Нютън,
Грайндър Хийнес
19:00 „Викингите”
20:00 „Екип “Среднощен ездач”
21:00 „Скорпион”
22:00 „Имало едно време в Мексико” – екшън с уч. на Антонио
Бандерас, Салма Хайек,
Джони Деп, Мики Рурк, Ева
Мендес, Дани Трехо, Енрике
Иглесиас, Марко Леонарди,
Чик Марин
00:00 „Екип “Среднощен ездач” /п/
01:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика /п/
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 2 март
06:00 „Гаражът на Джей Лено”
сезон 2
07:00 „Топ Гиър – 41 велики случки” – предаване за автомобили
08:30 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7, 2 епизода
11:00 „Кръвта вода не става”
– драма с уч. на Мелиса
Гилбърт, Линдзи Уогнър,
Браян Уимър, Линди Нютън,
Грайндър Хийнес /п/
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Щурите съседи”, сезон 4
15:40 „Имало едно време в Мексико” – екшън с уч. на Антонио
Бандерас, Салма Хайек,
Джони Деп, Мики Рурк, Ева
Мендес, Дани Трехо, Енрике
Иглесиас, Марко Леонарди,
Чик Марин /п/
17:50 „Ударът „Пелам 123“: Отвличане в метрото” – криминален екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джон Траволта,
Луис Гусман, Рамон Родригес, Джеймс Гандолфини,
Джон Туртуро /п/
20:00 „Ченгета без значки” –
екшън -комедия с уч. на
Мартин Лоурънс, Стив Зан,

Ерик Робъртс, Бил Дюк, Колм
Феоре, Тимъти Бъсфийлд,
Робин Ли, Мат Маккой, Брет
Кълън
22:00 „Фатален срок” – приключенски екшън с уч. на Пол
Уокър, Джерард Бътлър, Ана
Фрийл, Франсис О’Конър,
Били Конъли, Нийл Макдоноу, Дейвид Тюлис, Майкъл
Шийн
00:20 Еротичен телепазар

06:05 Страхотни изобретения
07:40 Загадки в музея, еп. 4
08:30 Дълбоко в историята на времето, еп. 1
09:25 Дълбоко в историята на времето, еп. 2
10:20 Дълбоко в историята на времето, еп. 3
11:15 Вулканични одисеи, еп. 3
12:05 Вулканични одисеи, еп. 4
12:55 Прокълнати династии
14:45 Смъртносно разузнаване
15:35 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
16:30 Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
17:25 Забранена история, еп. 3
18:15 Втората световна война в
цветове, еп. 5
19:15 Вулканични одисеи, еп. 2
20:10 Истинската война на тронове,
еп. 4
21:00 Краят на империята, еп. 2
22:05 37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 2
23:05 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 3
00:10 Децата на кралица Виктория,
еп. 2
01:15 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
02:15 Забранена история, еп. 2
03:05 Загадки в музея, еп. 1
03:55 Загадки в музея, еп. 8
04:45 Страхотни изобретения
05:45 Вулканични одисеи, еп. 5
понеделник, 25 февруари
06:35 Времето, което промени света, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 20
07:30 Втората световна война в
цветове, еп. 2
08:25 Конспирация, еп. 7
09:15 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера, еп. 1
10:05 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера, еп. 2
10:55 Гении на древния свят, еп. 1
12:00 Втората световна война: цената на империята, еп. 9
12:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
13:45 Вулканични одисеи, еп. 3
14:35 Втората световна война в
цветове, еп. 2
15:30 Страхотни изобретения, еп. 16
16:00 Страхотни изобретения, еп. 1
16:30 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера, еп. 1
17:20 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера, еп. 2
18:10 Гении на древния свят, еп. 1
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 9
20:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 3
21:55 Машините на войната, еп. 4
22:50 Белези от Нанкин
23:40 История на оръжията, еп. 5
00:35 Втората световна война в
цветове, еп. 3
01:30 Забранена история, еп. 6
02:20 Загадки в музея, еп. 11
03:10 Загадки в музея, еп. 5
04:00 Страхотни изобретения, еп. 6
04:30 Страхотни изобретения, еп. 6
05:00 Изгубеният град на гладиаторите

05:50 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
вторник, 26 февруари
06:35 Страхотни изобретения
07:25 Втората световна война в
цветове, еп. 3
08:20 Краят на империята
10:30 Гении на древния свят, еп. 2
11:35 Втората световна война: цената на империята, еп. 10
12:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
13:15 Вулканични одисеи, еп. 4
14:05 Втората световна война в
цветове, еп. 3
15:00 Страхотни изобретения
16:00 Краят на империята
18:10 Гении на древния свят, еп. 2
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 10
20:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 4
21:55 Машините на войната, еп. 5
22:50 Историята на Египет, еп. 4
23:55 История на оръжията, еп. 6
00:50 Втората световна война в
цветове, еп. 4
01:50 Забранена история, еп. 1
02:40 Загадки в музея, еп. 12
03:30 Загадки в музея, еп. 6
04:15 Страхотни изобретения
05:15 Краят на империята, еп. 1
сряда, 27 февруари
06:15 Забранена история, еп. 6
07:00 Загадки в музея, еп. 2
07:45 Втората световна война в
цветове, еп. 4
08:40 Конспирация, еп. 9
09:30 Смъртносно разузнаване, еп.
7
10:15 Смъртносно разузнаване, еп.
8
11:05 Гении на древния свят, еп. 3
12:10 Втората световна война: цената на империята, еп. 11
13:05 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
13:55 Вулканични одисеи, еп. 5
14:45 Втората световна война в
цветове, еп. 4
15:40 Страхотни изобретения, еп. 18
16:05 Страхотни изобретения, еп. 3
16:35 Смъртносно разузнаване, еп.
7
17:25 Смъртносно разузнаване, еп.
8
18:10 Гении на древния свят, еп. 3
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 11
20:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 5
21:55 Машините на войната, еп. 6
22:50 Смъртносно разузнаване, еп.
4
23:40 История на оръжията, еп. 7
00:35 Втората световна война в
цветове, еп. 5
01:35 Забранена история, еп. 2
02:25 Загадки в музея, еп. 13
03:15 Загадки в музея, еп. 7
04:05 Страхотни изобретения, еп. 8
04:35 Страхотни изобретения, еп. 8
05:05 Смъртносно разузнаване, еп.
7
05:50 Смъртносно разузнаване, еп.
8

четвъртък, 28 февруари
06:35 Страхотни изобретения, еп. 26
07:10 Загадки в музея, еп. 3
07:55 Втората световна война в
цветове, еп. 5
08:50 Конспирация, еп. 10
09:40 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
10:30 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
11:20 Завръщането на Черната
смърт
12:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 12
13:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
14:00 Времето, което промени света, еп. 1
14:25 Времето, което промени света, еп. 3
14:50 Втората световна война в
цветове, еп. 5
15:45 Страхотни изобретения
16:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
17:35 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
18:25 Завръщането на Черната
смърт
19:15 Втората световна война: цената на империята, еп. 12
20:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
21:00 Втората световна война в
цветове, еп. 6
21:55 Машините на войната, еп. 1
22:50 Краят на империята, еп. 2
23:55 История на оръжията, еп. 8
00:50 Втората световна война в
цветове, еп. 6
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея
04:10 Страхотни изобретения
05:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
петък, 1 март
06:00 Мистериите на нацистките
убийства, сезон 1, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 24
07:30 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 6
08:25 Конспирация
09:15 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 3
10:00 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 4
10:45 Мистерията на римските
черепи
12:25 Втората световна война:
цената на империята, сезон 1, еп. 13
13:20 Мистериите на кралските
убийства, сезон 1, еп. 4
14:10 Времето, което промени
света
15:00 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 6
15:55 Страхотни изобретения
16:55 Истинската война на тронове,
18:25 Мистерията на римските
черепи
19:15 Втората световна война:
цената на империята, сезон 1, еп. 13
20:10 Мистериите на кралските
убийства, сезон 1, еп. 6
21:00 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 7
21:55 Машините на войната,

сезон 1, еп. 2
22:50 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, сезон 1,
еп. 4
23:50 История на оръжията,
сезон 1, еп. 10
00:45 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 7
01:40 Забранена история, сезон
2, еп. 4
02:30 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 2
03:20 Загадки в музея, сезон 5,
еп. 9
04:10 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 10
04:40 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 10
05:10 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 3
събота, 2 март
06:00 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения
08:00 Прокълнати династии
09:40 Втората световна война
14:15 Машините на войната
17:00 Страхотни изобретения
18:00 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 6
19:00 Вулканични одисеи
19:55 Краят на империята, сезон
1, еп. 3
21:00 Последните крале-воини
на Европа, сезон 1, еп. 3
22:05 Тридесетгодишната война
- Желязната ера
23:05 Реформацията: Свещената
война на Европа
00:00 Изтребление
02:00 Забранена история, сезон
4, еп. 3
02:50 Загадки в музея
04:30 Страхотни изобретения

понеделник, 4 март
06:10 Опасна Земя, сезон 1, еп. 2
07:10 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 7
08:10 Конспирация, сезон 1, еп.
12
09:00 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
сезон 1, еп. 1
10:00 Прокълнати династии
10:55 Историята на Европа, сезон 1, еп. 1
11:50 Империята на Хитлер: планът за след войната, сезон
1, еп. 1
12:40 Конспирация, сезон 1, еп. 1
13:30 Как климатът определя облика на историята, сезон 1,
еп. 1
14:25 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 7
15:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 11
15:50 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 6
16:20 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
сезон 1, еп. 1
17:20 Прокълнати династии
18:15 Историята на Европа
19:10 Империята на Хитлер
20:10 Конспирация, сезон 1, еп. 1
21:00 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 8
21:55 Психарско корабокрушение
23:05 Залавянето на Клаус Барби
00:10 Мистериите на нацистките
убийства, сезон 1, еп. 1
01:00 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 8
01:55 Забранена история
02:45 Загадки в музея
04:25 Страхотни изобретения
05:25 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята,
сезон 1, еп. 1
вторник, 5 март
06:25 Прокълнати династии,
сезон 1, еп. 3
07:00 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 8
07:50 Конспирация, сезон 1, еп. 1
08:35 Краят на империята
10:40 Историята на Европа
11:35 Империята на Хитлер: планът за след войната
12:25 Конспирация, сезон 1, еп. 2
13:15 Как климатът определя
облика на историята
14:10 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 8
15:05 Страхотни изобретения
16:05 Краят на империята
18:15 Историята на Европа
19:10 Империята на Хитлер
20:10 Конспирация, сезон 1, еп. 2
21:00 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 9
21:55 Жената в железния ковчег
23:05 Тайните на египетските
пирамиди, сезон 1, еп. 1
00:00 Мистериите на нацистките
убийства, сезон 1, еп. 2
00:50 Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 9
01:50 Забранена история
02:40 Загадки в музея
03:30 Загадки в музея
04:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 12

06:00
07:00
07:45
08:30
11:15
13:00
14:50
15:40
18:10
19:05
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:05
02:05
02:55
03:45
04:30
05:25

неделя, 3 март
Страхотни изобретения
Загадки в музея
Загадки в музея
Жени воини
Вулканични одисеи
Прокълнати династии
Смъртносно разузнаване,
сезон 1, еп. 3
Мистериите на кралските
убийства
Втората световна война в
цветове, сезон 1, еп. 7
Вулканични одисеи, сезон
2, еп. 4
Тайните на египетските
пирамиди, сезон 1, еп. 1
Краят на империята
37 дни - пътят към Първата
световна война
Последното пътуване на
Романови
Децата на кралица Виктория, сезон 1, еп. 3
Тридесетгодишната война
- Желязната ера, сезон 1,
еп. 4
Забранена история, сезон
4, еп. 4
Загадки в музея, сезон 6,
еп. 3
Загадки в музея, сезон 7,
еп. 10
Страхотни изобретения
Опасна Земя, сезон 1, еп. 1

НЕДЕЛЯ, 3 март
06:30 „Гаражът на Джей Лено”
сезон 2
07:30 „Топ Гиър – 41 велики случки” – предаване за автомобили
09:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
10:30 „Фатален срок” – приключенски екшън с уч. на Пол
Уокър, Джерард Бътлър, Ана
Фрийл, Франсис О’Конър,
Били Конъли, Нийл Макдоноу, Дейвид Тюлис, Майкъл
Шийн /п/
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Щурите съседи”, сезон 4
15:20 „Хелбой” – екшън-фантастика с уч. на Рон Пърлман,
Джон Хърт, Селма Блеър,
Рупърт Еванс, Карел Роден,
Джефри Тамбор
17:50 „Тримата мускетари” – приключенски с уч. на Логан
Лърман, Мила Йовович, Люк
Евънс, Орландо Блум, Матю
Макфейдън, Рей Стивънсън,
Кристоф Валц, Мадс Микелсън и /п/
20:00 „Ултравайълет” – екшънфантастика с уч. на Мила
Йовович, Камеран Брайт,
Ник Чинлънд, Уилям Фичнер, Айда Мартин, Себастиян Анри
22:00 „Спешни мерки” – екшън с
уч. на Долф Лундгрен,Поли
Шанън, Ротафорд Грей, Конрад Дън, Алекс Карзис, Лари
Дей, Даниел Кеш
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:20 Еротичен телепазар
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26
Он еър
20 февруари, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на
кучето – поредица
10:00 Автентични храни
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
21 февруари, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на
кучето – поредица
10:00 Автентични храни
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
22 февруари, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на
кучето – поредица

Фокс
Сряда, 20 Февруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Американски татко
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване
Четвъртък, 21 Февруари
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството

Най-гледаните
10:00
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
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тв програми

