
Да си жив и здрав!
Все така с дръзновение  
напред 

От приятелите

ПОЗДРАВЕТЕ  
НА КУЛТОВАТА
СТРАНИЦА НА 

“24 часа„
ОЖИВЛЕНИЕ

Да ти е живо и здраво  
името и ти с него!
Все така да се обичате и 
подкрепяте в живота.

От приятелите

Честит имен ден 
 на  

Трифон!

30 лв.

ПОЗДРАВЕТЕ  
НА КУЛТОВАТА
СТРАНИЦА НА 

“24 часа„
ОЖИВЛЕНИЕ

ЗА ВСЕКИ 
празник

70 лв.

Честит  
Св. Валентин,

любима!

Обичам те!

Благодаря,  
че си до мен!

Твой Петър

Честит имен ден,

Мони!
Да си жива и здрава, много 

щастлива и все така пози-
тивна. 

От приятелите

Симона 

Иванова

40 лв.

Честит  
имен  

ден, 
  Огнян!

30 лв.
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КамелияТодорова,джаз
певицаАндреа Казини,дългогодишенглавен оперативен директор

на УниКредит Булбанк,
директор на бизнеса на
“УниКредит” в Италия
Елжана Попова, актриса
Жоро Пентаграма(Георги Георгиев), дизайнер

Проф. Георги Костов,
композитор, бивш министър

на културатаРумен Антонов, изобретател

Христина Христова,
бивш министър на труда
Светлозар Лазаров, бивш
главен секретар на МВР

Тодор Белчев
е живото доказателство,

че за успех в бизнеса

трябва и акълТодор Белчев, съсоб-
ственик и основател на
две от най-добре работе-
щите български търгов-
ски вериги - “Технопо-
лис” и “Практикер”, от
днес е в групата на 50+.
Белчев е живото доказа-
телство, че за успех в бизне-

са трябва и акъл.Да е здрав, да не губи чувството си за

хумор и да пробва да разшири бизнеса с

още една верига - може го, наистина!

От приятелите в “24 часа”

24 ЧАШИ
Днес рожден ден

празнува Димчо Райков
от бургаския екип на
вестника ни. От години
той се занимава с
един от основните ресори - общини-

те. Затова знае за всички решени

или нерешени проблеми в селищата

на Бургаска област. Пожелаваме му

осъществени мечти и много здраве.
Честит празник, Димчо!

Рожденик днес е и
Васил Люцканов, мар-
кетинг мениджър в
“Маркетинг и реклама”
на “Медийна група
България”. Желаем му
здраве и неспирно ра-
стящи продажби!

Сравниха го с далматинец

на обратно заради петнистия

анцуг на Australian Open

Григор Димитров обича

да е в центъра на внимание-

то и обикновено намира

подходящначиндагоправи.
Справка - новият му ан-

цуг, доставен от Nike за от-

критото на Австралия.

Българската звезда в тени-

са се появи на корта в Мел-

бърн с екип на петна, който
веднага взриви социалните

мрежи.Григор бе сравнен с пан-

тера и обратен далматинец,

а за мнозина анцугът е пре-

красен, за да блесне с него
на парти с пижами. Повече-

то от феновете коментира-

ха, че на хубав човек всичко

му отива.Други пък изразиха на-

дежда, че Димитров не е съ-

ветван от бившата си прия-

телка Мария Шарапова как
да се облича. Миналата сед-

мица двамата се засякоха на

турнир в Австралия и ру-

скинятаоткровенозаяви,че

не харесва жълтия цвят на

панталонките, с които бъл-

гаринът игра.Ако сега се събуждате, не

пропускайте да видите но-

вия анцуг на Григор. Това е

модният хит на Australian
Open за момента, коменти-

раха от Eurosport.�Още тенис на 29-а стр.

Анцугът на петна Nike на Григор предизвика и одобрения, и

критики. Горе вдясно - Димитров с жълтите панталони, които

бившата му приятелка Мария Шарапова не хареса.

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕБрад Пит и Дженифър Ани-
стън се прегърнаха публич-
но за първи път от 15 г.

