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0898545854

REKARTBG@GMAIL.COM

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ РЕК-АРТ

WWW.REKARTBG.COM
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Занимателна историческа майсторилница на крепостта 
Туида
Организират: Крепост „Туида“ и Национален музей на текстилната 
индустрия
Телефон за записване: 0895 46 72 89
Входна такса на касата на крепост „Туида“
1 ЮНИ, 09-12 Ч., КРЕПОСТ „ТУИДА“

АФИШ СЛИВЕН ЮНИ
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Изложба „Избрано от колекцията на Дарик 
радио“
7 ЮНИ, 19.00 Ч., ХГ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – ЛАРГО

Съвместен концерт на братята Александър 
и Константин Владигерови със Симфоничен 
оркестър – Сливен
Диригент: Димитър Караминков
С участието на пианиста Христо Попов
Билети на касата на зала „Сливен“
7 ЮНИ, 19.00 Ч., ЗАЛА „СЛИВЕН“

Осми детски музикален фестивал „Мишо 
Тодоров“ (по програма)
Вход свободен
8-10 ЮНИ, ЗАЛА „ЗОРА“

Връчване на наградите „Добри Добрев“ на 
изявени ученици от НХГ „Димитър Добрович“
8 ЮНИ, 17.00 Ч., КЪЩА „МИРКОВИЧ“

На събор край Тунджа
Регионален фолклорен събор
9 ЮНИ, 11.00 Ч., С. ЧОКОБА

Красавицата и Звяра 
по френска народна приказка
Автор: Сабине Занц
Превод на български, постановка, сценография, кукли, 
костюми и оригинална музика – Александър Бетов
Глас: Цветелина Николова
10 ЮНИ, 11.00 Ч., ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – 
СЛИВЕН

Благотворителен концерт по повод 160 години 
Болградска гимназия „Г. С. Раковски“
12 ЮНИ, 19.00 Ч., ЗАЛА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ЗАБРАНЕНО 
ЗА СМЯХ 
Комедия от Миро Гавран
Режисьор: Ил. Илинденов
Гостува ДТ – Търговище
12 ЮНИ, 19.00 Ч.
ДТ „СТЕФАН КИРОВ“ 

Детски празник по повод 
Международния ден на 
детето
1 ЮНИ, 10.30 Ч., РБ „САВА 
ДОБРОПЛОДНИ“

Изложба „50 години, 5 
картини, 50 приятели и 
още нещо…“
1 ЮНИ, 18.00 Ч., ГАЛЕРИЯ „МАЙ“

Ден на Ботев и на 
загиналите за народна 
свобода
Общоградско поклонение и 
поднасяне на венци и цветя пред 
паметника на Хаджи Димитър и 
сливенските възрожденци
2 ЮНИ, 11.45 Ч., ПЛ. „ХАДЖИ 
ДИМИТЪР“

Детски панаир – Сливен
3 ЮНИ, 10-18 Ч., ПЛ. „ЦАР 
ОСВОБОДИТЕЛ“

Академия „Магика“
Автор и режисьор: Теодора 
Попова – Лазарова
Музика: Гергана Василева
Куклено-театрално шоу с много 
вълнуващи ситуации, песни, 
танци, фокуси и най-различни 
игри! С други думи – истинско 
шоу! 
3 ЮНИ, 11.00 Ч., ДЪРЖАВЕН 
КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН

„Вик за любов“ 
От Жозиан Баласко
Гостува Театър „Искри и сезони“
Билети на касата на зала „Зора“
4 ЮНИ, 19.00 Ч., ЗАЛА „ЗОРА“