Български

Автентични храни
Последният еничар
Безценната перла
Новините ON AIR
Законът на любовта
Операция: История
Новините ON AIR
Светът отгоре
Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
23 февруари, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историческа драма /п./
14:15 Азия: Вкусове и гледки филм
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, политически трилър
23:00 Пиле със сливи – комедия, драма, Франция/
Германия, 2011 г.; режи-

сьор: Винсент Парно и
Мариан Сатрапи; в ролите: Матийо Амалрик, Киара Мастрояни, Голшифте
Фарахани, Изабела
Роселини, Мария де Медейрос, Ерик Каравака
00:40 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
24 февруари, НЕДЕЛЯ
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
08:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
/п./
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историческа драма /п./
14:15 Азия: Вкусове и гледки филм
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Криза - поредна – сериал, комедия
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, политически трилър
23:00 Завръщането – драма,
трилър, Русия, 2003
г.; режисьор: Андрей
Звягинцев; в ролите:
Владимир Гарин, Иван

Добронравов, Константин Лавроненко
00:45 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
04:30 Колела /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
25 февруари, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на
кучето - поредица
10:00 Игри на ума
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:15 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
23:45 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
26 февруари, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на
кучето – поредица
10:00 Игри на ума
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR

19:30
20:30
21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30

Денят
Сила
Новините ON AIR
Глухар
Забравени от Бога
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A
27 февруари, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел на
кучето – поредица
10: 00 Игри на ума
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
28 февруари, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Игри на ума
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Да нарисуваш престъпление
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:15 Глухар
23:15 Забравени от Бога
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо

02:30
03:00
04:10
05:00
05:30

05:10 Пришиване
Петък, 22 Февруари
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 911
22:00 Пришълецът срещу хищника
00:00 Живите мъртви
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване
Събота, 23 Февруари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на
Земята
08:50 Последният човек на
Земята
09:20 Последният мъж на света
09:40 Последният мъж на света
10:10 Хавай 5-0
11:10 911
12:05 911
13:00 911
13:55 Всичко е под контрол
14:25 Двойна печалба
16:15 Семейство Симпсън
16:40 Последният човек на
Земята
17:10 Последният човек на
Земята
17:40 Последният мъж на света
18:05 Последният мъж на света
18:35 Орвил
19:30 Последният кадър
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Необикновените
22:55 Пазители на времето
23:55 Проходът
00:50 Живите мъртви
01:45 Легион
02:40 Екзорсистът
03:25 Заразата
04:35 Последният човек на
Земята
05:00 Последният човек на

Земята
05:20 Последният мъж на света
05:40 Последният мъж на света
Неделя, 24 Февруари
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Последният човек на
Земята
08:50 Последният човек на
Земята
09:20 Последният мъж на света
09:40 Последният мъж на света
10:10 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 911
13:00 911
13:55 Всичко е под контрол
14:25 Последният кадър
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Последният човек на
Земята
17:10 Последният човек на
Земята
17:40 Последният мъж на света
18:05 Последният мъж на света
18:35 Пришиване
19:30 Кога ще пристигнем?
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Проходът
23:55 Пришълецът срещу хищника
01:55 Легион
02:45 Заразата
03:30 Заразата
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на
Земята
05:00 Последният човек на
Земята
05:20 Последният мъж на света
05:40 Последният мъж на света
Понеделник, 25 Февруари
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 911
12:35 Чък за късмет
14:30 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Престъпления от класа
21:00 Макгайвър
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив

01:45 Престъпления от класа
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване
Вторник, 26 Февруари
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Престъпления от класа
11:40 Макгайвър
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване
Сряда, 27 Февруари
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:55 Теория за Големия взрив

01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване
Четвъртък, 28 Февруари
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:30 Хавай 5-0
14:20 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:15 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата
04:25 24: Наследството
05:10 Пришиване
Петък, 1 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:20 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
18:35 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Хищници
00:05 Живите мъртви
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив

01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30
02:30
03:00
04:30
05:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
12:30
13:15
14:15
14:45
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30

06:00
06:45
07:35
08:25
08:50
09:20
09:45
10:10
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:15
16:45
17:10
17:40
18:05
18:35
19:30
22:00
22:55
23:55
00:50
01:45
02:40
03:25
04:15
04:35
04:55
05:15
05:40
06:00
06:45
07:35
08:25
08:50
09:20
09:45
10:10
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
17:10
17:40
18:05
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
23:55
01:55
02:40
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Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят /п./
Новините ON AIR /п./
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
1 март, ПЕТЪК
България сутрин
Игри на ума
Последният еничар
Безценната перла
Новините ON AIR
Законът на любовта
Операция: История
Новините ON AIR
Светът отгоре
Да нарисуваш престъпление
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят
Сила
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Забравени от Бога
Новините ON AIR /п./
Директно /п./
Q&A
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Денят /п./
Новините ON AIR /п./
2 март, СЪБОТА
Опорни хора
Видимо и невидимо
Операция: История
Мултимедия
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Полдарк – сериал, историческа драма /п./
Азия: Вкусове и гледки филм
Телепазарен прозорец
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова

20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, политически трилър
23:00 Да оцелееш с вълци –
драма, Франция/Белгия/
Германия, 2007 г.; режисьор: Вера Белмон; в
ролите: Матилд Гофар, Ги
Бедо, Мишел Берние
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
3 март, НЕДЕЛЯ
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1
08:00 Необичайните заподозрени
09:00 Мултимедия
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:10 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:35 Хроники на свободата –
авторски документален
филм на Миглена Георгиева
20:35 Берковската духова музика – концерт
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, политически трилър
23:00 Събирач на трупове
– драма, комедия; България, 2016 г.; режисьор:
Димитър Димитров; в
ролите: Теодора Духовникова, Стефан Щерев,
Лидия Инджова, Михаил
Билалов, Стоян Радев
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
04:30 Колела /п./
05:00 Новините ON AIR /п./

Скорпион
Американците
Атланта
Заразата
24: Наследството
Пришиване
Събота, 2 Март
Кости
Кости
Кости
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Хавай 5-0
Престъпления от класа
Скорпион
Скорпион
Всичко е под контрол
Кога ще пристигнем?
Семейство Симпсън
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Пришиване
Черно злато
Необикновените
Орвил
Проходът
Живите мъртви
Легион
Заразата
Заразата
Семейство Симпсън
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Неделя, 3 Март
Кости
Кости
Кости
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Хавай 5-0
Хавай 5-0
Скорпион
Скорпион
Всичко е под контрол
Черно злато
Последният човек на
Земята
Последният мъж на света
Последният мъж на света
Пришиване
Мъжът в къщата
Семейство Симпсън
Лий Даниелс: Стар
Проходът
Хищници
Легион
Заразата

03:25 Заразата
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Последният човек на
Земята
04:55 Последният човек на
Земята
05:15 Последният мъж на света
05:40 Последният мъж на света
Понеделник, 4 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Уофълстрийт
14:30 Семейство Симпсън
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пришиване
18:05 Всичко е под контрол
19:00 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Проходът
23:00 Живите мъртви
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата
04:25 Екзорсистът
05:10 Пришиване
Вторник, 5 Март
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Кости
08:00 Кости
08:55 Пришиване
09:50 Теория за Големия взрив
10:45 Скорпион
11:40 Макгайвър
12:35 Проходът
13:30 Специален доклад
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:20 Кости
16:15 Кости
17:10 Пазители на времето
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Теория за Големия взрив
19:30 Теория за Големия взрив
20:00 Скорпион
21:00 Макгайвър
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Теория за Големия взрив
01:20 Теория за Големия взрив
01:45 Скорпион
02:30 Американците
03:15 Атланта
03:40 Заразата

Забавни
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Ñòð. 27

27

минути

Ñòð. 31

вОДОравнО: „До Букурещ и назад“. Йосифов (Александър). „Ванеса“. Анрио (Франсоа). Бисер. ЛКК. Амитал.
Катинар. АТА. Опера. Аки. Аша. Осика. Окан (Морис). Уникат. Тиган. Аналема. Олонец. Атакама. Крамола. Ана Кирот. Гид. Драки. Аватара. Ана. „Орас“. Литак. Оли. Тринидад. „Емера“. Она. Ирак. Джагаров (Георги). Манила. Италик. Паротит. Сторо. Сфера. Оне (Жорж). Еравна. Каменар.
ОтвЕснО: „Войната на таралежите“. Бормашина. Аниматор. Пусии. Акакака. „Егара“. Киото. Алани. Тралов (Йоханес). Туф. Апотема. Орари. Роблес (Еманюел). Макари.
Окса (Анна). Цеви. Рита. Иванов (Иван). Скаки (Грета). „Красин“. Пек. „Нивеа“. Агорот. Дамара. Нарта. Алатала. Арам.
Дан. Иконом. Ридино. Зелник. Ногат. Ритон. Ласка. Апели.
Афалина. Дакрон. Цадик. Катер.
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Спорт
„А”
група,
XXI
кръг

Спорт
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Водещите отбори губят Шампион!
Верея препъна
точки
Лудогорец

Кошмарен дебют
За Любо Пенев

Любо Пенев дебютира по кошмарен начин начело на ЦСКА-София, след като червените загубиха с 0:2 гостуването си на Черно море и вече изостават на 7 точки от лидера Лудогорец.
„Моряците“ откриха чрез Ндонгала още в 7-ата
минута, а в 62-ата минута Радослав Василев удвои. В 80-ата минута домакините останаха с човек по-малко след втори жълт и респективно
червен картон на Васил Панайотов, но до края
на двубоя по нищо не си личеше, че Черно море е с 10 човека.

Вутов е героят
за „канарчетата“
Ботев (Пловдив) победи с 1:0 Славия. В
герой за "канарчетата"
се превърна Антонио
Вутов, който отбеляза
единственото попадение в 10-ата минута.
Двубоят в Коматево
беше доста оспорван и
нервен в определени

моменти, най-вече в
края му, когато имаше
червен картон за вратаря на "белите" Емануеле Джерия.
Наложи се Георги
Петков да влиза на
смяна и да пази в оставащите няколко минути.

Домовчийски донесе
победата на врачани
Ботев (Враца) започна с победа пролетния дял
от шампионата в Първа лига. Футболистите на
Сашо Ангелов се справиха трудно с Витоша (Бистрица), надделявайки с 1:0 в първата си официална среща след раздялата с Валери Божинов.
В герой за врачани се превърна Валери Домовчийски. Опитният нападател се разписа в
61-ата минута и донесе успеха на домакините
срещу селекцията на Росен Кирилов.

Първенството в Първа лига бе подновено със
сензационен резултат и грандиозен провал на шампиона Лудогорец, който завърши 0:0 при гостуването си на последния Верея. Разградчани пропиляха
няколко сериозни положения чрез Марселиньо и
Кешерю, но като цяло играта на отбора бе под всякаква критика и затвърди потресаващата форма на
абсолютно всички футболисти, която си пролича
още в зимните контроли на тима.

Останалите резултати:

Етър - Дунав 3:0
1:0 Флорент Боджадж (47)
2:0 Даниел Младенов (69)
3:0 Милчо Ангелов (82)
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) - БЕРОЕ 1:0
1:0 Мандианго (25)
ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 1:1
0:1 Аралица (44)
1:1 Мариани (71)

Временно класиране
1. Лудогорец
2. ЦСКА София
3. Левски
4. Ботев Пловдив
5. Берое
6. Черно море
7. Етър
8. Ботев Враца
9. Лок. Пловдив
10. Славия София
11. Витоша
12. Септември София
13. Дунав Русе
14. Верея

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
14
13
12
10
10
10
8
7
6
6
5
4
0

4
3
3
2
6
4
3
3
5
6
2
2
3
6

1
4
5
7
5
7
8
10
9
9
13
14
14
15

42:12
35:10
41:19
32:18
29:16
30:30
25:22
23:32
21:22
20:23
15:33
19:39
21:40
9:46

52
45
42
38
36
34
33
27
26
24
20
17
15
6

Боксов турнир „Странджа”

Рекорден брой участници
Пред много зрители,
състезатели и официални лица и при голям
медиен интерес на 14
февруари в столичната
зала „София” бе даден
стартът на юбилейното 70-о издание на найстария боксов турнир
в Европа - "Странджа".
Над 190 боксьори и над 100
боксьорки от 39
държави от пет
континента се
съревновават
за купа "Странджа". България
участва с 19 мъже и 12 жени.
Петкратният европейски
шампион и носител на купа
"Странджа" 2017
Даниел Асенов в категория до 52 кг започна с победа участието
си. Той спечели с единодушно съдийско решение срещу представителя на Мароко Ясин
Бенданда.
Даниел Асенов се
класира за полуфиналите с категорична победа над представителя на Франция Биял Бе-

нама в двубой от четвъртфиналите.
Братът на Даниел
Боян Асенов започна
с успех участието си на
международния турнир "Странджа" Той се
наложи с разделено съдийско решение (с преференции) над Кайрат

Йералиев (Казахстан).
Боян е най-малкият
(19-годишен) от тримата братя Асенови - другите са Катин и най-успешният засега Даниел.
Кристиян Николов,
който не е част от националния отбор, дебютира по най-добрия
възможен начин, като
спечели с единодушно
съдийско решение - 30-

27, 29-28, 30-27, 30-27
и 29-28 срещу сърбина
Милослав Савич в категория до 75 кг.
Емануил Богоев постигна победа с 2:1 съдийски гласа срещу
индиеца Гаурав Бидхури, който е медалист
от световното първен-

ство в категория до 56
кг. Кирил Русинов направи великолепно
впечатление с невероятната си победа над
европейския шампион
в категория до 60 кг от
2017-а в Харков Юрий
Шестак.
Кирил Русинов постигна втора поредна
отлична победа, като
надделя с 4-1 съдий-

ски гласа над представителя на Мароко Мохамед Хамут.
Световната и двукратна
европейска
шампионка Станимира Петрова започна
по възможно най-добрия начин кампанията си за трета купа от
състезанието, след като надделя с единодушно съдийско решение
над сомалийката Рамила Али в категория до
57 кг.
В категория до 81 кг
Пламен Петков отстъпи в оспорван сблъсък с 2:3 съдийски гласа пред швейцареца
Уке Смайли. Другият ни
представител в лекатежка категория Благой Найденов също отпадна преди четвъртфиналите след поражение с 1:4 съдийски гласа от шведа Линдрон
Нуха.
Петър Драганов отстъпи драматично в оспорван сблъсък с 2:3
съдийски гласа (2928, 29-28, 28-29, 28-29,
28-29) на Филип Вахала (Полша) в категория
до 69 кг.

