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Еманюел Макрон: Европа
е истински партньор
на Русия
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Корнелия Нинова към социалисти:
Вие сте партията, вие
решавате бъдещето й
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редстои нов протест на майките на деца с увреж-
дания от "Системата ни убива", чиито справедливи
искания чакат стратегически решения, а намират
само подхвърляне на държавна милостиня и пос-
ледвало управленско бездушие. Децата са най-

Äúðæàâàòà ìàùåõà

Òîïëàòà çèìà

есенните зърнени и масло-
дайни култури, защото тях-
ната коренова система е
плитка и повърхностната
влага е достатъчна. Овощ-
ните дръвчета обаче са с
по-дълбоки корени и имат
нужда от повече влага в
дълбочина в почвата, обяс-
няват фермерите. Тя обик-
новено се натрупва през
студения сезон, но с нас-
тъпилата от миналата го-
дина суша и втора поред
топла и безснежна зима
влагозапасеността на поч-

събуди праскови и кайсии
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È ïëîâäèâñêîòî
äåðáè Áîòåâ -
Ëîêîìîòèâ 0:0

След като софийското
дерби между ЦСКА и
Левски завърши 0:0,
пловдивските Ботев и
Локомотив  също не мо-
жаха да излъчат побе-
дител. Двубоят от Пър-
ва лига, който се игра
на стадиона в Комате-
во, завърши 0:0. Това
беше 110-ото дерби на
Пловдив на елитно ни-
во. Мачът бе изпълнен
с единоборства и не
предложи интересни мо-
менти пред двете вра-
ти. Дуелът беше важен
с оглед на временното
класиране. Така Локо-
мотив остана на трета
позиция с 42 точки, а
Ботев е осми с 29. ç

Áóðÿòà Äåíèñ
íàõëó âúâ Ôðàíöèÿ
ñúñ ñèëíè âåòðîâå
è âàëåæè
Близо 7000 домакинст-
ва във Франция са без
електричество, след ка-
то северозападната част
на страната бе ударена
от бурята Денис. Засег-
нат е регионът Бретан,
където силният вятър е
съборил множество учас-
тъци от електропренос-
ната мрежа. Бурята  дос-
тигна северозападния
бряг на Франция късно
в събота. В много депар-
таменти поривите на вя-
търа достигат 28 м/сек,
съобщиха метеоролози.
Заради лошото време
градската управа на Нант
нареди за целия неде-
лен ден да бъдат затво-
рени обществените пар-
кове и градини. ç

исоките зимни температу-
ри са събудили прасковите
и кайсиите в дунавските ра-
йони на страната. "При
прасковата в Русенско и
Силистренско вече се наб-
людава развитие на пъп-
ката. Ако до края на фев-
руари и през март темпе-
ратурите паднат много под
нулата, ще има реална
опасност от замръзване на
плодните пъпки, понеже ве-
че има сокодвижение", каз-
ва Димитричка Търпанова
от Добруджанския овощар-
ски съюз. На 60 см в земя-
та няма влага, всичко е су-
хо и на камък, споделят още
притеснени овощари. Вале-
жите този месец спасиха

Îâîùàðèòå ñåðèîçíî
ïðèòåñíåíè îò
ïðîäúëæàâàùàòà
ñóøà, íà 60 ñì â
çåìÿòà íÿìà âëàãà

вата е паднала до критич-
ни нива. В района на Си-
листра има много кайсие-
ви насаждения, които при
добра влагозапасеност да-
ват добър добив и качест-
вен плод, но сега се очак-
ва по-лоша реколта, убеде-
на е Димитричка Търпано-
ва. Добри дъждове през
пролетния период от март
до май са необходими и ще
помогнат, но овощарите са
скептични дали ще могат
да компенсират липсата на
зимна влага.

голямото богатство на семейството, но и на нацията. А
най-нуждаещите се и онеправдани деца са  тези, които
заради болести и увреждания са лишени от безгрижието
на детството!? Колко ли е голямо бездушието на управ-
ляващите, щом с години се подиграват на справедливите
искания на майките, щом за тях приоритет все са поръч-
ките за магистрали и изтребителите, а не бъдещето на
децата на България. А е така, защото от пенсии, социални
политики и от закрила за децата с увреждания печалби
няма, там няма как да има обществени поръчки със
съответните отчисления към черните каси на управлява-
щите партии, нито комисиони към джоба на алчни чинов-
ници. Затова и към техните проблеми властта се обръща
не от човешко състрадание и от мисъл, че България
трябва да има бъдеще, а от немай-къде - ако се зададе
протест или ако се разклати рейтингът на властта. Май-
ките искат министерски оставки, но искат и нещо много
по-важно - смяна на системата, която превърна всичко в
пазар. Да, хубаво нещо са конкуренцията, лъскавите вит-
рини и изобилието от стоки, но това е едната страна на
пазара. Обратната страна на монетата е тази, в която е
проблемът - здравето е превърнато в стока, здравеопаз-
ването в търговия, която безмилостно калкулира печалби
от болния и страдащия. Затова грижата за децата не е
приоритетна държавна политика, а имитация, запълване
на дупки, замазване на очите. Ако държавата посмее (а
тя го прави от рядко по-рядко) да поиска от едрия биз-
нес социални отстъпки, капиталът пищи на умряло как
"връщали комунизма" и го водили към фалит. Да, бе! А за
яхти и дворци имат пари! За хората - не. За съжаление, у
нас всеки справедлив протест бива потопен  с клевети, с
измислици и конспирации, с "аргументи" от типа как се
пречело на т. нар. стабилност и на титаничните усилия на
кабинета да "оправи България", които продължават вече
10 години с почти нулев коефициент на полезно дейст-
вие. Но протестът на майките е най-истинският, автенти-
чен, безкористен и човешки протест. И за него ли ще
позволим да мине и да замине между постоянните скан-
дали, да бъде забравен, майките да бъдат разделени и
подлъгани? И така до следващия път…

Теофан ГЕРМАНОВ
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За една седмица в
страната станаха шест
въоръжени грабежа. Бя-
ха ограбени два банко-
ви клона в София, об-
менно бюро в Шумен,
пункт за плащане на
сметки във Враца, дено-
нощен магазин в столи-
цата и бензиностанция
в Стара Загора. Няма
нищо общо между слу-
чаите на обири тази сед-
мица, категоричен беше

Øåñò îáèðà çà ñåäìèöà
Ñïîðåä ãëàâíèÿ
ñåêðåòàð íà
ÌÂÐ ñòàòèñòè-
÷åñêè èìàëî
÷óâñòâèòåëíî
íàìàëåíèå íà
ñëó÷àèòå
íà îáèðè

вътрешният министър
Младен Маринов. Да не
говорим за серия оби-
ри, това е т. нар. гра-
беж с използване на си-
ла, заплаха и принуда,
посочи министърът.

По думите му има
зачестили случаи, но

той не би ги определил
като серия. Главният
секретар Ивайло Ива-
нов специално отбеля-
за, че сравнявайки ги
назад във времето с
минали големи грабе-
жи, там профилът на
извършителите е бил

съвсем различен. Чис-
то статистически има-
ме чувствително нама-
ление на случаите на
обири. За 2018 г. има-
ме около 2000 обира, за
2019 година са със 120-
130 по-малко, коменти-
ра Иванов. < 2
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Няма нищо общо
между случаите на обири
през миналата седмица,
заяви вътрешният минис-
тър Младен Маринов,
цитиран от Би Ти Ви. Да
не говорим за серия
обири, това е т. нар.
грабеж с използване на
сила, заплаха и принуда,
посочи министърът. По
думите му има зачестили
случаи, но той не би ги
определил като серия.
Между случаите няма
нищо общо и най-вероят-
но лицата спонтанно са
решили да извършат
такова престъпление,
обясни още вътрешният
министър. За една седми-
ца в страната станаха
шест въоръжени грабежа.
Бяха ограбени два банко-
ви клона в София, обмен-
но бюро в Шумен, пункт
за плащане на сметки
във Враца, денонощен
магазин в столицата и

бензиностанция в Стара
Загора. Зам.-началникът
на Трето районно управ-
ление в София Красимир
Любомиров остава в
ареста, а колегата му -
началник на група в
сектор "Джебчийски
кражби" в СДВР Николай
Стоименов излиза на
свобода без мярка за
неотклонение поради
липса на доказателства.
Това реши съдия Албена
Бойнова от Софийския
районен съд, където беше
гледано искането на
прокуратурата да им бъде
наложена постоянна
мярка за задържане под
стража.

Двамата бяха докарани
в съдебната зала с белез-
ници, след като прекара-
ха 72 часа в ареста. По
искане на защитата обаче
камери не бяха допуснати
в залата. Те бяха задър-
жани преди дни и обвине-

ÂËÀÑÒÒÀ

Äà íå ãîâîðèì çà ñåðèÿ, òîâà å
ãðàáåæ ñ èçïîëçâàíå íà ñèëà, çàïëàõà
è ïðèíóäà, îáÿñíè âúòðåøíèÿò
ìèíèñòúð

Премиерът инспектира
строежа на Южната
дъга на София
Премиерът Бойко Борисов
инспектира строежа на
Южната дъга на Околов-
ръстния път на София. С
него бяха финансовият
министър Владислав
Горанов, министърът на
икономиката Емил Карани-
колов и заместник регио-
налният министър Николай
Нанков.

Отсечката трябва да
свърже квартал "Младост"
с магистрала "Тракия".
Борисов възложи да бъдат
разположени полицейски
патрули, които да следят
движението около риско-
вите участъци и да се
спазват мерките за
безопасност при строител-
ството, след вчерашния
инцидент, при който двама
работници загинаха по
време на строителни
дейности на автомагистра-
ла "Хемус" край търговищ-
кото село Буховци.
Товарят поредните 54
контейнера с отпадъци,
за да бъдат върнати от
Варна в Италия
На пристанище "Варна -
запад" продължава нато-
варването на кораба,
който ще върне в италиан-
ския град Салерно поред-
ните 54 контейнера с
отпадъци, съобщи БНР. Тук
пристигна и министърът на
околната среда и водите
Емил Димитров, който
каза, че освен тези
отпадъци, по-късно в
следващите дни за Салер-
но ще отпътуват още 20
контейнера, чието съдър-
жание не съответства на
предварително обявеното.
Димитров посочи, че
отсега нататък през
пристанище Варна ще
минават всички контейне-
ри с отпадъци за изгаряне
под строг контрол.
Има заподозрян
за обира на
бензиностанция
в Стара Загора
Има заподозрян за обира
на бензиностанция в Стара
Загора, потвърдиха за
"Нова телевизия" от МВР.
В петък срещу събота през
нощта маскиран мъж
нападна служителите на
бензиностанцията с нож.
Първоначално мъжът
извадил бележка, на която
е пишело: "Това е обир".
Двамата служители обаче
решили, че се шегува.
След това мъжът извадил
нож и започнал да крещи,
прибрал част от оборота и
избягал.

:
Íàêðàòêî

ни, че са опитали да
присвоят печалба от 12
000 лева от тотото на
възрастна жена, чийто
фиш бил откраднат в
трамвай. Според прокура-
турата, след като потър-
певшата подала жалба в
Трето РПУ, двамата разк-
рили престъплението,
намерили фиша, но вмес-
то да документират слу-
чая, решили да си поде-
лят печалбата. Така лично
Любомиров депозирал в
тотализатора фиша и дал
своя банкова сметка, на
която да бъдат преведени
парите.

Обикновено януари-
февруари или септември-

октомври - след нового-
дишните празници и след
летния туристически
сезон, обикновено имаме
завишения на този вид
престъпления, не мога да
кажа каква е причината,
коментира главният
секретар на МВР Ивайло
Иванов.

Категорично няма
връзка между отделните
грабежи, категоричен
беше той. Главният секре-
тар специално отбеляза,
че сравнявайки ги назад
във времето с минали
големи грабежи, там
профилът на извършите-
лите е бил съвсем разли-
чен.ççççç

Ïðîòåñò â Áëàãîåâãðàä ñðåùó íèñêèòå äîõîäè,
ìîíîïîëèòå è ëîáèñòêèòå çàêîíè

В Благоевград се провеждат автошествие под надслов
"Търпението свърши", съобщи БНТ. Около 30 автомобила
преминаха през главните улици и булеварди на града.

Хората недоволстват от ниските доходи, монополите и
лобистките закони.

В митинга участваха и представители на организация-
та "Системата ни убива", които казаха, че през следваща-
та седмица ще излязат на протест в столицата срещу
социалната политика. Според протестиращите трябва да
се направят промени и в съдебната система, тъй като по
думите им решенията на съда по важни за държавата
дела са несправедливи.

Хората настояват управляващите да работят в полза
на обществото и за това да се подобрят условията на
живот в държавата. Те настояват да се повишат доходите
и да се създадат повече работни места. Именно Благоев-
град е на последно място по размер на работна заплата
в страната, коментира обществената телевизия.ççççç

Тази година изтича срокът на
малко над 2 милиона лични кар-
ти, шофьорски книжки и паспор-
ти, предупреди "Нова телевизия".
Оказва се, че все повече фир-
ми и населени места се възпол-
зват от така нареченото мобил-
но подаване на заявления. В
офиса на НАП в Хасково рабо-
тят близо 200 души. Сметката
показва, че ако всеки от тях си
вземе почивен ден, за да си сме-
ни документите, работата на да-
нъчните ще се наруши. Напра-
вихме предварително проучва-
не и се оказа, че близо 70 ду-
ши, като някои добавиха и чле-
нове на семейството си, реши-
ха да се възползват от тази въз-

Èçòè÷àò ïîâå÷å îò 2 ìëí. ëè÷íè äîêóìåíòè

можност, обясни Божана Илие-
ва от НАП - Хасково.