Представяне книгата 
„Безумецът от Таро“ на 
Деница Дилова
Представят Библиотека „Зора“ и 
Издателство „Сиела“
Тя е доброто момиче. Той е 
лошото момче. Те не се познават, 
защото се движат по различни 
маршрути и в различни часове. 
Нейният и неговият живот 
нямат пресечна точка. Той 
влиза в съдебната зала, той е 
свикнал да се движи по ръба на 
закона. Тя е в тога, тя е законът. 
Погледите им се срещат и в този 
миг тя е само жената, а той е 
просто мъжът.
Вход свободен
6 ЮНИ, 18.00 Ч., БИБЛИОТЕКА 
„ЗОРА“

ВАЛЯТ ПАРИ
Комедия от Себастиен Тиери
Режисьор: Андрей Калудов
Гостува ДТ – Кърджали
Какво би казал българският зрител, ако в 
дома му започнат да се появяват пари. Много 
пари. Незнайно откъде и от кого. Невероятно! 
Шокиращо! Невъзможно! За семейството на 
Лоранс и Брюно, в центъра на Париж, това 
обаче е факт. Дали съдбата е решила да ги 
дари или накаже? Отговорите на тези въпроси 
са в динамичното действие, неповторимия 
хумор и изненадващите събития на френската 
комедия “Валят пари”.
19 ЮНИ, 19.00 Ч., ДТ „СТЕФАН КИРОВ“
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pgee_sliven@abv.bg

www.pgee-sliven.bg

044 622 136
044 624 882
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
ПО МЕХАНОТЕХНИКА

СЛИВЕН

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
ЕКСКУРЗОВОДСТВО

АНИМАЦИЯ

СЛИВЕН  УЛ. ЙОРДАН КЮВЛИЕВ 12А (ЗАД КУКЛЕН ТЕАТЪР)

044 623 755 • 0888 249 637 • 0888 392 383

КОЛЕЖЪТ РАБОТИ СЪВМЕСТНО С ВУЗ ПО БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

www.college.sliven.net

8804 Сливен
бул. Бургаско шосе 2

044 66 77 98 (директор)
044 66 75 02 (зам. директор)

sportno-uchilishte.sliven.net



0700 1 2222 национален номер на цената
на един градски разговор

www.doris-bg.com
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ПЛИСКА, ВАРНА, 
БАЛЧИК И ПРЕСЛАВ

ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА, ПОСТОЙНА ЯМА 
 И ЕЗЕРОТО БЛЕД

ПЛИСКА, ВАРНА, БАЛЧИК 
И ПРЕСЛАВ

ПОЧИВКА В ТУРЦИЯ 
със 7 нощувки
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22.06.2018 от: 429 лв. 23.06.2018 от: 99 лв.

ПОЧИВКА В ГЪРЦИЯ
със 7 нощувки

от: 283 лв.

от: 308 лв.01.09.2018 от: 995 лв.

ПАРИЖ - БЕЗ НОЩНИ ПРЕХОДИРанни записвания: 955 лева

СИГУРНИ НА ПЪТ С

0878 671 661
електроника

0878 442 628, 0886 374 824
механика

Сливен, срещу КАТ
адрес

Макс Сервиз
facebook

Ремонт на дизелови помпи

Проверка, регулаж и ремонт на Common rall дюзи

6

НА ПОЧИВКА И НА ПЪТ
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е град в Западна Турция, разположен на брега на 
Егейско море. Намира се на 90 км от третия по големи-
на град в Турция – Измир. 

Населението му наброява приблизително 44 000 души.
Редица проучвания доказват, че Кушадасъ е бил цен-

тър на изкуството и културата от най-древни времена, 
обитаван от множество цивилизации и племена.  През 
IX в. пр. Хр. тук се заселват йонийците – моряци и търго-
вци, които създават колония от 12 селища по крайбре-

жието, включително и Кушадасъ, на който дават името 
Неаполис. 

През II в. пр. Хр. римляните завладяват Неаполис. В 
областта се заселват Дева Мария и синът й Иисус Хрис-
тос и така тя се превръща в християнски център познат 
под името Аниа. 

От 1086 г. Кушадасъ минава под властта на Турция. 
Днешното си наименование градът получава някъде 
към 1834 г.