Шампионката и нейният
треньор сенсей Христо Христов
На държавното първенство по карате – киокушин-кан, което се проведе на 17 февруари 2019 г. в европейската столица на културата
Пловдив, Йоанна Дафинкичева от спортен клуб
„Армеец” – София, завоюва шампионската титла и
златен медал в категорията за момичета до 12 г.
(30-35 кг) по кумите и ката.

Балканиада по лека атлетика

Извоювахме
3 златни медала

Общо три златни медала и две бронзови отличия завоюваха българските атлети на 24-ото
балканско първенство в зала в Истанбул. Митко
Ценов завоюва победата на 3000 метра с време 8:01.20 мин.
Радослава Мавродиева (гюле) и Тихомир Иванов (скок височина) също постигнаха отлични
резултати. Сливналийката защити балканската
си титла с постижение от 18.71 метра.
Tихомир Иванов пък успя да изравни личния
си рекорд в скока на височина в зала. Четвъртият от последния шампионат на Европа в зала
завоюва безпроблемно балканската титла, преодолявайки 228 см за победата си в зала "Атъкьой". Тишо покри и норматива за участие на
европейското първенство в зала през следващия месец (226 см).
С бронзови медали от Балканиадата в Истанбул се окичиха Йоло Николов на 3000 метра и
Милена Миткова (скок дължина).
Спринтьорката Инна Евтимова също беше
близо до третото място, но завърши четвърта
на 60 метра с време 7.36 секунди.
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Ехо от Бабинден

Ñ íàäåæäà

Със своите народни обичаи България се слави навред по света. Такъв е и Бабинден. И тази година членовете на клуба на пенсионера и инвалида „надежда” – с. Мерданя, отбелязаха и пресъздадоха този красив празник така, както са го
правили нашите майки, баби
и прабаби. За разлика от други години през тази с много
голям зор „булката” – Мария

Караенева, роди две бебета
близнаци, момче и момиче.
„Бабата” – Иванка Арменчева, малко се затрудни, дока-

Çиìни празници в с. Спан÷евци

Бабинден, денят на родилната помощ, е един
от най-тачените български празници.
За да бъде този ден незабравим за бабите от с. Спанчевци, община
Вършец, се погрижиха жените от СНЦ „Тодорини кукли
2003“ и по-специално Петрана Георгиева,
Наташа Станимирова и Татяна Йорданова, които този
път надминаха
себе си. Тържеството бе в
хотелския комплекс „Тодорини кукли“ - с.
Спанчевци. Атмосферата
беше изключително приятна и предразполагаща
за много танци и веселие.
За доброто настроение
на празнуващите се погрижи Камен Пунчев, под чието музикално оформление
се извиваха кръшни хора
и ръченици. Много приятна изненада за всички бяха и
народн и т е
танци,
преднерски клубове от Ямставебол и региона и от друни от
ги области. Пенсионеринайте от „Приятели” са мномалго активк и ни и честе танто оргацуванизират
щи деца
екскурпри
НЧ
зии у нас
„Просвеи в чужта -1935“- с.
бина. Те
Спанчевци, с
са обикоръководител
лили почЦецка Георгити всички
ев.
балканСамодейски страката
Василни, а тази
ка
Герасимогодина са
ва представи
си постаритуала „къвили за
пане на бецел да отидат и до Брюкбе“. В рамкисел в Европарламента.
те на празни-

то ги изкъпе и подсуши, но
„д-р Ох, боли” – Радка Кирова, й помогна, прегледа ги и
каза, че това е много добър
знак за мерданчани, защото
двете бебета предсказват, че
тази година ще се родят повече деца.
След това единствената
майка, родила през 2018 г.,
Камелия Минчева, поля на бабата да измие ръцете си, дари
я с кърпа, сапун и сладки. А на
нейната
дъщеричка
бяха
подн е сени
подаръци
и Мар и я
Байчева й
пожела да
расте
здраво и
щастливо дете. Празникът продължи с богата трапеза и веселие до късно.
Цветанка ХристОва

ка се проведе и конкурс
за най-хубави питки, баници, кексове и всичко

Спанчевци. Своите поздравления за празника
поднесе и кметът на с.

вкусно - ръчно приготвено от ръцете на нашите баби. За участниците бяха подготвени
изненади.
Спе-

Спанчевци Емил Иванов, който ни пожела
да сме все така единни и сплотени, защото
„Съединението прави силата“.
Гост на
празника ни
бе и
се-

Êëóá „Ïðèÿòåëè”
Пенсионерският
клуб „Приятели”, Ямбол, с председател
Деспа Павлова отбеляза Бабинден.
За да не
изневерят на
своята
традиция да
се събират всеки четвъртък
в механа
„Орестиада”,
те отбелязаха
празника с ден по-късно, но в замяна на това с много настроение
и веселие. Спазен бе
ритуалът на празника
и облечени в народни
носии, възрастните жени си припомниха как
едно време са се раждали бебетата.
В началото на празника председателят на
клуба Деспа Павлова
поздрави всички присъстващи, след което
започна и самият ритуал, в който "булката" се
замъчи в родилни болки и роди рожбата си, а
"бабата" й помогна. По
традиция след раждането поляха на бабата
с наричането колкото
капки има, толкова бебета да се раждат.
Празникът продъл-

жи с веселие и танци и
с много хора.
Пенсионерският клуб
„Приятели” има 110 чле-

нове и много често им
гостуват други пенсио-

циални подаръци получи всяка жена
на празника лично от
кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров, който поздрави с
празника всички баби,
майки и жени от село

Пълноценен пенсионерски живот
в район „Лозенец” - София
В приветливия и уютен клуб в столичния район „Лозенец” се проведе традиционният празник Бабинден. Членовете
на клуба с председател инж. Стефан Харизанов заедно с пенсионерите от клуб
„Алеко Константинов” – район „Слатина“, с председател Йорданка Георгиева бяха подготвили оригинална сценка,
пресъздаваща ритуала бабуване. „Бабата” Невена Бойкова и „младата родилка” Димитрина Николова бяха в живописни национални носии, не липсваше
и медното котле, украсено със здравец
и червен конец. „Роди се” хубаво момченце, което бе орисано да расте здраво
и умно. Хубави пожелания се отправиха

и към родилката – да се множат българчетата. Певческата група изпълни няколко подходящи за случая песни. Бяха про-

кретарят
на община Вършец
инж. Даниела
Тодорова. Сърдечни
благодарности на всички онези, които с щедрите си сърца допринесоха за осъществяването на този прекрасен
празник!
катерина ДавиДОва

четени и две прекрасни стихотворения за
бабата и бебето. Празникът продължи с
почерпка за „новороденото”.
В клуба в район „Лозенец” редовно
се честват бележити дати, национални
и други празници, както и рождените и
именните дни на членовете. Всеки вторник се провежда оздравителна и укрепваща гимнастика за членовете на клуба.
Изграден в края на 2015 г., той е място за срещи на пенсионерите от района.
Тук се провеждат турнири по шах и табла, сръчните ръце на жените творят красиви мартеници, които на 1 март даряват
на възрастни и деца. Опитните кулинарки разменят изпитани рецепти за вкусни
нашенски гозби и сладкиши. Обменят се
и оригинални плетки. Така клубът осигурява на хората среда за общуване и подходящи занимания.
л. кръстЕва
страницата подготви Маргарита лОЗанОва
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Вярата, момчето и морето
Панайот Панайотов е роден в Айтос на 28 март 1951 г. През 1976 г.
завършва Музикалната академия в София. Два пъти е носител на Гран
при на фестивала „Златният Орфей” (1979 и 1980 г.). Любимият му
певчески стил е евъргрийн. Работил е дълго време в Швеция, Норвегия, Финландия. Избран е за най-добър глас на фестивала в Кастълбар, Ирландия, през 1980 г.

С колежката си Роси
Кирилова
От стр. 1
Бях съвсем нормален
човек, не съм се лишавал от нищо. Колкото до
професията ми, тя сама
ме намери. Подозирам,
че едно от нещата в този
живот, които трябваше
да свърша, е да се науча да пея - направих го.
Сега продължавам да
върша само добри неща, да бъда позитивен,
да имам хубава енергия,
която да трупам в себе
си като карма. Вярвам,
че добре си уча и житейските уроци!
- Какво точно са петолинието, нотите и
ключът сол за вас хоби, призвание или
бизнес?
- Музиката - това е
моята съдба. В детските години много ме теглеше да пея песнички,
нищо друго не съм си
и мечтал да бъда освен
певец. Израсъл съм в
артистично семейство.
Баща ми беше артист и
магията, наречена изкуство, не е случайно у
мен. Тя е наследствена,
ген, нося си я. Музиката ми даде известност,
даде ми моето лице и
глас, които ги познава цяла България. Даде ми и много приятели. Музиката е призвание, нужда, глад. Макар
че много уважавам тишината. Това е антиподът на другото - музиката, което ме зарежда.
Ако няма тишина, няма
да имам глад за музика, която не се ли чува
кристално ясно или да
се възприема с всички
сетива и клетки, тя не
ме привлича. Тоест редувам качествена музика с тишина. Обикновено на вилата ми - тишина. В София - музика. В интернет - обожавам балканската популярна музика. Жива, народна музика, обработена в поп вариант. То-

ва е любимият ми стил.
Моите фаворити са хървати, сърби, черногорци, босненци. Сред тях
са Оливър Драгоевич,
Здравко Чолич - босне-

нец, Хари Варишанович
- фронтменът и лидерът
на бившата група „Мата Хари”. Именно те са
мои учители в професията. Пял съм и продължавам да пея песни на
Том Джоунс, доколкото
мога да ги интерпретирам с моя глас, разбира се.
- Имате куража и
честта, похвала за вас!
- Благодаря ви! Музиката, която ни подаряват Том, Хосе Фелисиано, Стиви Уондър, е
един дар от Господ. На
българската публика душевно й е по-близка балканската музика. Но това е съвсем разбираемо,
вероятно по географски
причини. Иначе вкъщи
често си пея хей така, за
удоволствие. Предимно
са стари евъргрийни американски, английски, песни от моето време. Чисто носталгично.
Между другото от българските женски гласове лидерка ми е Петя Буюклиева, страхотна певица е. Харесвам също

Тони Димитрова и Силвия Кацарова. От мъжкото съсловие любимци
са ми Данчо Караджов и
Наско от Б.Т.Р.
- Много са хитовите
ви изпълнения. На вашето сърце обаче коя
песен му е свидна, коя
му е фаворит?
- Любими песни са ми
„Момчето, което говори
с морето”, „Охридското
езеро”, но може би сърцето ми най се разтапя,
като изпея „Една зима с
Кристина”. Това е един
голям хит на Здравко Чолич от далечната 1976 г.,
мила ми е.
- Приблизително 40
години сте на сцената!
Усещате ли вече натрупана умора?
- Чувствам се ветеран. Нямам толкова голяма натовареност, колкото преди години, когато правех много повече концерти. Имам хъс,
енергия, възможности, това ме радва.
- Работили
сте в чужбина доста време, а за концертите ви
у нас можем
да говорим с
часове. Динамиката е била
голяма, а релаксът?
- За него съ-

що се намира време. Въпреки че дворът ни е голям, най обичам да кося, и то ръчно, тревата
на вилата ни. Е, не сега, понеже няма такава.
Обръщам сеното, за да
се изсуши. Това е тежък
труд, но искам да го правя, защото ме успокоява.

вен може би някое натъртване или изкълчване. Ето такива на пръв
поглед дребни неща в
живота, които явно са
се опитвали да ми подскажат нещо, но благодарение на зодиакалния
ми знак - Овен, действам
смело напред! Както се

Със съпругата му Емилия обичат да се разхождат
по алеята на семейната си вила недалеч от София
Чувствам се здрав, силен, чувствам, че живея.
От известно време
насам омекотих тона,
смекчих го. Започнах
сам себе си да усещам.
Всъщност, като прави
грешки и бърка, човек
много се учи и стремглаво напредва в материята на този живот, в
уроците. За съжаление
обаче понякога и много
боли, започнат ли да се
стоварват върху плещите му нещастия... За болести, благодаря на Господ Бог, не съм имал съм
големи премеждия, ос-

казва, с рогата ще спра
и влак, ако трябва! (Смее
се.) Не съм клекнал, чувствам
се добре, здрав
съм, позитивен
съм. Имам тези блага и нека
това бъде моето мото - да бъда мек, смирен
и добър.
- Гледайки
в очите ви, те
ми казват, че
сте напълно
улегнал човек.
Личност с богата душа, смирен дух и сър-

це, опиянено от хубави молитви!
- Не са ви подвели моите очи! Живея според
Божиите закони! Щастлив човек съм! Където и
да се намирам, мога да
вляза във връзка с Бог.
Непрекъснато му се моля за здраве и просперитет в бизнеса, защото
някак си ми се струва, че
ако спра да искам, той
ще ме изостави, което
не е възможно, разбира се. Да, вярващ човек
съм и всеки Божи ден отправям по една молитва
- да ми помогне, дори да
стане бизнес партньор
в начинанията ми. Да,
сериозен съм - да продължавам да пея, да пътувам, да правя песни,
да радвам публиката, да
правя концерти. Наясно
съм, че това е само една молба, метафора, която обаче всеопрощаващият Господ Бог приема като молитва за бизнес партньорство. Силна молитва е, за да може
Той да ме чуе. Да ми помогне да продължа кариерата си на артист.
Това е моята съкровена молба, но и да сме
здрави, разбира се!