Брад Пит иДженифърАнистън пока-заха публичнапривързаностза първи път от15 години, ко-гато се разве-

доха.Товасеслучиследцеремония-

та по награждаване на Американ-

ската гилдия на филмовите актьори,

от която и двамата си тръгнаха със

статуетки. Камерите уловиха как,

докатоАнистънизнасясвоятаблаго-

дарствена реч, Пит я гледа с широка

усмивка зад сцената.Читател на 1 г. има
библиотеката в Търново

Само на 1 годинка е най-малкият чи-

тател на регионалната библиотека

“П. Р. Славейков” във Велико Търно-

во, съобщи в. “Борба”. Момиченцето

е записано заедно с по-голямата си

сестра и майка им чрез опцията “Се-

мейна карта” в детския отдел на фи-

лиал “Славейче”. С него децата до

7-годишна възраст, които са влезли

в читалните през 2019 г., са 2005.

Най-възрастният читател пък е мъж

на 91 години и е редовен посетител

на отдел “Изкуство”, показва стати-

стиката на библиотеката. “Старо-

гръцкилегендиимитове”наНиколай

Кун, “Похитителят на мълнии” от Рик

Риърдън и “Приказки по телефона”

на Джани Родари са сред най-често

заеманите книги за 2019 г.

Е дна мила честитка за
рожден ден се появи

преди няколко месеца на
най-четената страница в “24

часа” - “Оживление”. Напи-

сана от момиче, влюбено в

своето момче. Момчето -
млад офицер от Българската

армия, нямаше как да види

сърдечния поздрав, тъй като

в този момент беше на да-

лечна задгранична мисия.

Любимата му обаче беше
помислила за всичко - снима

с телефона си вестникарска-

та страница и му я прати, а

вестника запази вкъщи до
завръщането му.Такава е истинската лю-

14 февруари идва!
Вместо букет кажи на

целия свят, че я обичаш

бов - иска ти се целият свят

да научи колко много го/я
обичаш. С “24 часа” и това е

възможно, още повече че
идва добър повод - 14 фе-
вруари, денят на влюбените.

Вместо човек да се чуди

какъв подарък ще зарадва
половинката му, може про-

сто да є се обясни в любов,

да є напише, че я обича. И

да го направи така, че всич-

ки да видят - на легендарна-

та последна страница на “24

часа”. Струва колкото един

немного голям букет, но
ефектът е поразителен. И
най-важното - написаното
във вестника остава за цял

живот. След време ще изва-

дите пожълтелите страници

и ще покажете на внуците
си колко трайна е любовта

ви. (24 часа)

Тази година може да се обяс-

ните в любов на любимия

човек на легендарната по-

следна страница на “24 часа”.СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

СМЯХ
Любим виц наВенци Мартинов- След 800 метра за-

вийте надясно.- След 600 метра завийте наляво.

- Отслабнете с 10 килограма.

- Иване, не съм тъпа! Различавам

гласа ти от гласа на навигацията.
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телство, че за успех в бизне-

са трябва и акъл.
Да е здрав, да не губи чувството си за

хумор и да пробва да разшири бизнеса с

още една верига - може го, наистина!

От приятелите в “24 часа”

24 ЧАШИ
Днес рожден ден

празнува Димчо Райков

от бургаския екип на

вестника ни. От години

той се занимава с
един от основните ресори - общини-

те. Затова знае за всички решени

или нерешени проблеми в селищата

на Бургаска област. Пожелаваме му

осъществени мечти и много здраве.
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Рожденик днес е и
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“Маркетинг и реклама”

на “Медийна група

България”. Желаем му

здраве и неспирно ра-

стящи продажби!
Сравниха го с далматинец

на обратно заради петнистия

анцуг на Australian Open

Григор Димитров обича

да е в центъра на внимание-

то и обикновено намира

подходящначиндагоправи.

Справка - новият му ан-

цуг, доставен от Nike за от-

критото на Австралия.

Българската звезда в тени-

са се появи на корта в Мел-

бърн с екип на петна, който

веднага взриви социалните

мрежи.Григор бе сравнен с пан-

тера и обратен далматинец,

а за мнозина анцугът е пре-

красен, за да блесне с него

на парти с пижами. Повече-

то от феновете коментира-

ха, че на хубав човек всичко

му отива.Други пък изразиха на-

дежда, че Димитров не е съ-

ветван от бившата си прия-

телка Мария Шарапова как

да се облича. Миналата сед-

мица двамата се засякоха на

турнир в Австралия и ру-

скинятаоткровенозаяви,че

не харесва жълтия цвят на

панталонките, с които бъл-

гаринът игра.Ако сега се събуждате, не

пропускайте да видите но-

вия анцуг на Григор. Това е

модният хит на Australian

Open за момента, коменти-

раха от Eurosport.
�Още тенис на 29-а стр.