От началото на годината пос-
тъпилите заявки са 12, а 6 от
тях вече сме обработили. Пред-

стои до средата на март още да
постъпват и да направим орга-
низация. Обслужените граждани
вече са 200, каза Снежана Ми-
тошева, директор звено БДС към

МВР - Хасково. Все пак от МВР
уточняват, че може и да не ус-
пеят да обслужат всички заявки
за изнесено обслужване. Очак-
ваме назначаването на допъл-
нителни служители и според
броя ще реагираме. Да, лятото
вероятно няма да бъде възмож-
но да правим изнесен прием, ка-
за още Снежана Митошева.
Очаква се опашките в Паспорт-
ните служби да започнат да се
трупат в края на пролетта. От
МВР припомнят, че глобите за-
почват от 20 лв. и могат да стиг-
нат до 150, ако не преиздадем
навреме документите си за са-
моличност, коментира "Дарик ра-
дио". ççççç

Øåñò îáèðà çà ñåäìèöà
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Кремиковци е пример
за това как кметът на
София и мнозинството в
Общинския съвет пренеб-
регват жителите в крайните
квартали на столицата. Те
се оплакаха пред Корнелия
Нинова от разбити пътища,
лоша водопреносна мрежа
и нередовен транспорт.
Председателят на БСП
посети район Кремиковци
за провеждане на отчетно-
изборната конференция на
БСП. Тя отговори на въпро-
си за преизчисляване на
пенсиите, политиката на
БСП за защита на общинс-
ките болници и машинното
гласуване.  "Веднъж на
четири години се провежда
отчетно-изборна кампания
в БСП. Сега всеки един от
вас, редовите социалисти,
трябва да направи оценка
на нашата работа, да каже
с какво сме се справили и
къде сме сгрешили", обър-
на се Нинова към конфе-
ренцията. "Вие сте партия-

Èìàìå òðè çàäà÷è - ïðîãðàìà çà óïðàâëåíèå,
óïðàâëåíñêè åêèïè è îáåäèíÿâàíå íà õîðà,
çàÿâè ïðåä ñòîëè÷íè ñîöèàëèñòè
ïðåäñåäàòåëêàòà íà ïàðòèÿòà

Êîðíåëèÿ Íèíîâà êúì ñîöèàëèñòè:
Âèå ñòå ïàðòèÿòà, âèå ðåøàâàòå
áúäåùåòî é

Събития
” 1568 г. - Императорът на
Свещената Римска империя
Максимилиан II се съгласява
да плаща ежегоден данък на
османския султан.
” 1598 г. - Борис Годунов е
провъзгласен за цар на
Русия.
” 1600 г. - Италианският
философ и астроном Джорда-
но Бруно, обвинен в ерес, е
изгорен жив на клада.
” 1867 г. - През Суецкия
канал преминава първият
кораб.
” 1904 г. - Състои се
премиерата на операта
"Мадам Бътерфлай" в миланс-
ката Ла Скала.
” 1935 г. - Германия
въвежда 8-часовия работен
ден.
Родени
” 1918 г. - Владимир
Шчербицки, съветски политик,
дългогодишен първи секретар
на ЦК на компартията на
Украйна
” 1927 г. - Леон Даниел,
български режисьор
” 1963 г. - Майкъл Джордан,
американски баскетболист
” 1981 г. - Парис Хилтън,
американска актриса
Починали
” 306 г. - Теодор Тирон,
християнски светец
” 1371 г. - Иван Александър,
български цар
” 1673 г. - Жан-Батист
Молиер, френски драматург
” 1856 г. - Хайнрих Хайне,
германски поет
” 1909 г. - Джеронимо,
индиански вожд
” 1925 г. - Тодор Страшими-
ров, български политик
” 1984 г. - Павел Батицки,
съветски маршал
” 1986 г. - Джиду Кришна-
мурти, индийски философ
” 1994 г. - Иван Врачев,
български антифашист,
военен деятел и политик
” 1996 г. - Ерве Базен,
френски писател
” 2003 г. - Христо Данов,
български юрист, конституци-
онен съдия
” 2004 г. - Хосе Лопес
Портило, президент на
Мексико
” 2019 г. - Шабан Шаулич,
сръбски певец

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ Íà òîçè äåí

:

"Българското законода-
телство е работещо, но в
него има вратички. Държа-
вата показва, че досега не
съществува легитимна инс-
титуция, която да даде ин-
формация по ключови въп-
роси. След като има проб-
лем с контрола в сектора
на екологията, на този етап
бихме подкрепили проме-
ни", заяви народният пред-
ставител от ПГ на "БСП за
България" Атанас Костади-
нов пред БНР. "След като е
получена информация, че
има разрешително 500 хил.
тона отпадък да се склади-
ра на площадка, която е в

Ñîöèàëèñò: Âîäíàòà ðåôîðìà íà ÃÅÐÁ å ïðîâàë

България не може да си позволи да затвори
въглищните централи до 2035 г., защото това ще
предизвика национална катастрофа. Правител-
ството трябва да убеди в това Европейската
комисия в нецелесъобразността на едни подоб-
ни действия. Това заяви депутатът от БСП и енер-
гиен експерт Таско Ерменков, предаде БГНЕС.
"Първото нещо, което трябва да направим, е да
седнем на масата на преговорите в Европейс-
ката комисия и да успеем да я убедим, че Бъл-
гария в обозримо бъдеще поне до 2030 - 2035 г.
не можем да си позволим да си затворим въг-
лищните централи, защото те в момента произ-
веждат около 42% от електроенергията в дър-
жавата. Едно такова затваряне ще бъде равно-
силно на национална катастрофа. Ерменков под-
черта: "България не е готова за Зеления пакт и

та и от вашите решения
днес зависи накъде ще се
движи тя в следващите
години", каза лидерът на
БСП.

"Поздравявам ви за
резултата на местните
избори. "Младост" избра
кмет, издигнат от БСП,
защото вие поехте ясни
ангажименти към жителите
на района, издигнахте
подходящ кандидат, обеди-
нихте и други към нашата
кауза и работихте неумор-
но."  Това заяви председа-
телят на БСП Корнелия
Нинова  на отчетно-избор-
ната конференция на БСП
в район Младост в София.
Според нея това е начинът
да се успява - управление-
то на Борисов е изчерпа-
но и е важно сега БСП да
покаже как би управлява-
ла. "Днес отчитаме послед-
ните четири години за
партията. Знаете, че бяха
трудни. Въпреки силата на
цялата държавна машина,

която се изправяше срещу
нас през това време,
спечелихме президентски-
те избори, удвоихме
депутатите си в България и
сме единствената партия,
която увеличи европейски-
те си депутати. Като
опозиция упорито предла-
гахме закони в изпълнение
на програмата си. ГЕРБ и
ОП ги отхвърляха. За да
успеем да осъществим
нашите политики, трябва
да спечелим парламентар-
ните избори", каза още
Корнелия Нинова. Тя
набеляза три задачи: "На
базата на "Визия за Бълга-
рия" да предложим програ-
ма за управление, да
обединим онези, които
искат върховенство на
закона, социална справед-

ливост, нормални условия
за правене на бизнес и
инвестиции, чист въздух,
земя и вода и да подгот-
вим управленски екипи от
професионалисти във
всички сфери на общест-
вения живот. Вярвам, че
сега точно е моментът за
това". Лидерът на БСП
отбеляза още, че в отчет-
но-изборната кампания в
БСП са ангажирани всич-
ки структури в страната. Тя
изтъкна, че всеки социа-
лист участва в дискусиите
и всяко мнение е ценно.
"Сега мобилизираме целия
идеен, професионален и
кадрови потенциал. Нека
моделът на успеха в
"Младост" да стане нацио-
нален", пожела Корнелия
Нинова. ç

обхвата на РИОСВ-Стара
Загора,  какво трябва още
да се случи, за да може слу-
жителите от РИОСВ да про-
верят за какво става въп-
рос?", попита депутатът от
левицата. "Това, на което
сме свидетели през послед-
ните месеци, независимо в
коя сфера, е знак за криза
в механизмите на управле-
ние", категоричен е Коста-
динов. По мнението му пре-
зидентът е поставил прин-
ципни въпроси. "Основни
системи в държавата труд-
но работят", подчерта още
народният представител. По
думите му провалът на вод-

ната реформа, по начина,
по който е била заложена
през последните десет го-
дини, е факт. "Кризата в
Перник не е природно бед-
ствие. От много дълго вре-
ме рамковата директива за
управлението на водите,
плановете за управлението
на речни басейни са таки-
ва документи, които Бълга-
рия доста сериозно е за-
гърбила. От десет години
никой в държавата не раз-
личава стратегическото уп-
равление на водите от тех-
ническата инфраструктура
на всяко министерство", ко-
ментира Костадинов и при-

помни, че ЕК е поискала от
нас водна реформа, а Бъл-
гария е направила реформа
на ВиК сектора, който рабо-
ти едва с 13 % от всички по-
върхностни води. "Проблеми-
те са много сериозни, не е
случайно това, което се случ-
ва в Перник. България е бед-
на на повърхностни води и
затова преди много години
държавата ги е събирала, на-
сочвала и управлявала - то-
ва, което не се прави отдав-
на", уточни депутатът. "Под-
мени се стратегическото уп-
равление на водите. Управ-
ляващите гледаха на водите
като на магистрали, а те не
се управляват по този на-
чин", каза още Костадинов.
ç

Òàñêî Åðìåíêîâ: Âúãëèùíèòå öåíòðàëè äà ðàáîòÿò äî 2035-à, èíà÷å èäå êàòàñòðîôà
правителството тича след събитията, вместо да
ги предвижда и да предприема превантивни мер-
ки. Самият факт, че се налага парламентът да
взема решения и да оправя закъсненията на
правителствата, говори категорично в подкрепа
на това. Не само синдикатите, но и работодате-
лите протестират срещу непрофесионалното и
недалновидно управление в енергетиката". За
него преминаването към по-чиста енергия в бъ-
дещето е "безалтернативно". Той призова управ-
ляващите от ГЕРБ и парламентът да приемат
най-накрая Стратегията за устойчиво енергий-
но развитие. В нея да бъдат посочени основни-
те направления, в които трябва да се развива
енергетиката. Според Ерменков, ако парламен-
тът не беше взел решението за ТЕЦ "Марица-
изток 2", в рамките на два до четири месеца "тя

щеше да изпадне в технически фалит и трябва-
ше да я затворим". Централата разполага с 1320
МВт инсталирана мощност, които в момента ня-
ма откъде да вземем, и е равносилно на срив в
енергийната ни система. Експертът посочи, че
проблемът не е свързан само с докапитализи-
рането на "Марица-изток 2". "Тук става въпрос
за финансово оздравяване, включващо оптими-
зация на разходите, на управлението, на учас-
тието на пазара. Това са все неща, които са в
прерогативите на мениджмънта на ТЕЦ-а, на
принципала му БЕХ, а от тук и на Министерст-
вото на енергетиката и цялото правителство. В
това отношение също закъсняваме, правителст-
вото тича след събитията и очаква някой да го
извади от тежката ситуация, в която само се е
поставило", добави Ерменков. ç
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Âñåêè áúëãàðèí âëàäåå ñðåäíî
ïî 5,5 äêà íèâè

През последните дни
темата за "белите петна"
отново разбуни духовете.
В медиите излязоха
публикации как собствени-
ци на земя, които не я
обработват или отдават
под наем или аренда,
губят милиони левове
заради разпоредби в
Закона за собствеността
и ползването на земедел-
ските земи. От Министер-
ството на земеделието
решиха отново да припом-
нят позицията на държа-
вата по отношение на
така спорните "бели
петна". Публикуваме
тяхното съобщение без
редакторска намеса.

"Всеки собственик e
свободен да избира
начина на управление на
земеделските си земи
съобразно тяхното пред-
назначение. Може да я
обработва лично или чрез
предоставянето й под
наем или аренда с дого-
вор. За тези обстоятелст-
ва собственикът е длъжен
да подаде декларация,
като може да го направи
и електронно. В тази
декларация собственикът
на земеделска земя може
изрично да отбележи, че
не желае имотите му да
се включват в масиви за
уедрено ползване (така
наречените едногодишни

Ó íàñ çåìåäåëñêàòà ñîáñòâåíîñò å èçêëþ÷èòåëíî
ðàçïîêúñàíà, à òîâà ïðàâè íååôåêòèâíî
çåìåïîëçâàíåòî â ðåàëíè ãðàíèöè

споразумения за уедрено
ползване). В България
земеделската собственост
е изключително разпокъ-
сана, като средният
размер е 5,5 дка на
собственик и прави не е
ефективно земеползване-
то в реални граници.
Именно тази разпокъсана
структура на земеделието
в България безусловно
определя нуждата от
уедряване по масиви.

В тази връзка в Закона
за собствеността и полз-
ването на земеделските
земи е разписана проце-
дура за уедрено ползване
на земеделските земи
чрез едногодишни спора-
зумения, без промяна на
правото на собственост. В
тези споразумения участ-
ват всички земеделски
производители със съот-
ветните права на земе-

ползване съгласно склю-
чените договори. В тези
масиви влизат и т.нар.
"бели петна" или земите,
за които собствениците не
са сключили договори и
не са подали декларация
за начина на стопанисва-
не, както и не са подали
декларация, че не желаят
да се включат в тези
масиви.

Процентът на тези
площи спрямо общата
обработваема площ в
годините намалява, както
следва:

"Режимът на "белите
петна" - понятие "бели
петна" не съществува,
както и няма имоти без
собственици. Има обаче
имоти, за които не се
регистрира никакво дейст-
вие по управлението им
от страна на собственици
или ползватели, т.е. това

са изоставени имоти. В
практиката тези имоти
разговорно са добили
популярност като "бели
петна".

Чрез споразумението
за ползване се постигат
следните цели:

1.    Възпрепятства се
неправомерното ползване
на имоти, чиито собстве-
ници не се интересуват от
тях поради различни
причини - в чужбина са,
неразбирателство между
наследници, разходоемко
управление заради малкия
размер на площите, нямат
възможност и др.

2.    Чрез провеждане-
то на т.нар. "уедрено
ползване", без промяна на
правото на собственост,
се дава възможност на
собственици и ползватели,
които желаят да се зани-
мават със земеделие, да
обработват земите в
дадено землище уедрено,
чрез образуване на ико-
номически ефективни
земеделски площи.

3.    Защитават се
правата и интересите на
малките собственици, като
им се гарантира и получа-
ването на рента съгласно
пазарните стойности,
изчислена по ясно регла-
ментиран ред в закона.

4.    Постигат се добри
икономически резултати в

земеделското производст-
во, като същевременно се
отчитат и пазят интереси-
те на дребните собствени-
ците.

