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Защо метаболитният синдром не е болест, но пък се лекува до живот?

Есента „атакува“ и стомаха
Колко време отнема адаптацията и как да преминем през нея?  

Ексклузивно
Среща със „Златния цигулар на България“ Свет Радославов 

Съвет на експерта
Червеният вятър „обича“ диабетиците

Инициативи
„Приятели, помагайте – Лео Кадели“

Туризъм
Сандански - слънчевият рай за белите дробове

акцент
Шафранът – безценната подправка

Световният ден за 
защита на животните

Екипът на BETTY
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Световният ден за защита на животните – 4 октомври, се отбелязва от 
1931 г. след решение, взето на международния конгрес на Движението за 
защита на природата във Флоренция, Италия. 
Целта е да се обърне по-специално внимание към необходимостта от опаз-
ване на средата, която обитават животните, както и към повишаване на 
активните дейности в тяхна защита. Датата не е избрана случайно – свър-
зана е с католическия празник, посветен на св. Франциск – покровител на 
животните и природата. 
В света има над 40 000 застрашени вида, сред които големите панди, ти-
грите, морските костенурки, големите примати, слоновете и носорозите.
Според Комитета на ООН за защита на животните и природата поне 100 
вида животни изчезват всеки ден заради бракониерството.
На тази дата организации и любители на животните от цял свят се обеди-
няват, за да насочат вниманието на обществото към необходимостта за 
по-хуманно и отговорно отношение към животните.
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Тромбоемболия – 
профилакТика и превенция
 С ърдечносъдовите заболявания, причинява-

щи тромбоемболия, са най-честата причина за 
смъртност в световен мащаб. Такива са инсултът 

(мозъчен удар), инфарктът на миокарда (сърдечен удар), 
дълбоката венозна тромбоза, белодробната емболия и др. 
Общото при всички тях е въздействието им върху кръ-
воносните съдове, които се запушват в резултат на об-
разуване на тромби. Образувалите се тромби водят до 
намаляване или спиране на кръвоснабдяването на органи-
те и тъканите в човешкото тяло, което от своя страна 
нарушава функцията и структурата им.
Основни фактори, влияещи за появата и развитието на 
такива заболявания, са: тютюнопушене, алкохол, затлъс-
тяване, заседнал начин на живот, нередовно хранене и 
стрес. Може да се каже, че нездравословният начин на 
живот все повече пуска корени в модерното общество и 
почти всеки от нас разпознава рисковите фактори в об-

кръжението си.
Съвременната медицина предлага ефикасна профилактика. 
През последното десетилетие на пациентите от всички 
рискови групи се препоръчва приемът на ацетилсалицило-
ва киселина в ниски дози веднъж дневно, като превантив-
но средство срещу различните тромбоемболични заболя-
вания. 
Консултацията с лекар преди началото на терапията е за-
дължителна.
Кардиопирин е лекарство, предназначено специално за 
профилактика на сърдечносъдови заболявания. Продук-
тът намалява възможността за запушване на кръвонос-
ните съдове - основната причина за инфаркт и инсулт. 
Всяка таблтка има специална обвивка с цел да не дразни 
стомашната лигавица и е удобно дозирана: една таблетка 
100 mg ацетилсалицилова киселина за еднократен дневен 
прием.
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Бреме. Стигма. Затвор. Болест. 
Да, килограмите са всичко това. 
А битката с тях често е изтощи-
телна, самотна и неравна. И не се 
печели с глад. Кога килограмите се 
превръщат в диагноза? И защо ме-
таболитният синдром не е болест, 
но пък се лекува до живот? Разго-
варяме с ендокринолога д-р Ивайло 
Богомилов. Завършилият с отличие 
през 2016 г. млад лекар е специали-
зирал „Ендокринология и болести на 
обмяната“ в едноименната клини-
ка на Военномедицинска академия 
(ВМА) в столицата и е докторант 

в катедра Фармакология и токсикология на Медицински универси-
тет-София. Днес д-р Богомилов е част от екипа на МЦ „Св. Георги 
Софийски“-ДКЦ-ВМА-София и МЦ „Каса Медика“. През годините е 
председател на Асоциацията на обединените европейски студен-
ти (AEGEE-Sofia) и зам.-председател на Национален младежки форум. 
През 2019-а става ръководител на доброволците във ВМА, помага-
щи за овладяване на пандемията от COVID-19. От 2021 г. е зам.-пред-
седател на младежката секция на Столичната колегия към БЛС.

„метаболитният синдром е съвкупност от взаимосвързани при-
знаци и болестни състояния, които поради ясната си връзка с ме-
таболизма – са обединени под една обща „шапка“. Дали сам по себе 
си може да се нарече болест? Според класическото медицинско 
определение – не.  метаболитният синдром е състояние, което 
увеличава риска от развитие на захарен диабет и сърдечносъдо-
ви заболявания – водещи причини за влошено качество на живот и 
смъртност в българия“, разяснява д-р Ивайло богомилов. 
Кога светва „червената лампичКа“?
Как се изявява метаболитният синдром и кои са типичните му бе-
лези? Д-р богомилов припомня, че през 2010 г. работна група към 
българския институт „метаболитен синдром” (бИмС) е изготви-
ла национален консенсус, който предлага следните критерии за 
поставяне на диагнозата, които следват и световните препо-
ръки:   
- Повишена обиколка на талията – за мъже ≥ 94 cm, за жени ≥ 80 cm.
- Повишени нива на триглицеридите ≥ 1.7 mmol/l или прием на ме-
дикаменти за повишени триглицериди. 
- намалени нива на HDL-холестерола – по-малко от 1,0 mmol/l за 
мъже и по-малко от 1,3 mmol/l за жени или прием на медикаменти за 
намалено ниво на HDL-холестерола. 
- Повишено артериално налягане – систолно ≥ 130 mmHg и/или 
диастолно ≥ 85 mmHg, или прием на антихипертензивни медика-
менти при анамнеза за хипертония. 
- Повишена плазмена глюкоза на гладно ≥ 5.6 mmol/l или прием на 
медикаменти за хипергликемия.  
„Според бИмС се изисква наличието на поне 3 от горепосочени-
те критерии, за да се приеме наличие на метаболитен синдром“, 
уточнява ендокринологът.  
и стигмата забавя лечението
Д-р богомилов коментира и кои са задължителните диагностични 
процедури при пациенти с един или няколко от компонентите на 
метаболитния синдром, а именно:   
Физикален преглед: измерване на ръст, тегло, обиколка на талия-
та; изчисляване на bMI и  HOMA индекс.
Измерване на лабораторни показатели: СУе, ПКК, кръвна захар 
на гладно, оГтт с изследване на инсулинови нива, липиден профил 
(tChol, LDL, HDL, tG), креатинин, пикочна киселина, трансаминази 
(ASAt, ALAt); електролити (K, Na); обща урина. При захарен диабет 

тип 2:  КЗП; нва1с; CRP; микроалбуминурия + горепосочените ру-
тинни биохимични показатели.
„За реалната практика е важно всеки пациент с данни за високо-
степенно затлъстяване, рязко наддаване на телесно тегло през 
последните няколко месеца/години, данни за синдром на поликис-
тозните яйчници при жени, еректилна дисфункция при мъже или 
при гранични стойности на кръвната захар на гладно, ранна ес-
енциална хипертония или дислипидемия да се насоча към специа-
лист“, подчертава специалистът от мЦ „Св. Георги Софийски“ 
и „Каса медика“. „разбира се, поради високата честота на тези 
заболявания и стигмата, че затлъстяването е единствено и само 
по вина на пациента, късно се диагностицират хората с мета-
болитен синдром и късно започва тяхното лечение“, откровен е 
ендокринологът.
бъдете нащреК при диабет в рода
Д-р богомилов обръща специално внимание на хората, които са с 
най-сериозен риск от развитие на синдрома. „Пациентите с ясна 
фамилна анамнеза за диабет тип 2 (известен сред обществото 
като „възрастов тип“ или „инсулинонезависим“) са сред онези, 
които следва да проверяват поне веднъж всяка година своята 
кръвна захар и да се изследват за метаболитен синдром. Същото 
важи за хората с данни за ранна есенциална артериална хиперто-
ния и дислипидемия“, подчертава ендокринологът. „Жените с ге-
стационен диабет или със синдром на поликистозни яйчници също 
трябва да бъдат взети под внимание, когато се говори за про-
филактика и ранно диагностициране. накрая, но не на последно 
място, пациентите със затлъстяване са тези, които трябва да 
бъдат в групата, която да се наблюдава от медицинските спе-
циалисти и при която да се търсят критериите за метаболитен 
синдром“, убеден е младият специалист. 
поразява „от глава до пети“
Какви усложнения води след себе си синдромът? „В своето оп-
ределение той включва възможност за диабет тип 2 и сърдеч-
нoсъдово заболяване – артериална хипертония, като част от 
критериите за него. Въпросът е, че всички тези заболявания, 
комбинирани в една обща основа, наречена „метаболитен синд-
ром“, определят големия риск от тежко протичащ диабет тип 2 
и повишен риск за големи сърдечносъдови инциденти – инфаркт, 
инсулт или периферна сърдечносъдова болест“, алармира д-р 
богомилов. ендокринологът допълва, че не бива да се подценява 
и заплахата за малките кръвоносни съдове, периферните нерви, 
опасността от засягане на очите, развитие на сънна апнея, став-
ни и психични проблеми, онкологични заболявания и много други бо-
лести. „Всичко това води до влошаване в качеството и продъл-
жителността на живот на пациентите с метаболитен синдром“, 
изтъква специалистът.
Хигиена на Хранене вместо „вечна диета“
ако килограмите са болест, то гладът ли е лекарството за нея? 
„Със сигурност правилният диетичен и физически режим е от 
ключово значение. Големият проблем идва оттам, че редукцията 
на телесното тегло става изключително сложен и многопластов 
процес. Самото затлъстяване и метаболитният синдром проме-
нят множество метаболитни процеси в организма. а когато тези 
нарушения се явят още в детска възраст, това става изключи-
телно труден за лечение и контролиране проблем“, споделя оп-
ита си д-р богомилов. „Именно по тази причина всички световни 
медицински организации, занимаващи се със затлъстяване, го оп-
ределят като хронична болест със своите дългосрочни послед-
ствия за организма. Веднъж отключила се, тя следва да се лекува 
за цял живот“, признава ендокринологът. „Затова трябва да си 
дадем сметка, че строгите диети нямат особен ефект, а дори 
в някои случаи вредят повече, т.е. първоначалната редукция на 
килограми често се възвръща, а дори понякога се качва и допълни-

текст: д-р ивайло богомилов, ендокринолог в мЦ „Св. Георги Софийски"- ДКЦ-Вма-София и мЦ „Каса медика"
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телно. Част от популярните днес хранителни режими, особено 
високомазните, водят до бърза редукция на тегло за сметка на 
влошаване на бъбречната функция, липидния метаболизъм и изра-
зен йо-йо ефект в бъдеще“, не крие специалистът. 
„Истината е, че няма вечна диета – има хигиена на хранене и 
хранителен режим, които би следвало да се спазват до живот. 
Най-простите съвети, като това храната да бъде балансирана, 
без добавени трансаминни маслени киселини или рафинирани за-
хари (които изобилстват в бързите закуски и сладките изделия 
и чипсове в магазините), са един от най-важните; хранене три 
пъти на ден със задължителна закуска, балансиран обяд и ранна 
вечеря – са разковничето за добър метаболизъм и поддържане 
на адекватно тегло“, подчертава д-р Богомилов.
Пандемията на новия век
„За съжаление, при нито едно заболяване не е измислено „въл-
шебно хапче“ или „вълшебен медикамент“ – ако хората бяха ед-
накви, медицината щеше да е наука, а не изкуство. Това, което 
обаче се промени като перспектива през последните години, е 
осъзнаването, че затлъстяването и метаболитният синдром 
са хронични заболявания, влошаващи качество на живот на ми-
лиони хора в световен мащаб. Това влошено качество на живота 
води до огромни разходи на ниво здравни и социални системи, 
поради което през последните години все по-усилено се раз-
работват достатъчно безопасни медикаменти за лечение на 
тези заболявания“, коментира ендокринологът. „Ако говорим за 
затлъстяване, в световен мащаб навлизат все по-нови и нови 
препарати с добър ефект и относително малък брой странични 
ефекти. Медикаменти, които помагат на пациентите да прео-
долеят онзи порочен кръг на метаболитна декомпенсация, който 
се е случил в годините назад, и да успеят и със собствени усилия 
да редуцират тегло и да постигнат балансиран режим на хра-
нене“, дава надежда специалистът. „Разбира се, тази редукция 
на тегло помага и на хората с разгърнат метаболитен синдром, 
но при тях е важен и контролът на останалите рискови факто-
ри като дислипидемия, хипертония, нарушена гликемия. Именно 
поради това е важно всеки пациент да бъде оценен комплексно 
и да бъде лекува правилно със съвременните възможности на 
медицината“, категоричен е ендокринологът. „Все пак не бива 
да се забравя, че затлъстяването и метаболитният синдром са 
хронични заболявания и дори да не са пандемията на XX век или 
да не се превърнат в тази на XXI век, те ще бъдат пандемията 
на новото столетие”, е посланието на д-р Ивайло Богомилов.