Забележителности

Кушадасъ

И разбира се…

Екзотиката на ориента
ТУРЦИЯ

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ТУРСКИТЕ КУРОРТИ / ЧАСТ 1

• Античният град Ефес, който се намира на 18 км от 
курорта - същинска археологическа съкровищница, 
а сред най-забележителните му постройки е 
Библиотеката на Целз• Къщата на Дева Мария. През 1891 г. група свещеници 
откриват малката постройка, в която се смята, че 
Богородица е прекарала последните дни от живота 
си. • Крепостта Кючукуда Калеси, издигаща се на 
Птичия остров• Феномена Памуккале

В Кушадасъ можете да намерите всичко характерно 
за един райски курорт – мек средиземноморски климат, 
лазурносини води, безкрайни плажни ивици, осеяни с 
тропическа растителност, луксозни хотели и препълнени 
заведения.



VEGA Test by d-r Krasimirova VEGA TEST
ИЗСЛЕДВА ПОНОСИМОСТТА 
НА ОРГАНИЗМА КЪМ ХРАНИТЕ

ИСКАТЕ ЛИ ДА СЕ ХРАНИТЕ ПРАВИЛНО?

КОИ ХРАНИ СА ПОЛЕЗНИ ЗА ВАС И КОИ НЕ?

245 ВИДА ХРАНИ И АЛЕРГЕНИ

ТЕСТЪТ Е БЕЗБОЛЕЗНЕН И БЕЗКРЪВЕН

Сливен, ул. Криволак 7

0888 491 956, 0700 16 449KOKON Cardio Clinic

К айсията (Prunus armeniaca) е    
вид растение от семейство 

Розови. 
Дървото на кайсиите достига до 

8 м. височина, и живее между 40 и 
60 години. Плодове започва да дава 
едва след третата година. Листата 
на дървото са елипсовидни  и тъм-
нозелени, а цветовете бели и розови.

Плодът на кайсията е месест, със 
сплесната костилка, чиято ядка е яд-
лива. Цветът на зрялата кайсия е от 
бледожълт до оранжев, някои сорто-
ве са мъхести. Първите кайсии зреят 
през юни, а късните през август.

За родина на кайсията се счита 
Североизточна Армения, като и до-
сега там кайсията се среща като 
диворастящо растение. 

 В Европа е пренесена едва през 
I век, като заслугата за това се пре-
писва на Александър Велики. 

У нас кайсията става овощна 
култура едва след Освобождение-
то, а най-разпространени сортове 
са Силистренска, Кишиневска (Ба-
демка) и Роксана.

Хранителни съставки

Лечебни свойства на кайсиите:

Старт на лятото
С ВКУСНИТЕ И 
ПОЛЕЗНИ КАЙСИИ!

ВКУСНО

8

• Ефективно средство при профилактика и лечение на анемия
• Помагат при стомашни заболявания като язва, гастрит и запек
• Спомагат за добро зрение
• Засилват имунната система
• Помагат при профилактика на остеопороза
• Подсилват мозъчната дейност
• Спомагат за бързото заздравяване на рани и облекчават възпаления на 
кожата

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ
Козметик, масажист • Фризьор • Шивач
Маникюрист - педикюрист  •  Еколог  • 
Работник в озеленяването  •  Офис - 
секретар • Оператор на компютър  •  
Сътрудник - социални дейности и още 
10 професии

Сливен, ул. Димитър Пехливанов №3-А
redc_sliven@abv.bg   www.redc.sliven.org

0878 577 981
0887 811 025

Витамини: В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е, К; минера-
ли: калций, желязо, магнезий, фосфор, калий, мед, 
манган; органични киселини: лимонена, ябълкова и 
винена.