Земеделски имоти се
предоставят за едного-
дишно уедрено ползване
чрез заповед, като всеки
имот е индивидуализиран
със собственика си и по
никакъв начин не може да
се придобива по давност,
отбелязват от Агроминис-
терството.

С този режим са
абсолютно гарантирани
правата на собствениците
на най-малки размер
имоти, както и собстве-
ността, опазването и
съхранението на качество-
то на земеделските земи
и получаването на пазар-
ната рента за района.

От прилагането на тази
процедура средно годиш-
но 237 хиляди собственика
на земеделска земя имат
право ежегодно да полу-
чат доход от нея, без
разходи за стопанисване-
то и управлението й.
Собствениците на т.нар.
"бели петна" могат да
получат сумите от Общин-
ските служби по земеде-
лие, платени за ползване-
то им. Необходимо е да
подадат заявление и да се
легитимират като собстве-
ник или наследник."ç

На 60 см в земята няма влага,
всичко е сухо и на камък. Това
споделиха притеснени овощари
пред Агри. БГ. Валежите този ме-
сец спасиха есенните зърнени и
маслодайни култури, защото тях-
ната коренова система е плитка и
повърхностната влага е достатъч-
на. Овощните дръвчета обаче са с
по-дълбоки корени и имат нужда
от повече влага в дълбочина в поч-
вата, обясняват фермерите. Тя
обикновено се натрупва през сту-
дения сезон, но с настъпилата от
миналата година суша и втора по-
ред топла и безснежна зима, вла-
гозапасеността на почвата е пад-
нала до критични нива. От 60-70
дни няма дъжд, разказват произ-
водителите на плодове. "Безводи-
ето може да даде страшно тежки
поражения, със загуба на расте-
ния, но най-малкото ще има по-

Îâîùàðè: Íà 60 ñì â çåìÿòà íÿìà âëàãà
слаба и по-лоша реколта", предуп-
реждава Слави Трифонов, предсе-
дател на Националната био асо-
циация.

Някои негови колеги, които от-
глеждат ягоди, са започнали да
поливат насажденията още през
януари, разказва още той.

"Не са се свързали долната и
горната почвена влага", обяснява
Николай Христов, който отглежда
и преработва плодове в района
на Силистра. "Долната влага е на
2 м, там винаги има, но горната
зависи от количеството валежи и
обикновено през зимата се свър-
зват, което е важно за овошките."
Когато попълват отпадналите че-
реши в градините, на места на 20
см дълбочина вече е сухо, твърди
Христов. Дотук валежите са край-
но недостатъчни, допълва той.

"Не знаем пролетта колко ще
може да се навакса, това озна-
чава и продължаване на полив-
ния сезон. А и голяма част от
овошките не са на поливни усло-
вия", казва Димитричка Търпано-
ва от Добруджанския овощарски

съюз. "Тази суша неминуемо ще
се отрази на добивите. Очакваме
по-голям аборт на плодовите пъп-
ки. Нормално е дървото да се опи-
та да съхрани себе си и да отх-
върли плодовите пъпки." В райо-
на на Силистра има много кайси-
еви насаждения, които при добра
влагозапасеност дават добър до-
бив и качествен плод, но сега се
очаква по-лоша реколта, убедена
е Търпанова.

"Положението е много сери-
озно. Безумие е да поливаме
през зимата. А и на много места,

където няма напояване и има
нужда от сондажи, тези процеси
са много усложнени, бюрокра-
тични и отнемат много време.
Принуждават хората да стават на-
рушители. Защото инвестициите
им са направени с европейски
средства и държавни помощи и
ако не си осигурят вода, насаж-
денията ще загинат", споделя Ма-
риана Милтенова от Национал-
ния съюз на градинарите.

Добри дъждове през пролет-
ния период от март до май са
необходими и ще помогнат, но

Ôåðìåðèòå ñà
ñêåïòè÷íè äàëè äîáðè
ïðîëåòíè äúæäîâå ùå
óñïåÿò äà êîìïåíñèðàò
çèìíàòà ñóøà

овощарите са скептични, дали ще
могат да компенсират липсата на
зимна влага.

Друг сериозен проблем са и
високите зимни температури, ко-
ито са събудили праскови и кай-
сии в дунавските райони на стра-
ната. "При прасковата в Русенс-
ко и Силистренско вече се наб-
людава развитие на пъпката. Зас-
тудяването от последните дни ще
окаже някакво влияние. Пробле-
мът обаче е, ако до края на фев-
руари и март температурите пад-
нат много под нулата. Тогава има
опасност да замръзнат плодните
пъпки, понеже вече има сокод-
вижение. Колкото по-напред е съ-
буждането на пъпката от зимния
покой, при толкова по-висока
температура тя замръзва", обяс-
нява Димитричка Търпанова.ç
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Общо 10,3 милиона лева
са предвидени за залесява-
не през 2020 г. от фонд "Ин-
вестиции в горите". С тези
средства се предвижда да бъ-
дат засадени общо 9439 де-
кара гори, предава БГНЕС.
През миналата година за съ-
щата цел държавните горски
предприятия са изразходва-
ли 6,8 милиона лева, с кои-
то са залесени общо 8483
декара гори.

Залесяването обхваща
всички дейности, свързани
със създаването на една го-
ра: събиране, добив и произ-
водство на горски репродук-
тивни материали, подготовка
на почвата и засаждане/за-
сяване на горски репродук-
тивни материали, уточняват от
Министерството на земедели-
ето, храните и горите.

По предварителна инфор-
мация средствата, които дър-
жавните горски предприятия
планират да изразходват от
фонд "Инвестиции в горите"
през 2020 г., са на обща
стойност 59,9 млн. лева. В
тази сума са предвидени и
средства за закупуването на
поземлени имоти в горски те-
ритории, собственост на фи-
зически лица, в размер на
1,350 млн. лева.

За 2019 г. предварител-
ните отчети сочат, че са из-
разходвани общо 28,5 млн.
лв. Тези средства са отишли
за дейности по залесяване,
проектиране и строителство
на горски пътища и транспор-
тна техническа инфраструк-
тура (мостови съоръжения
към трайни горски пътища),
проектиране и изграждане на
технико-укрепителни съоръ-
жения.

Парите от този фонд се от-
пускат само след заповед на
министъра на земеделието,
храните и горите за всеки един
одобрен обект в съответствие
с утвърдения финансов план
на предприятието.ç

Îáùî 10,3 ìèëèîíà
ëåâà ñà ïðåäâèäåíè
çà çàëåñÿâàíå ïðåç
2020 ã.

Пазарът на земеделски
кредити бележи значителен
ръст последните месеци, от-
четоха финансови експерти.
Според проучване на "Агри-
он Финанс" всеки четвърти
собственик на земя е имал
нужда от допълнително фи-
нансиране през последната
година, а заявките за отпус-
кане на финансиране са се
увеличили двойно спрямо
същия период на миналата
година. Дъщерното дружес-
тво на лидера в управлени-
ето на земеделски активи
"Агрион Инвест" е сред най-
активните компании, които
отпускат кредити в земеде-
лието и се ползва с огром-
но доверие сред собствени-
ци на земя и производители
на селскостопанска продук-
ция.

Според анализатори на
пазара една от причините за
засиления интерес към фи-
нансовите продукти на ком-
панията са изключително из-
годните условия, облекчена-
та процедура и съкратените
срокове.  От кредитните про-
дукти на компанията може
да се възползва всеки, кой-
то притежава земя, без зна-
чение дали е земеделски
производител или се зани-
мава с друга дейност. Част
от кредитополучателите на
"Агрион Финанс" са и част-
ни лица, притежаващи ниви.

Условията и възможнос-

Ðúñò â òúðñåíåòî íà êðåäèòè çà çåìåäåëèå
„Àãðèîí Ôèíàíñ“ îòïóñêà ôèíàíñèðàíå
íà ôåðìåðè ïî îáëåê÷åíà ïðîöåäóðà
è ñúêðàòåíè ñðîêîâå

тите за финансиране са раз-
работени така, че да обхва-
щат максимално потребнос-
тите и изискванията на агро-
сектора, както на големите
земеделски производители и
малките фермери, така и на
частните лица. "Агрион Фи-
нанс" предлага на своите кли-
енти стандартни ипотечни
кредити, кредити за оборот-
ни средства и лизинг на зе-
мя. Компанията  не поставя
ограничения за сектора, в
който работи земеделският
производител. Няма таван за
финансирането, като се при-
лага индивидуален лимит за
всеки кредитоискател, в за-
висимост от специфичните му
нужди. Погасителните плано-
ве пък са съобразени с въз-
можностите на фермерите,
категорични са от "Агрион
Финанс".  От фермерите не
се търсят гаранти, бизнес-
планове, баланси или други
счетоводни документи. Един-
ственото, което компанията
иска в залог, е земеделска
земя или друго недвижимо
имущество.

На парцелите се прави
безплатна оценка за пазар-
ната им стойност, като фи-
нансирането може да дос-
тигне до 100% от оценката.
Според експерти едно от
най-сериозните предимства
на финансовите услуги на
"Агрион" е, че до отпускане-
то на кредита, кредитополу-

чателите нямат никакви раз-
ходи. Не се изисква такса
за разглеждане на докумен-
ти и такса за ангажимент.
За физическите лица е пред-
видена възможност и за обо-
ротно рефинансиране до
размера на вече погасена-
та главница.  Максималният
размер на кредита не зави-
си от размера на дохода на
физическото лице, а се оп-
ределя от залога.

"Агрион" дава възмож-
ност клиентите на финансо-
вото дружество да разпо-
лагат с пари, винаги, когато
им потрябват. На желаещи-
те може да се отпусне кре-
дитна линия, при която се
плащат лихви само на ре-
алната сума, която хората
използват. На земеделски-
те производители се пре-
доставя и възможност за
лизинг на земята, която са
избрали. финансирането мо-
же да достигне до 100% от
размера на пазарната оцен-

ка на парцела. Предвидена
е възможност за финанси-
ране и на разходите по
прехвърляне на имота.

"Щастливи сме, че все по-
вече начинаещи и малки
фермери се обръщат към на-
шите продукти и ние им по-
магаме да започнат разви-
ването на сериозно земеде-
лие по европейски стандар-
ти, казаха от "Агрион Фи-
нанс". По думите им целта
им е максимално да облек-
чат малките и средни про-
изводители и собственици-
те на земя, които често са
лишени от финансиране.

Информация за пълните
условия на финансовите
продукти на "Агрион Фи-
нанс" може да бъде наме-
рена на сайта на компания-
та на адрес www.agrion.bg/
finance/, на националния
телефон 0800 111 66 или във
всеки един от офисите
на дружеството в цялата
страна.

Пчеларството загива, няма
как да се развива при изкупна
цена от 3 лв./кг. Това алармира
собственик на пчелин на среща
със зам.-министъра на земеде-
лието Вергиния Кръстева в Доб-
рич. Той сподели, че преди годи-
ни в селото му е имало 1000
кошера, докато в момента те са
едва 40. Цените на меда са уни-
зителни, което показва, че дър-
жавата е абдикирала, и от това
се възползват търговците моно-
полисти, допълни стопанин от съ-
седно село с 50-годишна пчелар-
ска практика. Масовият отказ от
пчеларство ще доведе до отлив
в сектора, алармираха още про-
изводителите. Ако в момента ми-

Община Панагюрище прего-
варя с руски инвеститори за из-
граждането на завод за електри-
чески автобуси, съобщава БНР.
Продукцията ще е предназначе-
на както за европейския, така и
за вътрешния пазар.

Предприятието ще работи на
двусменен режим и ще разкрие
нови 140 работни места, каза
кметът на Панагюрище Никола
Белишки.

Автобусите са съвместна раз-
работка на руски и на финланд-

Ï÷åëàðñòâîòî íè å îáðå÷åíî íà ãèáåëÍÿìà êàê äà ñå
ðàçâèâàò ï÷åëèíèòå
ïðè èçêóïíà öåíà
îò 3 ëâ./êã

нистерството отчита ръст от 44
%, то след десетина години ще
бъде ликвидирано 40 % от пче-
ларството не само в Добруджа,
но и в цялата страна, смятат още
пчеларите.

Според производителите по-
ложението е аналогично и в сек-
тор "Плодове и зеленчуци".

Любопитно е как гърците вна-
сят праскови на 50 ст. У нас ово-
щарството се стимулира едва ко-
гато се стигне до плододаване, а

дотогава се трупат 4-5 години
разходи, пише Агри.БГ.

Добричка област е водеща по
брой на отглеждани пчелни се-
мейства. В периода от 2014 до
2018 г. се отчита ръст от 44 %.
Това нарастване формира 8 %
от общия ръст за страната, из-
тъкна зам.-министърът на земе-
делието Вергиния Кръстева.

В момента текат проверки от
БАБХ какви количества мед вли-
зат и излизат в 40 предприятия
за преработка на мед, допълни
Силвия Василева от дирекция
"Животновъдство".  Новата Пче-
ларска програма, чийто прием е
между 24 февруари и 9 март, е с
30 % по-висок бюджет. Това под-
помагане е с най-висок процент
усвояемост - до 75 %, изтъкна
още експертът. В разработване-
то на новата Пчеларска програ-

ма са участвали 19 пчеларски
организации. Освен това през
2019 г. пчеларите са получили
над 8 млн. лв. по de minimis.

Според Василева има нама-
ляване на броя на пчелните се-
мейства там, където те не са рен-
табилни. При стопанства с над
100 кошера се отчита по-голяма
стабилност.

Василева представи пред при-
състващите земеделски стопани
мерките, по които ще се получа-
ва субсидиране по програмата.
Сред тях са закупуване на обо-
рудване, организиране на база-
ри за по-голяма близост до пот-
ребителите, борба с вароатоза,
рационализиране на подвижно-
то пчеларство, извършване на
физикохимични анализи по 8 по-
казатели, изследване за наличие
на пестициди и др.ç

Ïàíàãþðèùå ïðåãîâàðÿ ñ ðóñêè èíâåñòèòîðè çà çàâîä çà åëåêòðè÷åñêè àâòîáóñè
ски инженери. Тяхната експерти-
за е насочена в две области: ка-
росерията е от алуминий, елект-
рическите батерии са бързоза-
рядни и са с дълъг живот на ек-
сплоатация, обясни Белишки.