в „морето“ на бариатричната хирургия
„вълшебно хапче“ в битката с килограмите няма. но в послед-
ните години и „скалпелът“ дава шанс на част от пациентите 
да излязат от „омагьосания кръг“. „бариатричната хирургия е 
едно ново „море“, което тепърва ще навлиза в медицинското 
битие. най-просто, този тип лечение е за пациентите с ви-
сокостепенно затлъстяване с итм над 35 кг/м2 или при таки-
ва със затлъстяване и недобре контролирано придружаващо 
заболяване като артериална хипертония или захарен диабет 
въпреки адекватната и максимална терапия, която приемат 
за тях“, обяснява д-р ивайло богомилов. обикновено към опе-
рация се прибягва, когато всички други опити за отслабване 
или контрол на метаболитните и сърдечносъдовите заболя-
вания са били неуспешни. „ако се говори за редукция на те-
лесно тегло, бариатричната хирургия има изумителен ефект. 
Понякога за година могат да се свалят дори до 40-50 кг. След 
подобен тип интервенция пациентите често намаляват и 
броя на медикаментите, използвани за лечение на диабет или 
хипертония, като се вижда положителен ефект върху кар-
диометаболитния статус“, разкрива ендокринологът.
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„Гастроинтестиналният тракт се регули-
ра от собствена нервна система – енте-
ралната, която е изключително богата на 
рецептори и сложно устроена. Храносми-
лателната система е една от адаптивни-
те в организма, винаги реагира на промени 
във външната среда и участва в поддър-
жането на хомеостазата на вътрешната 
– осигуряването на баланс. Това са част 
от причините за повишената ú чувстви-
телност, особено при промени – било то 
от сезонен характер или други стресови 
ситуации“, разкрива д-р Гълъбина Хинкова. 
Храносмилането се забавя
„есента е преходен сезон, свързана е с 
промяна в менюто – от по-лека и богата 
на плодове и зеленчуци диета през лятото, 
към по-тежка, заради мазнините и проте-

ините през зимата. Като цяло по-мазните храни забавят храносмилател-
ния процес и консумацията им може да доведе до подуване на корема с 
чувство за тежест“, изтъква лекарката от Клиниката по гастроентеро-
логия на ВмА. И допълва, че смяната на сезоните може да се разглежда 
като вид стресова ситуация за организма. „Преходът от лятото към ес-
ента е труден по ред причини – промяна във времето, обостряне на при-
дружаващи заболявания от страна на дихателната и сърдечносъдовата 
система, преминаване от един вид храна към друг, приключване на летни-
те отпуски, стартиране на учебната година и т.н. Всички тези фактори 
могат да се отразят неблагоприятно на храносмилателната система“, не 
крие д-р Хинкова. 
адаптацията отнема до месец
Ключът към доброто здраве и тонус се „крие“ и в стомаха. Защо? „Голяма 
част от клетките на имунната система са представени в лигавиците на 
гастроинтестиналния тракт и дихателната система. При преходните 
сезони – като пролет и есен – в околната среда се освобождават мно-
го алергени. Те стимулират имунната ни система, а прекомерната сти-
мулация води до дисбаланс и може също да има негативен ефект върху 
гастроинтестиналния тракт. макар и склонна към адаптация в широки 
граници, храносмилателната система има нужда от време за напасване за 
оптимална работа в нови условия – обикновено това отнема около 15 дни 
до месец“, уточнява младата лекарка.
оплакванията – от киселини до запек
При смяната на сезоните най-често срещаните оплаквания от страна на 
храносмилателната система са т.нар. горно и долно диспептични – кисе-
лини, оригване, гадене, болки, тежест и дискомфорт, особено след нах-
ранване, подуване на корема с повишено газообразуване, запек или диария, 
обяснява д-р Хинкова. „Разбира се, по-предразположени към обостряне 
на симптомите са пациентите с хронични заболявания – хроничен гас-
трит, гастроезофагеална рефлуксна болест, язвена болест, синдром на 

раздразненото дебело черво, дивертикулоза и др. Затова те трябва да 
бъдат особено внимателни и да избягват храни, които биха могли да за-
дълбочат оплакванията им“, напомня лекарката от ВмА. И бърза да допъл-
ни, че периодични проблеми се срещат дори при хора със „здрав стомах“ 
– дискомфортът при тях обаче обикновено „отшумява“ бързо и не налага 
продължително лечение. 
избягвайте домати, шоколад и подправки
Какъв трябва да е диетичният режим, за да е плавен преходът и да се „ту-
шира” обострянето на стомашните проблеми? „При преминаването към 
по-студената зима организмът ни има нужда по-малко от сурови храни, а 
в по-голяма степен от готвени топли ястия. най-добрите начини за при-
готвянето им са варенето и печенето, препоръчва се избягване на пър-
женето“, коментира д-р Хинкова. съветът ú е в периода на адаптация на 
организма да се избягват храни, които водят до киселини и дискомфорт 
– домати, цитрусови плодове, мазни храни, шоколад, подправки и др. „До 
голяма степен диетата на всеки човек обаче трябва да бъде съобразена 
със собствените му нужди. Често самите пациенти знаят от опит кои 
храни предизвикват гастроинтестинален дискомфорт при тях и ги избяг-
ват. освен това простото правило за консумация на малко количество 
храна, разделена на няколко приема през деня, както и изграждане на режим 
за хранене в определени часове, включително избягване на късната вече-
ря, може да има благоприятен ефект“, уточнява лекарката от Клиниката 
по гастроентерология.
Фибрите – „приятел“ и „враг“
Кафето и алкохолът също „затормозяват“ адаптацията на стомаха. „При 
всеки сезон е силно препоръчително още да се избягват полуфабрика-
тите, богатите на фруктоза сиропи, газираните напитки и тези с до-
бавена захар. особено негативно влияние оказват храните, съдържащи 
транс-мастни киселини – приготвени с частично хидрогенирани расти-
телни масла – чипсове и снаксове, бисквитки, вафли, тестени закуски и 
др.“, подчертава д-р Хинкова. И препоръчва да се възползваме от „ще-
дростта“ на есента, която предлага изобилие от пресни и полезни се-
зонни продукти. „Кореноплодните зеленчуци, например като червено 
цвекло, моркови, зеле, целина, пащърнак, обикновени и сладки картофи са 
ценен източник на фибри, витамини и минерали, но някои от тях се оказват 
трудни за храносмилане поради високото съдържание на целулоза. Зато-
ва за хора, склонни към подуване на корема, се препоръчва да ги избягват 
наред с бобовите или да ги консумират в неголеми количества“, изтъква 
д-р Хинкова.
праз, тиква и каФяв ориз – „суперХраните“ на сезона
А кои са „суперхраните“ на сезона? „Вероятно едни от най-популярните 
плодове през есента са ябълките и крушите – пресни или приготвени под 
различни форми, те са източник на фибри и пектин. стимулират перис-
талтиката, съдържат и витамин с, който подпомага добрата работа 
на имунната система. Тиквата е любим продукт за готвене през есента 
– източник на витамин А, също оказващ благоприятен ефект върху имун-
ната система и зрението, както и на магнезий, който участва във функ-
ционирането на мускулите и нервната система, подпомага регулирането 

Текст: д-р гълъбина Хинкова, 
лекар от екипа на 

Клиниката по гастроентерология 
на ВмА-софия

Есента „атакува“ 
и стомаха
Есента „атакува“ 
и стомаха

Тежка е раздялата с лятото. При това – 
съвсем буквално – поне за храносмилател-

ната ни система. Защо стомахът е особено 
чувствителен през есента? Как реагира на 
смяната на сезоните? Колко време отнема 

адаптацията и как да преминем през нея 
плавно и безболезнено? Попитахме д-р 

Гълъбина Хинкова, която е част от екипа на 
Клиниката по гастроентерология на Воен-

номедицинска академия (ВМА) в София. 



който предизвиква ефекти, подобни на алергични реакции. Много малък е 
рискът от развитие на инфекциозно заболяване на фона на прием на проби-
отици, като по-предразположени са имунокомпрометираните пациенти“, 
предупреждава д-р Хинкова. Коварни са и медикаментите за овладяване на 
киселините, които редица пациенти си „предписват сами“. „Инхибиторите 
на протонната помпа (ИПП) при продължителен прием могат да доведат 
до нарушено усвояване на витамин В 12 и витамин С, както и на желязо, 
калций и магнезий. Дефицитът на тези витамини и минерали може да прово-
кира остеопороза и анемия. Продължителната употреба на ИПП също така 
е свързана с повишен риск от развитие на инфекции на дихателната, от-
делителната и храносмилателната система“, алармира лекарката от ВМА.
Забравете За содата бикарбонат
„Бабините рецепти“ също не са безобидни. „От народната медицина чес-
то прилагана е содата бикарбонат (сода за хляб) за повлияване на оплак-
ванията от киселини – действително ефектът ú е бърз, но в резултат на 
приема ú компенсаторно се усилва стомашната солнокиселинна секреция 
след първоначалното неутрализиране на киселинната среда, следовател-
но след преминаване на ефекта на содата оплакванията могат дори да се 
задълбочат и влошат“, предупреждава д-р Хинкова. „Като всяко лечение, 
недостатъчно добре съобразено със състоянието на пациента, само-
лечението крие риск от влошаване на оплакванията, прогресия на под-
лежащата патология, която остава неразпозната и неуточнена, проява на 
нежеланите ефекти на приеманите медикаменти и др. Добре е преди за-
почване на всяко лечение, макар и на пръв поглед „безобидно“, да се направи 
консултация със специалист“, категорична е младата лекарка.
Хранете се като японците
На финала д-р Хинкова дава своята рецепта за ефективна превенция на за-
боляванията на храносмилателната система. „Златно правило на японците 
за по-дълъг и здравословен живот е човек да става 80% заситен от маса-
та. Не просто количеството, а качеството на храната също е от изклю-
чителна важност. Трябва да се набляга на меню, богато на сезонни плодове 
и зеленчуци, фибри, пълнозърнести храни, риба, полезни мазнини и протеини. 
Нездравословната диета води до повишен риск от развитие на метаболи-
тен синдром, заболявания на сърдечносъдовата и ендокринната система, 
чернодробна стеатоза, свързва се и с повишен риск от развитие на някои 
злокачествени заболявания като карцином на дебело черво, стомах, черен 
дроб и др.“, подчертава д-р Хинкова. 

на кръвната захар и артериалното налягане. Празът съдържа флавоноиди 
(антиоксиданти), които имат протективен ефект върху сърдечносъдо-
вата система, а също така притежава противовъзпалителни свойства. 
Пълнозърнестите храни като кафяв ориз, киноа, просо и ечемик също са 
източници на фибри, както и на желязо, витамини от група В и антиокси-
дантния витамин Е“, подробно разкрива полезните свойства на сезонни-
те продукти младата лекарка.
поне 30 минути спорт дневно
„Адаптацията на гастроинтестиналния тракт към храносмилане на 
по-тежки, мазни и богати на протеини храни се осигурява именно от се-
зонните плодове и зеленчуци. Те подпомагат и дейността на други сис-
теми в организма за прехода към зимата, стимулират имунната система 
и я подготвят за борбата със сезонните инфекциозни причинители“, под-
чертава д-р Хинкова. Но не пропуска да напомни, че балансираната диета 
трябва да върви „ръка за ръка“ с подходящ двигателен режим. „Обикнове-
но през есента и зимата намалява нивото на физическа активност, което 
може да доведе до реакции и от страна на гастроинтестиналния тракт. 
При редовни натоварвания и поне 30 минути аеробни упражнения на ден 
се подобрява работата на храносмилателната система. Поддържането 
на физически тонус може да подпомогне прехода през есента“, убедена е 
лекарката от ВМА. 
кога да търсим гастроентеролог?
Д-р Хинкова признава, че макар по правило стомахът да се адаптира за 
около месец, всеки организъм реагира на смяната на сезоните индивиду-
ално. „Ако оплакванията продължават дълго време или се задълбочават, 
е добре да се потърси лекарска помощ. Симптоми като упорито гадене 
и повръщане, загуба на апетит и редукция на телесно тегло, редуване на 
запек с диарийни изхождания, наличие на патологични примеси на кръв и слуз 
в изпражненията, значителна коремна болка, фебрилитет или пожълтяване 
на кожа и склери са сериозни и не бива да бъдат неглижирани“, категорич-
на е младата лекарка от екипа на Клиниката по гастроентерология. Като 
подчертава – самолечението крие редица рискове. 
пробиотиците не са панацея
„Продължителната употреба на пробиотици например, особено в по-го-
леми количества, може да доведе до повишено газообразуване и подуване 
на корема. Макар и рядко е възможно пробиотичните бактерии да предиз-
викат повишено образуване на биогенни амини, включително хистамин, 
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Свет Радославов е уникалният българ-
ски музикант, който придружава из-
пълненията си на електрическа цигул-
ка с танц. Под звуците и оживява по 
неочакван начин и магията на българ-
ската музика. Признат по цял свят, 
високо оценен от грандиозното шоу 
America's Got Talent!, Свет е обичан и 
в родината си, която не спира да носи 
в сърцето си на хиляди километри  
разстояние. 

'
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Пътят на Светлин невинаги е бил лек, но винаги е бил озаряван 
от музиката, а верен приятел му е цигулката. Тя му дава сти-
мул да преодолее рядък рак на мозъка, с който го диагности-
цират през 2016 г. След 4-часовата операция Свет няма тър-
пение да свири отново и още на следващия ден излиза пред 
болницата Strong Memorial Hospital, за да изпълни Let it be на The 
Beatles. Видеото му е гледано от милиони, а ABC World News 
прави материал за неговата история и сила на духа. Свет 
свири със суперзвезди като Джейми Фокс, Кание Уест, Шакил 
О‘Нийл и Джей Зи, непрекъснато е на турнета, посещава дет-
ски болници и изпълнява представления за децата. След учас-
тието му в „България търси талант“ започват да го наричат 
„Златният цигулар на България“. Това лято Свет направи дъл-
го турне из цялата ни страна. „Толкова хора, които уважават 
това, което правя! Толкова много хора ме познават тук! Те за 
мен са много специални. Аз съм свикнал в Щатите никой да не 
ме познава, във всеки щат съм пред публика, която не позна-
вам. Докато в България ме спират на улицата, поздравяват ме, 
радват ми се. Това за мен е голяма чест!“. Музиката го свърз-
ва и с неговата годеница Беатрис Минева. Запознават се на 
сцената като изпълнители на концерт в Чикаго. „Направихме 
едно шоу на „Катерино моме“. Тя танцуваше зад мен заедно с 
няколко момичета, а аз бях цигуларят.“ Бети също започва в 
хип-хопа, днес преподава в нейна детска школа за танци. Този 
октомври двамата очакват първата си рожба.

Свет, с какво Ви привлече цигулката още толкова малък, 
само на 4 години?
Чудното нещо е, че съм бил привлечен от музиката още като 
бебе. Започнах да свиря на пиано на 3 години, на 4 хванах цигул-
ката за първи път. На 6 години правех концерти, на 7 се явих 
на трети национален конкурс за деца в Благоевград и спече-
лих второ място, на 8 пак се явих. Цигулката ми създаде дис-
циплина, свирех по 4 часа на ден. Казват, че тя е най-трудни-
ят инструмент и се иска много прецизност да извличаш тези 
красиви звуци от нея. Докато стигнеш дотам, трябва да има 
доста „скърцане“…

Наистина ли цигулката Ви е спасявала в трудни моменти?
Да. Имал съм много трудни моменти. Когато емигрирахме в 
Щатите, аз бях малък, 11-годишен, и когато дойдохме, нямах 
никакви приятели тук. Английският ми много куцаше, в учили-
ще не разбирах много неща, но когато свирех на цигулка, се 
чувствах много сигурен в себе си. Първата година в Щатите 
живяхме в дом за майки и деца. Някои от лелките в този дом 
чуха как свиря на цигулка и ми казаха за едно музикално учили-
ще тук, Eastman School of Music, на второ място в Щатите за 
музика. Отидох, свирих пред професора и веднага ми дадоха 
стипендия да уча там и да се развивам. Това беше един от 
моментите, в който чувствах, че цигулката ме спасява. 

В едно интервю за сп. Betty Моята аптека преди години Го-
ран Брегович каза, че талантът извира от корените. Съгла-
сен ли сте с него?

Абсолютно! Тази любов към твоите корени те „дърпа“ да се 
развиваш. Когато дойдох в Щатите, имах от детството 
детските песнички, песните, които съм гледал по телевизия-
та. Тези неща останаха с мен. Израствайки тук, започнах да се 
развивам в хип-хопа, защото това ми беше много интересно, 
но българската музика ме влечеше и аз винаги съм се чудел 
как да я комбинирам с хип-хопа. Дядо ми ми изпращаше много 
касетки с българска музика, с народни песни, хора, ръченици. 
И аз ги слушах постоянно. Нямах никакви български приятели 
покрай мен, никаква общност, това беше единственото бъл-
гарско нещо, което имах близо до себе си. Винаги, когато чуя 
хубава българска музика, тръпки ме побиват. Това си остава 
до живот. 

Като изпълнител как усещате вибрацията на българската 
музика? Има ли разлика в сравнение с изпълнението, напри-
мер на хип-хоп или на латино музика?
Има огромна разлика. Това наистина има връзка с корените, 
с моето ДНК. Но не само. Българските вибрации са мно-
го по-развити от другите. Виждам и други хора, които не 
са българи, как реагират на българската музика. Неслучайно 
българските мотиви се използват в цял свят. Сега е много 
модерно да се използват български хорове в хип-хопа, в раз-
лични филми, от всякакви режисьори и продуценти, защото 
виждат силата на тази вибрация. Нашите ритми като 7/8-ми 
са много по-различни от другите и се възприемат като нещо 
неразбираeмо, но като нещо велико от миналото. Когато 
свиря българска музика, чувствам как нашите предци гово-
рят чрез моята интерпретация. 