Важно: в ядките на кайси-
ите се съдържа витамин В17 
(амигдалин или леатрил), за 
който се счита, че унищожава 
бързо раковите клетки. 
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ПОВЕЧЕ ЗА ВАС

www.ekoasorti.bg

кв. Стоян Заимов, бл. 62, тел.: 044 66 73 16
кв. Даме Груев, м/у бл.7 и бл.8, тел.: 044 66 77 56
кв. Република, бл.40, тел.: 044 62 38 03
ул. Д-р Иван Селимински 5, тел.: 044 62 57 42
кв. Сини Камъни, до бл.25, тел.: 044 66 73 69
ул. Баба Тонка 42, тел.: 044 62 42 17
ул. Великокняжевска, бл.40, тел.: 044 62 53 25
кв. Дружба, бл.13, тел.: 044 66 75 68
кв. Колю Фичето 30, тел.: 044 68 26 44

Âñåêè äåí, âúâ âñåêè äîì!

изкупува земеделска земя
в землището на кв.речица и с.ковачите

0898 24 68 24



СТРЕЛБИЩЕ „МЛАДОСТ“ (БИВШЕ СТРЕЛБИЩЕ)       0887 32 63 33         PLAMENPENKOVBG@ABV.BG
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ВКУСНО

Необходими продукти: 
200-300 гр цедено кисело мляко
½ капсула лимонова есенция
1 пакетче сметана на прах
2 с. л. захар
2 ч. л. масло
3 ч. л. пудра захар
6 средно големи кайсии
150 гр череши
150 мл прясно мляко
1/8 ч. л. канела

Начин на приготвяне: 
Задушете кайсиите в 1 ч. л. масло с 1 с. л. захар и 

малко вода. Сметаната разбийте с прясното мляко 
до хомогенна смес. Сварете кайсиите и ги пасирай-
те заедно с цеденото кисело мляко, пудрата захар, 
канелата и лимоновата есенция. Полученото пюре 
изсипете при сметаната и разбъркайте с помощта 
на шпатула. Черешите също задушете в 1 ч. л. масло 
с 1 с. л. захар и малко вода. Готовият крем сервирай-
те в подходящи съдове и гарнирайте с черешите.

Необходими продукти: 
3-4 узрели кайсии
вода
зехтин (за суха кожа) 
или лимонов сок (за мазна кожа)

Начин на приготвяне: 
Кипнете водата и попарете кайсиите. След като из-

стинат ги извадете и отстранете кожата им. Пасирай-
те ги до получаване на гладка смес. Ако кожата ви е 
суха, добавете към сместа няколко капки зехтин и об-
ратно, ако кожата ви е мазна добавете няколко капки 
лимонов сок. Готовата маска нанесете върху лицето 
и деколтето за около 20 минути. Измийте обилно със 
студена вода. 

Резултатът е повече от удивителен – кожата се под-
хранва и хидратира в дълбочина и става в пъти по-ме-
ка и нежна.

КАЙСИЕВ КРЕМ С ЧЕРЕШИ

КАЙСИЕВ ЕЛИКСИР 
ЗА НЕЖНО ЛИЦЕ И ДЕКОЛТЕ

РЕЦЕПТА ЗА ХАПВАНЕ РЕЦЕПТА ЗА KРАСОТА
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ 

Очакваме те!  Георги Данчев 35, срещу парк Юнак, 0889 62 22 24

ФРЕШ

ШЕЙКОВЕ

ЛИМОНАДА
ЦИТРОНАДА

СМУТИ
банан   ягода   пъпеш   манго
м а л и н и     к и в и   •

•
• •

•

банан   ягода   пъпеш
манго   малини    киви   •

•
• •
• •здравословно

Леденостудена

шоколад
банан
ванилия

• Леденостудена цитронада лимонада

сладолед
СМУТИ
НЕВЕРОЯТНО ВКУСНО

ШОКОЛАД

ПОПИТАЙТЕ ЗА ОЩЕ НЕЩО ...