Интервюто взе
Иво АНГЕЛОВ

Писателска антология в два тома
Издателство „Български писател“ пусна богата антология в два
тома по случай 105-годишнината
на Съюза на българските писатели. Отговорен редактор на книгата е поетът Боян Ангелов, председател на сдружението.
„Пеещо дърво“ е заглавието
на първия том с
поезия, който започва с „Борба“
от Христо Ботев
и завършва със
стихотворението „България“
от 30-годишния
наш поет Христо
Петров. Редакторите Атанас
Звездинов и Петър Андасаров
са представили
над 500 произведения на автори от различни творчески поколения. Успях да прочета всички
творби и споделям казаното от
Боян Ангелов, че антологията очертава в достатъчна степен панорамата на родната ни литература за едно столетие, белязано

от войни, преврати, въстания, победи и погроми. Още веднъж се
докоснах до известни песни на
патриарха Вазов, Яворов, Фурнаджиев, Гео Милев, Смирненски,
Далчев и много други, както и с
творби на наши съвременници

– Валери Петров, Андрей Германов, Павел Матев, Георги Джагаров, Георги Константинов.
Вторият том на антологията е
с проза, озаглавен е „Иде ли?“.
Започва с едноименния разказ от
Иван Вазов – сюжет от войната ни
със Сърбия от 1885 г. Редактори-

те Благовеста Касабова и Анжела Димчева са събрали белетристични автори. Успях внимателно
да ги изчета и още веднъж се убедих, че прозата е най-пълната история на всеки народ. Разказват я
художествено десетки писатели:
Елин Пелин, Йордан Йовков, Антон Страшимиров, Людмил Стоянов, Димитър Талев, Димитър
Димов, Павел Вежинов, Николай
Хайтов и много други. Най-младият автор във втори том е Иван
Русланов, едва на 21 г. Неговият разказ „Признанието на дървения човек“ звучи като сурова
изповед.
Прозата на класиците, на „старите“ белетристи и на по-младите е сътворила разнообразен,
разкошен буквар от белетристични късове, които осветляват различни събития, явления,
образи и преживявания.
Антологията от българска
проза се чете с естетическа наслада и завладяващ интерес и отговаря на различни читателски
любопитства.
Добромир Добрев
Страницата подготви Иван ВАСЕВ
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Heли oт "Tъpcи ce" тpoгнa с любовта cи
Heли oт „Tъpcи
ce“ ce oбяcни в
любoв нa cъпpyгa
cи Дaнaил! Heли
Xaджийcĸa
тpoгнa coциaлнaтa мpeжa c
poмaнтичнoто
си пocлaниe по
повод рождения
му ден.
„Дa cpeщнeш
eдин
нecтaндapтeн Вoдoлeй
нa 28 гoдини. Дa мy пoзвoлиш дa тe oбиĸнe c цялaтa cи cтиxия, нa ĸoятo e
cпocoбeн. Дa гo oбиĸнeш

изцялo и ти. Дa cи изгpaдитe cвoя coбcтвeнa вceлeнa,
бeз дa ce вълнyвaтe ĸaĸвo
ĸaзвaт xopaтa зa любoвтa и

ĸoлĸo тpaeлa тя.
Дa пoвяpвaтe, чe e вeчнa и дa ce гpижитe cъзнaтeлнo зa вeчнocттa й.
Дa cи изгpaдитe cвoи пpaвилa, дa нe ви e cтpax oт
вceoтдaйнocт, „гoлoтa“ и
cĸoĸoвe в дълбoĸoтo. Дa нe
cи пycĸaтe pъцeтe ниĸoгa.
Дa мeчтaeтe cмeлo.
Дa пpeoдoлявaтe. Дa изгpaждaтe. Дa пocтигaтe.
Дa ce пpoмeнятe и
пpeoтĸpивaтe. Дa cи
вяpвaтe. Дa дъpжитe
дoвepиeтo виcoĸo-виcoĸo
и дa нe пoзвoлявaтe дopи
нa миcълтa дa гo paзĸлaщa.

Дa пътyвaтe. Дa cбъдвaтe. И дa блaгoдapитe нa
Бoг вceĸи дeн, чe ce имaтe!
Чe мoжeтe вcичĸo ЗAEДHO!
Днec тoзи Вoдoлeй cтaвa
нa 41, нo зa мeн e вeчнo oнoвa cмeлo мoмчe,
ĸoeтo нocи нaй-дoбpoтo
cъpцe нa cвeтa! Чecтит
рoждeн дeн, Бeбo! Бъди здpaв и вce тaĸa нaш!
Блaгoдapя ти зa цялoтo
щacтиe, oпopa и пoдĸpeпa,
ĸoятo cи в нaшия живoт!
Oбичaмe тe c тpи cъpчицa и нocим твoeтo cъpцe.
Hocим гo в нaшитe cъpцa!“,
нaпиca в пpoфилa cи Heли

Öâeòeëèía Áopècëaâoâa ùå èìà çåò ôyòáoëècò

Цвeтeлинa Бopиcлaвoвa пpиe
в ceмeйcтвoтo cи нaпopиcт фyтбoлиcт! Бaнĸepĸaтa билa нa път
дa ce cpoди c фyтбoлиcт №1 нa
гoдинaтa – нaпaдaтeля нa ЦCKA
Kиpил Дecпoдoв. Taлaнтливият
нaциoнaл влязъл в дoмa нa бизнec
дaмaтa ĸaтo нeин ĸaндидaт-зeт и
вeчe бил чacт oт ceмeйcтвoтo й.
Дecпoдoв cпeчeлил cъpцeтo нa
пo-мaлĸaтa oт двeтe дъщepи нa
Бopиcлaвoвa – Beceлинa.
Bъпpeĸи
чe
ĸpacивaтa
блoндинĸa билa пo-гoлямa oт
цeceĸapя, ĸpexĸитe мy 22 гoдини
нe били oт знaчeниe и тoй вeчe
мeчтaeл зa cepиoзни ĸpaчĸи ĸaтo
cвaтбa и дeцa.

30-гoдишнaтa Beceлинa и Kиpил
ca бyĸвaлнo нepaздeлни, a любoвтa им ce paдвa нa oдoбpeниeтo нa вcичĸи фeнoвe нa фyтбoлиcтa. Двaмaтa пpeĸapвaли

вceĸи cвoбoдeн мoмeнт
зaeднo, ĸaтo pядĸo ce зaдъpжaли в Coфия.
Πocлeднo щacтливитe влюбeни cи пoдapили poмaнтичнa cпa
вaĸaнция. A мaлĸo пopaнo били нa гocти нa
ceмeйcтвoтo нa Дecпoдoв
в poднaтa мy Kpecнa.
И нeгoвитe poдитeли, и
бaнĸepĸaтa Бopиcлaвoвa
дaли блaгocлoвиятa cи нa
любoвтa им.
A Kиpo пpocтo изчaĸвaл
пoдxoдящия мoмeнт дa пaднe нa
ĸoлeнe c пpъcтeн в pъĸa пpeд
милиoнepcĸaтa щepĸa.

Hopa Øoпoвa изpиãнa
cpeùy ôaлøивa нoвинa
Cинoптичĸaтa нa Hoвa тeлeвизия Hopa
шoпoвa пyблиĸyвa cнимĸa c гaджeтo cи Tpaян
Koceв, пpидpyжeнa oт ĸpaтĸo oбяcнeниe в любoв. Taĸa тя oпpoвepгa cлyxoвeтe, чe ce e paздeлилa c aдвoĸaтa, c ĸoйтo живee oт гoдини.
Hopa шoпoвa пoтвъpди, чe c Tpaян ca зaeднo, paзoбличи лъжaтa нa мeдиитe.
Cпopeд фaлшивaтa нoвинa знoйнaтa
cинoптичĸa paзĸapaлa пpeycпeлия aдвoĸaт,
cлeд ĸaтo гo xвaнaлa c дpyгa жeнa.
„Дoceгa
винaги
Tpaян я ĸapaшe
c джипa cи нa
paбoтa, нo oт
мeceц нacaм
Hopa идвa
и cи тpъгвa
caмa“,
paзĸaзвaт
н e й н и
ĸoлeги
oт
Hoвa. Двaмaтa
имaxa
дългa
вpъзĸa и дopи ce
oчaĸвaшe cвaтбa”,
пишe oщe в измиcлицaтa.
„Bce cи миcлex, чe зa мeн нямa ĸaĸвo
тoлĸoвa дa измиcлят, нo, yви!”, изля гнeвa cи
cинoптичĸaтa.
Heйни пpиятeли oбaчe я пocъвeтвaxa дa
глeдa c xyмop нa измиcлицитe: дa пoглeднeм
нeщaтa oт дoбpaтa cтpaнa. „жypнaлиcтът e
бил c изĸлючитeлнo въoбpaжeниe – вcичĸo
бeшe измиcлил cъвceм caм“… Преди време
Hopa шoпoвa дoйдe в Hoвa тeлeвизия ĸaтo
зaмecтничĸa нa Дecи Бaнoвa cлeд cвaтбaтa й c
пpeзидeнтa Poceн Πлeвнeлиeв.

Mapия Игнaтoвa нoкayтиpa Ивaнa не случва на мъж
пo дoxoди Paчкoв
Mapия Игнaтoвa би Paчĸoв пo дoxoди. Тя
cпeчeли пoвeчe oт нeгo зa мeceц paбoтa. Boдeщaтa
пpибaвилa ĸъм cмeтĸaтa cи cyпep дeбeлa cyмa
caмo зa пocлeдния мeceц oт минaлaтa гoдинa.
Πoĸpaй ĸoлeднo-нoвoгoдишнитe пpaзници
блoндинĸaтa coлиднo пoдxpaнилa cмeтĸитe cи зa
paзлиĸa oт любимия cи Димитъp Paчĸoв.
Caмaтa aĸтpиca ce пoxвaлилa пpeд ĸoлeги, чe

Любимката Ивана от
дълго време не случва на
мъж. Πевицата на народа
има един брак зад гърба
си, от който е порасналата й дъщеря Tеодора, и
никога досега не е афиширала официално своя
половинка. Bинаги обаче е говорила открито за
личния си свят и всички
въпросителни и перипетии, които е преодолявало и продължава да преодолява сърцето й.
Hаправи го отново неотдавна, когато сподели
убедеността си, че ако
някоя жена случва на едни и същи връзки, сигурно проблемът няма да е
само в мъжете.

Според изпълнителката на „Шампанско и сълзи” трябва да погледнеш
първо себе си и да по-
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търсиш своята
грешка. „Дали
съм била достатъчно добра,
мила, отделяла
време?”, задава
риторични въпроси Ивана.
И допълва, че
и да е била такава, дали пък
това се е искало. Защото границата между
загрижеността
и покровителството е много тънка. И дава пример с ролята си
на майка. Ивана отчита
грешката си, че се е стремяла всячески да влияе

на дъщеря си. B желанието си да я предпази от
неправилни избори и да
й даде добър старт в живота певицата прекалила. „Дъщеря ми учи право цяла година заради
мен”, призна пайнерката. B един момент забелязала колко тъжна е Tеодора и с каква липса на
амбиция и мотивация посещава лекциите по право и с какъв ентусиазъм
учела паралелно телевизионна режисура.
B един момент певицата казала на дъщеря си да
следва своите мечти. Tеодора зарязала правото
и се посветила на телевизионната режисура и
днес работи именно в тази сфера.

Haпaднaxa Aни Caлич в мpeжaтa
пpибpaлa пaчĸи в paзмep нa 50 000 лeвa, ĸoитo
зapaбoтилa ĸaтo ĸoнфepaнcиe. Caмo пpeз дeĸeмвpи
вoдeщaтa нa „Гocпoдapи нa eфиpa” e имaлa
двaнaдeceт aнгaжимeнта, c ĸoитo cи дoĸapaлa
тлъcтaтa cyмa. Oĸaзaлo ce, чe пoлoвинĸaтa й Mитĸo
Paчĸoв бил по-мaлĸo тъpceн и ycпял дa зapaбoти
eдвa пoлoвинaтa oт нeйнaтa пeчaлбa.
Πyбличнa тaйнa e, чe Димитъp Paчĸoв и Mapия
Игнaтoвa oт гoдини зapaбoтвaт дoпълнитeлно oт
чacтни пapтитa. И двaмaтa ca ocoбeнo тъpceни oт
poдни бoгaтaши и paзлични cнoби, ĸoитo иcĸaт
oт aĸтьopитe дa зaбaвлявaт oтбpaнaтa пyблиĸa.
„Явнo Mapия имa пoвeчe фeнoвe oт мeн. Cигypнo
зaщoтo e pyca, ce ĸoтиpa пo-дoбpe”, иpoнизиpaл
cитyaциятa Mитĸo.
Ho ĸaĸвитo и нoмepa дa измиcля Димитъp
Paчĸoв, фaĸтитe ca cи фaĸти. Mapия Игнaтoвa
нaиcтинa гo cлoжи в мaлĸия cи джoб пo дoxoди,
нeзaвиcимo дaли тoвa мy xapecвa или нe.