По думите му компанията ра-
боти изцяло по европейските
стандарти. Нейни автобуси са ве-
че в експлоатация в Москва, Хел-
зинки, Берлин, Ротердам, Копен-
хаген. Ако инвестицията се реа-
лизира, това ще даде силен ико-
номически тласък на общината.ç
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15% íåäåéñòâèòåëíè áþëåòèíè íà ïîñëåäíèòå èçáîðè ïîñòàâÿò
ïîä ñúìíåíèå ðåçóëòàòà èì, êàòåãîðè÷íè ñà îò ëåâèöàòà

"Само на последните из-
бори имаше 15 процента
недействителни бюлетини
или около 500 хиляди, кое-
то е най-големият брой през
последните 10 години в Бъл-
гария - това поставя под
съмнение истинността на
вота и обективността на
представителството на по-
литическите  партии. Един
от начините това да се про-
мени и да гарантираме чес-

Ìàøèííîòî ãëàñóâàíå å ÷åðâåíàòà
ëèíèÿ, îò êîÿòî íÿìà äà îòñòúïèì

"Ние подкрепяме всяка ед-
на инициатива, която цели
изсветляване, изкарване на
виновните и понасяне на на-
казания", заяви зам.-предсе-
дателят на ПГ "БСП за Бъл-
гария" Христо Проданов
пред БНТ по повод провер-
ката на сделките на прехо-
да. "При такава акция би
трябвало да се търси нака-
зателната отговорност от то-
зи, който е продавал дър-
жавното имущество - дър-
жавните колективни органи,
а нали знаете как се търси
и носи отговорност от ко-
лективен орган", поясни
Проданов. "Ако наистина
главният прокурор води бор-
ба с корупцията тук и сега,
може да насочи своите уси-
лия и към това, което се

"Проведохме дискусия в Народното
събрание по Закона за социалните ус-
луги. В дискусията участие взеха над
50 неправителствени организации. Ние
от БСП искаме да чуем всички, които
имат какво да кажат по темата и раз-
бира се, сме за конструктивен диалог.
Днешната дискусия е шанс да наме-
рим най-добрите решения. Смятам, че
има нужда от промени в Закона за
социалните услуги, както и цялостен
преглед на политиките към децата и
семейството". Това каза Кристиан Ви-
генин, зам.-председател на Народното
събрание, по повод проведената в
парламента среща за Закона за соци-

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

тен вот е машинното гласу-
ване". Това каза председа-
телят на БСП Корнелия Ни-
нова в Народното събрание
по време на парламентар-
ния контрол. По нейни ду-
ми в Изборния кодекс то е
заложено като законова
норма, но правителството
е отказало да включи сред-
ства за неговото осигуря-
ване в Бюджет 2020. "На 12
февруари Министерският
съвет реши да осигури фи-
нансиране, разбира се, из-
вън бюджетната процедура
и извън парламента. Но от-
тук нататък следва изпъл-
нение на това решение.
Правителството, ЦИК и
всички органи, които имат
отговорности по този въп-
рос, трябва да организират
процеса", каза още Нино-
ва. Нейният въпрос към ви-
цепремиера Томислав Дон-

чев е: Какво прави прави-
телството по въпроса с ма-
шинното гласуване - има ли
план, времеви график, яс-
нота за срокове, за общес-
твени поръчки, видове ма-
шини? Кога ще бъде готово
напълно за машинно гласу-
ване в България?

"Оставам с впечатлени-
ето, че решението на Ми-
нистерския съвет е било
просто за успокояване на
общественото напрежение
и сега се връща топката в
парламента - тепърва да се
променя Изборният кодекс
по въпроси, които сме об-
съждали десетки пъти и по
които не сме постигали съг-
ласие. Очаквах нещо далеч
по-ясно и конкретно - то-
ва, което казвате, е тре-
вожно и поставя съмнение
дали ще се справите с ма-
шинно гласуване за след-

ващите избори", заключи
Корнелия Нинова след ка-
то получи отговор от вицеп-
ремиера, че тепърва пра-
вителството ще чака На-
родното събрание да про-
мени за пореден път Из-
борния кодекс за типа ма-
шини, които да се купят. "За
нас машинното гласуване
е червена линия, която не

трябва да се прекрачва. То-
ва ще гарантира честност-
та на вота и ще елиминира
недействителните бюлети-
ни. В държавата трябва да
се знае, че вотът е обекти-
вен, а не подправен и че
една или друга партия уп-
равлява обективно, по во-
лята на народа", добави
председателят на БСП.

Áúäåùåòî å
íà âèñîêèòå
òåõíîëîãèè,
êàòåãîðè÷íà å
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ
Бъдещето принадлежи на

високите технологии и из-
куствения интелект. Казвам
това по повод на разгоря-
лата се дискусия заради
публикувано лично чита-
телско мнение в "Дума" за
програмистите, за тяхната
работа и облагане. Нека се
знае категорично, че това
не е позиция на БСП, ни-
то на вестника. Платфор-
мата на "Дума" е сблъсък
на идеи, където всеки чи-
тател може да даде своя
гледна точка. И аз съм чи-
тател на "Дума". Чуйте мо-
ята: бъдещето принадлежи
на науката, на високите
технологии и на изкустве-
ния интелект. Тези млади
хора, които са се отдали
на това, движат прогреса.
В съвсем скоро време ка-
чеството на нашия живот
ще зависи от техния труд.
И не на последно място ще
кажа като майка, а не ка-
то политик: години наред
живея с усилията на мла-
дите да развиват високи
технологии в полза на хо-
рата. Синът ни в момента
учи и работи в най-модер-
на лаборатория за изкуст-
вен интелект и проектира
в областта на медицината.
Вярвам, че тези деца ще
помогнат на хиляди да бъ-
дат излекувани благодаре-
ние на науката. Пожелавам
на всички, които се трудят
в тази област, да не спи-
рат да търсят бъдещето,
написа Корнелия Нинова
в Фейсбук.

Õðèñòî Ïðîäàíîâ, ÁÑÏ: Ïîäêðåïÿìå âñÿêà èíèöèàòèâà, êîÿòî
ùå äîâåäå äî ñïðàâåäëèâîñò è âúçìåçäèå íà âèíîâíèòå
Ãëàâíèÿò ïðîêóðîð òðÿáâà äà íàñî÷è ñâîèòå óñèëèÿ è êúì òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà
â ìîìåíòà - îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè, ñòðîèòåëñòâîòî íà ìàãèñòðàëèòå, êàê ñå
ïðåõâúðëÿ è â ìîìåíòà ñîáñòâåíîñò, ñìÿòà ñîöèàëèñòúò

случва в момента - общест-
вените поръчки, строителс-
твото на магистралите, как
се прехвърля и в момента
собственост - и всичко ос-
танало, което съпътства
днес живота ни. Да не се

окаже, че това, което се
случва днес, след време съ-
що  е изгубило давност", ка-
за още социалистът. Прода-
нов припомни, че преди
малко повече от една годи-
на ГЕРБ са вкарали и прие-
ли промени в Закона за при-
ватизацията и следпривати-
зационния контрол, свърза-
ни с промяна на срока на
давност, но не към увелича-
ване, а към намаляване.
Срокът на давност тогава е
бил променен на пет годи-
ни с единствената цел - да
се спестят около 55 милио-
на  на един български биз-
несмен, свързан с привати-
зацията на Българския мор-
ски флот.

"Ние се радваме, че управ-
ляващите все пак са възп-

риели това да се върне ма-
шинното гласуване и да спа-
зят закона, защото според
сега действащия Изборен
кодекс, следващите парла-
ментарни избори трябва да
се проведат с машини. За-
конът не е променян и то-
ва, че те го измениха спе-
циално за местните избори
- да отпадне машинното гла-
суване, по никакъв начин не
ги оправдава", категоричен
бе Христо Проданов.
Народният представител от

левицата заяви, че БСП твър-
до и категорично стои зад
позициите, които президен-
тът е изложил, защото спо-
ред него той говори истина-
та за моментната картина в
България, съпътстваща живо-
та на българските граждани.

Âèãåíèí: Èìà íóæäà îò ïðîìÿíà â Çàêîíà çà ñîöèàëíèòå óñëóãè
алните услуги. Дискусията беше орга-
низирана от него и от Георги Гьоков,
народен представител от ПГ на БСП и
председател на Комисията по взаимо-
действието с неправителствените ор-
ганизации и жалбите на гражданите.

"Самата цел на дебата беше да се
проведе един смислен разговор за За-
кона за социалните услуги и всички
аргументи да бъдат изложени. При от-
лагането на законопроекта беше да-
ден 6-месечен срок да се види кое в
закона не е добро, кое е притеснител-
но за хората и да можем да го ремон-
тираме или да го отхвърлим, но да има
някакви действия по въпроса. Тъй като

процесите по обсъждането се забави-
ха, инициирахме тази среща", каза Ге-
орги Гьоков. Той обясни, че мненията,
позициите и предложенията, които са
били изказани на продължилата пове-
че от 3 часа среща, ще бъдат предос-
тавени на Министерството на труда и
социалната политика и на Комисията
по труда и социалната политика.

"Срещата беше изключително поло-
жителна и ползотворна за нас. Участ-
ниците също споделиха, че тя е била
полезна и се надяват да бъде в полза
на решаването на въпросите и проб-
лемните моменти в Закона за социал-
ните услуги", каза още Гьоков.



ÏÎÇÈÖÈß 17.02.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7
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Кеворк КЕВОРКЯН
От сайта
www.kevorkkevorkian.com

Те са личните кирякстеф-
човци на собствените си бащи.

Отцеругателството, което
усърдно практикуват, вътрешно
ги разяжда, прави ги несигур-
ни, дори истерични, и най-вече
страхливи.

В същото време са и
порядъчно нахални. Те щяха да
бъдат същите натрапници, и ако
бяха останали русофили, като
бащите си.

Щяха да друсат казачок с
голямо настървение и с още
по-голямо настървение щяха да
набиват крак на всеки 7
ноември. Някои дори и сега го
правят насън. Нещо все ги
човърка, та не можаха и няма
да могат да свършат никаква
работа. Колкото повече се
стараят, толкова по-зле става.

Нищо не могат да направят
като хората - дори една рутинна
търговийка, като покупката на
Ф-16 за нуждите на парада на
Гергьовден, се превръща в
скандал. Елена Поптодорова ще
остане в Историята с артистич-
ната приватизация на крем от
фришоп на Варшавското
летище.

Но точно тя ни обясняваше
предимствата на самолета Ф-
16/блок 70, сигурно са й го
показали на чертежи.

И тя разбрала всичко - а
американците пък разбрали, че
е разбрала. Много са наивни
горките - покрай Елена вече си
мислят, че разбират и българс-
кия народ.

Та тя казала нещо знамена-
телно тия дни по телевизията.
Между другото, често съм се
ядосвал, че телевизиите все
канят като фанфаристи на
американската кауза Пасито,
Елена и още един-двама - но
накрая схванах, че други
мераклии за това високо
призвание просто няма.

Елена отначало се учудила
защо американците забраняват
на някакъв български съдия да
влиза в САЩ, но после се
сетила, че правосъдната
система е най-важната и
затова те започнали да въвеж-
дат ред в нея - нещо като една
малка Панамска операция
срещу българското правосъдие.
Ако беше останала още
известно време в собственото
си учудване, а не да се гмурне
в пенливото си красноречие, тя
щеше да се сети, че не можеш

Този човек още ли е
доверено лице - или г-жа
Мустафа ще оправя и европей-
ското правосъдие. Безкнижни
хорица не могат да ви бъдат
истински приятели, те ви
нанасят само вреди.

Духът на Америка, при
всичките изпитания и дори
безумия, през които премина
тя през последните двайсетина
години, може да бъде схванат
от великите ви мислители,
политици, писатели.

Не от "50 нюанса сиво" -
но тъкмо с такива боклуци са
закърмени поколенията на
Прехода, също и с тъпоумните
приключения на Стивън Сегал -
той пък, за да стане бъркотията
пълна, вече е руски гражданин.
Особено безполезно, да не
кажа - безтактно, е да се
воюва с българското русофилс-
тво, особено на негов терен.

То е неясно за чужденците,
и ще си остане неясно. Така и
не проумяха, че то е сложен
феномен, необичаен.

През последните години то
дължи нарастващото си
влияние в немалка степен и
на диващините на русофоби-
те. На голямата политика е
присъща и известна енигма-
тичност - а сега всички
разбраха, че "запретеният"
съдия, а и Малинов, който
получи орден от Путин, са
само повод американците да
се опитат да спечелят един
миниепизод от безкрайната
война с руснаците.

Едва ли някой се е възторг-
нал от тази операцийка.

Тя даде повод на руския
посланик в София Макаров да
се направи на наивен руски
мужик и хрисимо да попита:
"Ама от какъв зор съдията ще
иска да ходи в САЩ, та ще му
забраняват?" - след като има
толкова други хубави места.
Бездарните ви лобисти никога
няма да ви дадат възможност
да проумеете корените и
особеностите на българското
русофилство - напротив, те ще
ви зареждат единствено с
празнословието и комплексите
си. И никога няма да получите
от тях отговор на въпроса -
защо преди падането на
Стената тукашното, уж "норми-
рано" русофилство мирно
съжителстваше в разумните
българи с искрено уважение и
респект от постиженията на
американската духовност -
защо, наистина.

И при цялата си безцере-
монност, политиката не успява-
ше да разклати това равнове-
сие… Ако не стигнете до верния
отговор, смятайте се за жертви
на лобистите си.

И накрая: един от големи-
те провали на Прехода се
оказа и разколебаното, меко
казано, отношение на бълга-
рите към една велика страна.
За жалост.

да въдворяваш ред, като
нарушаваш собствените си
свещени принципи. Например -

"Всеки е невинен
до доказване
на противното".

Един разумен лобист би си
дал сметка за този гаф, преди
да разхвърля слюнката си из
телевизионните студия. Но
нашите лобисти нямат мярка в
прехласването, те биха се
лезили и около най-неприемли-
вата теза. И изобщо не се
сещат, че "простолюдието" не е
окончателно лишено от памет и
прозорливост. То поназнайва
едно-друго, пък и са го засити-
ли за два живота с филмчета, с
които му набиват в главата
цитирания по-горе принцип;
или пък друг - "Или всеки е
важен - или никой не е важен".