Орфей, който е лекувал с музиката на своята арфа, е роден 
по нашите земи. Има ли наистина лечебно въздействие му-
зиката?
Сто процента, бих казал дори и сто и петдесет процента! 
Аз съм пример за това. Боледувах от рак на мозъка и нещо-
то, което ми помогна да се спася, беше музиката. Помня, че 
след операцията ме лекуваха с химиотерапия, лъчева тера-
пия на мозъка, беше непоносимо. Единственото нещо, което 
ме държеше, беше музиката. Когато те облъчват с лазер в 
болницата сутринта, след това ти се повръща и ти става 
много лошо и това нещо ти се случва всеки ден, наистина е 
много тежко. Да мога да продължа да правя музика, да свиря 
пред хора – това ме караше да се лекувам. Бях в Бостън то-
гава, канеха ме на участия. Oблъчват ме в 7 часа сутринта, 
след това ми е лошо, но взимам цигулката и багажа, с гола гла-
ва, хващам самолета за Хюстън от Бостън, летя няколко часа 
и отивам да се явя пред хора и да свиря. Тогава, когато нямах 
толкова голямо самочувствие - да съм без коса, да съм с 8 
килограма по-малко, цигулката ме мотивираше, караше ме да 
изляза от визията, да имам муза да свиря. Когато се лекувах, 
бях в една детска болница. Исках да направя нещо мотиви-
ращо за тези дечица на малка възраст, на 4, на 6, на 7, с голи 
глави и силен дух. Беше Коледа и с брат ми Ясен отидохме 
до един музикален магазин и накупихме малки китари, отидох 
в болницата при децата и направих концерт за тях. Аз свирех 
на цигулка, а те дрънкаха на китарките и направихме няколко 
песни заедно. Исках да им дам мотивацията да продължат да 
се лекуват. Да видят как аз като тях, също с гола глава, пре-
живявам същото заедно с тях, но музиката ме кара да вървя 
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напред. Надявам се с брат 
ми да сме направили едно 
добро. 

Със сигурност е било ма-
гическо! 
Талантът е дар от Господ, 
но той е и отговорност 

към другите хора. Аз вярвам, че всеки човек има талант, обаче 
не всеки може да си го открие. И за тези хора, които не могат 
да си открият таланта, моята мисия е да дам моя талант, за 
да им дам малка мотивация да открият своя. 

Как се грижите за здравето и добрата си форма днес? И как-
во бихте посъветвали хората, които са с тежко заболяване?
Тялото трябва да се поддържа, но преди това трябва да се 
поддържа духът. Аз съм духовен човек и вярвам в енергия-
та около мен. Ние всички като същества сме проводници на 
енергия. Тренирам почти всеки ден и съм научил тялото си да 

действа на много високи обороти повече от обик-
новено. В гимназията се научих да играя американски 
футбол, но бях най-малкият от отбора като българин 
сред всички черни и латиноси, които са гиганти. Тряб-
ваше да си намеря моето, което да бъде уникално. И 
моето беше скорост. Аз бях най-бързият. Не е лесно, 
но се научих да тичам продължително и бързо, помог-
на ми дисциплината от музиката. Тичането подобрява 
метаболизма, кръвообращението, мозъкът се орося-
ва и се стимулира креативното мислене. Тичането ми 
помогна да изхвърлям токсините от тялото си. То из-
исква постоянство и упоритост. Важно е да си сред 
природа, дървета, да ходиш бос по тревата, да по-
чувстваш земята, магнитното поле на земята, в пети-
те си. И това, заедно с дишането и медитацията, ти 
помага да излезе адреналинът от тялото ти. Вярвам, 
че това ме е спасило от рака. Вече 6 години съм чист 
от болестта, от лечението. Този адреналин, изниквай-
ки от мене ми помага и при свиренето на цигулка. Ние 
сме същества, способни да привличаме енергия от 
вселената, от земята, от тревата, от дърветата, 
от природата, от кислорода, от другите хора. Като 
се научим да изхвърляме адреналина от тялото си, ние 
пречистваме нашите тела и души. Важно е също да из-
чистиш съзнанието си, да мислиш в позитивен вари-
ант. Когато мислиш позитивно, ти привличаш хубаво-
то към теб. Сигурен съм, че тези неща са ми помогнали 
да оцелея и да имам втори шанс за живот. 

Има ли разлика в начина, по който Ви посреща българ-
ската публика в сравнение с американската?
Да. Неслучайно ние, българите, играем хорá. Защото, 
като играеш хоро, ти се синхронизираш на една и съща 
вълна с много хора и вибрацията и енергията става 
по- голяма и по-голяма, ти се чувстваш зареден. Ко-
гато свиря пред българи, усещам тази синхронизация, 
хората вибрират по-еднакво. И уважават повече са-
мия инструмент, отколкото американците. Цигулката 

в България много се уважава, самата мелодия на инструмен-
та. В Щатите повече се уважава езикът, текстът в една пе-
сен. А в България мелодията е на първо място. И мелодията 
е като един цветен универсален език, който българите го 
чувстваме повече. И сме свикнали да сме задно, да сме едно 
племе, ние и на един концерт се обединяваме много по-силно, 
отколкото в Америка. Триста и тридесет милиона от различ-
ни места на планетата и с различни визии не могат да се син-
хронизират по този начин. То се вижда и от начина на живот 
на американците – от вкъщи в колата, на работа, в колата, до 
магазина и от магазина до вкъщи. И нямаш тази близост един 
към друг, както в България. Един пример е баба ми Сминка, тя 
е на 83 години. Всеки ден ходи на пазара, общува с всички про-
давачи, познава ги по имена, познава семействата им, децата. 
Тя не спира да се свързва с хората и нейният живот е много 
по-одухотворен, отколкото на някой млад човек, който ра-
боти във финансовата индустрия в Америка. Всеки път, като 
се върна в България, ахвам и на прирoдата, на планините, на 
тази силна енергия. Всичко си имаме, виждам толкова възмож-
ности!
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Случвало ли ви Се е да Сравнява-
те тялото Си С това на медийните 

модели и да Се чувСтвате зле заради 
външния Си вид? миСлили ли Сте 

някога, че трябва да Свалите поне 
няколко килограма, за да 

изглеждате по-привлекателни?

по ирония на съдбата по-голямата част 
от медийните снимки, които изобразя-
ват хора с перфектни тела, са подобре-
ни. но тези кадри определят изисквания-
та ни към формата и размера на тялото. 
от телевизионни предавания до соци-
ални медийни платформи перфектното 
тяло се идеализира и смята за стандарт 
за красота. истината обаче е, че всеки е 
различен. всеки човек има уникално тяло и 
заслужава да бъде приеман добре въпреки 
или именно заради различията.

 Д а имате положителен образ на тя-
лото прави чудеса за психичното 
здраве, защото отделяте време 

да се грижите за себе си дори при стре-
сови ситуации и приемате, че човек не 
може да постигне 100% съвършенство. 
хората с по-високо самочувствие, които 
ценят себе си, владеят повече живота си, 
те имат реалистично разбиране за свои-
те слаби и силни страни, което им поз-
волява да са по-спокойни и по-успешни в 
работата, социалната среда и взаимоот-
ношенията.
хората, които обичат телата си, неза-
висимо от различията, са по-склонни да 
бъдат уверени и доволни от живота си. 
положителният образ на тялото означава 
да се чувствате комфортно с начина, по 
който изглеждате, да се храните здра-
вословно, за да задоволите нуждите на 
тялото, и да разбирате, че външният вид 
няма нищо общо със способностите или 
стойността, да поддържате реалистич-
ни очаквания и уважавате себе си, като по 
този начин повишавате самочувствието 
си.
Дори и да сте във форма, може да искате 
да сте по-здрави. Може би теглото ви е 
в нормални граници, но ви се иска да има-
те по-дълги крака, по-стройна фигура или 
повече мускули. Да обичаш тялото си не е 
лесно. Ето няколко идеи, за да започнете:
приемете тялото си. Всеки иска да бъде 

приет такъв, какъвто е. Това приемане за-
почва с вас. Вашето тяло е ваш приятел 
и го обичайте. Бъдете добри първо към 
себе си, за да ви последват и другите.
хвалете тялото си. Чудесен начин да 
повишите самочувствието си и да се  
отървете от негативната представа за 
тялото си е да хвалите положителните  
му аспекти като ръцете, косата, краката 
или очите си например.
хранете се здравословно. Да обичаш 
тялото си изисква да се грижиш за него.  
Здравословното хранене е първата 
стъпка към себеприемането и положи-
телния образ на тялото.
Утвърдете здравословни навици. Добри-
те навици не само правят чудеса за здра-
вето ви като цяло, но също така повиша-
ват самочувствието ви.
Не се доверявайте на образите от ме-
диите. представяйте си как изглеждат 
модните снимки преди да бъдат подо-
брени технологично.

Носете дрехи, които ви подхождат. избе-
рете нещо, което е удобно, кара ви да се 
чувствате добре и за което няма да ми-
слите, след като сте облечени.
ограничете контактите с негативни 
хора. Ако те засрамват тялото ви или са 
прекалено груби и критични, трябва да 
сте готови твърдо да им кажете за това 

как техните думи или поведение ви нара-
няват.
спрете да сравнявате. Всички наши тела 
са напълно различни и уникални, така че 
няма смисъл дори да се опитвате да се 
сравнявате.
Може никога да не сте харесвали тялото 
си или може да сте го харесвали, докато 
не се е променило след раждане, злопо-
лука или болест. Може да се почувства-
те нещастни, разочаровани, предадени, 
отвратени или ядосани. Ако  простите 
на тялото си, че не е „перфектно“, може 
да започнете да го приемате по-добре. 
Въпреки че сме заобиколени от послания 
за това как трябва да изглеждаме, колко 
трябва да тежим и в каква форма трябва 
да бъдем, не можем да постигнем физи-
ческо съвършенство. Можем обаче да се 
стремим да приемем и прегърнем телата 
си.
имате още истории, които да създавате и 
да се наслаждавате, а тялото, което има-
те днес, е това, което може да ви накара 
да започнете следващото приключение. 
Може да решите, че искате да направи-
те избор, който променя тялото ви, така 
че да е по-здраво или по-функционално, и 
това е добре. Но не отлагайте опитите 
си да приемете и прегърнете това, кое-
то сте в този момент. Направете избора 
да се видите: Вие сте красиви!

Обичам те, мое тяло!Текст: АнтоАнетА АтАнАсовА,  
фамилен психотерапевт



в света на 
професионалистите

Текст: оЛГа ГеорГиеВа
Снимки: Личен архиВ
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Проф. Любка Павлова Танчева е родена в София. Веднага след 
дипломирането си в Медицинска академия, София, работи 
една година по разпределение. След спечелен конкурс става 
асистент по лекарствена токсикология в катедрата по фар-
макология и токсикология на Фармацевтичния факултет, Со-
фия. Има богат педагогически стаж, участвала е в обучението 
на няколко поколения фармацевти.
В момента работи в Института по невробиология на БАН, къ-
дето продължава да подготвя млади специалисти, магистри 
и докторанти в областта на неврофармакологията и невро-
биологията. Занимава се предимно с изследователска работа, 
като проучва експериментално нови ефективни средства 
за борба с невродегенеративните заболявания, каквито са 
болестта на Алцхаймер и тази на Паркинсон. Изследва ком-
плексните механизми на тези заболявания и възможностите 
за тяхното повлияване. Специализирала е в Германия и Вели-
кобритания. След спечелен грант придобива  званието Уес-
тън професор на Вайцман институт за наука и  работи в гр. 
Реховот, Израел (2015-2016 г.). Има дългогодишни междуна-
родни сътрудничества с Израел (2004-2022), като ръководи 
няколко изследователски проекта с Еврейски университет, 
Университетска болница „Хадаса“ – Ерусалим, Университета 
в Тел Авив, Вайцман институт за наука. Председател  е на Ака-
демични приятели на Израел в България. Публикувала е над 130 
научни статии в престижни международни издания с висок им-
пакт фактор. Освен в експерименталната невробиология тя 
работи и практично в създаването на нови фармакологични аг-
енти за профилактика и терапия на когнитивните нарушения. 
Последният патентован продукт е иновативна комбинация 
от 7 натурални вещества срещу когнитивни нарушения, който 
е вече на пазара под името алвитек-комплекс. 

Проф. Танчева, какво Ви накара да се насочите към научната и 
изследователската работа в областта на токсикологията и 
невробиологията, а не към работа в медицинската практика?
интересът ми към науката е присъствал в живота ми още от 
дете.  още като ученичка в гимназията четях и колекционирах 
научнопопулярни списания. Това любопитство съм наследила 
от моя дядо – свещеник Тодор, който беше една енциклопе-
дична личност. имаше низ от случайности, които ми помогнаха 
да осъществя мечтата си. но сега осъзнавам, че не са били 
случайности, а това е бил моят път към призванието ми.  

Разкажете нещо за областта, в която работите.
невробиологията е една от най-бързо и динамично развива-
щите се области, особено в последните десетилетия, когато 
множество митове, в които сме вярвали, са развенчани. един 
от тях е този, че мозъчните клетки не се възстановяват. вече 
се знае, че процесът на регенериране на мозъчната тъкан и 
поява на нови неврони от стволови клетки е възможен. нарича 
се неврогенеза и дори може да бъде стимулиран чрез здраво-
словни навици и с фармакологична намеса. 
интересно е, че невропластичността и неврогенезата са 
контролирани от  един малък необикновен протеин, bDNF 
(brain-derived neurotrophic factor ), който стимулира мозъка да 
расте, да става по-голям, по-умен и по-здрав. bDNF е спе-
циален растежен хормон, предизвикващ растежа на милиони 
нови неврони, като трансформира собствените ни стволови 
клетки в нови здрави мозъчни клетки. 
За съжаление, bDNF намалява при стрес, безсъние, обездвиж-
ване, при повече захар в хранaта, при травми или когато си са-
мотен или тъжен. Той намалява драстично и с възрастта и при 
стареенето. 

Д-р Любка Танчева
професор на института по невробио-
логия, бан, София, професор на вайцман 
институт за наука, Израел

специаЛистите опредеЛят БоЛестта на аЛцхаймер като „епидемията на 
XXI Век“. тя  расте с уВеЛичаВане продъЛжитеЛността на жиВота, же-
ните БоЛедуВат окоЛо дВа пъти по-често от мъжете. очакВа се Броят 
на БоЛните да се утрои до 2050 Г. ефектиВно Лечение Все още няма, 
но учените не спират да откриВат детайЛи, които хВърЛят Все поВе-
че сВетЛина Върху тоВа хронично  неВродеГенератиВно  заБоЛяВане. 
срещаме Ви с един от тях, проф. д-р ЛюБка танчеВа.

НОВИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА 
БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР



Какво представлява болестта на Алцхаймер и по какво се раз-
личава от старческата деменция?
Болестта на Алцхаймер е най-често срещаната деменция и 
представлява прогресивно патологично състояние. Тя се раз-
личава от нормалното стареене при възрастните хора, голя-
мата част от които запазват своя ясен ум и добра памет. При 
болестта на Алцхаймер настъпват промени в паметта, мисле-
нето и поведението, което най-често се дължи на увреждане 
на мозъчните клетки и затруднената комуникация между тях. 
Основни признаци на деменция са: загуба на памет; трудност 
при изпълнение на обичайни задачи, нарушение в речта, прос-
транствена и времева дезориентация, загуба на способнос-
тта да запомниш отговора на поставен въпрос, премества-
не на предмети на необичайни места, постепенно забравяне 
имената на предметите и др. За съжаление нито една от на-
стоящите хипотези не може да обясни огромния обем данни 
за разнородните механизми на болестта на Алцхаймер, като 
досега са документирани над 36. И може би поради това над 
99% от основните изпитвания на лекарства срещу болестта 
на Алцхаймер се провалят – те са насочени само срещу един 
от въпросните механизми. 