банан   ягода   пъпеш   манго   малини

ШЕЙК ВАНИЛИЯ ФРЕШ
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ЦЕЛОГОДИШНА ПРОДАЖБА 
НА ЕДНОДНЕВНИ И ЕДНОМЕСЕЧНИ
ПИЛЕТА БРОЙЛЕРИ И КРЪСТОСКА

ПРОДАЖБА НА 
БРОЙЛЕРНИ КОКОШКИ - 8лв
И БРОЙЛЕРНИ ПЕТЛИ - 8лв

ТАОН  ТУКЗА ОТСТЪПКА

3 DAYS AND 3 NIGHTS
NON STOP PARTY

MASTER CLASSES ,WORKSHOPS,
INSTRUCTOR TRAININGS ,SEMINARS ,

COMPETITIONS AND SHOW  
FROM THE BEST  DANCE & FITNESS 
INSTRUCTORS FROM BUGLARIA  

AND SPECIAL GUESTS FROM ABROAD!

Заповядайте на най-големия денс-фитнес фестивал в България! 
В спортна зала "Васил Левски" и хотел "Спорт Палас ****"

3 дни и 3 нощи НОН СТОП ПАРТИ!  Мастър класове, уроци, уъркшопи, 
семинари, състезания и шоу програми от най-добрите денс и 

фитнес инструктори от България и специални гости от чужбина! 

������������ ����� ���������
�� ��������� ���� �� �� ��

THE BLUE ROCKS
WWW.THEBLUEROCKSEVENT.COM

JOIN THE LARGEST
INTERNATIONAL
DANCE-FITNESS

FESTIVAL 
IN BULGARIA!

20-22.07.2018
IN SLIVEN

IN SPORT  HALL
“VASIL LEVSKI”

& HOTEL
“SPORT  PALACE”

MORE INFORMATION YOU CAN
FIND IN OUR FACEBOOK PAGE:

THE BLUE ROCKS
FOR CONTACTS: 0883 37  73 46



Градински център
Пенков
Стрелбище „Младост“

 0887 32 63 33
 plamenpenkov.com

Народно читалище
Зора 1860
пл. Хаджи Димитър 1

 0879 156 974 
 zora-sliven.net

Магазин за осветление
Вива
Шоурум
бул. Христо Ботев 21

 044 633 700 

Птицекомплекс
Мартиво

 0889 506 045 
 www.martivo95.com

Информационен сайт
Сливенпрес

 0888 808 106
 Sliven Press
 www.slivenpress.bg
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0895 80 83 83
044 62 35 35

ул. Д-р К. Стоилов 30
 0898 54 58 54
 rekartbg@gmail.com
 www.rekartbg.com

ул. Д-р К. Стоилов 30
 0700 20 700
 www.credilend.bg

Мебели 
Виденов
бул. Хаджи Димитър 11

 0892 90 90 92
 www.videnov.bg

Заложна къща
Трезор
Най-ниски лихви в града!