Boдeщaтa Aни Caлич
пoпaднa в eпицeнтъpa
нa eфeĸтни пoдигpaвĸи
зapaди инaчe блaгopoднaтa ĸayзa, нa ĸoятo
пoдaдe pъĸa. Cтaвa
въпpoc зa „Πpoмянaтa” нaй-гoлямaтa coциaлнo
oтгoвopнa инициaтивa нa Hoвa тeлeвизия.
Toп нoвинapĸaтa cтaнa
пocлaниĸ нa инициaтивaтa пpeди двe гoдини.
C идeятa, чe имa ĸaĸ дa
cпoмoгнe зa тoвa живoтът нa дeцaтa в Бългapия дa ce пoдoбpи.
И вepoятнo нaиcтинa
гo пpaви, caмo чe
въпpeĸи нaличиeтo нa
пpимepи в пoдĸpeпa

нa тoвa Caлич
пoпaднa пoд oбщия знaмeнaтeл
нa
cлoвecнитe oбcтpeлвaния c ĸaĸви ли
нe oбидни eпитeти в coциaлнитe мpeжи.
Πoвoд зa тяx
бe инфopмaциятa, чe зaд идeятa зa гpижa зa
здpaвeтo
нa
дeцaтa
cтoят
нeдocтaтъчнo
ĸвaлифициpaни
ĸaдpи.
Mapĸeтинг
eĸcпepти, a нe xopa c
мeдицинcĸo oбpaзoвaниe.

нoтo пpocтpaнcтвo
пpeдлaгaнитe cъвeти
oт cпeциaлиcтĸитe пo
мapĸeтинг във вpъзĸa
cъc здpaвocлoвния
peжим и нaвици нa
дeцaтa ca пoд вcяĸaĸвa
ĸpитиĸa.
„Kaĸви
ca
тия
cпeциaлиcтĸи, ĸoитo
мaxaт вcичĸи ocнoвни
изтoчници нa цeнни
витaмини, пpoтeини и
мaзнини? И щe oчaĸвaш
пpeдлoжeниeтo ти зa
здpaвocлoвнo мeню дa
гpaбнe нapeд?!”, глacи
Πo
мнeниeтo
нa eдин oт дeceтĸитe гнeвpeдицa
пoтpeби- ни ĸoмeнтapи в coциaлтeли
във
виpтyaл- нитe мpeжи.
Страницата подготви Соня ВъЛкОВА
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Îткритиÿ на древните еãиптÿни Çíàåòå
Български

Древен Египет оставя трайно наследство.
Сред множеството постижения на египтяните са минни, геодезически и строителни техники, една от първите
математически системи,
практична и ефективна
медицина, напоителни
системи и селскостопански технологии, първите
известни днес кораби,
технологии за производ-

ство на фаянс и стъкло. Ето някои от откритията
им:
извличали желязо от метеоритите
Археолози откриха железни мъниста
в
древна
египетска
гробница. Тези мъниста били уникални, защото египтяните започнали
да добиват и топят желязо едва 2000 години покъсно. Откъде тогава са
получили тези мъниста?
Отговорът е скрит в един
йероглиф, който може да
се преведе като „метал
от небето“. Така учените
стигат до извода, че това
древно желязо има космически произход.

измислили
пастата за зъби
Има доказателства, че
египтяните са произвеждали паста за зъби още
от 5000 г. пр. Хр. Те произвеждали прах от различни съставки - изгорени яйчени черупки и
пемза. За съжаление точната рецепта не е запазена.
използвали са
антибиотици
Въпреки че антибиотиците официално са
открити през 20 век, лекарите на древен Египет
използвали плесенясал
плосък хляб, за да лекуват разяждащите рани.
И лекарството работело.
създали са
първата полиция
Първата полиция в
света е създадена през
периода на Средното царство (2050-1800
г. пр.н.е.). Тя включвала най-верните воини
и чуждестранни наемници. Египетската поли-

ция била придружена от
кучета и маймуни. Тя охранявала храмовете и
градските площади, високопоставените египтяни и техните колесници.
Произвели
първата бира
Работниците, които
са строили пирамидите, получавали като надница 4-5 литра бира на
ден. Египтяните са едни
от първите, които произвеждат пенливата напитка.
извършвали
сложни операции
Древните египтяни
притежавали детайлни
медицински познания,
които могат да бъдат
сравнени със съвременните практики. Учените,
които са изследвали мумиите, са открили следи от някои доста сложни операции - сърдечен
байпас, трансплантация
на органи и дори пластични операции. За съжаление не е известен

начинът, по който са ги
извършвали.
вратите се заключвали
Ключалки на вратите са използвали както
древните китайци, така и
древните египтяни. Египетските дървени брави имат прост, но ефективен механизъм.
играли са боулинг
В едно древно селище край Кайро е открита игрална зала, датираща от 3200 г. пр.Хр., с издълбани алеи и топки с
различни размери и дупки за пръсти. Правилата
вероятно са се различавали, но играта е разпознаваема.
лекували са очите си
Инфекцията на очите
се срещала често сред
египтяните. Те използвали различни методи на
лечение: специални бактерицидни бои за предпазване или лекарства,
направени от човешки
мозък.

Ïиéте каôе, докато иìа Гладувайте за здраве

Повече от половината
разновидности на дивото кафе са на ръба
на изчезване заради
глобалното затопляне, пише екип от
учени от великобритания, австралия и аржентина
в доклад, публикуван в списание Science
Advances.
изследователите правят
извод, че около 60% от всички из-

вестни видове кафе може да изчезнат в близко бъдеще.
насажденията
от кафе са унищожавани от честите
дъждове, вредители и заболявания, а проблемът
е толкова сериозен,
че до 2050 г. световното производство на
кафе може да спадне наполовина.

праисторическа "пивоварна"
Все пак малко вероятно е праисторическата
бира да е ползвана само
за „купонясване“. За натуфийците пещерата Ракефет е представлявала
свещено гробище. Свидетелство за това са многобройните скелетни останки, открити на обекта. В
светлината на тези факти
изследователите предполагат, че бирата е играела важна роля в ритуалите за почитане паметта
на мъртвите. „Производството на пиво е неразделна част от ритуалите
и празненствата – социален регулаторен механизъм в йерархичните общества“, обяснява съавторът в изследването Джиаджин Уанг.
„Находката показва, че
производството на алкохол не е непременно като
резултат от натрупването
и оползотворяването на
излишъци от земеделската дейност. Произвеждането му по-скоро има ритуални цели и задоволяване на духовни потребности, поне до известна
степен преди развитието

на земеделието“, добавя
проф. Лю. Преди около
13 000 години дълбоко в
пещера, която се намира
в наши дни на територията на Израел, група ловци
събирачи са се развеселявали с помощта на бира
собствено производство.
Археолози от Станфордския университет
провеждат наскоро разкопки в пещерата Ракефет. Те се натъкват на
праисторическа
пивоварна, за която може да
се твърди,
че е найранното
известно
до момента „съоръжение“ за
производство на алкохол, съобщава Journal
of Archaeological Science:
Reports.
Всъщност новото откритие подкрепя една
60-годишна хипотеза, според която основната причина да започнем да от-

глеждаме зърнени култури е не за да ги ползваме за храна, а за да произвеждаме алкохол. Ръководителят на проучванията Ли Лю, професор
по китайска археология
от университета в Станфорд, смята, че „тази хипотеза отлично обяснява
най-старото в света свидетелство за произведен
от човека алкохол“. Учените смятат, че бирата е

произвеждана от представители на т.нар. натуфийска култура – група от ловци събирачи, обитавали
Източното Средиземноморие някъде в периода
преди между 13 700 и 11
700 години.

Учени от Калифорнийския университет в Ървайн установиха, че умереното гладуване влияе върху циркадните ритми и променя метаболизма по такъв начин, че може да подобри
здравословното състояние и да удължи живота.
Циркадните ритми са колебания в интензивността на различни биологични процеси, свързани с редуването на деня и нощта, включително с обмена на веществата, със съня, бодърстването, приема и усвояването на храна. Известно
е, че правилните биоритми удължават живота и
намаляват риска от рак, а нарушаването на циркадните ритми предизвиква различни болести.
Консумацията на храна променя циркадния ритъм, но досега не бе известно какъв ефект може да има
умереното гладуване.
Изследването е
извършено с мишки, които приемали храна в рамките
на
24-часови
периоди.
Било установено,
че гризачите се нуждаели от по-малко кислород и че се понижил дихателният им коефициент (съотношението между издишания въглероден газ и вдишания кислород). Тези ефекти били обратими при повторно приемане на храна.
Резултатите показват, че гладуването допринася за активиране на алтернативни метаболитни пътища и влияе върху дейността на гени и
протеини, които са с ключова роля за циркадните ритми. Понижила се активността на протеините BMAL1 и REV-ERB алфа, които регулират
денонощното функциониране на черния дроб
и скелетните мускули. При гладуване едва 2034 процента от гените в тези тъкани съхранили предишната си ритмична активност. В резултат геномът е в състояние на очакване, а това
улеснява формирането на нови биоритми при
следващия прием на храна. По този начин оптималното гладуване може да възстанови нарушените циркадни ритми и да има защитен за
здравето ефект.

ëè, ÷å...

Земята споделя своята
орбита с астероид

Астероидът е известен като 2010 TK7. Той
не е спътник сам по себе си, но е траен придружител на нашата
планета. Земята всъщност го следва по пътя си около Слънцето.
Обекти, които съпътстват орбитите на по-големи обекти, са известни като „троянски“. Досега 2010 TK7 е единственият познат троянски астероид на Земята.

Езеро, над което се
сипят мълнии

Този странен, но невероятен феномен се
наблюдава в устието
на река Кататумбо, където се излива в езерото Маракайбо във Венецуела. Това е мястото с най-много светкавици в света. Техният
произход е мистериозен, но учените смятат, че най-вероятно е
свързан с местната топография и ветрове.

Планети без звезда

Има множество от
тях, плаващи из междузвездното пространство.
Учените смятат, че те вероятно са били изхвърлени от звездните системи, докато са били в ранен етап на формиране.

За да получат
отличителен
оранжев цвят

Въпреки факта, че
са напълно узрели и
годни за консумация,
много портокали, отглеждани в тропическите региони, остават зелени дори след
като са обрани. Но хората, които купуват тези портокали в извънтропичните региони,
искат само оранжеви
портокали. Поради тази причина много портокали се подлагат на
етиленов газ, за да премахнат зеленото, като
разрушат хлорофила.

В нашата
Слънчева система

Планетата джудже
Хаумея е един от найбързо въртящите се
обекти в нашата Слънчева система. Въпреки
че е приблизително с
размерите на Плутон,
тя прави пълна обиколка на всеки четири
часа. Това бързо въртене е изкривило леденото тяло, като му е дало продълговата форма. Освен че е с размерите на Плутон, Хаумея
има две луни.
страницата подготви
иван васЕв
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Дълголетие

ЗДРАВИ КОСТИ
И СТАВИ
ДО ДЪЛБОКА
СТАРОСТ!

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.

КОРАЛ КАЛЦИЙ
за здрави и плътни
кости!

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ !

При настинка, фарингит и ларингит
При настинка

Направете си смес от мед и чесън в съотношение едно към едно: 1 супена лъжица мед и 1 супена лъжица кълцан/пасиран чесън. Разбъркайте и изпийте сместа с чаша топла вода, за да подейства най-силно.
Другото предложение е чай от джинджифил. За
целта една чаена лъжичка настърган пресен или
сушен джинджифил се залива с 250 мл гореща вода. Изчаква се да се запари и се добавя сокът от
½ лимон и 2 ч.л. мед. Изпива се на малки глътки.

 Можете да си направите и отвара от босилек. Сложете 2 с.л. от билката в половин литър
вряща вода. Босилекът трябва да се кисне 2 часа, след което прецедете отварата. Пийте в продължение на седем дни по 1 винена чашка - найдобре преди храна.

При фарингит и ларингит

 Правете гаргара с лайка – сложете 1 с. л. в
200 мл вряла вода и оставете да кисне 20 минути. Добре е да правите гаргарата сутрин и вечер.
 Можете да си правите гаргара и с отвара
от невен, слез, босилек, мащерка и боровинкови листа – сложете равни количества от билките
в подходящ съд. Две лъжици от сместа добавете
в половин литър вряща вода и варете 3 минути.
Правете гаргарата с топла отвара - това количество е за един ден.
 Ще ви облекчат чайовете от лайка, които
задължително трябва да са подправени с пчелен мед.
Изпивайте по няколко чаши всеки ден. Може
да добавите и парче лимон.
 Трябва да приемате голямо количество витамин С по време на лечението, затова пийте повече лимонов сок.

 Направете си компрес с извара – сложете
извара (около 1 см дебелина) на парче тензух и
увийте около гърлото. Отгоре завийте с найлон,
след което сложете и шал. Правете този компрес
в продължение на 3 нощи.
 Изпечете 5 глави лук, обелете ги и ги смачкайте. Към тях добавете ½ с.л. пудра захар. Докато кашата все още е топла, сложете като компрес
на гърлото за през нощта. На сутринта го махнете.

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 неговото 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.

ХРУЩЯЛ ОТ АКУЛА
подхранва ставите!