диамантът на дуращината. Каза
го онази Елена. За да не бъдем
голословни - вече съм го
предлагал, но да го повторя: от
посолството да поръчат една
тайна социологическа анкета, за
да са наясно какво е доверието
на нашето общество във
въпросните лобисти. Направо ще
се уплашат от резултатите.
Руснаците ли са виновни за
това, измислените хибридни
войни - или безполезните и дори
отблъскващи усилия на "вашите"
хора.

Американците се
заблуждават, че
покрай "лобистите"
познават и
българския народ.

Нищо по-грешно от това.
Народът никога няма да

Прислугата съсипва
мита за велика
Америка, но гафовете
й остават ненаказани.

Тя е подбрана почти изцяло
от храненици на бившия/
комунистическия режим,
натъпкани с аванти от този
режим, вижте ги само: лична
преводачка на Живков, синче
на висш идеологически
цербер, възпитаник на кому-
нистическа академия, игривец
от семейство на комунистичес-
ки активисти…

Момченцата, тичкали по
коридорите на ЦК на комунис-
тическата партия - и се готвели
за съветници на Майк Помпео.
Не знам историята на "запрете-
ния" съдия - само чух за
свидетелствата на бившия
главен прокурор Никола

Красина КРЪСТЕВА
От "Епицентър"

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Çàùîòî òå äîêàçâàò ïðàâîâåðíîñòòà ñè ãëàâíî ñ ïîêàçíà ïðåäàíîñò

Посланик Мустафа трябва да
скъса ухото на оня, който й е
подсказал авантюрата със
"запретения" съдия. Резултатът
е очевиден: българската
съдийска общност прие санкци-
ята на Държавния департамент
като необоснована, немотиви-
рана и пр. В понеделник
посланик Херо Мустафа каза,
че първата забрана е само
началото - щяло да има и други
"стъпки" в това отношение.

Както са се настървили
нашите хора, и стадион "Васил
Левски" да напълнят с клетни-
ци, на които им е забранено да
влизат в САЩ, и това ще им се
види малко.

Но точно в момента не ги
интересува това, а друго -
както би се изразил Клинтън:
"Фактите, глупако". Обаче
нашите лобисти дори Светата
Истина не могат да обслужват,
какво остава за неясната
афера на някакъв съдия.

Те доказват правоверността
си по друг начин - главно с
показна преданост. И настървено
бранят позициите си, сякаш са
някаква мафия, която не пропус-
ка никого във вътрешния си кръг.
И заради това, накрая се оказа,
че американците не общуват и
дори не познават истински
значими личности, които да са
техни посредници на влияние.
Сякаш се задоволяват с шутове -
които пък си позволяват да
твърдят, че САЩ нямат нужда от
апологети у нас. Е, това вече е

прости на Паси безподобното
му ругателство по адрес на
православието, тази отровна
плюнка никога няма да
засъхне.

За какви ги имат българите,
та смятат, че те ще преглътнат
това сквернословието? Това
никога няма да се случи.
Лобистите са друга порода,
друго племе, което няма нищо
общо с истинския Народ - не
го ли проумяват това? И как
представителите на една велика
страна позволяват на една
шепа "ситуационни американо-
фили" (по израза на проф.
Пантев) да ги водят за носа?

Паси и такива като него не
могат да им свършат работа,
дори и за един пробит цент.
Вредата от тях е повече от
ясна. Когато Паси агитира за
американски военни бази у
нас, това веднага предизвиква
враждебни инстинкти - дори не
заради самата идея, а преди
всичко заради онзи, който я
продава.

Същата е и приватизаторка-
та Ел. П. - когато говори, че
Путин има "страх от стратегии",
буен кикот оглася дори небеса-
та, тя само поощрява русофил-
ските нагласи у нас. И това са
само публичните изгрухтявания
на лобистите.

Представяте ли си, какво
нашепват тия проскубани
ястреби на опекуните си,
когато са насаме с тях. И това
ще стане ясно някой ден.

Филчев, когото американците
не понасяха, тъкмо заради
клеветите на техни хора, кръга
край Прокопиев и прочее.

Днес същите хора воюват и
със сегашния главен прокурор
Иван Гешев. Това поставя в
деликатно положение амери-
канското посолство в София -
какъв ще е неговият избор/
ориентир, когато едни и същи
хора все са недоволни от
българската прокуратура. Иначе
би било хубаво "запретеният"
съдия да го аранжират и с
някои текущи доказателства -
българското общество има
право да ги научи.

В противен случай конспи-
рацията става нелепа, съвсем
по мярката на тукашните
лобисти: "запретеният" ще го
изкарат заклет Путинист и пр.
нелепости. Г-жа посланичката
трябва да има и други извори
на информация, извън некол-
цината лобисти лешояди.
Тогава ще научи - понеже е
загрижена за българското
правосъдие - как един дове-
рен американски лобист
натовари бедните български
данъкоплатци с многохилядни
санкции заради бруталното си
отношение към същото това
правосъдие.

Е, да - за Цветанов става
дума, гения на безсмислените
полицейски акции, автора на
унизителни коментари заради
които страната ни бе осъдена в
Страсбург.

Елена Поптодорова Соломон Паси
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Åäèíñòâåíèÿò âàðèàíò çà óðåæäàíå
íà ðàçíîãëàñèÿòà å ÷ðåç äèàëîã, çàÿâè
ïðåçèäåíòúò íà Ôðàíöèÿ, êîéòî å è
åäèí îò ëèäåðèòå íà äíåøíà Åâðîïà

Френският президент
Еманюел Макрон заяви в
събота, че водената през
последните години европей-
ска политика на отправяне
на предизвикателства към
Русия се е провалила, и ка-
за, че никой не иска да вли-
за в пряка конфронтация с
Москва.

Според него единствени-
ят вариант за уреждане на
разногласията е чрез диа-
лог, предаде Ройтерс.

"Разбирам предизвика-
телното поведение на наши-
те партньори. Не се сърдя,
но знам, че това не е поли-
тика, а напълно неефикас-
на система", каза Макрон
на Мюнхенската конферен-
ция по сигурността. "Има и
друг вариант и той е да сме
взискателни и да подновим
стратегическия диалог, за-
щото днес си говорим все
по-малко, конфликтите се
множат и не сме способни
да ги уредим", каза още той.

"Европа е истински пар-
тньор за Русия в светлина-
та на географското положе-
ние на тази огромна стра-

на - каза френският прези-
дент. Имаме нужда от от-
ношения на доверие".

Макрон посочи, че "Ру-
сия е постоянен член на Съ-
вета за сигурност на ООН
и е необходим диалог с
нея". Той отбеляза също, че
"руският президент Влади-
мир Путин предложи да се
проведе среща на лидери-
те на държавите от голяма-
та петорка" [постоянните
членове на Съвета за си-
гурност]. "Ние искаме да
развиваме отношения, до-
ри ако имаме разногласия
по редица въпроси, продъл-
жи Макрон и добави: Мно-
го може да се промени, ако
има воля за това".

Френският лидер изра-
зи убеждението си, че уреж-
дането на конфликта в Ук-
райна е невъзможно без
участието на Русия. "Въпре-
ки това почти три години
(до 9 декември 2019 г.) не
сме имали срещи в "нор-
мандския формат", каза той.

Макрон подчерта, че не
е нито за, нито против Ру-
сия. "Аз съм за Европа", ка-

за той, цитиран от ТАСС.
Френският лидер заяви, че
не предлага вдигане на сан-
кциите срещу Русия, но от-
беляза, че те не са постиг-
нали нищо, не са промени-
ли поведението на Москва,
предаде Асошиейтед прес.

Според Макрон Евро-
пейският съюз трябва да се
събуди и да нагоди бюдже-
та си според амбициите си,
за да не изостане от САЩ
и Китай, особено в техно-
логиите на бъдещето. "Прев-
ръщаме се в континент, кой-
то не вярва в бъдещето си",
каза той и добави, че тряб-
ват повече инвестиции в бъ-
дещето на Европа.

Макрон заяви, че губи
търпение заради липсата на
реакция от страна на Гер-
мания по предложенията му
за реформи в ЕС, предаде
Франс прес. Той призова за
ясни отговори от страна на
Берлин и другите страни от
ЕС на предизвикателства
като намаляването на ан-
гажиментите на САЩ към
Европа. "Ключът през след-
ващите години ще е да стиг-
нем много по-далеч по въп-
роса със суверенитета на
европейско равнище", вклю-
чително в сферата на отб-
раната, каза Макрон.

Франция често се оплак-
ва от вялата реакция на гер-

манската канцлерка Ангела
Меркел на идеите на Мак-
рон. Меркел обаче е в края
на мандата си и не се из-
кушава да предприема го-
леми инициативи, отбеляза
АФП. Париж смята, че Бер-
лин залага твърде много на
евроатлантизма и не се ан-
гажира достатъчно в изг-
раждането на европейска
отбрана. Франция също та-
ка съжалява, че проектът за
бюджет на еврозоната,
представен от френския
президент с цел увеличава-
не на инвестициите в Ев-
ропа, бе блокиран от Гер-
мания.

От БТА и "Гласове"

Президентът Владимир Путин заяви в чет-
въртък, че Русия няма да узакони гей брако-
вете, докато той е в Кремъл.
Той даде да се разбере, че няма да позво-

ли традиционната представа за майка и ба-
ща да бъде подкопана от това, което той на-
рече "родител номер 1" и "родител номер 2".

Âëàäèìèð Ïóòèí: Äîêàòî àç ñúì ïðåçèäåíò, â Ðóñèÿ íÿìà äà èìà ãåé áðàêîâå!
"Що се отнася до "родител номер 1" и "ро-

дител номер 2", вече говорих публично за то-
ва и ще го повторя отново: докато съм пре-
зидент, това няма да се случи. Ще има татко
и майка", каза Путин.
По време на своите две десетилетия на власт

Путин се привързва плътно към Православна-

та църква и се стреми да отдалечи Русия от
либералните западни ценности, включително от-
ношението към хомосексуалността и гъвкавост-
та на половете, пише Ройтерс по темата.
Той направи коментарите, докато се срещ-

на с държавна комисия за обсъждане на про-
мените в конституцията на Русия.

Тези дни във Франция се
появиха резултатите от ед-
но изследване, проведено
през октомври 2019 г. в 5 дър-
жави: Франция, Великобри-
тания, Германия, Италия,
САЩ, относно представите в
десния и левия спектър за
предстоящ срив (колапс) в
обществото.  Какво ще бъде
поведението на хората? Ще
следват ли солидарния прин-
цип като в извънредна ситу-
ация, или всеки ще спасява
самостоятелно себе си и
близките си, като ще оцеле-
ят най-силните? В основата
на идеята очевидно е въп-
росът на Jared Diamond от
книгата му "Колапс" от 2005
г.: "Защо обществата оцеля-
ват или загиват?" Мнението,
че "цивилизацията, която
познаваме, ще се срине през
следващите години", споде-
лят 71% от италианците, 65%
от французите, 56% от бри-
танците, 52% от американци-
те и 39% от немците. В Гер-
мания привържениците на
крайнодясната "Алтернатива

Êîëêî î÷àêâàò êîëàïñ íà öèâèëèçàöèÿòà íè?
за Германия" са по-убедени
от левите в предстоящ ко-
лапс на цивилизацията ни -
57% срещу 47%. В управля-
ващите ХДС/ХСС този про-
цент е 31, а при социалде-
мократите - само 23%. Във
Франция привържениците на
левите (76%), тези на десни-
те  (74%) и дори на консер-
вативните (71%) не се отли-
чават много едни от други.
Единствено в партията на
президента Макрон тези
очаквания се споделят само
от 39% от хората. Във въз-
растово отношение е пока-
зателно, че в Италия напри-
мер 83% от вярващите в ко-
лапс на цивилизацията са
сред по-младите от 35 годи-
ни, докато във Франция по-
високият процент е сред хо-
рата над 65-годишна възраст.
В зависимост от образова-
нието се оказва, че 73% от
тези, които нямат висше об-
разование, вярват в теория-
та за срив на цивилизация-
та. По отношение на срока,
в който ще настъпи очаква-

ният срив - 20 години, най-
големи песимисти се оказ-
ват французите - в този срок
вярват 35% от тях, следвани
от италианците -  29%, нем-
ците - 22%, американците -
19%. Вероятното обяснение
е в пословичния песимизъм
на французите. Изследване-
то очертава и очакваните
сценарии, като се прави раз-
лика между  привърженици-
те на обяснението, че при-
чините са в "заплахата от
климатичното затопляне и
консуматорските тенденции"
или в "неконтролираната миг-
рация и граждански войни".
В Германия и Франция, съ-
ответно 17 % и 15% вярват,
че неконтролираната мигра-
ция ще е причината, докато
в САЩ само 7% твърдят то-
ва. В останалите страни вяр-
ват, че климатичното затоп-
ляне и прекомерните консу-
маторски тенденции ще са в
основата на причините за
срива, като процентът на за-
щитаващите тази теза се
движи от 27% във Франция

до 36% във Великобритания.
Гражданска война, съответ-
но ескалация на напрежени-
ето като причини за колапс
очакват 15% от американци-
те и 14% от немците и фран-
цузите. Представите за об-
ществото след колапса във
Франция  се очертават в две
групи. В електората на дес-
ните и крайнодесните пар-
тии най-често се среща сце-
нарият за белязано от стрес
общество, в което активност-
та на човека ще е насочена
към собствено оцеляване.
Другият сценарий е на "об-
щество, което ще може да
се задоволява със скромни
средства, да се върне към
селското стопанство, а в
консуматорската сфера да
се ограничи до най-важните
нужди". Изнесени са още
много данни, които дават по-
вод за сериозен размисъл и
изводи. Смущаващ обаче е
високият процент на споде-
лящите апокалиптични пред-
стави за бъдещето на част
от западноевропейските об-
щества. Ниският процент на
такива очаквания в Германия
например може да се обяс-

ни със стабилната икономи-
ческа ситуация. Симптомите
на разпад на обществените
очаквания в други страни ве-
роятно се дължат на загуба
на доверието в политичес-
ката система, отчуждението
на управляващите елити от
проблемите на хората,  а
сред партийните привърже-
ници - в сериозния обрат,
който настъпи в някои пар-
тии и изземването на ини-
циативата от нововъзник-
нали десни такива. Основ-
на причина и в двата слу-
чая обаче е хаотичното
състояние на света и очак-
ваната промяна на светов-
ния ред. Съмнително е оба-
че дали използваната ме-
тодика на изследването во-
ди до реалистични резул-
тати. В основата са зало-
жени ограничен кръг опа-
сения от днешни и очаква-
ни заплахи, но техният дей-
ствителен спектър е много
по-широк и това е видно
от някои други изследвания
с далеч по-реалистични ре-
зултати.

