
Кръстословици,
шаради и судоку.
Останете във форма
- кажете “Не!”
на алцхаймера

Учените доказаха: реакция в мозъка кара
бабите да обичат внуците до полуда

Супермутантът
на COVID –
омикрон,
поваля с
адска умора,
вдига пулса,
болят
мускулите

Джина Лолобриджида
се съди с наследниците си
за собственото си богатство

И без бюджет пари за НОИ заделени, но

Пенсиите за януари
по-ниски с 33 лева –
вадят от тях бонуса

� КОНСУЛТ 9 � ДЪЛГОЛЕТИЕ� ЗДРАВЕ8 12 Юруш към Одрин
- лирата се срина,
пазарът без пари

Българите задръстиха граница-
та, а Ердоган нареди да се
разследва кой е сринал
турската валута.

10 подправки
понижават кръвното,
заменете солта с тях

15 минути упражнения
на ден удължават
живота с 3 години!

39 г. стаж нужни
на мъжете, за да
излязат в пенсия

4ГОДИНА 8, БРОЙ 48 (400) 2 - 8 декември 2021 г. ИЗЛИЗА В СРЯДА

Свеж ум!Свеж ум!Свеж ум!Свеж ум!Свеж ум!Свеж ум!Свеж ум!
ДНЕС +8 СТРАНИЦИ ПОДАРЪК!

Средно с над 33 лв.
по-малко ще получат
пенсионерите на 7
януари в сравнение с
декември, въпреки че
още на Коледа пен-
сиите ще бъдат увели-
чени - нараства те-
жестта на всяка годи-
настажвпенсионната
формула.
С януарските пен-

сии обаче вече няма
да се изплаща т.нар.
COVIDбонус, който за
последните три месе-
ца на 2021 г. бе 120 лв.
За да не се получи

това намаление на до-
ходите на възрастните
хора, е нужно реше-

От февруари обещават поне 420 лв. минимална
ние на правителство-
то, с което отново да
бъдат предвидени бо-
нуси за пенсионерите
поне за януари.
На преговорите за

правителство социа-
листите поискаха по
120 лв. допълнително
да се дават до края на
извънредната епиде-
мична обстановка,
която засега е удъл-
жена до началото на
април. Това не бе
прието. Съпредседа-
телят на “Продължа-
ваме промяната”
АсенВасилев, който е

най-вероятният бъ-
дещ финансов минис-
тър, пое обаче анга-
жимент минималната
пенсияданеепод420
лв. от 1 януари. Но то-
ва може да стане чак
от февруари, когато
щее приет новият бю-

джет. Той се отлага,
докатосеконституира
парламентът и се из-
лъчи редовно прави-
телство.
Въпреки липсата на

бюджет пари за пен-
сиите са осигурени,
обявиха от НОИ.

След близо 2-месеч-
но отсъствие зара-

ди COVID и фалшиви
новини, че е в теж-
ко състояние и до-
ри починал, а после
пък - че е уволнен,
доц. Ангел Кунчев

се завърна на рабо-
та тази седмица.

Първата задача на
държавния здравен

инспектор са мерки-
те срещу навлиза-

нето на омикрон.
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200 млн. лв.
на година
се въртят в
бизнеса със
старчески
домове

“Стани богат”
тръгва пак
преди
Коледа
по bTV38 3 31
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