Каква е целта на Вашите проекти и проучвания за Алцхайме-
ровата болест?
Проучваме защитните и терапевтичните ефекти на нови 
вещества от естествен и синтетичен произход. Някои от 
тези изследвани вещества са оригинални и не са докладвани 
досега в литературата – например антидементния ефект 
на растителния монотерпен миртенал и на неговите синте-
тични аналози. Установихме и нови обнадеждаващи резултати 
с новосинтезирани галантаминови производни, полифеноли и 
антиоксиданти. Понастоящем съм ръководител  на Работен 
пакет 4 към Национална научна програма на МОН „Иновативни 
нискотоксични биологично активни средства за прецизна ме-
дицина“ (БиоАктивМед). По тази програма във финалната й фаза 
подготвяме иновативни продукти за превенция и терапия на 
невродегенеративните заболявания.

Какво ново открихте с Вашия екип?
Съвременното разбиране за болестта на Алцхаймер е, че тя 
е  многофакторно заболяване с комплексна етиология. Поради 
това то не може да бъде повлияно от едно-единствено въл-
шебно хапче, притежаващо един или два механизма на действие. 

Ако можем да оприличим множеството механизми на болес-
тта на Алцхаймер с дупки в покрива на една къща, то колко-
то повече дупки мишени запълним, толкова по ефективно ще 
предпазим дома от наводнение. Прилагането на вещества с 
комбинирани механизми на действие, каквито са природните 
продукти, е обект на изследователските проекти, по кои-
то работим напоследък. Те имат за цел не само разкриване-
то на нови механизми на заболяването, но също създаване на 
нови фармакологични агенти за превенцията и терапията на 
болестта на Алцхаймер. Вече имаме 3 патента и подготвяме 
нови. Един от продуктите ни, резултат от дългогодишните 
изследвания на нашия екип върху невродегенеративните про-
цеси, вече е завършен. Съвместно с изследователския екип на 
НАТСТИМ ЕООД ние създадохме нова иновативна комбинация 
от 7 натурални вещества за подкрепа на менталното здраве 
под името алвитек-комплекс (www.natstim.eu) със слоган ЗА-
ЩИТИ МОЗЪКА - ЗАПАЗИ УМА! Препаратът е особено ефекти-
вен при познавателни и паметови нарушения, деменция, мозъч-
ни травми и невродегенеративни нарушения. Предклиничните 
изследвания вече са завършени и резултатите са изключител-
но обнадеждаващи. 



Биофлорa Синбиотик – с пребиотик Пектин
Допринася за нормална чревна среда и 
стомашно-чревен комфорт, за нормална 
перисталтика и 
за силна имунна 
система.

Биофлора   
20 капсули

Ензи-мил 
60 таблетки

Ензи-Мил – седемте най-важни храносмилателни 
ензима за добро храносмилане, лекота и стомашен 
комфорт. 

препоръка на сезона

Мощна, съвременна, оптимизирана формула 
за имунната и дихателната система. Срещу 
най-голям брой вируси!
l Допринася за нормалния 
функционален клетъчен и 
хуморален имунитет.
l Благоприятства 
естествените имунни 
функции и дейността на 
Т-клетките.

Иновирон   
425 mg х 20 капсули

Бейбикап
5 ml x 10 ампули

Комплексна грижа 
за бебета, деца 
и възрастни. 
Стерилен разтвор 
за хигиена и 
почистване на носа 
и очите, подходящ 
за инхалации. 
Удобна и 
икономична 
опаковка за 
ежедневна 
употреба.



Продуктите, отбелязани като ОТС, са лекарствени продукти без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката.

Прим ойл
500 mg х 100 капсули

Благоприятства функциите 
на сърдечносъдовата, 
ендокринна и полова 
системи. Подобрява 
състоянието на кожата, 
предменструалния синдром, 
симптомите на менопауза. 

Спазмалгон 
500 mg/5 mg/0,1 mg х 20 таблетки

Двойно действие при болки и спазми в корема:
l Атакува болката
l Облекчава спазмите
Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца 
над 9 год. Преди употреба прочетете листовката. А0112/15.06.2022

Стомашно-устойчиви таблетки 
Ацетилсалицилова киселина 
1 таблетка дневно Кардиопирин при:
l вторична 
профилактика 
на миокарден 
инфаркт;
l превенция на 
сърдечносъдови 
болести, при 
пациенти 
със стабилна 
стенокардия.

Лекарствен продукт без 
лекарско предписание.  
Съдържа ацетилсалици- 
лова киселина. За възрастни и деца над 16 години.  
За повече информация, моля прочетете листовката. А-0127/21.05.2021

Кардиопирин 
100 mg х 30 таблетки

Максимална сила в една доза. Ефективно облекчава 
симптомите при настинка и грип, главоболие, 
температура, хрема, болки в гърлото, запушен нос, 
мускулни болки. 3-4 сашета на ден.
Да не се приемат повече от 4 сашета на 24 часа.
Колдрекс са лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни и 
деца над 12 г. Съдържа парацетамол. А-0198/01.08.2019

Колдрекс максгрип лимон 
1000 mg/40 mg/10 mg саше х 14 

Тройно действие при възпалено гърло.
l Антисептично
l Антибактериално
l Противогъбично
+Витамин C
+Какаов вкус

Лекарствен продукт без 
лекарско предписание. 
За възрастни и деца 
над четири години. 
Преди употреба 
прочетете листовката. 
А0004/13.01.2022

Ефизол
250 mg x 40 таблетки

OTC

OTC OTC

OTC
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текст: д-р Димитрина Серафимова, дм, дерматолог 
в клиниката по кожни и венерически болести на УМБаЛ „александровска“

Започва като безобидна настин-
ка, но може да свърши с некроза и 
сепсис. И макар че в „ерата на ан-
тибиотиците“ дерматолозите ус-
пяват да овладеят „поривите“ на 
коварния червен вятър, лечението 
на еризипела остава предизвика-
телство – заради риска от реци-
диви. Кога кожата се оказва „вход-
на врата“ за стрептококовите 
инфекции? Защо при някои пациен-
ти болестта протича тежко и се 
„завръща“ отново и отново? И как 
могат да се избегнат усложнения-

та и рецидивите при червения вятър? Отговаря д-р Дими-
трина Серафимова, дм, която е част от екипа на Катедрата 
по дерматология и венерология на Медицинския университет 
в София и Клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ 
„Александровска“.
 

„еризипелът се отнася към групата на стрептококовите бак-
териални инфекции на кожата и е една от честите причини за 
хоспитализация на пациентите в дерматологичните клини-
ки“, разкрива д-р Димитрина серафимова. в първите часове 
от развитието на болестта все още липсват кожни прояви 
или те са слабо изразени. „това е причина за забавяне на диа-
гнозата, а оттам – и на лечението“, споделя опита си дерма-

толожката. „пациентите най-често съобщават за втрисане, 
повишаване на температурата, отпадналост, безсилие и при-
емат, че се касае за грипоподобно заболяване или настинка. в 
този начален етап поставянето на диагнозата не е лесно и са 
възможни диагностични грешки. в следващите 24-48 часа се 
разгръща характерното засягане на кожата и подкожните тъ-
кани. Обстоятелството, че субективните оплаквания пред-
шестват с часове появата на кожна симптоматика трябва 
добре да се познава от лекарите, за да започнат навреме адек-
ватно антибактериално лечение“, подчертава специалистката 
от „александровска“.

Ужилване и оДраСкване Стават „вхоДна врата“
не всеки сблъсък със стрептококите обаче провокира разви-
тието на т.нар. червен вятър. „За да възникне заболяване, е не-
обходимо бактериите да преодолеят повърхността на кожата 
и да попаднат в нейните по-дълбоки слоеве. Здравата кожа 
разполага със защитни механизми, които я предпазват и не се 
стига до заразяване. 
когато обаче по различни причини целостта ú е увредена, се 
осигурява лесен достъп на стрептококите в дълбочина и го-
ворим за наличието на т.нар. входна врата, разяснява дерма-
толожката. „такава се осигурява вследствие на травма – од-
раскване, охлузване, разчесване и дори микротравми, които 
не се откриват с просто око. Ужилване от насекоми или други 
възпалителни заболявания, особено свързаните със сърбеж и 
нараняване на кожата, са с висок потенциал да осигурят „вход-
на врата“, допълва д-р серафимова. 

Червеният вятър 
„обича“ диабетиците
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Днес най-често поразява краката
специалистката подчертава, че няма участък от кожата, кой-
то да е „застрахован“ от развитието на еризипел. „в действи-
телност клиничната изява повтаря „входна врата“. в миналото 
честотата на засягане на горните крайници е била по-висока, 
вероятно поради упражняването на тежък физически труд и 
свързания с това травматизъм. понастоящем преобладава 
засягането на долните крайници, свързано най-вече с гъбична 
инфекция на стъпалата и по-рядко – наличието на венозни ул-
куси (язви)“, уточнява дерматоложката от „александровска“. 
Д-р серафимова и колегите ú по-рядко се сблъскват с еризипел 
на лицето и ушните миди, при който „входната врата“ би могла 
да се оформи вследствие на екземен процес, стоматологични 
процедури, ринит и т. н.   

некротичните форми са най-тежки
клиничната картина на еризипел се представя с няколко важни 
характеристики, изрежда ги дерматоложката:
кожната симптоматика последва общото неразположение с ня-
колко часа.
засягането е едностранно – един крак, една ръка, половината 
лице. наличието на двустранно засягане на симетрични повърх-
ности трябва да насочи по-скоро към други диагнози.
наблюдават се всички признаци на възпалителна реакция – за-
червяване, оток, повишена локална температура, силна болка и 
затруднение на движенията.
Зачервяване и болка по хода на лимфните съдове и най-близките 
лимфни възли.
„по-редки са случаите, когато в практиката наблюдаваме от-
клонения от класическата клинична картина. признак за теж-
ко протичане на инфекцията е появата на мехури, изпълнени с 
бистро или кръвенисто съдържимо, които лесно се разкъсват и 
остават оголени повърхности. най-редки, но с най-тежка ево-
люция и лоша прогноза, са некротичните форми, които могат да 
прогресират в некротизиращ фасциит, застрашаващ живота 
на пациентите“, коментира д-р серафимова.    

може Да се стигне До сепсис
Усложненията при червен вятър могат да са разнообразни. 
„сред възможните са абсцес, флебит, тромбофлебит, значител-
но и устойчиво нарушен лимфен дренаж с картината на елефан-
тиаза. към системните усложнения се отнасят постстрепто-
коков гломерулонефрит, ендокардит, перикардит, миокардит, 
миозит, пневмония, сепсис“, изрежда ги специалистката от кли-
никата по кожни и венерически болести в „александровска“.
как ще се развие инфекцията зависи от два фактора, изтъква 
д-р серафимова – колко вирулентен е микроорганизмът, от 
една страна, и колко устойчив е макроорганизмът – от друга. 
„следователно всички състояния, свързани с отслабването на 
съпротивителните сили, биха увеличили рисковете от по-теж-
ко протичане“, предупреждава дерматоложката. 

високата кръвна захар е рискова
Диабетиците, които за жалост никак не са малко, са сред паци-
ентите, за които червеният вятър е особено коварен. „под-
държането на високи стойности на кръвната захар е рисково, 
но също така бактериалната инфекция допълнително влошава 
метаболитното заболяване. Лечението на болните, които имат 
съпътстващ диабет, изисква стриктно мониториране и тера-
певтично контролиране на кръвнозахарните нива. пациенти със 

сърдечносъдови заболявания, затлъстяване или с проблеми в 
кръвосъсирването също изискват специални грижи. Болни, при-
емащи имуносупресивна терапия по различни поводи, включи-
телно поради неопластично заболяване или органна трансплан-
тация, са високорискови за усложнения и биха наложили болнично 
лечение“, отбелязва още д-р серафимова.

антибиотикът е заДължителен
еризипелът изисква навременно и адекватно лечение – инфек-
цията няма как да „отшуми“ от само себе си. „налага се без из-
чакване да се започне системна антибактериална терапия. при 
тежки форми и увредено общо състояние е подходящо лече-
нието да се осъществява в болнични  условия“, не крие специа-
листката от „александровска“. „причинителят на заболяването 
показва висока чувствителност към пеницилиновите антибио-
тици. при болни с алергия към беталактами като средство на 
избор могат да се посочат макролиди. Лечението продължава 
1-2 седмици, като е важно пациентът да спазва постелен ре-
жим, да не натоварва засегнатия крайник, да прави охлаждащи 
компреси,  също така – да бъде санирана „входната врата“ и да 
бъдат контролирани придружаващите заболявания, ако има та-
кива. От ключово значение е да се постигне максимално овла-
дяване на възпалението и възстановяване на лимфния дренаж. в 
противен случай се създават условия за персистиращ, устой-
чив лимфедем, който е предпоставка за рецидиви“, предупреж-
дава д-р серафимова.

коварните рециДиви
Честите рецидиви – именно в тях се крие „коварството“ на 
червения вятър. „един от сериозните проблеми при еризипел е 
възможността да се появява отново и отново, дори по няколко 
пъти в годината. това състояние е мъчително за пациентите, 
инвалидизира ги, редуцира трудовата активност, а оттам и 
финансовите постъпления в семейството с краен резултат – 
в значителна степен влошаване на качеството на живот“, спо-
деля дерматоложката. „т. нар. рецидивиращ еризипел често се 
дължи на неправилно лекувана и непълно излекувана първа изява 
на заболяването с персистиране на отока. Допълнителни фак-
тори са затлъстяването и свързаните с това смущения в кръ-
воснабдяването и лимфния дренаж. От значение е да се знае, че 
оперативни интервенции, свързани с отстраняване на пакети 
лимфни възли, водят до предпоставки за прогресиращ лимфе-
дем в съответния регион. това състояние променя структу-
рата на кожата, улеснява нейната ранимост и променя актив-
ността на антибиотиците“, обръща внимание д-р серафимова.

„санирането“ на кожата е ключово 
„поведението при рецидивиращ еризипел изисква индивиду-
ален и комплексен подход, отчитащ ролята на всеки отделен 
фактор в неговата патогенеза. носенето на компресивна пре-
връзка, приемът на съдоукрепващи средства, подходящият 
двигателен режим, „санирането“ на кожата и поддържането на 
нейната цялост са от съществено значение. в единични случаи 
профилактика на рецидивите се осъществява посредством 
депо-пеницилинов препарат, прилаган мускулно по схема за про-
дължителен период от време“, обяснява още специалистката 
от „александровска“. а в заключение д-р Димитрина серафимо-
ва обобщава: „еризипел е бактериална инфекция на кожата, коя-
то може да протече с различна клинична изява и изисква добро 
познаване от страна на медицинските специалисти, което ще 
намали рисковете от усложнения и рецидиви“. 