 0889 622 224 

Кардио клиник
Кокон
ул.  Криволак 7

 0888 491 956
 0700 16 449
 KOKON Cardio Clinic
 VEGA Test by D-r 

Krasimirova

 www.ekoasorti.bg

срещу КАТ
 0878 671 661
 0878 442 628
 0886 374 824

кв. Клуцохор до бл. 19
 Salena Cáfe - Салена кафе
 0888 314 589

КАФЕ

Туристическа агенция
Дорис
ул. Д. Добрович 5Б

 0700 1 2222
 www.dorisbg.com

Държавно горско
стопанство - Сливен
ул. Орешака  15а

 044 62 29 21
 www.uidp-sliven.com

бул. ХрИСТО Ботев до бл. 45
0877 56 56 27, 0878 56 17 27

0879 57 57 99

БИСТРО

Бистро Макси

Хам
ам

ба�
р

К�ар�а��Но�о�Се�о

бу����ур�а��о��о�е

бу�
���а

�а�
о�

�Х��
о�

áóë. Öàð Ñèìåîí

Öàð Îñâîáîäèòåë

Àñåíîâñêà

Êðèâîëàê

66

Ä-ð Ê. Ñòîèëîâ

Ä. 
Ä
î
á
ð
î
â
è
÷

К�ар�а��Ком�у�а
ЦЕНТЪР

К�ар�а��Ре�уб���а

К�ар�а��К�у�охор

К�ар�а��На�е��а

������ру�ба

�����С�����ам���
К�ар�а��Ко������е�о

С�ре��о���

�о���о����а�м���

К�ар�а��
�аме��руе�

�����С�о���

�а�мо�

488

66

66

488

ВИЖ НА КАРТА

1. РА Рек-Арт
2. Мебели Виденов
3. Кардио клиник Кокон 
4. C-lend Твоят кредит 
5. Бистро Макси 
6. Градински център 
Пенков 
7. Народно читалище 
Зора-1860 
8. Пицария Рагаци
9. Кафе Салена
10. ТА Дорис
11. ДГС - Сливен
12. Макс сервиз 

СПРАВОЧНИК



aОвен 
21.03-21.04

За обвързаните: отношенията ви с 
половинката няма да бъдат на пре-
ден план, но това няма да е проблем 
нито за вас нито за него/нея. На-
против, дори малката почивка един 
от друг ще е ползотворна за връз-
ката ви. Ако сте сами: пазете се от 
разочарования и то от близки за вас 
хора. Работа: ще се радвате на пече-
ливша финансова стратегия. Здраве: 
внимавайте с алергиите и кожните 
раздразнения.

bТелец
22.04-21.05

За обвързаните: бъдете разумни и не 
„прекрачвайте“ прага на благоприли-
чието. Имате чудесен човек до себе 
си – не бягайте от щастието си. 
Ако сте сами: много е вероятно да 
започнете нова връзка. Не насилвай-
те нещата, защото е много възмож-
но да уплашите човека до себе си. Ра-
бота: бъдете предпазливи, възможно 
е колега да ви отмъкне идеята за нов 
проект. Здраве: щадете нервите си.

cБлизнаци
22.05-21.06

За обвързаните: ще се радвате на 
много щастливи мигове с любимия/
та. Половинката ви ще ви глези и ще 
се опитва да ви угажда по всякакъв 
начин. Ако сте сами: не се плашете 
от срещи и хора, които ви обър-
кват. Много е възможно точно сред 
тях да откриете своята половинка. 
Работа: бъдете стриктни и изпъл-
нявайте ангажиментите, които сте 
поели на работното място. Здраве: 
възможни са проблеми с дихателни-
те пътища.

dРак
22.06-22.07 

За обвързаните: ще се измъчвате от 
много притеснения и въпроси от-
носно връзката ви. След 15-то число 
на месеца ще разберете, че терза-
нията ви са били напразни. Ако сте 
сами: към края на месеца пред вас ще 
се открият много възможности за 
срещи – грабете с „пълни шепи“. Ра-
бота: ще ви се отдаде възможност 
да контролирате ситуацията на 
работното място и да се издигнете 
в йерархията. Здраве: не прекалявай-
те с вредните навици.

eЛъв
23.07-22.08 

За обвързаните: в началото на ме-
сеца ще бъдете изкушени от ново 
запознанство. Бъдете внимателни, 
не винаги хората са такива за какви-
то се представят, а  и това може 
много да навреди на връзката ви. Ако 
сте сами: очаква ви много интересна 
романтична среща, от вас зависи как 
ще продължи всичко. Работа: очак-
ват ви доста трудности на работ-
ното място. Здраве: не се претовар-
вайте физически.