Симеон НИКОЛОВ
От "Клуб 24 май"

Åìàíþåë Ìàêðîí: Åâðîïà å èñòèíñêèÿò
ïàðòíüîð íà Ðóñèÿ
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Сватбен обет
четвъртък, 21,00 ч.

Испанска афера
сряда, 21,00 ч.

Кодово име: Чистачът
събота, 22,00 ч.

Êèíî Íîâà ÁÑÒÂBTV Action

Íàñèëèå
bTV Cinema,

ïåòúê,
23,30 ÷.



ЗЕМЯ 17 - 23 ФЕВРУАРИ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 17 февруари

джиев, Любомир Ки-
селички, Антония Ка-
ракостова, Латинка
Петрова, Зорка Ди-
митрова, Златина Дон-
чева и др.

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5

тв филм /2 епизод/
(12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Людмила Гурченко тв

филм /10
епизод/п/

03.05 Дойче Веле: Шифт /п/
03.20 Арена Спорт /п/
04.20 Младият Върколак 5

тв филм /2 епизод/п/
(12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Робо-

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.20

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Обещание"

- сериал, еп.14
15.00 Премиера: "Шест сес-

три" - сериал, с.7
еп.73

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.1

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - пуб-

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.71
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги"

- сериал, с.2 еп.28
21.30 Премиера: "Името на

розата" - сериал, еп.5
22.30 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - се-

риал, еп.7
01.00 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.6
еп.1

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.52

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Ренега-
ти" - сериал, еп.16 -
19

08.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.15

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.13

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.19

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.8

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.1

13.00 "Херкулес и амазон-
ките" - фентъзи, ек-
шън, приключенски
(тв филм, САЩ, Нова
Зеландия, 1994), ре-
жисьор Бил Нортън, в
ролите: Кевин Сорбо,
Антъни Куин, Рома Да-
уни, Майкъл Хърст

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.16

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.14

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.2

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.9

19.00 Часът на супергерои-

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Дискусионен клуб" (п)
09.00 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Среща със светлина-

та" - док. филм
16.25 Киносалон БСТВ:

"Чудният Бокачо"
(2015г.) Италия

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Не се страхувай" с

Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: "Бе-

лоруската гара"
(1970 г.) СССР

22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време" (п)
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Не се страхувай" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Общество и култура"

(п)
03.30 "За историята свобод-

но" (п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Актуално от деня" (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Вяра и общество с Го-

ран Благоев /п/
13.30 Славянската цивили-

зация документален
филм /10, последна
серия/

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на

Илайъс анимационен
филм

14.45 Сид - дете на науката
2 анимационен филм

15.10 Магна Аура, изгубени-
ят град тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Епопея на забравени-

те: Ода за Паисий Хи-
лендарски

19.10 Людмила Гурченко тв
филм /10 епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg 140 годи-

ни от рождението на
Трифон Кунев - бъл-
гарски политик, писа-
тел и поет

22.00 Телевизионен театър:
"Човекът от Рангун" и
"И това, ако е морал"
тв постановки с учас-
тието на: Рачко Ябан-

те: "Стрелата" - сери-
ал, еп.20

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.1

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "За-

коните на Бруклин" -
криминален, драма
(САЩ, 2007), режи-
сьор Майкъл Коренти,
в ролите: Алек Болду-
ин, Фреди Принц мл.,
Скот Каан, Джери Фе-
рара, Мина Сувари

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.1

01.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.6

02.00 "Стрелата" - сериал,
еп.20

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.2

04.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.9

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче"
/п./ - сериал

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.2 еп.7, 8

07.00 "На по-добро място"
/п./ - сериал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Пилотска кабина" -
комедия (Швеция,
2012), режисьор
Мортен Клингберг, в
ролите: Йонас Карл-
сон, Мари Робетшон,
Елен Йелинек, Давид
Бонте Атерберг и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Проби и грешки" /п./
- сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.46
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - ве-
черно токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, еп.3, 4

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.9 еп.9

22.00 "Кухня" - сериал, с.2
еп.19, 20

23.00 "Проби и грешки" - се-
риал, с.2 еп.8, 9

00.00 "Пилотска кабина" /п./
- комедия (Швеция,
2012)

02.00 "Кое е това момиче"
/п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

04.00 "На по-добро място"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, с.3 еп.9, 10

08.00 "Разходка по Мисиси-
пи" - драма, комедия
(САЩ, 2015), в роли-
те: Бен Менделсон,
Ивон Ландри, Райън
Рейнолдс, Стефани
Хонърей, Сиена Ми-
лър, Алфри Уудард

10.15 Телепазар
10.30 "Фамилията" - сериал,

с.3 еп.11, 12
12.30 Телепазар
12.45 "Делфинът Бърни" -

екшън, комедия, се-
меен (Канада, 2018),
в ролите: Лола Сълтън,
Логан Алън, Кевин
Сорбо и др.

14.45 "Ох, на мама" - екшън,
комедия (САЩ, 2017),
в ролите: Ейми Шумър,
Голди Хоун, Айк Барин-
холц, Кристофър Ме-
лъни, Рандал Парк,
Уонда Сайкс, Оскар
Хайнада и др.

16.45 "Шофьорски курс" -
комедия, драма, ро-
мантичен (Великобри-
тания, САЩ, 2014), в
ролите: Патриша
Кларксън, Бен Кингс-

ли, Грейс Гъмър,
Джейк Уебър и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Мордекай" - екшън,

комедия (САЩ, 2015),
в ролите: Джони Деп,
Гуинет Полтроу, Юън
Макгрегър, Пол Бетани,
Оливия Мън, Джеф
Голдблъм, Улрих Том-
сен и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 Премиера: "Светъл ум"
- драма (САЩ, 2017),
в ролите: Крис Евънс,
Маккена Грейс, Лин-
дзи Дънкан, Октавия
Спенсър, Джени
Слейт, Майкъл Кендал
Каплан, Глен Плъмър

23.15 "Родители" - комедия,
драма (САЩ, 1989),
в ролите: Стив Мар-
тин, Мери Стийнбър-
гън, Даян Уийст, Киа-
ну Рийвс, Хоакин Фи-
никс и др.

01.45 "Фамилията" /п./ - се-
риал, с.3 еп.11, 12

03.45 "Да напуснеш Лас Ве-
гас" - романтичен, дра-
ма (САЩ, 1995), в ро-
лите: Никълъс Кейдж,
Елизабет Шу, Валерия
Голино, Зандър Бъркли,
Емили Проктър, Стивън
Уебър, Дани Хюстън
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" -
сериен филм, сезон 7
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" (премие-

ра) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премие-
ра) - сериен филм

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - тв игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на торта-
та" - нов сезон

21.00 "Кошмари в кухнята" -
риалити

22.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, сезон 8

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - се-

риен филм, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 6

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 7 /п/

08.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11 /п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 14 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал,
сезон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 14

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 9

16.30 "Белият дом: Под зап-
лаха" - екшън с уч. на
Чанинг Тейтъм, Джей-
ми Фокс, Маги Гилен-
хал, Ричард Кларкин,
Джейсън Кларк, Ри-
чард Дженкинс и др.
/п/

19.00 "Военни престъпле-
ния" - сериал, сезон
11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

21.50 "Под прицел" - крими-
нален екшън с уч. на
Клинт Истууд, Джон
Малкович, Рене Русо,
Дилан МакДермът, Га-
ри Коул, Джон Махо-
ни и др.

00.30 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 2

09.00 "Здравей, аз съм" -
романтична драма с
уч. на Кели Мартин,
Каван Смит, Ерин Пит,
Рейчъл Крауфорд и
др.

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Моите най-добри го-
дини" - семеен филм
с уч. на Кирстен Зийн,
Лариса Албъкърки,
Чарли Карик, Сара
Дъгдейл и др.

14.00 "Срещите на Джейн" -
романтична комедия с
уч. на Каризма Кар-
пентър, Дейвид Липер,
Джошуа Малина, Евън
Мариот, Закари Леви,
Рейчъл Лефевр и др.

16.00 "Кънки с остър връх:
Борба за златото" -
романтична драма с
уч. на Кристи Карлсън
Романо, Рос Томас,
Кайла Карлсън и др.
/п/

18.00 "Непобедимите" - ек-
шън с уч. на Силвес-
тър Сталоун, Джейсън
Стейтъм, Брус Уилис,
Арнолд Шварценегер,
Мики Рурк, Джет Ли,
Долф Лундгрен, Ерик
Робъртс и др. /п/

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Дякон Левски" - ис-
торическа драма с уч.
на Веселин Плачков,
Симеон Филипов,
Максим Генчев, Ники
Сотиров, Ивайло Ас-
парухов, Стоян Цвет-
ков, Горан Гънчев, Пе-
тьо Цеков, Якуб Ба-
хар, Тезджан Ферад,
Деляна Добрева, Ни-
колай Тодоров, Цвето-
мир Ангелов-Цуки и
др., I част

23.15 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.15 "Дивото момиче" -
драма с уч. на
Джордж Молина, Ло-
ла Таш, Браян Грийн,
Греъм Грийн и др. /п/

02.05 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 2 /п/

Åâðîêîì

05.00 Светът и всичко в не-
го - със Симеон Ида-
киев

06.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители

- с Божана Дудева
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев

18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Премълчани истини - с

Минчо Христов
21.00 България на живо - с

Иво Божков
22.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Училище за родители -

с Божана Дудева
04.30 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков

RTR

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен

живот"
01.20 "Обречени. Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

Åâðîñïîðò

06.15 Ски бягане: Световна
купа в Йостерсунд, 10
км, жени

07.45 Ски бягане: Световна
купа в Йостерсунд, 15
км, жени

09.30 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

10.30 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
преследване, жени

11.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
преследване, мъже

11.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Марибор, гигантски
слалом, жени

12.30 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

14.00 Формула Е: Състеза-
ние в Мексико Сити

15.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Марибор, гигантски
слалом, жени

16.30 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

18.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
спринт, жени

18.45 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
преследване, жени

19.15 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц,
спринт, мъже

20.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
преследване, мъже

20.30 Новини
20.35 Ски полети: Световна

купа в Бад Митендорф
21.45 Джудо: Голям шлем в

Париж
22.15 Борба: Европейско

първенство в Рим
22.45 Олимпийски игри: "На

пук на всичко"
23.15 Олимпийски игри: "Най-

великите скачачи"
00.15 Новини
00.20 "Спортни разговори"
00.30 Снукър: Открито пър-

венство на Уелс, фи-
нал

01.45 Колоездене: Класика
де Алмерия

02.30 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

04.00 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Калгари,
халфпайп



ЗЕМЯ 17 - 23 ФЕВРУАРИ приложение

ТV ПРОГРАМА

20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист музи-

кално-развлекателно
предаване

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5

тв филм /3 епизод/
(12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Людмила Гурченко тв

филм /11 епизод/п/
03.05 Дойче Веле: Шифт
03.20 Библиотеката /п/
04.20 Младият Върколак 5

тв филм /3 епизод/
п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Ро-

боти под прикритие" -
анимация, сериал,
с.4 еп.21

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и прияте-

ли" - комедийно шоу
13.30 Премиера: "Обеща-

ние" - сериал, еп.15
15.00 Премиера: "Шест се-

стри" - сериал, с.7
еп.74

16.00 "Спасители в плани-
ната" - сериал, с.6
еп.2

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - пуб-

лицистично предава-
не с водещ Цветанка
Ризова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.72

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, с.2 еп.29

21.30 Премиера: "Името на
розата" - сериал, еп.
6

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - се-

риал, еп.8
01.00 "Спасители в плани-

ната" /п./ - сериал,
с.6 еп.2

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.53

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръ-
жие" - сериал, с.2
еп.14

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Ренега-
ти" - сериал, еп.18 -
21

08.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.16

09.00 "Смъртоносно оръ-
жие" - сериал, с.2
еп.14

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.20

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.9

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.2

13.00 "Херкулес и изгубено-
то царство" - фентъ-
зи, екшън, приклю-
ченски (тв филм,
САЩ, Нова Зеландия,
1994), в ролите: Ке-
вин Сорбо, Антъни Ку-
ин, Рене О`Конър,
Робърт Требър, Елиза-
бет Хоторн и др.

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.17

16.00 "Смъртоносно оръ-

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Студио Икономика"

(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчу-
кова

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ:

"Белоруската гара"
(1970 г.) СССР

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с

Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ:

"Мьобиус" (2013 г.)
Франция/Белгия

22.50 Новини (п)
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Лява политика" с

Александър Симов (п)
01.00 "Следобед с БСТВ"

(п)
02.30 "Не се страхувай" (п)
03.30 "Общество и култура"

(п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозо-

рец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

12.00 По света и у нас
12.30 История.bg 140 годи-

ни от рождението на
Трифон Кунев - бъл-
гарски политик, пи-
сател и поет /п/

13.30 Отворени досиета 2:
Цветана Джерманова.
Женският лагер "Бос-
на" при комунизма
документална поре-
дица /България, 2017
г./, режисьор Димитър
Коцев - Шошо

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозо-

рец
14.30 Приключенията на

Илайъс аним. филм
14.45 Сид - дете на наука-

та 2 аним. филм
15.10 Магна Аура, изгубени-

ят град тв филм
15.40 Телепазарен прозо-

рец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски

език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Отблизо с Мира /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завет на Св. Йоан

Рилски
19.10 Людмила Гурченко тв

филм /11 епизод/
20.00 По света и у нас

жие" - сериал, с.2
еп.15

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.3

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.10

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал,
еп.21

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.2

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Неп-

робиваем" - екшън, ко-
медия, криминален
(САЩ, 1996), в роли-
те: Адам Сандлър, Дей-
мън Уейънс, Джеймс
Кан, Бил Нън, Зандър
Бъркли и др.