Текст: ЕлЕна ТЕрзиЕва, експерт по балансирано хранене от CSNN 

нашиТЕ ТЕла са свързани с циклиТЕ в природаТа и ако нЕ 
живЕЕм съобразно с Тях, можЕм да сЕ чувсТвамЕ „за-
дръсТЕни“ със замърсявания, да сТрадамЕ оТ подуТ ко-
рЕм, оТ наднормЕно ТЕгло, хронична умора или просТо 
да ни Е ТЕжко. ТЕзи съсТояния могаТ да бъдаТ избЕгнаТи, 
ако сЕ прочисТвамЕ рЕдовно на ЕжЕднЕвна, сЕдмична, 
мЕсЕчна и годишна база. 

Всеки от нас има индивидуална потребност от пречистване на 
тялото и най-добре да следваме вътрешните си усещания. На-
пример с настъпването на пролетта много хора забелязват, че 
им се отваря апетит за зеленолистни зеленчуци, плодове и со-
кове. През есента се изкушаваме от сладките и сочни плодове: 
круши , грозде, сливи, ябълки и др. 
Освен индивидуалните си усещания добре е да сме запознати с 
природните цикли и да синхронизираме усещането си с тях. 
днЕвни цикли – сутрин тялото ни се освобождава от отпад-
ните продукти на приетите храни през предния ден. Този процес 
започва през нощта и продължава до късната сутрин. През този 
период на денонощието не е добре да се приема тежка храна, 
със ставането да се изпие чаша вода, а закуската да бъде лека, 
в течна форма или под формата на плодове. Чудесна закуска е 
зеленолистното смути. 
сЕдмични цикли – обикновено след уикенда усещаме нужда да 

се освободим от натрупаното, което сме изконсумирали през 
почивните дни. Затова всеки понеделник от седмицата може да 
прекараме на по-лека и по-богата на водно съдържание храна 
– смутита, фрешове, бульони, супи, плодове, зеленчуци и много 
вода.
мЕсЕчни цикли – те се влияят от фазите на луната и най-под-
ходящи за детокс са дните след пълнолуние. В този период е 
добре да подпомогнем организма, консумирайки повече зелено-
листни, фрешове, по-леки храни, билки и др. 
сЕзонни цикли – те са най-важните относно детоксикацията 
на организма, тъй като тогава е най-подходящо да се прави про-
грама за цялостно пречистване. Това са периоди на адаптация на 
тялото, преминавайки от един сезон към друг, и точно тогава 
то има нужда да се освободи от натрупаното или да се подгот-
ви за следващия период. Именно при смяната на зимата с проле-
тта и при преминаването от лятото към есента са най-подхо-
дящите периоди за изчистване. 
И ето че настъпи есента и телата ни се настройват за есенен 
детокс. През есента е най-подходящо да се прочисти черният 
дроб, но това не изключва и цялостното изчистване на органи-
зма. 
как да го направим? 
На първо място намаляваме вече приема на студени сурови хра-
ни и увеличаваме сгряващите. Това ще помогне и за адаптацията 
към по-хладното време. Да не забравяме и, че по време на де-
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токс тялото често мръзне, затова е важно да го загряваме отвътре. Освен с топли 
напитки и супи това може да стане със затоплящи подправки като: джинджифил, черен 
пипер, лют червен пипер, канела, карамфил, индийско орехче, куркума и др. 
Препоръчително е да намалим порциите си плодове до два на ден, предпочитайки 
ябълки, круши, сливи, грозде, малини, къпини, боровинки и сладките и ароматни есенни 
ягоди. Всички плодове, които са с жълт, черен, син и лилав цвят, са богати на антиок-
сиданти, които са ценен помощник на организма за детоксикацията. 
Постепенно ще заменим пролетните и летните зеленчуци с кореноплодни – моркови, 
цвекло, ряпа, пащърнак, хрян, сладки картофи и др. Ще добавим и тиква в менюто. 
В този период е добре да изпиваме минимум два литра пречистена вода. Най-добре – 
по 30-40 мл на килограм телесно тегло за деня. Сутрин, след събуждане, е желателно 
да изпиваме по една чаена чаша вода, а след това – още една чаша вода със сока на 
половин лимон или с 1 с.л. ябълков оцет. Това ще отмие замърсяванията от черния дроб, 
ще даде тласък на храносмилането и ще подсили  изгарянето на мазнини.
Може да направите голяма тенджера супа от кореноплодни зеленчуци и да пиете през 
целия ден. Като цяло в този период наблягаме на по-течните храни (супи, яхнии) и на-
туралните напитки, особено по-топлите като чайове и отвари. 
Включете в менюто си чесън, лук и праз, които са отлични природни антибиотици. 
В сезона на туршиите е подходящо да си приготвим зеленчуци с дива ферментация 
– само със сол, преварена вода и подправки. Подходящи са: моркови, цвекло, карфиол, 
броколи, камби, краставички, чесън, лук и др. Може да приготвите и квас от червено 
цвекло – вкусна напитка, богата на ферменти, която щадящо изчиства черния дроб и 
чревния тракт, обогатявайки го с полезни бактерии. Да не забравяме и традиционно-
то кисело зеле, като през есента можем да ферментираме малко количество нарязано 
зеле в буркан. А големите зелки да приготвим в бидон за зимата.
Ето едно примерно дневно меню:
Закуска
Овесени ядки със задушена ябълка, канела и растително мляко (овесено, оризово, ко-
нопено, бадемово, кокосово и др.). 
Обяд
Супа от сладки картофи (или тиква) и моркови със сгряващи подправки (индийско 
орехче, карамфил, джинджифил, чесън, кориандър, черен пипер и др. на вкус).
Вечеря
Печени зеленчуци с таханов сос и кисело зеле.
Когато говорим за детокс, е желателно да изключим животинските храни за този пе-
риод, но ако ви е трудно, избирайте чисто фермерско месо и яйца. А млечните проду-
кти все пак е добре да се изключат за този период, тъй като имат провъзпалително 
и охлаждащо действие. 
Продължителността на детокса може да варира според вашите потребности и въз-
можности, но най-добре да бъде един месец, за да се получат добри резултати. 
Освен храната за изчистването на организма са важни и движението, сънят и почив-
ката. 
За да не товарим и стресираме излишно организма, подходящи са медитативните 
форми на двигателна активност като йога, чи гун, тай чи и др. Старайте се да пра-
вите по 10 000 крачки на ден, да изкачвате и слизате по стълби, вместо да хващате 
асансьор, да ходите, докато говорите по телефона, и да вдигате гирички или бутилки, 
пълни с вода, докато седите на дивана пред телевизора. Танцувайте, докато готви-
те; правете клекове, докато сушите косата си, и тичайте заедно с децата. Това е 
доста забавно и подобрява настроението, освен че помага за изгарянето на допъл-
нителни калории. 
През зимата ще се застоим повече, ще се затворим вкъщи и ще усетим нуждата от 
повече зимен сън. Затова използвайте приятните есенни дни за разходки и зареждане, 
за разтоварване и преодоляване на стреса. 
Сънят помага за усвояването на хранителните вещества, за регенерацията на клет-
ките и детоксикацията след събуждане. Нощта вече ще става все по-дълга и нуждата 
от сън ще се увеличава. Осигурете си добри условия за качествен сън – винаги прове-
трено помещение, добре затъмнено и с приятни приспиващи аромати. За да намалите 
хормоните на стреса, може да накапвате по няколко капки натурално масло от лаван-
дула на памучен тампон до възглавницата за през нощта. 
Няколко дни почивка сред природата, в планината ще помогне да се синхронизираме с 
природните цикли, а чистият въздух ще допринесе за изчистването на дихателната 
система и организма като цяло. 
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всичко започва преди великден на 2016 г., ко-
гато Лео, покъртен от новина за възрастна 
жена с умиращ син в кюстендилското село 
Шишковци, отива да се притече на помощ за-
едно с приятели. Оттогава е помогнал на по-
вече от десет хиляди семейства, а платфор-
мата във Фейсбук наброява повече от 100 
000 последователи. Роден в бедно семей-
ство със 7 деца, Лео има сърце за болката, но 
е нетърпим към злоупотребата с човешката 
добрина и към мързела. той е предприемач и 
се занимава със строителство. всеки ден 
отделя от личното си време и енергия за ка-
узите, които е избрал да подкрепи. „в моето 
семейство може да не сме имали храна за ве-
черя, но сме имали чувство за достойнство 
и за справедливост. Примерите, които имам, 
са били много човешки: никога да не пречиш, с каквото можеш да 
помагаш и никога да не приемаш помощ, която не можеш да върнеш 
обратно, дори да не е на същия човек, но да върнеш доброто.“ 
Лео живее дълго време в Гърция, в италия. в Гърция се запознава 
с бившата си жена и идва с нея в България. „тук много ми хареса. 
Климатът ме впечатли, четирите сезона. видях една балканска 
страна като тези, в които съм живял и съм роден. и реших да ос-
тана.“ Преди повече от 12 години се разделят с първата си жена, 
имат 16-годишен син и запазват добри отношения. Днес Лео има 
ново щастливо семейство и още един син на 1 година.
Лео, за изминалите шест години сте помогнали на толкова много 
хора. Как избирате каузи?
това е голяма отговорност. внимавам на кого да помогна, за да 
не подведа и тези 100 000 души в платформата. Когато избирам 
сигнали, винаги мисля: защо този човек е в това положение, какво 
се е случило, какво е направил той сам, за да си помогне? на ден 
имам по 20, 30, 50, стигали са до 100 обаждания, наистина сме като 
„Бърза помощ“ за жалост, и то от цяла България. винаги помагаме 
на хората, когато има логично обяснение за тяхната ситуация и тя 
ме е трогнала човешки. Да вземем например Мария. има две деца, 
с мъжа ú работят, живеят скромно и си гледат децата. Мъжът ú 
умира и тя вече е в беда. тук говорим не само за беда в психически 
план, но и икономически – едната заплата спира. Семейството 
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Снимки: Сдружение „приятели, пОмагайте - леО кадели“

има някакъв стандарт, може да е минимален, 
но си го имат. а сега получават минимална 
смешна пенсия, с която Мария е вече в сери-
озна беда. и Мария заслужава едно рамо, за-
служава подкрепа.
Хората могат да подават сигнал за човек в 
беда чрез кратко видео, на което го пред-
ставят,  посочват къде се намира и какъв 
е неговият проблем. Защо избрахте точно 
този начин?
този начин работи. Много хора злоупотребя-

ват, подават по телефон сигнал и когато отидеш на място, не-
щата не са така. Човекът се оплаква, много съм зле, държавата 
не  помага, ела помогни. Отиваш на място и виждаш една мизерия, 
но и една мръсотия, един мързел, една безотговорност! а с клипа 
мога до голяма степен да преценя каква е реалната ситуация и 
да не правя излишен разход, за да отида на място на 400 км и да 
установя нещо различно. Когато човек стои с лицето си, с името 
си срещу един проблем и наистина се опитва да го реши и този 
човек помоли за помощ, почти винаги гледам да помагам. 
Какви са дарителите? 
Първият дарител съм аз, от първия ден и до днес.  аз финансирам 
основно платформата с мои лични средства. През първата годи-
на, почти през цялата, бях сам. След това започнаха да ме подкре-
пят приятели. и в момента ме подкрепят единствено приятели и 
последователи на платформата. нямам и една стотинка от дър-
жавата като приход, нямам една стотинка от субсидии, проекти 
или големи фирми спонсори. 
Как помагате?
никога не давам пари. но помагаме с всичко останало: храни, ле-
карства, мебели, ремонти, намиране на работа, помощ за изваж-
дане на тЕЛК, намиране на жилище. Лесно е да дадеш пари, но да 
накараш целият механизъм да работи, това е голямата ми гор-
дост. 

дОбрОтО е заразнО. дОказва гО един млад 
мъж От албания, кОйтО живее в СОфия и пО-
мага на хОра в беда От цяла българия. прави 
гО От Сърце, безвъзмезднО и въвлича и дру-
ги, катО Създава платфОрма и Сдружение 
„приятели, пОмагайте – леО кадели“.

ПРИЯТЕЛИ, ПОМАГАЙТЕ – 
ЛЕО КАДЕЛИ



Трудно ли е да се намират доброволци и да 
се организира екип?
При мен има ред и дисциплина. Човек, кой-
то не идва на задачата, обещал e да дойде 
в 8, а идва в 8 и 10, няма работа при нас. Не 
ми трябват безотговорни хора около мен. 
Имам тези, на които разчитам, и те не са 
малко. Идват да помагат високопоставени 
хора, успешни бизнесмени, да работят за-
едно с мен или да чистят с метлата. Като 
едно семейство, всички работят заедно 
и са на масата заедно, няма значение кой 
какъв е. 
Благодарение на сдружението у нас прис-
тигат помощи от АSB  в Германия. Каква е 
тази организация, как се свързахте с нея и 
с какво тя помага на България?

Имам принципи в живота, не търся и не 
моля никого за нищо. Просто публикувам 
в платформата това, което правя, и кой-
то има желание, се присъединява и помага. 
По този начин са разбрали и в тази орга-
низация в Германия, която е на 130 годи-
ни, предоставя хуманитарна помощ, има 
хеликоптери, бърза помощ, 1 милион и сто 
хиляди доброволци. Тя е като държава в 
държавата и работи на национално и на 
международно ниво. български дипломат 
в Германия, чиято жена следва платфор-
мата, направи връзка с тази организация. 
ASB се е опитвала два пъти да дойде в 
българия преди около 10 години, но тук са 
злоупотребили с дарения, които са били 
изпратени. Поканиха ни на среща, пока-

заха ни складовете, организацията. И ни 
предоставиха ценна помощ. Докарахме в 
българия медицински уреди, медицински 
легла, шкафчета, уреди за деца с ДЦП и ги 
раздадохме в държавни болници в Омуртаг 
и в Перник. Организацията е готова да ни 
изпраща постоянно хуманитарна помощ, 
но имаме нужда от транспорт.
Как може всеки от нас да помогне?
Много хора звънят за дрехи, не виждам 
смисъл това да го прави една организа-
ция, ние можем да правим повече. Гледам 
да бъда полезен с по-мащабни неща: с ре-
монти, с мебели, с техника за дома. Много 
имаме нужда от запазени или нови инвалид-
ни колички и столове. Необходими са ни и 
всякакви строителни материали. Можете 
да ни подкрепите и с превод по банковата 
сметка на сдружението. 