fДева
24.08-23.09 

За обвързаните: претовареното 
ежедневие със сигурност ще се от-
рази зле на вашата връзка. Намере-
те повече време за почивка заедно с 
половинката. Ако сте сами: не стой-
те в къщи, там със сигурност няма 
да срещнете любовта. Месецът 
предлага за вас много забавления 
и страстни моменти. Работа: ще 
получите интересно предложение за 
друга работа, което не е за изпуска-
не. Здраве: хранете се балансирано.

gВезни
24.09-23.10 

За обвързаните: съвместният ви 
живот ще върви с лекота до към 
средата на месеца. След това,  ви 
очакват много сътресения и лоши 
моменти. Замислете се дали наисти-
на това е човекът с който искате да 
споделите живота си. Ако сте сами: 
любовта ще ви убегне и този месец, 
но това не трябва да ви притесня-
ва и да ви спира да се забавлявате. 
Работа: очаква ви много добър месец 
в професионален план. Здраве: очаква 
ви добро здраве.

hСкорпион
24.10-22.11 

За обвързаните: възможни са много 
търкания с половинката и доста се-
риозни сътресения. За щастие след 
20-то число на месеца всичко ще си 
дойде на мястото. Ако сте сами: 
вашият чар и обаятелност няма да 
останат незабелязани за проти-
воположния пол. Работа: колкото и 
напрегната да е ситуацията в офиса 
не разчитайте на колегите си за 
помощ. Здраве: възможни са проблеми 
със стомаха.

iСтрелец
23.11-21.12 

За обвързаните: ще се носите на 
вълните на любовта и ще бъдете в 
абсолютен синхрон с половинката 
си. Ако сте сами: със сигурност ще 
попаднете на много интересна лич-
ност. Бъдете себе си и човекът на-
среща ще го оцени. Работа: колкото 
и енергия яда влагате в работния 
процес, нещата ще ви се получават 
винаги от втория път. Здраве: ще се 
радвате на добро здраве.

jКозирог
22.12-20.01

За обвързаните: ще бъдете прекале-
но натоварени на работното място, 
за да се тревожите за любовния си 
живот. Опитайте се да отделяте 
повече внимание на половинката си. 
Ако сте сами: към края на месеца ще 
възобновите старо приятелство, 
което може да прерасне в нещо 
повече. Работа: месецът ви предлага 
много и големи възможности за реа-
лизация. Здраве: щадете нервите си.

kВодолей
21.01-21.02

За обвързаните: ще се радвате на 
разбиране и много щастливи момен-
ти с половинката. Дори в трудни 
моменти любимият човек ще бъде 
плътно до вас. Ако сте сами: поняко-
га случайните срещи са предпостав-
ка за истински и сериозни отноше-
ния. Точно такава среща ви очаква 
през месец юни. Работа: очаква ви 
застой в професионален план. Здраве: 
възможни са физически травми, бъ-
дете предпазливи.

lРиби
20.02-20.03 

За обвързаните: в началото на 
месеца е възможно да се чувства-
те разочаровани и предадени от 
половинката си. За щастие това ще 
се окаже недоразумение и всичко ще 
си дойде на мястото. Ако сте сами: 
дори и да си мислите, че сте срещна-
ли подходящия човек за вас – бъдете 
предпазливи. Възможни са разоча-
рования. Работа: очаква ви спокоен 
месец на работното място. Здраве: 
ще се радвате на добро здраве.

ХОРОСКОП ЮНИ
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0889 622 224
Най-ниски лихви в града

 Между приятели:
- Жената непрекъснато ми 
иска пари! Кога 200, кога 300... 
аман от нея!
- И за какво ги харчи?
- Откъде да знам, никога 
не съм й давал.



БЕЗ
ИЗЛИШНИ
РАЗХОДИ! 

ПУБЛИКУВАЙ ТВОЯТА 
ТОП ОБЯВА  

НА ДВА ЛЕД ЕКРАНА
ЗА ПЕРИОД ОТ 10 ДНИ 

САМО ЗА
40 лв!

������� �� �������          0898 54 58 54

REKARTBG@GMAIL.COM