23.45 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.2

00.45 "Изчезнали" - сериал,
еп.7

01.45 "Стрелата" - сериал,
еп.21

02.45 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.3

03.45 "Монк" - сериал, с.3
еп.10

04.45 "Супер коли" - автомо-
билна поредица, с.6
еп.25

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче"
/п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.11
еп.1, 2

07.00 "На по-добро място"
/п./ - сериал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Баща за Коледа" - ро-
мантичен, драма (тв
филм, Канада, САЩ,
2016), в ролите: Ерин
Кракоу, Найъл Матър,
П. Лин Джонсън, Май-
къл Копса и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Проби и грешки" /п./
- сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.47
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./
19.00 "На по-добро място" -

сериал, еп.5, 6
20.00 "Новите съседи" - се-

риал, с.9 еп.10
22.00 "Кухня" - сериал, с.3

еп.1, 2
23.00 "Проби и грешки" - се-

риал, с.2 еп.10
00.00 "Баща за Коледа" /п./

- романтичен, драма
(тв филм, Канада,
САЩ, 2016)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

04.00 "На по-добро място"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, с.3 еп.11, 12

08.00 "Форсмажор" - драма
(Швеция, Дания, Нор-
вегия, 2014), в роли-
те: Йоханес Кунке,
Лиса Льовен Консли,
Клара Ветерген, Вин-
сент Ветерген и др.

10.30 "Фамилията" - сериал,
с.3 еп. 13 (последен)

11.45 Телепазар
12.00 "Басмати блус" - коме-

дия, романтичен, музи-
кален (САЩ, 2017), в
ролите: Бри Ларсън,
Уткарш Амбудкар, До-
налд Съдърланд, Скот
Бакюла, Далип Тахил

14.15 "Жената на пътешест-
веника във времето" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), в
ролите: Ерик Бана,

Рейчъл Макадамс,
Рон Ливингстън, Ми-
шел Нолдън и др.

16.30 "Любовен изстрел" -
криминален, коме-
дия, романтичен
(САЩ, 2018), в ро-
лите: Дакота Лоуш,
Ейми Цанг, Джон Ка-
пелос, Круз Ким

18.30 "Наистина любов" -
романтичен, драма,
комедия (Великобри-
тания, САЩ, Фран-
ция, 2013), в роли-
те: Хю Грант, Лиъм
Нийсън, Колин Фърт,
Алън Рикман, Мартин
Фрийман, Роуън Ат-
кинсън, Чиуетел Е-
джиофор, Бил Най,
Били Боб Торнтън, Ло-
ра Лини, Кийра Най-
тли, Ема Томпсън, Си-
ена Гилъри, Ивана
Миличевич и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 Премиера: "Вдъхно-
вение за убийство" -
психотрилър, драма
(тв филм, Канада,
2016), в ролите: Ва-
неса Рей, Адам Кор-
сън, Тара Спенсър-
Неърн, Тайлър Хайнс

23.00 "Дете 44" - трилър,
драма (САЩ, 2015),
в ролите: Том Харди,
Гари Олдман, Нуми
Рапас, Джоуел Кина-
ман, Джейсън Кларк,
Пади Консидайн,
Венсан Касел, Чарлз
Данс и др. [14+]

01.30 "Фамилията" /п./ -
сериал, с.3 еп.13

02.45 "Апостол Карамитев"
- документален филм

04.00 "Любовната квартира"
- психотрилър, ро-
мантичен (Белгия,
САЩ, 2014),  в ро-
лите: Карл Ърбън,
Джеймс Марсдън,
Уентуърт Милър, Ерик
Стоунстрийт, Матиас
Схунартс, Изабел Лу-
кас, Маргарита Леви-
ева и др. [14]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" -
сериал, сезон 7 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (преми-

ера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

17.00 "Намери ме" (преми-
ера) - сериен филм

18.00 "Семейни войни"
(премиера) - телеви-
зионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - се-

риал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 8
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

сериал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериал
02.30 "Завинаги свързани"

- сериал

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 6

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 8 /п/

08.00 "Военни престъпле-
ния" - сериал, сезон
11 /п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 14 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал,
сезон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 14

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 9

16.30 "Под прицел" - крими-
нален екшън с уч. на
Клинт Истууд, Джон
Малкович, Рене Русо,
Дилан МакДермът, Га-
ри Коул, Джон Махо-
ни и др. /п/

19.00 "Военни престъпле-
ния" - сериал, сезон
11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

22.00 "Железопътни тигри" -
екшън-комедия с уч.
на Джеки Чан, Джей-
си Чан, Хироуки Икеу-
чи и др.

00.30 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 2

08.50 "Блинки Бил" - анима-
ционен филм, /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Ани" - семеен с уч. на
Камерън Диас, Джей-
ми Фокс, Кувенджани
Уолис, Роуз Бърн, Бо-
би Канавали /п/

14.30 "В кадър"
15.05 "Загиващ ум" - драма

с уч. на Клоуи Грейс
Мориц, Ричард Арми-
тейдж, Томас Ман, Ке-
ри-Ан Мос, Тейлър Пе-
ри, Алекс Захара и др.

17.10 "Междузвездни войни:
Епизод I - Невидима
заплаха" - екшън-
фантастика с уч. на
Лиъм Нийсън, Натали
Портман, Юън Макгре-
гър, Джейк Лойд, Са-
мюъл Джаксън, Йън
Макдайърмид, Кийра
Найтли, Пернила Ау-
густ, и др. /п/

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Дякон Левски" - ис-
торическа драма с уч.
на Веселин Плачков,
Симеон Филипов,
Максим Генчев, Ники
Сотиров, Ивайло Ас-
парухов, Стоян Цвет-
ков, Горан Гънчев, Пе-
тьо Цеков, Якуб Ба-
хар, Тезджан Ферад,
Деляна Добрева, Ни-
колай Тодоров, Цвето-
мир Ангелов-Цуки и
др., II част

23.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.15 "Избран" - трилър с уч.
на Кейтлин Кармай-
къл, Чад Майкъл Мъ-
ри, Ники Уелън, Сара
Роумър, Майло Венти-
миля и др., I част

02.15 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал, сезон 2 /п/

Åâðîêîì

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави -

избрано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop

Â
ВТОРНИК 18 февруари

16.00 Делници - с Николай
Колев

18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

21.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

22.00 Светът и всичко в не-
го - със Симеон Ида-
киев

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
02.00 EuroTV Shop
03.30 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

04.30 Седмичник с Владо
Береану

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

06.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен

живот"
02.20 "Енигма. Кристиан Ти-

леман"
03.10 Сериал: "Семеен де-

тектив"

Åâðîñïîðò

05.00 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Калгари,
слоупстайл

06.00 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

08.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Марибор,
гигантски слалом, же-
ни

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

10.55 Стрелба с лък: СК на
закрито в Лас Вегас

12.00 Джудо: Голям шлем в
Париж

12.30 Борба: Европейско
първенство в Рим

13.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
преследване, мъже

13.50 Биатлон: СП в Антхолц,
спринт, жени

14.35 Биатлон: СП в Антхолц,
преследване, жени

15.05 Биатлон: СП в Антхолц,
индивидуално, жени,
директно

17.00 Ски бягане: СК в Оре,
спринт, директно

18.55 Биатлон: СП в Антхолц,
индивидуално, жени

19.55 Новини
20.00 Волейбол: "Таймаут"
20.10 Ски бягане: СК в Оре,

спринт
21.00 Снукър: Открито пър-

венство на Уелс, фи-
нал

22.00 Формула Е: Състеза-
ние в Мексико Сити,
обзор

23.00 Новини
23.05 Биатлон: СП в Антхолц,

индивидуално, жени
00.35 Ски бягане: СН в Оре,

спринт
01.30 Формула Е: Състеза-

ние в Мексико Сити,
обзор

02.30 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

04.00 Ски бягане: Световна
купа в Оре, спринт
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19.10 Левски пред съда на
Портата и на история-
та док. филм /Бълга-
рия, 2007 г./, режи-
сьор Андрей Алтъпар-
маков

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Седем педи над земя-

та 2 док. филм
22.10 Концерт на Живко

Петров Празници на
изкуствата - Аполония
2015

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5

тв филм /4 епизод/
(12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Извън играта /п/
02.55 Туристически маршру-

ти
03.20 Отблизо с Мира /п/
04.20 Младият Върколак 5

тв филм /4 епизод/п/
(12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Робо-

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.22

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Обещание"

- сериал, еп.16
15.00 Премиера: "Шест сес-

три" - сериал, с.7
еп.75

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.3

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - пуб-

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.73

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги"

- сериал, с.2 еп.30
21.30 Премиера: "Името на

розата" - сериал, еп.7
22.30 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - се-

риал, еп.9
01.00 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.6
еп.3

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.54

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.15

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Ренега-
ти" - сериал, еп.20
- 23

08.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.17

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.15

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.21

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.10

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.3

13.00 "Херкулес и огненият
кръг" - фентъзи, ек-
шън, приключенски
(тв филм, САЩ, Нова
Зеландия, 1994), в
ролите: Кевин Сорбо,
Антъни Куин, Тони Ки-
тейн, Кевин Аткинсън,
Стефани Барет и др.

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ:

"Мьобиус" (2013 г.)
Франция/Белгия

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева

21.00 Киносалон БСТВ: "Ис-
панска афера" (2014
г.) Испания

22.40 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свобод-

но" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" (п)
03.30 "Дискусионен клуб" (п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Апостолът и неговият

паметник документа-
лен филм /България,
2018 г./, режисьор
Никола Бошнаков

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на

Илайъс аним. филм
14.45 Островът на сините

птици 8-сериен тв
филм /България, 2019
г./, режисьори Кристи-
на Грозева и Петър Въл-
чанов, в ролите: Ма-
тей Бърнев, Деян Про-
фиров, Ирина Вълкова,
Калоян Христов, Анто-
ния Димитрова, Мак-
сим Божков и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Туризъм.бг /п/
17.25 Великите българи: Ва-

сил Левски докумен-
тален филм /България,
2007 г./, режисьор
Коста Биков

17.55 Възпоменателна цере-
мония по повод 147
години от гибелта на
Васил Левски пряко
предаване от памет-
ника на Васил Левски
в София

18.35 Още от деня
19.05 Най-дългото знаме

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.18

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.16

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.4

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.11

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал,
еп.22

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.3

21.00 bTV Новините
21.30 Студио "УЕФА Шампи-

онска лига"
22.00 Пряко, УЕФА Шампи-

онска лига: Тотнъм -
Лайпциг

00.00 Студио "УЕФА Шампи-
онска лига"

00.30 Пряко, УЕФА Шампи-
онска лига: Аталанта -
Валенсия

02.15 "Стрелата" - сериал,
еп.22

03.15 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.4

04.15 "Монк" - сериал, с.3
еп.11

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.11
еп.3, 4

07.00 "На по-добро място"
/п./ - сериал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Решаващ вот" - коме-
дия (САЩ, 2008),  в
ролите: Кевин Кост-
нър, Пола Патън, Ма-
делин Каръл, Келси
Грамър, Денис Хопър,
Нейтън Лейн, Стенли
Тучи, Джъдж Райнхолд

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Проби и грешки" /п./
- сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.48
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - ве-
черно токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, еп.7, 8

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.9 еп.11

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.3, 4

23.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, еп.1,
2

00.00 "Решаващ вот" /п./ -
комедия (САЩ, 2008)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

04.00 "На по-добро място"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, с.3 еп.13

07.15 "Дякон Левски" - дра-
ма, исторически, био-
графичен (България,
2015), в ролите: Ве-
селин Плачков, Мак-
сим Генчев, Петьо Це-
ков, Симеон Филипов,
Николай Сотиров и др.

10.00 "Ривърдейл" - сериал,
еп. 1, 2

12.00 Телепазар
12.15 "Вулкан" - фантастика,

екшън, драма (САЩ,
1997), в ролите: Томи
Лий Джоунс, Ан Хейш,
Габи Хофман, Дон Чий-
дъл, Джаклин Ким,
Кийт Дейвид и др.

14.30 "Чаровният принц" -
анимация, музикален,
романтичен (Канада,
Великобритания, САЩ,
2018), режисьор Рос
Венокур

16.15 "Басмати блус" - коме-
дия, романтичен, му-
зикален (САЩ, 2017),
в ролите: Бри Ларсън,
Уткарш Амбудкар, До-
налд Съдърланд, Скот
Бакюла, Далип Тахил

18.30 Телепазар
18.45 "Светъл ум" - драма

(САЩ, 2017), в роли-
те: Крис Евънс, Мак-
кена Грейс, Линдзи
Дънкан, Октавия Спен-
сър, Джени Слейт, Май-
къл Кендал Каплан,
Глен Плъмър и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Мисията невъзможна"
- екшън, трилър
(САЩ, 1996), в роли-
те: Том Круз, Джон
Войт, Еманюел Беар,
Хенри Чърни, Жан Ре-
но, Кристин Скот То-
мас, Ванеса Редгрейв

23.15 "Дякон Левски" - дра-
ма, исторически, био-
графичен (България,
2015), режисьори
Максим Генчев и Ни-
колай Генчев, в роли-
те: Веселин Плачков,
Максим Генчев, Петьо
Цеков, Симеон Фили-
пов, Николай Сотиров

01.45 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.1, 2

03.45 "Форсмажор" - драма
(Швеция, Дания, Нор-
вегия, 2014), в роли-
те: Йоханес Кунке,
Лиса Льовен Консли,
Клара Ветерген, Вин-
сент Ветерген и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риал, сезон 7 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премие-

ра) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премие-
ра) - сериал

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - тв игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - се-

риен филм, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 8
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериал
02.30 "Завинаги свързани" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 7

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 8 /п/

08.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11 /п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 14 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал,
сезон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 14

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 9, 2 епи-
зода

17.00 "Летяща крепост" - ек-
шън с уч. на Бъг Хол,
Дони Джефкоут, Шон
Макгоуън и др. /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

22.00 "Последният повели-
тел на въздуха" -
приключенски екшън
с уч. на Джаксън Рет-
боун, Дев Пател,
Клиф Къртис, Ноа
Рингер, Никола Пелц,
Шон Тоуб и др.