Анцугът на петна Nike на Григор предизвика и одобрения, и

критики. Горе вдясно - Димитров с жълтите панталони, които

бившата му приятелка Мария Шарапова не хареса.

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ
Брад Пит и Дженифър Ани-

стън се прегърнаха публич-

но за първи път от 15 г.
Брад Пит и

ДженифърАнистън пока-
заха публична

привързаностза първи път от
15 години, ко-

гато се разве-

доха.Товасеслучиследцеремония-

та по награждаване на Американ-

ската гилдия на филмовите актьори,

от която и двамата си тръгнаха със

статуетки. Камерите уловиха как,

докатоАнистънизнасясвоятаблаго-

дарствена реч, Пит я гледа с широка

усмивка зад сцената.
Читател на 1 г. има

библиотеката в Търново

Само на 1 годинка е най-малкият чи-

тател на регионалната библиотека

“П. Р. Славейков” във Велико Търно-

во, съобщи в. “Борба”. Момиченцето

е записано заедно с по-голямата си

сестра и майка им чрез опцията “Се-

мейна карта” в детския отдел на фи-

лиал “Славейче”. С него децата до

7-годишна възраст, които са влезли

в читалните през 2019 г., са 2005.

Най-възрастният читател пък е мъж

на 91 години и е редовен посетител

на отдел “Изкуство”, показва стати-

стиката на библиотеката. “Старо-

гръцкилегендиимитове”наНиколай

Кун, “Похитителят на мълнии” от Рик

Риърдън и “Приказки по телефона”

на Джани Родари са сред най-често

заеманите книги за 2019 г.

Е дна мила честитка за

рожден ден се появи

преди няколко месеца на

най-четената страница в “24

часа” - “Оживление”. Напи-

сана от момиче, влюбено в

своето момче. Момчето -

млад офицер от Българската

армия, нямаше как да види

сърдечния поздрав, тъй като

в този момент беше на да-

лечна задгранична мисия.

Любимата му обаче беше

помислила за всичко - снима

с телефона си вестникарска-

та страница и му я прати, а

вестника запази вкъщи до

завръщането му.
Такава е истинската лю-

14 февруари идва!

Вместо букет кажи на

целия свят, че я обичаш

бов - иска ти се целият свят

да научи колко много го/я

обичаш. С “24 часа” и това е

възможно, още повече че

идва добър повод - 14 фе-

вруари, денят на влюбените.

Вместо човек да се чуди

какъв подарък ще зарадва

половинката му, може про-

сто да є се обясни в любов,

да є напише, че я обича. И

да го направи така, че всич-

ки да видят - на легендарна-

та последна страница на “24

часа”. Струва колкото един

немного голям букет, но

ефектът е поразителен. И

най-важното - написаното

във вестника остава за цял

живот. След време ще изва-

дите пожълтелите страници

и ще покажете на внуците

си колко трайна е любовта

ви. (24 часа)

Тази година може да се обяс-

ните в любов на любимия

човек на легендарната по-

следна страница на “24 часа”.
СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

СМЯХ
Любим виц на
Венци Мартинов
- След 800 метра за-

вийте надясно.
- След 600 метра завийте наляво.

- Отслабнете с 10 килограма.

- Иване, не съм тъпа! Различавам

гласа ти от гласа на навигацията.
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Белчев е живото доказа-

телство, че за успех в бизне-

са трябва и акъл.
Да е здрав, да не губи чувството си за

хумор и да пробва да разшири бизнеса с

още една верига - може го, наистина!

От приятелите в “24 часа”
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или нерешени проблеми в селищата

на Бургаска област. Пожелаваме му

осъществени мечти и много здраве.

Честит празник, Димчо!

Рожденик днес е и

Васил Люцканов, мар-

кетинг мениджър в

“Маркетинг и реклама”

на “Медийна група

България”. Желаем му

здраве и неспирно ра-

стящи продажби!

Сравниха го с далматинец

на обратно заради петнистия

анцуг на Australian Open

Григор Димитров обича

да е в центъра на внимание-

то и обикновено намира

подходящначиндагоправи.

Справка - новият му ан-

цуг, доставен от Nike за от-

критото на Австралия.