 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
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риминалният инспектор Дацов вече тридесет години се грижеше
за сигурността на хората в
селата, сгушени между хълмовете на Предбалкана. Телефонът в канцеларията му
звънна и той чу гласа на дежурния полицай:
- Дацов, обадиха се отново от това село. Съобщиха,
че за пореден път е разбит
и ограбен магазинът…
Дацов взе от касата пистолета и ключовете на стария
раздрънкан
опел и тръгна.
През нощта беше навалял
снежец, който от движението на колата се завихряше и оставяше след нея дълга бяла вихрушка. Караше
бавно и погледът му се рееше в зимната пустош. Пътят
минаваше покрай обрасли
с тръни и храсталаци ниви,
разрушени стопански дворове, разграбени предприятия, чиито комини стърчаха зловещо в зимната утрин.
В съзнанието му излизаха
случки и хора, които със
своето безхаберие и алчност разрушиха граденото
с толкова труд от хората в
този край. В селата останаха старите селски труженици, чиито синове и дъщери забегнаха по градовете
и чужбина да търсят препитание. Те самите се движеха
като призраци по улиците,
самотни и забравени от децата си, държавата и Бога. В
селата остана и някаква етническа смесица от неудачници, пройдохи и пияници,
които живееха ден за ден и
издевателстваха над отрудените хора и съграденото
от тях. През ден-два му съобщаваха за нощни набези
в домове на самотно живеещи, на пребити и насилени старици, на които тази
измет вземаше последните
левчета от мизерните пенсии. Той разследваше, издирваше и предаваше на
съд тези типове, но както
казваше, с това „не може да
се решат проблемите с без-

Поезия

Български

работицата, немотията, болестите и престъпността“.
Мрачното зимно утро и разрухата навяваха в душата му
мъка и печал.
С такива чувства пристигна в центъра на селото,
където се намираше малко
смесено магазинче. От него
хората можеше да си купят
или вземат на вересия хляб
и най-необходимото за своето съществуване. Инспектор Дацов се ръкува със

миналния инспектор тутакси забелязаха. Той тръгна
по нея, като вървеше отстрани. Стъпките водеха
към края на селото и внезапно кривнаха в последната улица. Малко по-нагоре влизаха в разкривена дървена портичка. Личеше как тя беше отворена и затворена. Спря пред
вратата на селската къща.
Натисна бравата и влезе в
малко коридорче. От една

краднала от глад и мизерия пет хляба, бутилка олио и три пакета боб. Малко
след този гневен изблик в
главата му се появи Дългът
и му напомни: „Трябва да
я разследваш и изправиш
пред съда!“ Друг глас му
извика: „Ей, инспекторе, тя
открадна, за да оцелее…“
Дългът строго го призова:
„Бъди безкомпромисен, не
подминавай престъпника!“ „Какъв престъпник е
тя? - питаше другият
и добавяше: - Престъпници са тези, които разрушиха и окрадоха сътвореното от това поколение.“
Дългът му заповядваше:
„Не е твоя работа. Не политиканствай! Изпълни полицейските си задължения.
Върни се и арестувай нарушителя на закона!“ Някакъв
трети глас го питаше: “Ако
я арестуваш, какво ще остане от теб, човече?“
Криминалният инспектор вървеше в ранната утрин по селската улица на
безлюдното село и този,
третият, като папагал повтаряше: „Какво ще остане от
теб, какво? Скрий от закона
тази нещастна жена и спаси
душата си!“
Дацов пресече площада
и спря пред магазина. Поговори с магазинера, помоли го, ако разбере нещо, да
му се обади. Качи се на колата и потегли за града. Слънцето бавно се издигаше над
хоризонта. Лъчите му се отразяваха в чистия сняг и се
пречупваха нагоре към небето.
След години разказваше случая на приятели. Някои го упрекваха, че е пренебрегнал закона. Други
му казваха, че е бил справедлив и човечен. Той ги
слушаше замислен, накрая
вдигаше рамене и като на
себе си промърморваше:
“Знам ли?” И добавяше:
„Важното е човек да познае себе си.“
кръстан влаДиМирОв

20.II. - 26.II.2019 г.

Обичам те

Ïîçíàé ñåáå ñè

собственика на магазина и
след като го разпита, влезе
и извърши оглед. Странното беше, че както при предишния случай от магазина бяха взети почти същите продукти - бутилка олио,
няколко парчета наденица,
кутия халва, пет хляба, три
пакета зрял фасул и няколко рибени консерви. Това
го озадачи, тъй като от опит знаеше, че при обири на
селски магазини обикновено се търсят пари от оборот, цигари, алкохол… Сега картината от местопроизшествието изглеждаше
съвсем друга.
Дацов излезе пред магазина и огледа побелелия от
сняг площад. Нечии стъпки
бяха оставили следи до магазина и обратно. Следата
беше прясна, най-вероятно
от гумени цървули. Стъпката на десния крак имаше характерно повличане,
което опитните очи на кри-

от стаите се чуваше силно
хъркане на спящ човек. Той
леко отвори вратата и видя опушена стая. Удари го
миризма на дим и застояло. В леглото спеше стара
жена, увита в мръсен юрган. До него имаше гумени
цървули, под които се беше събрала малка локвичка вода от разтопен сняг.
Бедност и нищета надзъртаха от всички ъгли. Близо
до прозореца се виждаше
дървена маса с прокъсана
мушама, върху която бяха наредени пет хляба, няколко парчета салам, рибни консерви и пакети с боб.
Дацов излезе от стаята и тихо затвори вратата след себе си. Тръгна обратно към
центъра на селото. Вървеше като насън. Идваше му
да извика, да изкрещи. Да
чуе България, да чуе Европа и целият свят, че в днешно време една българска
майка, селска женица, е от-

Булката близначка
Обикновено селско
семейство с две дъщери близначки. По стечение на обстоятелствата
едната решила да се задоми. И както става в подобни случаи, след като
сватовете се опознали и
обсъдили детайлите, насрочили датата на сватбеното тържество. В уречения ден и час оркестърът в бойна готовност,
застанал току-що в стартова позиция пред врата на младоженеца, бил
пресрещнат от бащата
на момичето с думите:
- Сватба няма да има!
Вцепенен от този непредвиден обрат, Стойчо – диригентът на оркестъра, известен акордеонист в цялата околия,
пък и не само, успял да
запита:
- Как така?! Защо?

След което притесненият до крайност баща
казал:
- Тази сутрин булката роди!
Едва сега Стойчо разбрал, че докато сватовете се уговарят и уточняват нещата, минало доста време и ха днес, ха утре дошъл неусетно този
щастлив миг. Точно в нощта преди сватбата бъдещата невеста се почувствала в родилна готовност, която не можела
да удържи. Така в ранната утрин, след като я
откарали в болницата на
близкия град, се пръкнал
малкият наследник. За
щастие съвсем нормално, без да създаде някакви извънредни проблеми на щастливата си майка. Само дето променил
плановете за сватбата и

най-вече на оркестъра,
който, както се очертавало, щял да остане без
ангажимент за този ден,
което финансово не било добро решение.
Но само миг траело
колебанието на остроумния Стойчо,
който веднага измислил решение за
спасяване на ситуацията, като предложил на посърналия баща гениален
вариант:
- Давай сестрата
близначка! Ще я нагиздим с булченската рокля! Като й спуснем булото, няма да личи! Многомного няма да го вдигаме и така продължаваме
по план! Че нали тя е същата като булката! Пък
после ще му мислим!
Изненадан от внезап-

ното предложение, все
още достатъчно ошашавен, баща-

т а
се замислил доста, но в крайна
сметка отказал.
- Не става! Всички в семействата знаят, съседи-

Обичам те не мога да ти кажа.
Отдавна този страх витае в мен,
че кажа ли обичам те, веднага
аз губя моята любов със теб.
Защо обичам те? Не зная!
Ядосана съм на съдбата - тая,
която срещна ни уж на шега
и прати хиляди препятствия.
Редувах сълзи, болка и терзания
със ревност, яд и страстни
изтезания,
години страдах от любовна мъка,
обичам те не казах на разлъка.
Обичам те – така изтъркано звучи,
но казано веднъж на сто години,
събира и разделя светове,
отдавна чакащи да бъдат подредени.
Мария ПЕтрОва

ÁßËÀ ÂÅ×ÅÐ
Бурна нощ през януари.
Времето се развали.
светва. После гръм удари.
Дъжд. след него сняг вали.
Вятърът снежинки гони
тук край хижа сред гора.
Украсява в бяло клони,
той палитрата избра!
край камината с любима
седнали сме пак сега:
лято щом в сърцата има,
нека трупа вън снега!
иван вунЧЕв

те също. А пък и без това бременността й бе на
показ в селото през цялото лято.
Но упоритият Стойчо
не се предава лесно и напъва по първоначалния
план. Кандардисването продължило
още доста време, докато
в един момент телефонът иззвънял и
близък
роднина съобщил, че
се намира
в родилното, булката е
добре и се надяват да уговорят лекарите да я
пуснат за малко, колкото да се яви на церемонията в съвета. Така и
станало.
Посрещната с бурни
овации от сватбарите,

след като подписали,
младоженците се отправили към ресторанта, където оркестърът ги
посрещнал с Менделсоновия марш, а Стойчо
специално ги поздравил
по микрофона. Даже изтанцували едно танго,
след което върнали булката обратно, за да накърми новия член на семейството и се възстанови напълно.
Всички са живи и
здрави и до днес! Даже
имат още деца и внуци,
някои вече са в чужбина.
Жив и здрав е и Стойчо и продължава да весели хората по сватби и
тържества, като се наслаждава на интересни
небивалици, с които находчивият българин винаги намира начин да се
справи и да намери изход от всяка сложна ситуация.
антон ЦанЕвски,
велико търново

Обяви

20.II. - 26.II.2019 г.
малки обяви
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава акумулираща печка, маслен електрически радиатор, два килима, радиокасетофон „Филипс“,
ретромагнетофон „Мамбо“, килим тип персийски, черно мъжко яке от естествена кожа

0898/225564 – продава
нов немски слухов апарат;
разпродава библиотека с художествена литература и методика по изобразително изкуство
0889/378252 – продава
лечебна кализия – лекува диабет, катаракта, домашни чехли № 38 и 42 – 20 лв., мини
казан за ракия – 170 лв.; продава бюро за офис или ученици – от дърво – 160 лв., кожени ботуши от Германия - № 45,
30 лв., ски тренажор – 58 лв.
0898/542/555 – продава
плетени чорапи и терлици
0877/882177 – проводник

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

венелитов нов, едножичен,
едножичен, 180 м – 200 лв., 6
кв. мм, електрическо апартаментно табло ново, фабрично,
с 9 автоматични предпазителя – 70 лв.; нощни лампи пендели, аплици полилеи, предпазни термоограничители за
бойлер – по 3 лв., нови, реотан 1 кв. х 1 лв.
0896/803870 – купува нови или много запазени: пишеща машина на кирилица – българска или вносна, стенен часовник в дървена кутия, с махало и гонг за отброяване на
часовете, петромаксова лампа, аудиокасети със записи,
отоплителна пернишка печка

Възпоминание
На 19 февруари
2019 г.
изминаха
40 дена
от загубата на
непрежалимата
ни майка, баба
и прабаба
д-р Стефанка Николова

Келиванова

17 март 1925 г. 11 януари 2019 г.
Почивай в мир, мамо! Светла ти памет! Бог да
те прости, а ти прости на нас, грешните!
Поклонението се извърши от 11 часа на гроба
й в Chedtham Hill Park – Marietta, а панихидата
от 19 часа в Православната църква „St. Mary of
Egipt” - Roswell в Атланта, щат Джорджия.
Изпълненият ти с всеотдайност живот е пример за нас, достойна българко! До последния
си земен ден ти ценеше и милееше не само за
нас, но и за своя роден корен и за Родината ни!
Благодарим ти и лека ти пръст!
Амин!
Синове Николай и Павлин, снахи Жана,
Иванка и Ана, внуци Иван, Стефка и Диян,
правнуци Никълъс и Пауло

Възпоминание
На 22 февруари 2019 г.
се навършват
5 години
от смъртта
на непрежалимия ни
о. з. полк. Марин Петров

Плачков

на 94 години
Годините минават, но спомените, които ни остави, ще
бъдат винаги в сърцата ни!
Почивай в мир! Поклон!
От семейството
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Съобщения

ТАРИФА

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

Възпоминание
На 22 февруари се навършват
8 години
от кончината на съпруга ми

Димитър Владимиров
Амиджинов

1936-2011
В сърцето ще има много тревоги и радости, но ще има и едно
специално място, в което ще скътам спомена
за любимия човек.
Ти си винаги в молитвите и в мислите ми.
С все по-голяма почит и преклонение…
Тинка

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5.2.2019 г. се навърши
ЕДНА ГОДИНА
от загубата на нашия скъп
ст.н.с. I ст. д-р ЯНКО

ИВАНОВ ЯНКОВ

на 96 години
С много обич, безкрайна болка и тъга ти винаги
ще живееш в нашите сърца. Дълбоко се прекланяме
пред светлата ти памет!
От семейството

Възпоминание
На 23 февруари 2019 г.
отбелязваме
шест месеца
от загубата на

Богомил Евтимов

Роден в Кюстендил през 1940 г.,
починал през 2018 г. в Пловдив
Безсилна бях да ти помогна, безсилна съм и
в скръбта! Със своята скромност, доброта и
честност ти остави незабравими творби в хумора! Почивай в мир!
Ат. Кирилова

времето
биопрогноза
В сряда топлото време ще продължи с пролетните 13 градуМетеорологичните условия през периода остаса през деня, но сутрин ще си е още зима – температурата ще ват леко неблагоприятни за здравето на страдае едва -1 градус. В четвъртък се очаква спад в дневните тем- щите от артроза и артрит. На тях народните леператури, които ще достигат 9 градуса. В петък се очакват чители препоръчват налагане на болните стави със
валежи на много места и леко понижение на температурите, свежи зелеви листа, поръсени с ябълков оцет и моркато въпреки това те ще са изцяло в положителната скала – ска сол или с пюре от сурови картофи. В дните с поот 2 до 6 градуса. В събота слънцето пестеливо ще се показ- вишена слънчева активност е възможно да има изва и Малък Сечко ще ни напомни, че все още е във властта си – вестно влошаване на здравето при хора с по-напредтемпературите ще са само -1 до 1 градус. В неделя ще бъде още нали атеросклеротични промени на мозъчните арпо-студено, като сутрешните стойности ще достигат до - 7
терии. За подобряване на мозъчното кръвообращеградуса, а дневните ще достигат едва 3. Във вторник вече ще
е слънчево и термометърът ще тръгне нагоре, като сутреш- ние и хранене ще допринесе пиенето на зелен чай,
комбиниран с листа от гинко билоба.
ните от – 5 ще се вдигнат до 9 градуса през деня.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 20, 21.II.