Сдружение „Приятели, 
ПОМАГАЙте - леО КАдели“

Гр. СОфия. ул. ОКОлОвръСтен 
Път 106

www.pomagaite.com
БАнКОвА СМетКА

iBaN: Bg45UBBS80021091243240
SwiFt: UBBSBgSF

ОСнОвАние „DoNatioN / дАрение“
ЗА ПОвече инфОрМАция: 0898 366 113
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текст: лора симеонова
Снимки: лиЧен арХив

 с андански е истински рай за дробовете. за-
ради уникалния си климат – преходно-кон-
тинентален, с изразено средиземномор-

ско влияние, градът се смята за най-доброто 
място за лечение и профилактика на бронхиал-
ната астма в Европа. Въздухът в подножието на 
Пирин е чист, беден на алергени, богат на кис-
лород и отрицателни йони, с ниска относител-
на влажност. А за астматиците това означава 
– спасение от „оковите“ на задуха и кашлицата. 
Пулмолозите признават, че тези симптоми отшу-
мяват при около 80% от пациентите. Като пре-
поръката е – за максимален оздравителен ефект, 
астматиците да се подлагат на климатолечение 
два пъти годишно – най-добре през пролетта и 
есента, когато слънцето е повече от щедро, а 
планината носи свежест и прохлада. 
„Живата вода“ помага при артрит и след 
инсулт
Астмата не е единственото хронично заболява-
не, което се повлиява благотворно в Сандански. 
уникалната комбинация от климат и минерална 
вода е лековита при редица диагнози:
- Неспецифични хронични и алергични заболявания 
на дихателната система: бронхит, астма, алер-
гичен ринит, синузит, фарингит; състояния след 
пневмония, хронична обструктивна белодробна 
болест /ХОББ/.
- Хронични ставни заболявания: болест на Бехте-
рев, спондилоартрози, следфрактурни състоя-
ния, ревматоиден артрит.
- заболявания на периферната нервна система: 
невралгии, неврити, плексити; рехабилитация 
след инсулти.
Блика от 80 термални извора
„Живата вода“ на Сандански блика от над 80 из-
вора с температура от 42 до 81 градуса по Цел-
зий. това прави баните на открито възможни дори 
през зимата – още повече, че в Слънчевия град тя 
е къса и мека, а живакът почти никога не пада под 
нулата. Водата е с ниска минерализация, но с бо-
гат химичен състав. за разлика от други лекови-
ти извори, е с приятен вкус и без цвят и мирис на 
„развалени яйца“. 
спа удоволствия за всеки
Над 50 са модерните хотели – повечето със 
страхотни балнео- и СПА центрове, които по-
срещат туристите в града. Както петзвездни-

те комплекси, така и по-скромните предлагат 
изобилие от лечебни и релакс процедури. и – раз-
бира се – огромни закрити и открити басейни, на 
които можеш да се наслаждаваш и през четирите 
сезона. има я и по-бюджетната алтернатива на 
къщите за гости и апартаментите под наем, коя-
то позволява да комбинираш по-евтина нощувка 
със СПА пакет в някой от луксозните хотели. А 
държавният санаториум в курорта разполага с 
260 легла и предлага балнеолечение (минерален 
душ и минерални вани), физиотерапевтични про-
цедури, медикаментозно-инхалаторно лечение, 
парафинотерапия, лечебна физкултура, хидроте-
рапия и луголечение. 
до антиЧността и оБратно
Чарът на Сандански обаче не се изчерпва само с 
ласкавия климат и минералните басейни. Градът 
се гордее с над 3000-годишната си история и е 
осеян със забележителности, които обещават 
вълнуващо пътешествие до епохата на Антич-
ността. Археологическият музей, например, пази 
една от най-впечатляващите колекции от римски 
надгробни паметници у нас. Набезите на завоева-
телите и на времето пък не са успели да изтрият 
великолепието на мозайките в реставрираната 
Епископска базилика, в която първите християни 
са се молели преди повече от 15 века. 
в зелената прегръдка на „свети враЧ“
Слънчевият град е и чудно място за разходка – 
а най-голямото му „бижу“ е 100-годишният парк 
„Свети Врач“, който се простира на над 340 дка 
на двата бряга на реката. „зеленото сърце“ на 
Сандански приютява близо 200 растителни видa, 
сред които са вековните чинари, внесените от 
италия, кедър и софор, както и екзотични видове 
от Далечния изток и отвъд океана. „Свети Врач“ 
може да се похвали и с изкуствено езеро, летен 
театър и стадион, безкрайни алеи, детски пло-
щадки и беседки. 
Сандански има какво да предложи и на кулинарни-
те туристи. От механи с традиционни гозби през 
италиански ресторанти с неаполитанска пица 
до таверни с морски дарове от близка Гърция – 
кокетните заведения предлагат всякакви изку-
шения. Но не забравяйте – задължително е да ги 
полеете с уникалните вина от долината на Стру-
ма, отлежавали в бъчвите на местните бутикови 
изби. Няма да съжалявате!

СанданСки
Слънчевият рай 

за белите дробове

Чудите се къде Живее слънцето? в 
сандански, разБира се! 300 дни в 

годината неБето над града на спар-
так е синьо, въздуХът – кристален, 

а полъХът – зареден с леЧеБното 
„диХание“ на средиземно море. и 
това не е всиЧко – от недрата на 

най-слънЧевия и топъл Българ-
ски град Бликат над 80 термални 

извора, което го превръща в един 
от най-доБрите Балнеокурорти в 

европа. а специално за пациентите 
с астма сандански е синоним 

на изцеление.



Текст: ЕлЕна ТЕрзиЕва, експерт по балансирано хранене от CSNN 

ШафранъТ Е извЕсТЕн каТо най-скъпаТа 
подправка. освЕн чЕ добавя прЕкрасЕн 
цвяТ към наШиТЕ ясТия, Той осигурява 
здравословни ползи и за наШЕТо здравЕ. 

какво прЕдсТавлява ШафранъТ?
Шафранът е подправка с произход от Азия и 
има дълга история като лечебно или укрепва-
що здравето растение. Известен е още като 
Crocus sativus L., а хората са го използвали като 
ароматизатор, оцветител и здравословно 
средство от хиляди години. Той расте като 
красиво цвете с червеникав цвят, но в кулина-
рията се използва и сушен като билка.
ползи за здравЕТо оТ Шафрана
Много проучвания предполагат, че шафранът 
може да подобри здравето или да помогне при 
определени здравословни проблеми. Повечето 
изследвания показват, че шафранът може да 
бъде ефикасен като:
1. анТиоксиданТно срЕдсТво
Шафранът, подобно на много други билки и 
растения, е богат на антиоксиданти. Тези ве-
щества помагат в борбата с увреждането на 
клетките и могат да предотвратят 
рак или други заболявания. Изслед-
ванията показват също, че ан-
тиоксидантите в шафрана 
могат да бъдат полезни за 
мозъка и нервната сис-
тема.
Кроцетин, кроцин и саф-
ранал, три антиоксидан-
та, открити в шафрана, 
могат да помогнат за 
подобряване на паметта 
и способността за учене. 
Тези вещества могат също 
да помогнат за предотвра-
тяване на неврологични състоя-
ния като болестта на Паркинсон.
Антиоксидантите в шафрана могат да 
предпазят мозъка от увреждане. Тези полезни 
вещества трябва да се набавят от различни 
източници, тъй като организмът не ги произ-
вежда сам в достатъчни количества. Диетата, 
богата на плодове и зеленчуци, е мощен начин 
да увеличите приема на антиоксиданти и да 
предотвратите някои заболявания. Добавете 
малко шафран към здравословната диета, за да 
увеличите количеството на антиоксидантите.
2. облЕкчава прЕдмЕнсТруалния синдром
Предменструалният синдром (ПМС) може да 
причини различни симптоми от болки в таза до 
поява на акне. За много жени ПМС оказва влияние 
върху психичното им здраве, причинявайки тре-
вожност, депресия и промени в настроението. 
Някои изследвания са установили, че шафранът 
може да подобри депресията, свързана с ПМС.
Предменструалният синдром може да повлияе 
негативно на качеството на живот на жената. 
Ако изпитвате ПМС, който е тежък или пречи на 
ежедневните ви дейности, шафранът може да 
ви помогне за облекчаване и на някои от емо-
ционалните симптоми на ПМС.
3. помага за намаляванЕ на ТЕглоТо
Отслабването може да бъде трудно, особе-
но когато изглежда, че апетитът ви работи 
срещу вас. Едно проучване върху група жени 
установява, че приемането на шафран им пома-
га да се чувстват по-малко гладни и да хапват 

по-рядко.
Някои доказателства показват, че шафранът 
може да потисне апетита и така спомага за 
намаляване на теглото. Но той не работи сам. 
Комбинирайте шафрана със здравословна, ба-
лансирана диета и редовни упражнения и спорт, 
за да постигнете успех.
4. при гърчовЕ
Шафранът се използва като антиконвулсант 
(средство срещу гърчове) в иранската народ-
на медицина. Някои изследвания върху биологич-
ни модели показват, че може да съкрати някои 
видове пристъпи.
5. лЕкарсТво при ЕрЕкТилна дисфункция
Еректилната дисфункция (ЕД) – способността 
за поддържане на ерекция, засяга милиони мъже. 
Според някои изследвания шафранът може да 
бъде решение на този проблем.
Лекарите често препоръчват медикаменти за 
лечение на ЕД, които действат при много хора, 
но тези, които търсят билково средство, мо-
гат да опитат шафран. Проучванията показ-
ват, че 30 милиграма на ден са ефективни, но 

не превишавайте това количество. Големите 
количества шафран могат да бъдат 

токсични.
6. при болЕсТ на алцхаймЕр

Шафранът може да бъде 
също толкова ефективен, 

колкото и лекарство с 
рецепта за лечение на 
лека до умерена болест 
на Алцхаймер. Няма лек за 
болестта на Алцхаймер, 
но проучванията показ-

ват, че шафранът може 
да помогне за забавяне на 

прогресията и облекчаване 
на симптомите.

Някои изследвания доказват, че 
екстрактът от шафран подобрява 

когнитивната функция при хора с лека до умере-
на болест на Алцхаймер. Шафранът също така 
има нисък риск от странични ефекти. Хората с 
болестта на Алцхаймер трябва да посещават 
редовно своя лекар и да обсъждат всички до-
бавки, които приемат.
7. при дЕпрЕсия
Депресията е психично разстройство, което 
засяга милиони хора по света. Лечението може 
да включва различни видове терапия или лекар-
ства. Някои проучвания показват, че консумаци-
ята на шафран може да помогне при симптоми-
те на депресия.
как да използваТЕ Шафран?
Венчелистчетата на шафрана приличат на тън-
ки червени нишки. Накиснете няколко нишки в 
гореща вода, за да направите шафранов чай или 
разбъркайте течността в пикантни ястия за 
вкус. И бъдете подготвени за цената – все пак 
това е една от най-скъпите подправки в света.
Можете също така да закупите капсули с шаф-
ран, които да приемате като хранителна до-
бавка, ако не ви харесва вкусът. Но винаги се 
консултирайте с вашия лекар или нутрицио-
нист, преди да приемате хранителни добавки. 
Някои добавки могат да имат нежелани стра-
нични ефекти особено ако сте бременна, прие-
мате лекарства или имате някакви здравослов-
ни проблеми.

Шафранът
безценната подправка



Как да се справим с есенния косопад?
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ЕсЕнта и пролЕтта са сЕзонитЕ, когато косата започва 
да пада по-интЕнзивно. въпрЕки чЕ сЕ счита за норма-
лЕн процЕс, той можЕ да сЕ дължи и на по-сЕриозно 
заболяванЕ или на хормоналЕн дисбаланс. важното Е 
да сЕ установи причината за косопада, за да можЕ да 
сЕ приложи правилното лЕчЕниЕ. при повЕчЕто дами 
бЕз придружаващи здравословни проблЕми състоя-
ниЕто Е прЕходно и отминава в рамкитЕ на няколко 
мЕсЕца. 

ако забележите, че сезонният косопад се засилва, връхчетата 
на косата ви са по-сухи и чупливи, не изпадайте в паника, а взе-
мете мерки и се погрижете за здравето на косата си.

как да си помогнЕм, за да намалим обилния ЕсЕнЕн 
косопад?

На първо място е препоръчително да подстрижем цъфтящи-
те краища и да се сдобием с козметика, подходяща за нашия 
тип коса – шампоан, балсам, маска и ампули.

коктейл от витамини и минерали ще ú придаде сила и жизне-
ност. Важно е да приемаме достатъчно количество проте-

ини, мазнини, витамини а, Е, от група В, D3, желязо, цинк, маг-
незий и фосфор.

стресът играе ключова роля при есенния косопад, защото 
води до свиване на кръвоносните съдове, а оттам и до огра-
ничаване на полезните вещества, които стигат до корените 
на косата.

„Не“ на горещите преси, маши и сешоари – „Да“ на масажите
Избягвайте топлинната обработка на косата и стегнатите 
прически – тип кок или конска опашка. Вместо това масажи-
райте скалпа – така не само ще подобрите неговото кръ-
вообращение, но и ще облекчите умората от забързаното 
ежедневие.

текст: боряна димитрова

}}ТесниТе шапКи, силнияТ 

есенен вяТър и нисКиТе Темпе-

раТури спомагаТ допълниТелно 

за влошаванеТо на Косопада.
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ВдъхноВяВащите реВюта на големите модни марки В ню Йорк, 
лондон, милано и Париж очароВаха с оригинални идеи и смели 
решения. сред акцентите за Предстоящия есенен сезон се откро-
яВат следните тенденции:

голямото заВръщане 
корсетът отбелязва своето голямо завръщане на модния подиум, пре-
образявайки ежедневния аутфит и подчертавайки нежно женственост-
та на силуета. откриваме го в най-различни комбинации в колекциите на 
Gucci, Balmain, Dior.
небрежен акцент
класическият бял потник в комбинация с различни модели поли и панталони 
присъства в колекциите на Chloé, Bottega Veneta and Prada, придавайки не-
брежен акцент на цялостната визия. 
Прозрачни и ефектни
деликатни, ефирни и ефектни, черните и прозрачни дълги рокли привличат 
вниманието в колекциите на Fendi, Valentino,и Chanel.
рок енд рол 
рок енд ролът неизменно се свързва със свободата да изразим себе си 
както чрез музиката, така и чрез облеклото. Alexander McQueen, Dior и 
Coperni черпят вдъхновение от любимите дрехи и аксесоари на феновете 
на моторите и на високите скорости – рокерските кожени якета, поли, 
панталони, ръкавици и обувки.
черВени Пламъци
яркочервеният е сред ключовите цветове за сезона, придаващ усеща-
нето за сила и самоувереност и открояващ се в колекциите на Versace, 
Doce&Gabbana и Loewe.