Българската звезда в тени-

са се появи на корта в Мел-

бърн с екип на петна, който

веднага взриви социалните

мрежи.Григор бе сравнен с пан-

тера и обратен далматинец,

а за мнозина анцугът е пре-

красен, за да блесне с него

на парти с пижами. Повече-

то от феновете коментира-

ха, че на хубав човек всичко

му отива.Други пък изразиха на-

дежда, че Димитров не е съ-

ветван от бившата си прия-

телка Мария Шарапова как

да се облича. Миналата сед-

мица двамата се засякоха на

турнир в Австралия и ру-

скинятаоткровенозаяви,че

не харесва жълтия цвят на

панталонките, с които бъл-

гаринът игра.
Ако сега се събуждате, не

пропускайте да видите но-

вия анцуг на Григор. Това е

модният хит на Australian

Open за момента, коменти-

раха от Eurosport.
�Още тенис на 29-а стр.

Анцугът на петна Nike на Григор предизвика и одобрения, и

критики. Горе вдясно - Димитров с жълтите панталони, които

бившата му приятелка Мария Шарапова не хареса.

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ
Брад Пит и Дженифър Ани-

стън се прегърнаха публич-

но за първи път от 15 г.
Брад Пит и

ДженифърАнистън пока-
заха публична

привързаност
запървипътот

15 години, ко-
гато се разве-

доха.Товасеслучиследцеремония-

та по награждаване на Американ-

ската гилдия на филмовите актьори,

от която и двамата си тръгнаха със

статуетки. Камерите уловиха как,

докатоАнистънизнасясвоятаблаго-

дарствена реч, Пит я гледа с широка

усмивка зад сцената.
Читател на 1 г. има

библиотеката в Търново

Само на 1 годинка е най-малкият чи-

тател на регионалната библиотека

“П. Р. Славейков” във Велико Търно-

во, съобщи в. “Борба”. Момиченцето

е записано заедно с по-голямата си

сестра и майка им чрез опцията “Се-

мейна карта” в детския отдел на фи-

лиал “Славейче”. С него децата до

7-годишна възраст, които са влезли

в читалните през 2019 г., са 2005.

Най-възрастният читател пък е мъж

на 91 години и е редовен посетител

на отдел “Изкуство”, показва стати-

стиката на библиотеката. “Старо-

гръцкилегендиимитове”наНиколай

Кун, “Похитителят на мълнии” от Рик

Риърдън и “Приказки по телефона”

на Джани Родари са сред най-често

заеманите книги за 2019 г.

Е дна мила честитка за

рожден ден се появи

преди няколко месеца на

най-четената страница в “24

часа” - “Оживление”. Напи-

сана от момиче, влюбено в

своето момче. Момчето -

млад офицер от Българската

армия, нямаше как да види

сърдечния поздрав, тъй като

в този момент беше на да-

лечна задгранична мисия.

Любимата му обаче беше

помислила за всичко - снима

с телефона си вестникарска-

та страница и му я прати, а

вестника запази вкъщи до

завръщането му.
Такава е истинската лю-

14 февруари идва!

Вместо букет кажи на

целия свят, че я обичаш

бов - иска ти се целият свят

да научи колко много го/я

обичаш. С “24 часа” и това е

възможно, още повече че

идва добър повод - 14 фе-

вруари, денят на влюбените.

Вместо човек да се чуди

какъв подарък ще зарадва

половинката му, може про-

сто да є се обясни в любов,

да є напише, че я обича. И

да го направи така, че всич-

ки да видят - на легендарна-

та последна страница на “24

часа”. Струва колкото един

немного голям букет, но

ефектът е поразителен. И

най-важното - написаното

във вестника остава за цял

живот. След време ще изва-

дите пожълтелите страници

и ще покажете на внуците

си колко трайна е любовта

ви. (24 часа)

Тази година може да се обяс-

ните в любов на любимия

човек на легендарната по-

следна страница на “24 часа”.
СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

СМЯХ
Любим виц на

Венци Мартинов
- След 800 метра за-

вийте надясно.
- След 600 метра завийте наляво.

- Отслабнете с 10 килограма.

- Иване, не съм тъпа! Различавам

гласа ти от гласа на навигацията.

За повече информация  
се обадете  
на телефони:

или пишете на имейли:
dvladimirova@vgb.bg, bdimova@vgb.bg, divanova@vgb.bg

02 942 21 47  
02 942 21 46  
02 942 22 61