имоти

0898/225564 – продава
идеален селски имот с 2 дка
двор, лозе, овошки и две сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава къща на два етажа – 8000 лв., има
ток, вода, баня, 900 кв. м стопански сгради
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
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 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, зай-

ци, 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.
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!

Възпоминание
На 25.2.2019 г.
се навършват
8 години
от смъртта на скъпия
ни съпруг, баща, брат и
дядо

Славчо Костадинов
Воденичаров

2.12.1931г. - 25.2.2011г.
от Благоевград
Ти живя достойно и остави име, което винаги ще споменаваме с много обич, уважение и
признателност. Винаги ще те носим в сърцата си с обич и благодарност.
Поклон пред светлата ти памет!
От семейството
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36
ЛуНеН
кАЛеНдАр
20 ФЕвруари, 17 лунЕн ДЕн,
наМаляваща луна, луна в
ДЕва
Време е да поставите приоритетите си в отношенията – все едно рано ли късно трябва да направите това. Посветете се на по-едри
покупки за дома – това ще зарадва
и вас, и семейството.
21 ФЕвруари, 18 лунЕн ДЕн,
наМаляваща луна, луна
във вЕЗни
Стремете се да не губите присъствие на духа и да не се ядосвате
за дреболии. Звездите са с вас и по
отношение на финансите – може да
имате голям късмет и да спечелите.
22 ФЕвруари,19 лунЕн ДЕн,
наМаляваща луна, луна
във вЕЗни
Споделете своите убеждения и
идеи с хората, които ви заобикалят,
и особено с онези, които имат поголям жизнен опит от вас. Разговорите ще са ви много полезни и
ще вземете правилните решения.
Съсредоточете се и върху здравословното си състояние.
23 ФЕвруари, 20 лунЕн ДЕн,
наМаляваща луна, луна в
скОрПиОн
Направете заплануваните покупки и непременно се консултирайте с близките си. Заемете се освен с подобряване на обстановката у дома, и със самообразование
24 ФЕвруари, 20 лунЕн ДЕн,
наМаляваща луна, луна в
скОрПиОн
Не пропускайте шансовете, които ви дава съдбата, да промените към добро нещата. С човека до
вас ще имате известни противоречия, но те няма да помрачат общата картина на добрите отношения.
25 ФЕвруари, 21 лунЕн ДЕн,
наМаляваща луна, луна в
скОрПиОн
Здравето на вашите близки е
застрашено, затова трябва да им
обърнете по-сериозно внимание.
Само трябва да поработите над това да укрепите репутацията си на
човек, на когото може да се разчита.
26 ФЕвруари, 22 лунЕн ДЕн,
ПОслЕДна ЧЕтвърт, луна в
стрЕлЕЦ
Срещнете се с приятели и потърсете помощта им. Здравословното ви състояние е добро, но не е
зле да посветите повече време на
спорта. Въздържайте се от прекомерно хранене.

П

редставителите на
зодия Риби са приятелски настроени,
така че те често се оказват в компанията на много различни хора. Те са безкористни, винаги са готови
да помагат на другите, без
да се надяват да получат
нещо в замяна. Риби е воден
знак. Тяхната управляваща
планета е Нептун. Представителите на зодия Риби са по-интуитивни от останалите знаци и имат артистичен талант. Разкриват музикалните си предпочитания в най-ранните
етапи от живота си. Те са
щедри, състрадателни и
изключително верни и грижовни. Рибите са известни
със своята мъдрост, но под

Обяви
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
и 90-и юБилЕЙ на

АНАСТАСИЯ ОБРЕТЕНОВА ТОДОРОВА

родена на 16 февруари 1929 г. в гр. Лом, дългогодишна учителка и директор на гимназията
в гр. Марица (сега Симеоновград) и на
Първа гимназия „Кирил и Методий” (сега Профилирана хуманитарна гимназия)
в гр. Велико Търново.
Пожелаваме на нашата прабаба, баба,
майка и съпруга крепко здраве, бодър
дух и спокойни старини!
От семейството

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на ЦВЕТАНА НАКЕВА СТОИМЕНОВА
от с. Косача, общ. Ковачевци,
обл. Перник
която на 22 февруари навършва
72 години
Желаем ти здраве, щастие и дълголетие!
От семейство стоименови

ЗаПОЗнаЙТЕ сЕ

0882/558386 – на 42
г., 180 см, 95 кг, търси жена за сериозна
връзка с цел брак
0894/768863 – приема без ангажименти
бездомна, здрава дама
– от 65 до 75 г., за доглеждане. Все още съм
на крака, добър човек,
86 г./160 см/70 кг
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
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0897/735261 – 67
г./170 см/70 кг, търси
сериозна жена за съжителство и взаимопомощ – при нея, от Брацигово, Стамболийски,
Пловдив
0876/212235
–
70-годишен мъж, неангажиран и самотен,
мислещ, че с богатство
не се живее. С жена желае обвързване

ПОКАНА

Столичният клуб по „Родознание и краезнание” към БГФ „Родознание” и културно-просветният землячески клуб „Петрохански светлини”
ще проведат ОБЩА СБИРКА на 21 февруари 2019
г., четвъртък, от 17 ч. в малкия салон на НЧ „Славянска беседа” на ул. „Георги Стойков Раковски”
№ 127 в София. Ще бъдат представени краеведските и родоизследователски книги
„ИЗГРЕВ – НАШЕТО СЕЛО” и „ВЕЛИКОЛЕПНИЯТ
ХРАМ „СВ. ПЕТКА – ПАРАСКЕВА” В СЕЛО ИЗГРЕВ,
ВАРНЕНСКО” Автори: полк. о. з. Иван Миланов
Петров, Хаджи Йорданка Миланова Колимечкова
Поканваме членовете на двата клуба и граждани да присъстват при представянето на книгите.
От ръководствата на двата клуба

ЧЕСТИТ 92-РИ РОЖДЕН ДЕН
на

СТАЙО ПАНЧОВСКИ
(24.2., бивш
счетоводител)
и ЛИЛЯНА

ПАНЧОВСКА

(14.3.,бивша
учителка)
от с. Подем, обл. Плевен, общ. Долна Митрополия
Човек е богат със своята цел, богат е със своя
собствен дял, но не с това, което е взел, а с това, което е дал! За вашите достойно изживени
години вие не тъжете, радвайте им се, примерни са, и със здраве и усмивка дълголетни вие
продължете и бъдете!
с обич, уважение и благодарност
от: дъщери Пепа и светла,
четиримата внуци и четиримата
правнуци

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (20.II.- 26.II.2019 г.)
ОвЕн - Мнозина от вас
ще трябва да се справят с
някои затруднения от материален характер. Възможно е
част от вас да поемат допълнителни отговорности. Погрижете
се за здравето си.
тЕлЕЦ - Не са изключени сблъсъци с интимната ви половинка. Мнозина от вас ще се сблъскат със събития, които могат да
преобърнат представите ви за
действителността.
БлиЗнаЦи - Направете преоценка, преди да
вземете конкретно решение. Внимателно обмислете
всяка своя инициатива, за да
съхраните стабилното положение, в което се намирате.
рак - Възможностите
ви за внасяне на промени ще са повече от благоприятни. Около средата на периода
на мнозина от вас ще се наложи
да се справят със собствените си
предразсъдъци.

лъв - Ще се радвате на
отлични перспективи,
което със сигурност ще
разшири в пъти предварителните ви планове. Може да бъдете
разочаровани от близък, роднина, приятел.
ДЕва - Възможно е да
ви се наложи да положите допълнителни усилия.
През почивните дни не позволявайте разрушаването на вече изградените от вас устои.
вЕЗни - Ще ви се наложи
да превъзмогнете някои
конкретни препятствия.
Не изпадайте в паника, ако се
увеличат разходите ви за вещи
от първа необходимост – скоро
всичко ще е наред.
скОрПиОн - В началото на
периода ще ви се наложи
да прецените докъде можете да си позволите лукса да
внесете някои изменения в дома
си. Здравето ви е леко нестабилно - погрижете се за него.

Çîäèÿ Ðèáè (20 февруари - 22 март)
мечтателност. Тя е забавна
и изключително колоритна,
но често лети облаците. А за
да сте в състояние да я спечелите, трябва да сте готови
да последвате нейния полет
към звездите.
Жените Риби изглеждат
кротки създания, но в действителност са много емоционални. Те могат едновременно да преживяват безкрайна
любов, омраза, болка и надежда, без при това да има
конкретен виновник за емоционалното им състояние.

влиянието на
Уран понякога представителите на
зодията могат да влязат в ролята
на мъченик,
за да привлекат вниманието на околните.

Жена

Тя е съблазнителна, забавна,
красива и много загадъчна. Представителките на зодия Риби се характеризират

с изключителен чар, спокоен и овладян характер и несвойствена за другите зодии

Мъж

Той е чаровен, забавен,
но мълчалив. Трудно може-

стрЕлЕЦ - Някои реконструкции ще са повече
от задължителни, но те
трябва да са правилно обмислени. Не се страхувайте да бъдете
себе си, дори и това да не се понрави на заобикалящите.
кОЗирОг - Напълно възможно е мнозина от вас
да имат сериозни сблъсъци на
интереси, които ще се дължат
на откритото им незачитане на
личните ви потребности. Здравето ви е добро.
вОДОлЕЙ - Бъдете предпазливи в действията си,
като не допускате претоварване или стрес. Ще се увеличат паричните ви постъпления,
от които силно се нуждаете.
риБи - Около средата
на периода се заемете с
нелеката задача да възобновите
някои свои стари контакти. Стремете се да направите отстъпки от
някои свои принципи.
джеСикА

те да го накарате да се отпусне, но в мълчанието му
има нещо неустоимо.
Мъжът Риби е един от
най-енигматичните и загадъчни представители на
зодиака. Рядко се отпускат,
но доверят ли се на приятел, винаги е за цял живот.
От друга страна – предадете ли доверието им, не очаквайте да ви простят някога.
По природа мъжете Риби изглеждат мили и добри,
но внимавайте да не злоупотребите с тяхната доброта и алтруизъм. Те също така са романтични и нежни
натури, но не го показват
често. За мъжете Риби любовта е слабост и сила едновременно.

20.II. - 26.II.2019 г.

Съобщение

88-о журналистическо дружество ще
проведе редовното
си месечно събрание
на 28 февруари от
10,30 ч. в салона на
съюза на запасните офицери на бул.
„Христо Ботев” №
48. Ще се срещнем с
главния редактор на
в. „Българска армия”
андрей рангелов.
Той ще ни разкаже
за всекидневието на
журналистите от поверения му вестник.
Ще сподели свои наблюдения за изпълнението на служебния дълг от нашите
офицери и войници.
Отново напомняме, че на събранието може да платите членския си внос
за 2019 г.
Очакваме ви!
От ръководството

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

26 февруари 2019
13:28:56 ч. - последна
четвърт. За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.
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Вицове


Клиент се оплаква:
– Плъхове, котки,
мъртви гълъби в ресторант "Трите лъва".
Отговарят му:
– Господине, какво сте
очаквали, лъвове ли да
намерите?

Мъжът се връща от
командировка:
- Мъжът ми cе върна,
скрий се някъде!
Любовникът се скрива под леглото.
Мъжът влиза и чува
някакъв звук под леглото.
- Джак, ти ли си?
- Да - каза Джак и облиза ръката му.

- Защо?
- Няма нужда да ми купуваш нови учебници!
Оставам в същия клас!

Иванчо
получава
двойка по английски.
Когато баща му разбира, казва:
- Каква е тази двойка
бе? Май ще има бой!
- Прав си. Ще ти покажа къде живее учителката!

Една чернокоса и една блондинка си говорят.
По едно време чернокосата казва на блондинката:
– Мила, виж умрял гъ-


Иванчо влиза в аптеката и започва да изброява на аптекарката:
- Бинт, марля, риванол, кислородна вода,
лепенки, обезболяващи.
Аптекарката се притеснила и го пита:
- Да не е пострадал някой?
- А, не, но баща ми отиде на родителска среща…

Една кокошка отива
в кокошарника и казва
на приятелките си кокошки:
- Ако знаете какъв
сeкс правих с новия петел, че на това отгоре
заради него цяла година снасях бъркани яйца.

Малко момче пита
майка си:
– Мамо, а ягодките са
червени, нали?
– Да, моето момче.
– С черни петънца?
– Е, има и с черни петънца.
– И с мустаци?
– Ох, пак ли се нагълта
с божи кравички?!

Една жена отишла
при попа да се изповяда.
- Попе, искам да ти
споделя нещо.
- Кажи, дъще!
- Един мъж не ми стига!
- Пробвай с двама тогава....

Иванчо говори с баща си:
- Татко, ти си голям
късметлия!

лъб!
Блондинката поглежда към небето и пита:
– Къде?

Ловец на лъвове разказвал в кръчмата как
щял да убие един.
- Пред лъва съм, прицелил съм се, ще стрелям
и пушката засече. Лъвът
тръгна да ме гони и аз
бягам, бягам... Видях едно дърво и се качих. Лъвът започна да се катери
след мен, но за мое щастие се подхлъзна, падна
и умря!
Човек от кръчмата му
подвикнал:
- Аз, ако бях на твое
място, щях да се насера
от страх...
- Е па на какво мислиш
се подхлъзна лъвът?!