Текст: Боряна ДимиТрова

Есенни модни 
тенденции
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Идва зИма И всИчкИ нИе свързваме есеннИя сезон с подго-
товката на консервИ със зИмнИна. компотИ, сладка, доматИ, 
туршИИ И кИсело зеле са сред най-популярнИте (И задължИ-
телнИ) рецептИ за зИмнИна. някоИ хора прИбавят повечко гот-
варска сол И конвенцИонален оцет, а другИ аспИрИн, коИто не 
са особено полезнИ за здравето. едно е да съхранИш продук- 
тИте за дълго време, но друго е да запазят те И полезнИте сИ 
свойства. 
затова ще разгледаме някои рецепти с дива или лакто ферментация, 
които няма да съхранят продуктите чак толкова дълго, но ще запазят 
и подсилят техните полезни качества. 
Ферментационните процеси се получават благодарение на развитие-
то на полезни бактерии в продуктите и така те подпомагат имуните-
та и балансират чревната флора. освен това значително увеличават 
хранителната стойност на продуктите. 
туршИя с дИва ферментацИя
Свързваме домашната туршия с големите бидони с кисело зеле или 
купищата буркани за зимнина. истината е, че можем да си направим 
туршия практически от всички сезонни зеленчуци. най-популярни са: 
краставици, зеле, камби, моркови и карфиол, но може и от цвекло, бро-
коли, брюкселско зеле, тиквички, лук, чесън и др. Може да миксирате, 
но може да направите и моно вариант. Стъпките са много простички: 
измиваме, почистваме добре и нарязваме зеленчуците.
разпределяме ги в буркани, като добавяме подправки – зърна черен 
пипер, семена копър, синап и др. 
затопляме вода с морска сол (1 с.л. сол на 1 л вода). изчакваме да из-
стине. 
заливаме зеленчуците с разтвора и поставяме нещо тежко на всеки 
буркан, за да ги държи под водата (напр. пликче с вода).
оставяме ги на топло - 5-7 дни или на хладно на терасата (малко по-
вече). 
опитваме зеленчуците след 4 дена на вкус, за да разберем дали са 
ферментирали достатъчно. трябва да са леко хрупкави, но меки и на 
вкус – кисело-солени. когато туршията е готова, затворете бурка-
ните с капачки и ги оставете на хладно – през лятото в хладилника, а 
през зимата - на терасата. издържа от 3 седмици до 3 месеца. 
квас от цвекло 
(за около 1 л квас)
3 средно големи или 2 големи глави цвекло (органично производство), 
обелено и нарязано на едро,
1/4 ч.ч. суроватка, 
1 с.л. морска сол,
пречистена вода.
за последващо приготвяне може да ползвате ¼ ч.ч. от вече пригот-
вения квас от цвекло. 
поставете нарязаното цвекло, суроватката и солта в еднолитров 
буркан. Добавете филтрирана вода, докато се напълни съдът догоре. 
разбъркайте добре и оставете на стайна температура за около два 
дни, след което го поставете в хладилника. 
Бележка: не използвайте настъргано цвекло, а нарязано на кубчета, 
тъй като настърганото отделя твърде много течност и това води 
до образуване на алкохол.
домашно заквасено кИсело мляко
не е нещо нетрадиционно, но на пазара се предлагат толкова различни 

текст: елена терзИева, експерт 
по балансирано хранене от CSNN 

марки млека, че сме позагубили навика да си приготвяме сами. а през 
зимата млякото е толкова плътно и вкусно. 
1,5 л. фермерско пълномаслено прясно мляко,
2-3 с.л. кисело мляко (при възможност от някого, който също зак-
васва или от доверена мандра),
2 буркана с капачки,
одеяло или вълнена завивка.
поставяме прясното мляко в тенджера на котлона и изчакваме 
търпеливо и внимателно да заври или да наближи точката на зави-
ране. Много бързо кипва, затова не бива да го оставяме без надзор. 
Веднага сваляме от котлона и оставяме в по-хладно помещение да 
изстине до температура, при която можем да задържим кутрето си 
11 секунди, потопено в млякото.
наливаме млякото в бурканите и добавяме по 1 – 1½ суп. лъжици ки-
село мляко във всеки буркан. Би трябвало от това количество мляко 
да излязат 2 пълни буркана. затваряме добре с капачките и разкла-
щаме енергично, за да се смеси добре киселото мляко с прясното. 
завиваме хубаво бурканите с одеяло и оставяме за няколко часа. 
аз обикновено го приготвям вечер и го оставям за през нощта. на 
сутринта имам чудесно кисело мляко, което все още е леко топло. 
поставям го в хладилника и там вече може да издържи неопределено 
дълго.
кефИр 
2 ч.ч. сурово мляко,
½ ч.ч. сметана (по желание),
1 с.л. кефирени зърна (кефирена гъба).
поставете кефирените зърна в цедка и ги изплакнете с филтрирана 
вода. налейте млякото и евентуално сметаната в чист съд с широ-
ко гърло или буркан. ако млякото е студено, затоплете така напъл-
нения буркан на водна баня, докато достигне стайна температура. 
Добавете кефирените зърна към млякото, разбъркайте добре и по-
крийте с кърпа. оставете на топло (19 - 25 градуса) за 12-48 часа .
прецедете кефира през марля или цедка в друг буркан, за да пре-
махнете кефирените зърна. Съхранявайте в хладилник. използвайте 
зърната за приготвяне на следващата порция кефир, като ги изплак-
нете отново и ги съхранявате в хладилник в малък буркан заедно с 
½  ч.ч. филтрирана вода. В хладилник издържат няколко седмици, а 
във фризера - до няколко месеца, след което губят свойствата си.
лакто-ферментИрало зеле 
освен големите бидони със зеле можем да си приготвим и по-малки 
количества в буркани по следния начин: 
1 нарязана средно голяма зелка,
1 с.л. семена кимион (по желание),
1 с.л. морска сол,
1 с.л. суроватка (водата от киселото мляко).
Смесете зелето с кимиона в голяма купа, като добавите солта и 
суроватката. начукайте добре с чук за месо, за да пусне сок. натъп-
чете добре в буркан, докато сокът се покаже над зелето. В буркана 
трябва да останат 3-4 см въздух. затворете добре и оставете на 
стайна температура за поне 3 дни, преди да преместите на хладно. 
така приготвеното зеле може да се консумира веднага, но с вре-
мето качествата му се подобряват. В хладилника може да издържи 
повече от 1 година.

Нестандартна зимнина в бурканиНестандартна зимнина в буркани



1. отрицание  2. носител на наследствеността  
3. рожба на овца  4. божи вестител  

5. древен търговски кораб  6. горделивец  
7. величина, размер

всяка следваща дума се 
получава от предходната, 

като се прибавя по една 
буква. при необходимост 

буквите се разместват.

забавно
с betty



Айтос
Авицена 1 ул. Цар 
Освободител 1
Аквамарин ул. Цар  
Освободител 9
Красимира Владева ул. 
Славянска 9 
Нота бене ул. Гарова 3 МЦ I
Нота Бене 2 ул. Хаджи 
Димитър 20 
АксАково 
равиа ул. Петрова нива
АсеновгрАд
Аптека Плюс Билла ул. Васил 
Левски 16 
Аптека Плюс Долни Воден  
ул. Демокрация 1 
Аптека Плюс Център ул. 
Николай Хайтов 3
Маринова ул. Цар Иван  
Асен II 112 
Фармавижън ул. Захари 
Стоянов 2 
Фарманова кв. Долни Воден,  
ул. Демокрация
бАлчик
Балик Плюс ж.к. Балик, ул. Ж. 
Бончев 18 
Тилия ул. Черно море 33, вх. Г
бАнско  
Конкраз ул. Патриарх  
Евтимий 2 
Надежда ул. Цар Симеон 73А
белене
Хера ул. Никола Алексиев 3 
белогрАдчик 
Скалите бул. Съединение 9
белозем  
Калина ул. Яворов 23
блАгоевгрАд
Кю Енд Би Фарма ул. Васил 
Левски 32 
Кю Енд Би Фарма 2 ул. Иван 
Михайлов 58 Г 
Кю Енд Би Фарма 3 кв. 
Струмско, ул. Огражден 7
Кю Енд Би 4 ж.к. Еленово-1,  
ул. Г. Андрейчин 6
Нота Бене 22 ул. Васил 
Априлов 21
Сигма ул. Даме Груев 1
бобов дол  
Вива ул. Димитър Благоев 10
бойчиновци  
Адонис ул. Зора 1 
ботевгрАд
Аптека 1 ул. България 7
брегово 
Брегово площад Централен 1 
брусАрци 
Брусарци ул. 23 септември 33
бургАс
Аква 3 Меден Рудник, бл. 333
Аква-р ул. Кирил и Методий 62 
Афиа ул. Брацигово
Афиа Била ул. Гочо Иванов 30
Афиа Ботева ул. Христо 
Ботев 70
Афиа Гладстон ул. Гладстон 61
Афиа Зорница ж.к. Зорница, 
бл. 62 
Афиа Изгрев ж.к. Изгрев, бл.110
Афиа Кирил И Методий ул. 
Кирил и Методий 24
Афиа Парк Велека ж.к. Изгрев, 
бл. 158 
Афиа Славейков ж.к. 
Славейков, бл. 90
Витажен кв. Ветрен, 

ул. Ал. Стамболийски 42
Даниста ж.к. Изгрев, с/у бл.15
Ирис ул. Калоян 17
Лавър 1 ж.к. Меден рудник, 
бл. 117
Лавър 2 ж.к. Меден рудник, 
бл. 187, вх. 1, партер
Линк ул. Оборище 94
радикс к-с Зорница, бл.49 
Нота Бене 17 ул. Славейков, бл. 
205 партер 
Нота Бене 6 ж.к. Меден Рудник, 
бл.548 
Нота Бене Възраждане ул. 
Калоян 24
бялА
Медика ул. В. Левски 22
бялА слАтинА 
Галена 5 ул. Христо Ботев 6
вАрнА
Бриз Младост, ж.к. Младост 2, 
ул. Хан Севар 5
Бриз Чайка ж.к. Чайка 5, търг. 
улица
Бриз Хр.Попович ул. Христо 
Попович 3
Валенс 1 кв. Виница, ул. Черно 
море 2
Валенс 2 ул. Карамфил 40
Валенс 3 жк. Младост МП 
Панелчето
Вита Л ул. Братя 
Миладинови 152 
Европа ж.к. Вл. Варненчик, 
к/ц Бурлекс
Европа ул. Брегалница 1 
Европа Аспарухово ул. Народни 
будители 2
Елица ул. Илинден, к-кс 
Павилиона 2
Елица Кайсиева Градина кв. 
Вл. Варненчик, II МР, ТК 3 Елица 
Владиславово Битов комбинат 
Елица Кракра ул. Кракра 30 
Йорданова ул. Подвис 28 
Катлея жк. Варненчик бл. 234
Катлея 2 жк. Варненчик бл. 11 
Лилия ул. Доктор Анастасия 
Желязкова 12 
Мегафарм Боровец ВН М-СТ-
Манолова 3 ул. Цар Асен 54
Манолова 4 ул. В. Петлешев 18
Манолова 5 жк. Бъзраждане, ул. 
Майка Тереза
Манолова 6 ул. Царевец 38, 
вх. А
Манолова 7 Долни Чифлик, ул. 
Плевен 2
Манолова склад ул. Цоньо 
Тодоров 11
Боровец ул. 137-1
Нова 1 ул. Блян 2
Нова 2 ул. Гео Милев 
Прайм 1 ул. Евлоги Георгиев 18
Поли-Валенс бул. Вл.  
Варненчик 7
Поли 1 кв. Чайка, блок 27
Поли 2 ул. Отец Паисий 4
Поли 3 бул. Варненчик 155
равиа Възраждане ул. А. 
Феликсова 1А 
велико търново
Асклепий Бузлуджа ул. Емилиян 
Станев 9
Асклепий В.Търново ул. Велики 
Преслав 4
Асклепий Денси ул. Оборище 18
Асклепий Картала ул. Стоян 
Михайлов 7
Асклепий Майка-България ул. В. 
Левски 5 
Асклепий Център  
ул. В. Левски 14 

Атанасова бул. България 29 
Салвия ул. В. Левски 29
велингрАд
Здраве ул. Винчо Горанов 6 
Надежда бул. Съединение 99
видин
1-Алмус ул. Д. Маринов 2  
Биляна ул. Хан Аспарух 8 
биомед ул. Търговска,  
магазин Видин
бонония ул. Широка, ТЦ 6
вида бул. Панония 21
Експерт ул. Цар Симеон  
Велики 9
Здравец ул. Цар Симеон 
Велики 119 
Медикал К ул. Христо Ботев 
144, ет. 1, ап. 3
рени ж.к. Стефан Стамболов, 
бл. 3, вх. А, ап. 1
Светлана ул. Княз Ал. 
Батенберг 6 
Тонус ул. Цар Симеон  
Велики 107 
Хигия ул. Витоша 2 
Централ ул. Градинска 22
врАцА
Ди-Фарма 1 ул. Кръстьо 
Българията 4
Ди Фарма 2 Ал.Стамболийски 1 
ремедиа ул. Илия Кръстеняков 
1 (в Билла) 
Фармест ул. Хр. Ботев 52 
Червения Площад ул. Никола 
Симов Куруто 8 
вълчедръм
Вълчедръм ул. България 5
Медикъл бул. България 15
генерАл тошево 
Билка ул. Трети март 10
горнА оряховицА
Глория ул. Отец Пайсии 11
3 Грация Глория ул. Отец 
Пайсии 72
Салвия 2 ул. П. Цвикев 1
гоце делчев
Марияна Балтаджиева 1 ул. 
Генерал Ковачев 33
гълъбово 
ИМ Фарма ул. Република, бл. 10
Митков Квартала ул. Христо 
Ботев 13
дебелец
Алфа ул. Патриарх  
Василий 52
Топфарма ул. Христо 
Смирненски 2
димитровгрАд
Алфа ул. Димитър Благоев 17
ритон бул. Димитър Благоев 7
димово 
Бързица ул. Георги Димитров 6
добрич
Грижа 1 ж.к. Русия, 1 УПИ-III, 
кв. 509
Грижа 2 ул. Христо Ботев 83
Мартинов 2 ул. Панайот Хитов 
34
равия пл. Свобода 2
Славена ул. Д. Ковачев 17-В-2  
Ханеман Динамис ул. Трети 
март 4, вх. А 
Хера Добрич ул. Орфей 18
доспАт  
Елит ул. Тракия 6Г
дрАгомАн
Фекона ул. Христо Ботев 19
дулово 
Елисфарм ул. Стефан Караджа 5

дупницА
Адонис ж.к. Бистрица, бл.58
Вива ул. Цар Самуил 8
Вива-ВБ ул. Св. Георги 17
Вива ДКЦ пл. Свобода 1 
Вива-Спартак ул. Орлинска 
48 А
Любка Георгиева 11 ул. Г.С. 
Раковски 1
Хелиос ул. Христо Ботев 11  
Хелиос 2 пл. Свобода 1
елхово
Анна Кирезиева ул. Ал. 
Стамболийски 145
кАвАрнА 
равиа ул. България 30 
Теодора Плюс ул. Д. Дончев 8
кАзАнлък
Апостолов 1 Изток ж.к. Изток, 
бл. 1
Апостолов 2 Пазара ул. Отец 
П. Хилендарски 33
Апостолов 3 ул. 23-ти 
Пехотен Шипченски полк 7
Апостолов 4 ул. Ген.  
Столетов 2 
Арника ул. Розова долина 2
Пролет ж.к. Изток,  
ул. П. Ганин 31 
Фарма 1 ул. Ген. Скобелев 17 
Фарма 1 Център ул. Отец П. 
Хилендарски 2Б 
Фармавист ж.к. Изток, бл.76 
Хигия ул. Отец Пайсии 33
кАмено
Афиа Камено ул. Освобождение 
78 
Беладона ул. Георги  
Димитров 1
кАрнобАт
Афиа ул. България 4
ТСМ 1 ул. Георги Димитров 27
ТСМ 2 ул. Георги Димитров 45
кАспичАн 
Ирис ул. Мадарски конник 71 
китен 
Визафарм ул. Урдовиза 32
козлодуй
Блян ул. Св. св. Кирил и 
Методий 2
койнАре
Койнаре ул. Милчо Симеонов 66
костенец
Александър ул. Боровец 6А 
Ей Джи ИИ ул. Цариградско 
шосе 50
костинброд
Нота Бене 21-раковски ул. 
Г.С.Раковски 11 
Нота Бене 10-Костинброд Тц 
Резонанс, Търг. Зала 4
креснА
Вирена Фарма ул. Струма 4
кубрАт
Генезис ул. Княз Борис I 12
куклен 
ул. Славянска 7 
кулА
Здраве ул. Въздраждане 60
кърджАли
Народна Аптека 1 ул. Отец 
Паисий 1
Народна Аптека 2 бул. Христо 
Ботев 3
Народна Аптека 6 бул. 
България 85
Народна Аптека 7  
бул. Тракия 23

Народна аптека 9 ул. Сан 
Стефано 1 
Народна аптека Кирково ул. 
Димитър Благоев 24А 
роси Фарма кв. Възрожденци, 
ул. Р. Жинзифов 2 
Фармабене бул. България 56 
Фармабене 2 ул. 
Републиканска 50
кюстендил
Артемида ул. Цар 
Освободител 31
Ден и Нощ ул. Яворов 6 
Жени ул. Л. Каравелов 5 
Захариева ул. Демокрация 61
лом
Апекс 2 ул. Петър Берковски 3
Артанес ул. Дунавска 29
Св. Георги Победоносец ул. 
Славянска 66 
Тодор Велев ул. Славянска 24
лясковец 
Дани Лясковец-Глория ул. 
Васил Левски 1
мАдАн
Фарманова ул. Перелик 59
мездрА
Фармед ул. Христо Ботев 59
минерАлни бАни 
Ванчева 3 Здравна служба
момчилгрАд
5 ул. Гюмюрджинска 5 
монтАнА
Диана ж.к. Младост 2, 
срещу бл.14
Ирка Монтана ул. Аспарух 34 
несебър 
Аква ул. Отец Паисий 13А
новА зАгорА
Загоре ж.к. Загоре, бл. 1 
Кавръкова ул. Васил Левски 26
Юфарма ул. Петко Енев 57
нови искър
Нота Бене 11 ул. Искърско 
дефиле 275
Кумарица ул. Хаджи  
Димитър 26
нови пАзАр 
Дрогерия Ирис село 
Белоградец, пл. Раковски 4 
Ирис пл. Раковски 4 
Пулс ул. Георги Бенковски 2А
оброчище 
Здравец ул. Тимок 4
омуртАг
Стилфарма ул. Цар 
Освободител 4 
Стилфарма 2 ул. Цар 
Освободител 4 
пАвел бАня
Фарма 1 ул. Ген. Столетов 14
пАвликени
Павликени Медиана ул. Цар 
Иван Асен II 15 
пАзАрджик
Стадиона бул. Георги 
Бенковски 127
пАнАгюрище 
Надежда ул. Георги Бенковски 30
перник
Любка Георгиева 2 ул. Юрий 
Гагарин 38Д 
Любка Георгиева 3 кв. Димова 
Махала 8032 
Любка Георгиева 5 ул. Благой 
Гебрев 26 

ВАШАТА АПТЕКА BETTY Е:



Любка Георгиева 6 ул. Юрий 
Гагарин, УПИ 5-58, кв. Изток
Перущица
Вселена ул. Иван Вазов 75
Св. Петка ул. Борис I 1Б
Петрич
Виолета Груева ул. Н. 
Парапанов 16
Джи Фарм ул. Яне  
Сандански 37
Емилия Митрева  
ул. Рокфелер 11
Красимира Петрова ул. Цар 
Симеон 19
Мария Китанова ул. Кап.  
Никола Парапанов
Пещера
Анна ул. Дойранска епопея 3
Плевен
Галена 2 ул. Сан Стефано 1
Галена 3 ул. Владимир Бурмов 2
Здраве пл. Свобода 3
Флора ул. Цар Борис III 12 
Чангалов ж.к. Сторгозия, бл.80
Пловдив
Авеню 2 ул. Отец Паисий 24
Авеню 3 бул. Шести септем-
ври 3
Авеню 4 бул. Васил Априлов 15
Авеню 5 ул. Сливница 8 
Авеню 6 бул. Пещерско  
шосе 80 
Авицена кв. Прослав, ул. Елин 
Пелин 66
Аптека Плюс Лайф Марица бул. 
Марица 25
Аптека Плюс Лайф Тракия ж.к. 
Тракия, бл.45, вх. Б
Арт Фарма ул. Солунска 6 
Арт Фарма 1 ул. Димитър 
Талев 64
Аскол В ул. Равнища 2 
Вега бул. Съединение, търг. 
к-кс Братя Мирчеви 
Гален-Вълканова ул. Зорница 7
Здраве ул. Коматевско 
шосе 282 А 
Калина ж.к. Тракия А-10
Куртово Конаре с. Куртово 
конаре, ул. Седма 1
Св. Анна ул. Понеделник пазар 3
Свети Георги ул. Училищна 48
Сигма Пловдив бул. Васил 
Априлов 102
Телесфор-Т ул. Пантелей 
Генов 3 
Тримонциум ул. Димитър 
Цончев 1 
Фармавижън Мария Луиза бул. 
Мария Луиза 43
Фармавижън Олимпия ул. Г. 
Данчов 18
Фармавижън Прослав кв. 
Прослав, ул. Елин Пелин 58
Фармавижън Понеделник 
Пазара ул. Заря 11
Фармаполис Аптека 7 Н.рег ул. 
Архимандрит Евлоги 1
Флос ул. Димитър Талев 2 Б
36,6 Билла Кършиака ул. 
В. Левски 107
36,6 Тунела бул. Цар Борис III 
Обединител 62
Хапчето бул. Никола Вапцаров 
91 А
Поморие 
Вероника ул. Княз Борис I 116 Б 
Тилия 1 ул. Граф Игнатиев 8 А 
Тилия 2 ул. Княз Борис I 47 
Тилия 3 до ДКЦ 
Тилия 4 Търговски център 
"Свети Георги"

Приморско
Ина ул. Трети март 36
Провадия
Йорданова ул. Георги 
Димитров 1 
Равиа ул. Димитър  
Грънчаров 12
Първомай 
Елена Йорданова ул. Орфей 2
раднево
Елвира С-ДКЦ ул. Георги 
Димитров 43
разград
Генезис бул. България 34
радомир 
Любка Георгиева 9 ул. 
Батенберг 13
рудозем
Фарманова ул. Кап. Петко 
Войвода 1
русе
Астра Авицена ул. 
Александровска 106
Астра Адонис ул. Цар 
Освободител 108
Астра Гален ул. Шипка 3
Астра Детелина  
ул. Борисова 70
Астра Медея ул. 
Александровска 10
Астра Сана кв. Чародейка,  
ул. Т. Икономов
Астра Салвия ул. Плиска 55, 
бл. Червен 
Астра Троя ж.к. Дружба 2,  
ул. Тинтява 2
Астра Хера ул. 
Александровска 134
Оптима 10 ж.к. Дружба 3, бл.10
самоков
Зора бул. Искър 69 
сандански
Виста Фарм ул. Македония 21
саПарева баня 
Вива ул. Германея 1
свищов
Галеника ул. 3-ти март 39
Здраве Свищов ул. Цар 
Освободител 2
своге
Виктория ул. Цар Симеон 18
сеПтември
Първа Частна аптека бул. 
България 11 
силистра
Ахилея, с. Айдемир ул. 
Боровинка 1
Еврика Силистра ул. Симеон 
Велики 21Б
Олимп ул. Добрич 138 
Хестия ул. Дръстър 25
симеоновград 
Митков Нова Р ул. Търговска 16 
симитли
Анифарма ул. Зеленка 19 
Конкраз ул. Георги Димитров 
44, вх. А
славяново
Рецитекс ул. Александър 
Стамболийски 2 
сливен
Ванина ул. Георги Икономов 60
Маргарита Фарма 
ж.к. Българка бл. 79
Медея ул. Хаджи Димитър 39А
Централ ул. Хаджи  
Димитър 16

смолян
Евридика бул. България 63
Илчевска ул. Тракия 78 
Фарманова 2 ул. Хан Аспарух 2 
софия
АБС+ ж.к. Борово, бл. 214А 
7/18 ул. Президент Линкълн, 
бл. 18
Авицена-Раданова, ул. 
Константин Иречек 2 
Албор бул. Мария Луиза 24, 
Централни Хали
Амара 1 ул. Цар Асен 79
Амара 2 - Любляна ж.к. Овча 
купел, ул. Любляна 38
Амара 3 - Гевгелийски кв. 
Гевгелийски, ул. Мачуково
Амара 4 - Красна Поляна ул. 
Суходолска 3, Т-Маркет
Амара 5 ж.к. Младост 2, 
бл.206-209, Т-маркет
Амара 6 ул. Тракия 2 - Фреш 
маркет
Ами Фарм Клисура 20, 23 ДКЦ
Аптека 7/24-Сердика ул. 
Гюешево 73
Аптека 7/24 бул. Президент 
Линкълн 114
Арония бул. Пенчо Славейков 6
беллис ул. Миле  
Попйорданов 51
Биола бул. Сливница, сп. 
Оряхово, Търг. ц-р Илинден 
Боби 2001 бул. Христо 
Ботев 40
Богея 1, ул. Търговска 17
Богея 3 ул. Христо Силянов 37
Богея 5 ул. Димитър Моллов 3
Валета бул. Самоковско 
шосе 38 
Валета Фарм ул. Шипка 43 
Верде ж.к. Младост 1, 
бул. Йерусалим, бл.12 А
Верита ул. Пиротска 126-130
Верте ж.к. Надежда, ул. Бели 
Дунав, бл. 530
Вива Люлин ж.к. Люлин 4, 
бл. 447, вх. Г
Галантус-Кв. Младост бул. 
Цариградско шосе 113
Галантус-Кв. Редута ул. 
Гълъбец 22
Горна Баня кв. Горна баня,  
ул. Урал 1
Грета Зафирова кв. Горубляне, 
ул. Самоковско шосе 58 
Грета Зафирова 2 ж.к. Хр. 
Смирненски, ул. Слатинска,  
бл. 35, вх. В 
Дейзи ж.к. Дружба, 
ул. Д. Списаревски, бл. 129, 
маг. 3 
Дейзи ж.к. Дружба, бл. 17 
Дейзи 2 кв. Левски В бл.10
Делтафарм ж.к. Люлин, бл.645
Дени - Младост ж.к. Младост 
2, ул. Св. Киприян, бл. 280
Дени - Редута кв. Редута, ул. 
Велчо Атанасов 53
Дисг фарма ул. Трети март 48А 
Дисг фарм 2 ж.к. Надежда, ул. 
Христо Силянов 77, ДКЦ8
Дървеница ул. Пловдивско 
поле 15
Елифармаси  
ул. Червена роза 50 
Ем енд ди фар ул. Бачо Киро 4
Зариа ул.Никола Габровски 39А
Здравец бул. Ал.  
Стамболийски 89
Илана ж.к. Младост 1,  
бл.550, вх.2 
Йоан ж.к. Овча Купел 1,  
бл.602, вх.Б
Кеймарт бул. Джавахарлал 

Неру, бл.752
Коал Младост 1А, м/у бл.94 и 98
Конкраз бул. Мадрид 26 
Лекарна ул. Хубча 7
Лили-Мадрид бул. Мадрид 9
Любка Георгиева 1 ж.к. 
Стрелбище, ул. Деде Агач 11А
Любка Георгиева 4 ж.к. Люлин 
2, Супермаркет, маг. 5
Любка Георгиева 7 ж.к. Люлин 9, 
ул. Иван Бойчев 20
Любка Георгиева 8 ул. 
Възкресение 53
Любка Георгиева 10 ул. Луи 
Пастьор бл.162 вх А1
Любка Георгиева 12 ул. 
Хайдушка поляна 3, бл. 80В
Люлин ул. Търново, бл. 981 
Македония бул. Македония 40  
Нота Бене 1-жк. Дружба бул. 
Проф. Цветан Лазаров 124А 
Нота Бене 2-Младост ж.к. 
Младост 4, бл. 469 А
Нота Бене 3-с. Бистрица  
ул. Шоплук 1 
Нота Бене 4-Симеоново  
бул. Симеоновско шосе 213
Нота Бене 5-Казичене ул. Цар 
Борис III 38 
Нота Бене 8-Дондуков бул. 
Княз Ал. Дондуков 91-93
Нота Бене 9-Бенковски  
ул. Лазар Михайлов 70 
Нота Бене 12-Дианабад  
ул. Н. Габровски 16
Нота Бене 13-Иван Асен  
ул. Цар Иван Асен II 16
Нота Бене 15-Люлин  
бул. П. Владигеров 44
Нота Бене 16-Банишора  
бул. Н. Столетов 70
Нота Бене 18-Списаревски 
Дружба 1, бл.115, вх. А
Нота Бене 20-Луи Пастьор 
Люлин 9, бл.103, вх. Г
Омниа кв. Лозенец, ул. Горски 
пътник 55
Омниа-Нео Клиник ул. Петко 
Ю. Тодоров 20
Орфей ул. Оборище 72 
Ремедиа бул. Васил Левски 
100 B 
Рин Фарм ул. Цар Симеон 243 
румифарм бул. Скобелев 4  
Св. Мина бул. Ломско шосе 148
Св. Мина 1 ж.к. Сухата река, 
ул. Тодорини кукли 47
Св. Мина 2 бул. Христо 
Ботев 157
Св. Никола ул. Цар Симеон 106
Сиана ул. Тодор Каблешков 33
Сигма ул. Стоян Тошев 15-17, 
ДКЦ 20
Сигма 24 ДКЦ ул. Ген Н. Жеков 
3, ж.к. Свобода
Славчев ж.к. Разсадника, 
бл. 65, вх. Г 
Стела бул. Бъкстон 96 
Тамара Маринова ж.к. Лагера,
ул. Мъглен 2 
Таня кв. Св. Троица, бл. 310, вх. А
Токуда бул. Никола Вапцаров 
51 Б 
Фарма Плюс-Х.Димитър  
ул. Скайлер 41
Феникс Фарма ул. Панчо 
Владигеров 28
Хера 1 кв. Суха Река - Запад, 
бл. 225
Хера 2 жк. Х. Димитър,  
ул. Макгахан 51
Хера 3 кв.Дружба 2,  
ул. Делийска воденица 25
Хера 4 жк. кв. Младост,  
ул. Йерусалим, бл. 39А

стамболийски
Мариета ул. Цар Симеон 20
Фармавижън ул. Дунав 43
стара загора
Дива Фарм ул. Хан Тервел 48Б
Марви бул. Цар Симеон 
Велики 28
Марви 2 ул. Патриарх 
Евтимий 116
Марви 3 бул. Патриарх 
Евтимий 73
Марви 4 ул. Камчия 3
Маринела бул. Цар Симеон 
Велики 155 Б
Павлова бул. Св. Патриарх 
Евтимий 165
сунгурларе
ТСМ 3 ул. Атанас Манчев 2 
с. венец
Аспида ул. Кирил и Методий 17
с. мало конаре
Таня ул. Славчо Георгиев 48А
Милена УПИ IV, КВ. 1
с. ново село 
Дрогерия Ново село ул. Илия 
Попов 29
Фармавижън ул. Първа 21 
с. Първенец
Йорданови Фарма ул. 
Съединение 54
с. тоПолово
Тополово ул. Калоян 64
с. тръстеник
Капитолия пл. България 1
с. чеПинци
Валентина пл. Овчаров 1
тервел
Елифарма ул. Хан Аспарух 28
Мартинов ул. Цар Калоян 6 
тутракан
Аква ул. Ангел Кънчев 2
Херба ул. Трансмариска 42 
търговище
Адонис кв. 8 Запад 1, 
бул. Сюрен 6
Виталис ул. Тр. Китанчев 41
харманли 
Катя Стоянова ул. Ал. 
Стамболийски 3
Кафарма бул. България 40
Кафарма 2 ул. Васил Левски 66
хасково
Ванчева бул. България 77
царево
Арника ул. Хан Аспарух 50
челоПечене
Сики - Силвия Кирилова 
ул. Ангел Маджаров 21
Шабла
Росфарм ул. Петко  
Българанов 4
Шумен
Аспида 1 ул. Софийско шосе 5А
Аспида 2 ул. Ген. Скобелев 7
Герови 2 ул. Васил Априлов 67 
Герови 3 бул. Велики  
Преслав 44
Невен кв. Тракия, ул. Тракия 22
Прайм 3 ул. Цар  
Освободител 101
С. Хитрино ул. Македония 3
ямбол
Адонис ж.к. Бенковски, бл. 12
Афиа ул. Търговска 31
Диана ул. Милин камък 36
Здраве ул. Джон Атанасов 9
Здраве + ул. Цар Самуил 18-20
Здравец ул. Граф Игнатиев 247
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