Иванчо:
- Мамо, изгониха ме
от училище.
- Защо бе, Иванчо?
- Не знам, вероятно
има съкращения.

Иванчо отива на училище с огромни подути
устни. Учителката го попитала:
- Иванчо, какво ти
има?
- С татко ходихме за
риба и на устната ми кацна една оса...
- И те ухапа?
- Не можа, татко я уби
с въдицата!

Бащата на Иванчо го
пита:
- Иванчо, как завърши
годината?
Иванчо отговаря:
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- Супер, тате, удължиха ми договора за V клас
с още една година.

Една блондинка вози
своята приятелка брюнетка, която тъкмо е взела книжка. И ги спира
един светофар... Става зелено и брюнетката казва
на блондинката:
– Зелено.
– Костенурка.
– Не бе - ЗЕЛЕНО.
– Дърво.
– Не бе, зелено е. КАРАЙ!
– Ааа, зелен сфетофар.

- От колко време си
женен, Иване?
- Ами от 46 години.
- Е-ха, а кога беше найщастливият момент в живота ти?
- Преди 47 години.

- Какво прави циганинът на компютъра?
- Как какво - търси нещо в кошчето!

Някой казал на Иванчо, че всички възрастни
си имат някакви тайни и
можеш много лесно да ги
изнудваш - само им казваш "Аз знам всичко" и готово. Прибира се Иванчо
у тях и казва на майка си:
- Аз знам всичко!
- Ау!!! Ето ти 20 лева, само не казвай на баща си.
Иванчо доволен прибира парите и отива при
баща си:
- Тате, аз знам всичко!
- На ти 50 лева, само не
казвай на майка си!
Прибрал и от него парите. Решил да се пробва и с други хора. Излязъл Иванчо от къщи и видял съседа:
- Аз знам всичко!
Съседът се просълзил
и казал:

Смях от сърце

пълни желание. Поискал
къща от злато. Прибрал
се човекът и що да види! Къщата му от блато.
Попитал съседа си защо
имал къща от блато. Той
му отвърнал:
- И аз не исках голям
тенис...

- Какъв е този шум на
улицата, Джон?
- Гей парад, сър.
- И какво искат?
- Еднополова любов,
сър.
- И кой им забранява,
Джон?
- Никой, сър.
- Тогава защо крещят?
- Педераси, сър. . .

Две жени си говорят:
- Как отучи твоя мъж да
пие алкохол?
- Всеки път, когато пиеше, го наказвах в леглото с поза 404!
- И каква е тази поза?
- Мъжът е отгоре, а отдолу няма никой!

Пиян металист се прибира рано сутринта след
сериозен нощен запой и
клатушкайки се, извиква:
- Мамо, веднага ми пусни Веско Маринов ... ама

- Не се качвай, мама плачеше тази сутрин!

- Ела тогава и прегърни
истинския си баща, сине!

Мъж се прибирал вкъщи и видял съседа си. Попитал го от къде има такъв голям тенис. Той му
отвърнал, че има една жаба, като я хванеш за гушата, ти казва, че ще ти изпълни едно желание, ама
тя била малко глухичка.
Отишъл човекът, стиснал
я за гърлото, тя му казала, че ако спре, ще му из-

бързо!
Майка му:
- Чакай, сине, ти не слушаш такава музика???
- Не бе, просто спешно
трябва да изтрезнея!

- Иванчо, защо си подарил на баба си футболна топка?
- А тя защо само книги
ми подарява?

Момче към фитнес инструктора:

– Искам да впечатля
едно хубаво момиче –
коя машина да ползвам?
– Банкомата.

- Слънчице!
- Да, мечо?
- Ще станеш ли да направиш кафе, сладката
ми?
- Разбира се, зайо!
- Благодаря ти, пиленце.
- Няма защо, златце.
- Обичам те, писе!
- И аз те обичам, пухчо!
- Чакай малко! Ти също не се сещаш как се
казвам, нали??!

Учителката
пита
Иванчо:
- Иванчо, в кое време
е "аз съм хубава"?
- В невъзможно, госпожо.

- Домашните любимци приличат на стопаните си.
- А вие, госпожице,
прасенце ли си имате
вкъщи?

Шефът казва на блондинка:
- Изчисти асансьора!
А блондинката:
- Ама на всички етажи ли?

Две блондинки си говорят и едната вика:
- Йес, отслабнала съм
с два килограма!
А другата й казва:
- Да не си си свалила
грима?

Човек се обажда в полицията:
- Ало, полицията ли е?
- Да.
- Обажда се Иван Иванов. На съседа ми Петър
Петров му докараха дърва, пълни с дрога!
- Добре, ще изпратим
екип да провери сигнала.
Иван звъни на Петър:
- Ало, Пешо?
- Да.
- Ей сега ще дойдат едни момчета да ти нацепят дървата!
- Какви момчета бе?!?
- Тези, дето миналия
месец ми изкопаха лозето да търсят оръжия!

Върви по улицата куче, а на врата му виси бутилка водка.
Виждат го двама рус-
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наци и единият казва:
- Ей, ето го най-добрия
приятел на човека.
- Да бе, и мъкне някакво куче с него.

- Тате, вече имаме пари за бензин.
- Откъде бе, Иванчо?
- Ами продадох колата.

Осем момчета гонят
други четири и госпожата ги пита:
- Защо се гоните?
- Защото аз и останалите седем ще ставаме
полицаи, а другите - бандити.

Занесли един в лудницата и психолог го пита:
- Защо си тук?
- Казвам тъпи вицове.
- Кажи ми един.
- Бутилки говорят...
- Това ли беше вицът?
- Да, тъпи са, защото
не ги довършвам.

Наредили се всички животни на опашка
пред горската бакалия
и чакат. По едно време
заекът скок–подскок и
най–отпред. Лъвът го
хваща, хвърля го накрая
на опашката и му казва:
– Няма да се пререждаш!
Заекът става, отръсква се и пак скок-подскок - най-отпред. Лъвът
пак го хвърля накрая на
опашката.
– Няма да се пререждаш!
И така - още три-четири пъти. Лъвът за последен път го хвърля на
края на опашката. Тогава
заекът казва:
– Ако лъвът още
веднъж ме хвърли, няма да отворя бакалията!

- Ало, радиото ли е?
- Да, кажете.
- Намерих един портфейл с 3000 евро, 1200
долара и 500 лв. Вътре
има и шофьорска книжка на името на Йордан
Петров.
- И?! ...
- Сега искам да го поздравите с една хубава
песен.
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А дано, ама надали

Пак ще сеем във селата
едри, тежки семена.
И ще светят във сърцата
пак любими имена.
Пак ще има хляб и вино,
и на скарата - мезе.
Пак небето ще е синьо
с бели облаци - нозе.
Пак ще има всяко село
класни стаи с община.
Всичките ще правят смело
всяка есен зимнина.
И ще пеят, и ще свирят
във читалищния дом.
Момци моми ще задирят...
Кротък ще е всеки ром.
Пак ще раждат се дечица
под просторния ни свод.
И със малката ръчица
ще изяждат своя плод.
Майките ще са доволни
и ще греят в своя дом.
А мъжете пък неболни
ще си къркат вечер ром.
Ще се върнат от чужбина
всички българи до крак.
Милата ни пък родина
ще изплува тя от мрак.
Пак ще сме каквито бяхме,
нито от въже и кол.
Стига вече толкоз спахме
и сме яли само сол...
Никола АПОСТОЛОВ

С пари не е толкова добре, колкото е зле
без тях.
Адам е първият късметлия, защото той не
е имал тъща.
Ако проблемът може да бъде решен за пари, това не е проблем,
а разход.
Бог е дал на човека
две уши и една уста, та-

20.II. - 26.II.2019 г.

Ех, възраст, възраст...
растта свършва. Не можеш да му обясниш кой
точно ден.
А иначе възрастта си
има своите предимства,
разбира се, и в други области. Отстъпват ти място в трамвая. Веднъж
бях свидетел на подобна история. С мой приятел излязохме от една
сладкарница, където току-що беше станал скандал. Моят приятел се беше провъзгласил за при-

После се качихме в трамвая и на моя приятел,
понеже беше възрастен
човек, му отстъпиха не
място, не, не място, само
като го видяха да се качва, и му отстъпиха целия
трамвай. Даже ватманът
стана и каза: „Господине, вие сте достатъчно
възрастен, за да ви имаме уважение. Ето ви този трамвай и си го карайте накъдето искате –
кеф ви за Орландовци,

ятел на Ърнест Хемингуей, били се виждали
в Париж през 1924 г. и
приятелят Хемингуей
написал за него, за моя
приятел, известната книга, където се твърди, че
Париж е празник. В сладкарницата моят приятел
поиска да му поднесат
12 замразени дайкирита и много сухо мартини. Онези казаха, че нямат, и му предложиха алтернативни напитки, но
след като ги изпи, приятелят ми вдигна скандал.

кеф ви за Лос Анжелис.
После ми го оставете в
депо „Надежда”, защото
утре пак ще ми се наложи да возя населението отсам-натам и обратно. Забелязвам, че сте
възрастен, че сте били
боец от десантните части и не смея да се меря
с вас.” Приятелят ми си
беше купил втора употреба петнисто яке като
боец от десанта или поне като ловец. Якето му
беше малко и ватманът
се заблуди, че възраст-

ните хора късно вечер
растат ли, растат, помпат едва ли не мускули по разни фитнеси...
Ето така възпитано се отнасят към
възрастните хора ако
не другаде, то поне в
градския транспорт
на столичния ни град,
прекрасната София.
Което ще рече „мъдрост”.
По този повод –
смята се, че по-възрастните хора са и
по-мъдри. Аз това по
себе си не го забелязвам, а за моя приятел
от трамвая още помалко. Ето например
той се чудеше не какво прави трамвайната мотриса в двора на
къщата му. Не, в двора
си той беше виждал да
влиза какво ли не: куче-куче, съсед-съсед,
крадец-крадец. Една
мотриса повече или
по-малко – имаше ли
значение?
Но кой?! Кой?! – питаше се приятелят ми
и мене даже питаше –
кой е успял за толкова
кратко време да прокара релсите дотука?
Е, на такъв въпрос дори и ние, по-възрастните, не успяваме да
отговорим.
Божидар ТОМОВ

Еврейски мъдрости
ка че да слуша повече и
да говори по-малко.
Бог не може да бъде едновременно навсякъде – така той създал
майките.
Не бъди сладък – в
противен случай може да те изядат. Не бъ-

Невчесани мисли

 Ако гледате накриво на властта, ще ви извият врата.
 Ако ти се вие свят,
накарай земята да се
върти в обратна посока.
 Да олекотим бъдещето, преди да е станало тежко настояще.

е възрастта има
своите предимства, това е безусловно и се знае от
памтивека. Памтивека
ще рече - от не знам
кога си до не знам кога си включително. Някъде в миналото.
А сега как е? Хубаво е
да си на повече от 18 години. Ако си на още повече и на много повече,
също е добре. Може да
си гледаш порнофилми
примерно без ограничения. И да не очакваш
малолетният ти внук да
ти ги преразказва. Гледаш си порнофилми,
но предимството на
възрастта е такова, че
ги гледаш като произведения на изкуството.
Няма вълнения разни,
пъшкания и какво ли
не, а си викаш: да погледнем този ракурс! Нека
оценим как операторът
е пресял осветлението
и е плъзнал един блик
в окото на красавицата,
а едновременно е контрастирал светлината –
върху дясното и лявото полукълбо. Не става дума за географски
открития, естествено.
И човек казва на внука си примерно: ако ти
пак гледаш това за трети път, въпреки забраните и предупрежденията – учи се на анатомия. Може да ти потрябва един ден. Кой точно ден - пита внукът и там цялата педагогика и предимство на въз-

Хумор

 С въздух под налягане не се строят въздушни кули. По-добре
налягайте си парцалите.
 Апатията на избирателите ражда патова
ситуация при съставянето на новото правителство.

ди горчив – в противен
случай може да те изплюят.
Знанието не заема
много място.
Човек трябва да живее поне в името на любопитството.
Бог защитава бе-

 Всяко ново политическо обединение
разделя хората на групи и ги противопоставя една на друга.
 В днешно време
лулата на мира може
да се пълни с барут.
 Все повече изживяваме такива мигове,
че по цели нощи не можем да мигнем.
 Новите закони се
създават в полза на
властта.
 Да не позволяваме на светлото бъдеще
да минава транзит през
България!
 Началникът се
главозамайва и когато
около него се въртят в
кръг кръгли глупаци.
 Истината за тежкото ни положение е по
средата, където е средният пръст на някой управляващ.
Турхан РАСИЕВ

дните, най-малко от
скъпи грехове.
Светът ще изчезне
не защото има много хора, а защото има много
не хора.
Когато няма какво
да правят, се заемат с
велики дела.

Който не чува, много научава
– Ко прайш ма, Кино?
– Ааа, нe ща вино. Отиам да купа
на унучиту бомбони.
– Ма, зако са ти тез патрони? Да
нямаш пушка?
– То и на меня ми изгърмя ина

крушка – те таквиз, нетрайни.
– Въх, де ги видя тез комбайни?
Да ги покажа на унучиту.
– Чи га ти умре кучиту? Дан сай
утровило с нещу?
– Ааа, неска не е толкус гурещу.
Биля казаха, чи ша вали.
– То и мойту унучи
прай многу бели. Вчера да земи да скъса
ина раница...
– Чи кък изеди само
цяла баница? Ни гу ли
боля корема?
– Няма, няма хрема
– водя гу на детска градина.
– Вярно ма, ша затворат магазина... Ай,
добре, чи тъ видех!
– Тоз път тъ разбрах.
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