00.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

03.15 "Професионална бор-
ба: "Първична сила",
8 епизод /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал, сезон 2

09.00 "Любителката на мис-
терии: В сенките" -
мистерии с уч. на Ке-
ли Мартин, Кейси
Сандър, Кларънс Уи-
лямс III и др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 1

12.00 "Дякон Левски" - ис-
торическа драма с
уч. на Веселин Плач-
ков, Симеон Филипов,
Максим Генчев, Ники
Сотиров, Ивайло Ас-
парухов, Стоян Цвет-
ков, Горан Гънчев, Пе-
тьо Цеков, Якуб Ба-
хар, Тезджан Ферад,
Деляна Добрева, Ни-
колай Тодоров, Цвето-
мир Ангелов-Цуки и
др., I част /п/

14.15 "В кадър"
14.45 "Надиграването" - дра-

ма с уч. на Джош Хо-
лоуей, Лаз Алонсо,
Джош Пек, Кейти
Лотц, Крис Браун, Ай-
вън "Флипс" Велес /п/

17.00 "Междузвездни вой-
ни: Епизод II - Клони-
раните атакуват" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Хейдън Кристен-
сен, Натали Портман,
Юън Макгрегър,
Кристофър Лий, Тему-
ера Морисън, Самю-
ъл Джаксън, Йън
Макдайърмид, Роуз
Бърн и др. /п/

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 6

21.00 "Дърти хлапета 2" -
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Кевин
Джеймс, Крис Рок,
Дейвид Спейд, Салма
Хайек, Мария Бело

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 6 /п/

00.00 "Избран" - драма с уч.
на Кейтлин Кармай-
къл, Чад Майкъл Мъ-
ри, Ники Уелън, Сара
Роумър, Майло Венти-
миля и др., II част

02.30 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериал /п/, се-
зон 2

Åâðîêîì

05.30 Светът и всичко в не-
го - със Симеон Ида-
киев

06.30 Шпионката на Коко
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

12.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

14.15 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев

19.30 Новини
20.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
22.00 България на живо - с

Иво Божков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
02.00 EuroTV Shop
03.30 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
04.30 Темида - цената на

истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

06.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен

живот"
01.20 "Бялата гвардия"
02.50 "Културната револю-

ция"
03.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
04.15 "Битката за луната"

Åâðîñïîðò

05.30 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
индивидуално, жени

06.30 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

07.30 Биатлон: СП в Ант-
холц, индивидуално,
жени

08.30 Ски бягане: Световна
купа в Оре, спринт

09.30 Формула Е: Състеза-
ние в Мексико Сити,
обзор

10.30 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

12.00 Ски бягане: Световна
купа в Оре, спринт

13.00 Биатлон: СП в Ант-
холц, преследване,
жени

13.45 Биатлон: СП в Ант-
холц, спринт, мъже

14.35 Биатлон: СП в Ант-
холц, преследване,
мъже

15.05 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
индивидуално, мъже,
директно

16.55 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

18.45 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

19.45 Колоездене: Обикол-
ка на Андалусия, пър-
ви етап

20.55 Новини
21.00 Лека атлетика: Меж-

дународен тур на зак-
рито в Левин, дирек-
тно

23.20 Конен спорт: Купа на
нациите в Уелингтън

00.20 Новини
00.25 Колоездене: Обикол-

ка на Андалусия, пър-
ви етап

00.55 Колоездене: Обикол-
ка на Алгарв, първи
етап

01.25 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
индивидуално, мъже

02.30 Ски-алпийски дис-
циплини: Световна
купа в Марибор, ги-
гантски слалом, жени

04.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
индивидуално, жени



ЗЕМЯ 17 - 23 ФЕВРУАРИ приложение

ТV ПРОГРАМА

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "За историята свобод-

но" (п)
09.00 "Дискусионен клуб" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Ис-

панска афера" (2014
г.) Испания

18.10 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичко-
ва

21.00 Киносалон БСТВ: "Те
се сражаваха за ро-
дината" (1975 г.)
СССР

23.15 Новини (п)
00.00 "Актуално от деня" (п)
00.30 "Студио Икономика"

(п)
01.30 "Следобед с БСТВ" (п)
03.00 "Общество и култура"

(п)
04.00 "Шевица" - фолклор-

но предаване (п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 Седем педи над земя-

та 2 док. филм /п/
13.35 Отворени досиета 2:

Тодор Цанев. Съпроти-
вата на горяните до-
кументална поредица
/България, 2017 г./,
режисьор Ралица Пет-
рова

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на

Илайъс аним. филм
14.45 Островът на сините

птици тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Какво ще се случи 2

документална пореди-
ца

19.30 Студио Футбол
20.00 Футбол: Лудогорец -

Интер, среща от тур-
нира на УЕФА "Лига Ев-
ропа" пряко предава-
не от Разград

22.15 По света и у нас
23.00 Спортни новини

20.00 Пряко, УЕФА Лига Ев-
ропа: Брюж - Манчес-
тър Юнайтед

22.00 Пряко, УЕФА Лига Ев-
ропа: Байер Леверку-
зен - Порто

00.00 УЕФА Лига Европа - об-
зор

00.30 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.3

01.30 "Изчезнали" - сериал,
еп.8

02.30 "Стрелата" - сериал,
еп.23

03.30 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.5

04.30 "Монк" - сериал, с.3
еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.11
еп.5, 6

07.00 "На по-добро място" /
п./ - сериал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис"
10.00 "Робинзон Крузо" -

анимация, комедия,
приключенски (Белгия,
Франция, 2016), ре-
жисьори Венсан Кес-
телоот и Бен Стасен

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Двама мъже и поло-
вина" /п./ - сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.49
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - ве-
черно токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, еп.9, 10

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.9 еп.12

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.5, 6

23.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, еп.3,
4

00.00 "Робинзон Крузо" /п./
- анимация, комедия,
приключенски (Белгия,
Франция, 2016)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

04.00 "На по-добро място"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.1, 2

08.00 "Вдъхновение за убий-
ство" - психотрилър,
драма (тв филм, Ка-
нада, 2016), режи-
сьор Мишел Пулет, в
ролите: Ванеса Рей,
Адам Корсън, Тара
Спенсър-Неърн, Тайлър
Хайнс и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Ривърдейл" - сериал,

еп.3, 4
12.15 Телепазар
12.30 "Шофьорски курс" -

комедия, драма, ро-
мантичен (Великобри-
тания, САЩ, 2014),
режисьор Исабел Кой-
шет, в ролите: Патри-
ша Кларксън, Бен Кин-
гсли, Грейс Гъмър,
Джейк Уебър и др.

14.15 "Форсмажор" - драма
(Швеция, Дания, Нор-
вегия, 2014), режи-
сьор Рубен Йостлунд,
в ролите: Йоханес
Кунке, Лиса Льовен
Консли, Клара Ветер-
ген, Винсент Ветерген
и др.

16.30 "Момчето с механич-
ното сърце" - анима-
ция, приключенски,
драма (Франция, Бел-
гия, 2013), режисьо-
ри Стефан Берла и
Матиас Малзьо

18.30 "Родители" - комедия,

драма (САЩ, 1989),
режисьор Рон Хауърд,
в ролите: Стив Мар-
тин, Мери Стийнбър-
гън, Даян Уийст, Киа-
ну Рийвс, Хоакин Фи-
никс и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Мисията невъзможна
2" - трилър, екшън
(САЩ, Германия,
2000), в ролите: Том
Круз, Дугрей Скот, Тан-
ди Нютън, Винг Реймс,
Ричард Роксбърг, Брен-
дън Глийсън, Раде
Шербеджия, Доминик
Пърсел и др.

23.30 "Зоуи" - фантастика,
романтичен (САЩ,
2018), в ролите: Юън
Макгрегър, Леа Сейду,
Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Аги-
лера, Миранда Ото,
Матю Грей Гублър и др.

01.45 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп. 3, 4

03.45 "Жената на пътешест-
веника във времето" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), в
ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон
Ливингстън, Мишел
Нолдън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риал, сезон 7 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премие-

ра) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премие-
ра) - сериал

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - тв игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - се-

риал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 8
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериал
02.30 "Завинаги свързани" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 7

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 8 /п/

08.00 "Агентите на ЩИТ"-
сериал, сезон 1 /п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 14 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал,
сезон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 14

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 9, 2 епи-
зода

17.00 "Потоп" - екшън с уч.
на Робърт Карлайл,
Том Харди, Джесалин
Гилсиг, Том Къртни,
Джоан Уоли, Дейвид
Съчет, Найджъл Пла-
нър, Ралф Браун, Гот-
фрид Джон, Пип То-
рънс, Дейвид Хайман и
др., II част /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

22.00 "Тор: Светът на мра-
ка" - екшън-фантас-
тика с уч. на Крис Хем-
суърт, Натали Порт-
ман, Том Хидълстън,
Антъни Хопкинс, Сте-
лън Скарсгард, Крис-
тофър Екелстън, Аде-
уале Акинуйе-Агбайе ,
Закари Леви, Рене Ру-
со и др.

00.15 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 1 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 2

08.50 "Моите най-добри го-
дини" - семеен филм
с уч. на Кирстен Зийн,
Лариса Албъкърки,
Чарли Карик, Сара
Дъгдейл и др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 1

12.00 "Дякон Левски" - ис-
торическа драма с уч.
на Веселин Плачков,
Симеон Филипов,
Максим Генчев, Ники
Сотиров, Ивайло Ас-
парухов, Стоян Цвет-
ков, Горан Гънчев, Пе-
тьо Цеков, Якуб Ба-
хар, Тезджан Ферад,
Деляна Добрева, Ни-
колай Тодоров, Цвето-
мир Ангелов-Цуки и
др., II част

14.15 "Празнично сияние" -
романтична комедия с
уч. на Колин Фъргю-
сън, Лори Лафлин,
Уили Аамес и др.

16.00 "Сватбен марш" - ко-
медия с уч. на Джак
Уагнър, Емили Тенънт,
Джоузи Бисе, Сара
Грей и др.

17.50 "Мисли като мъж 2" -
романтична комедия с
уч. на Адам Броуди,
Майкъл Ийли, Джери
Ферара, Меган Гуд,
Реджина Хол, Денис
Хейсбърт, Тараджи
П.Хентън, Терънс
Дженкинс, Дженифър
Луис, Кевин Харт и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Сватбен обет" - ро-
мантична драма с уч.
на Рейчъл МакАдамс,
Чанинг Тейтъм, Сам
Нийл, Джесика Ланг

23.10 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.10 "Завръщане към лю-
бовта" - романтичен
филм с уч. на Кортни
Форд, Райън Калта-
джироне, Дейвид
Станбра и др.

02.00 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 2 /п/

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
12.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов

21.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

22.00 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

04.30 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

06.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен

живот"
01.20 "Бялата гвардия"
02.50 "Изкуственият отбор"

Åâðîñïîðò

05.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
индивидуално, мъже

06.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

07.00 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, първи
етап

08.00 Колоездене: Обиколка
на Алгарв, първи етап

09.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
индивидуално, мъже

10.00 Ски бягане: Световна
купа в Оре, спринт

11.05 Ски бягане: Световна
купа, пробег Сторли-
ен - Меракер, 38 км,
жени, директно

13.35 Ски бягане: Световна
купа в Оре, спринт

14.20 Ски бягане: Световна
купа, пробег Сторли-
ен - Меракер, 38 км,
мъже, директно

16.15 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
единична щафета, ди-
ректно

17.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out", първи ден, дирек-
тно

19.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
единична щафета

19.45 Новини
19.50 Снукър: Турнир "Shoot

Out", първи ден
20.45 Снукър: Турнир "Shoot

Out", първи ден, дирек-
тно

01.00 Новини
01.05 Колоездене: Обиколка

на Андалусия, втори
етап

01.45 Колоездене: Обиколка
на Алгарв, втори етап

02.30 Ски бягане: Световна
купа, пробег Сторли-
ен - Меракер, 38 км,
жени

03.15 Ски бягане: Световна
купа, пробег Сторли-
ен - Меракер, 38 км,
мъже

04.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out", първи ден

×
ЧЕТВЪРТЪК 20 февруари

23.15 Младият Върколак 5
тв филм /5 епизод/
(12)

00.00 Култура.БГ /п/
01.00 100% будни /п/
02.00 Какво ще се случи 2

док. поредица /п/
02.35 Пътеки /п/
03.20 Днес и утре
03.45 Малки истории /п/
04.45 Младият Върколак 5

тв филм /5 епизод/п/
(12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Робо-

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.23

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Обещание"

- сериал, еп.17
15.00 Премиера: "Шест сес-

три" - сериал, с.7
еп.76

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.4

17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - пуб-

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.74
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги"

- сериал, с.2 еп.31
21.30 Премиера: "Името на

розата" - сериал, еп.8
22.30 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - се-

риал, еп.10
01.00 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.6
еп.4

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.55

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.16

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Ренега-
ти" - сериал, еп.22 -
25

08.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.18

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.16

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.22

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.11

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.4

13.00 "Херкулес в подзем-
ния свят" - фентъзи,
екшън, приключенски
(тв филм, САЩ, Нова
Зеландия, 1994), в
ролите: Кевин Сорбо,
Антъни Куин, Тони Ки-
тейн, Марли Шелтън,
Клиф Къртис, Майкъл
Хърст и др.

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.19

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.17

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.5

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.12

19.00 Часът на супергерои-
те: "Стрелата" - сери-
ал, еп.23

19.45 Студио "УЕФА Лига Ев-
ропа"
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02.15 100% будни  /п/
03.15 Людмила Гурченко тв

филм /12 епизод/п/
04.05 Дойче Веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Робо-

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.24

07.00 "Тази сутрин" - ин-
формационно преда-
ване с водещ Антон
Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Обещание"

- сериал, еп.18
15.00 Премиера: "Шест сес-

три" - сериал, с.7
еп.77

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.5

17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - пуб-

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.75
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги"

- сериал, с.2 еп.32
21.30 Премиера: "Името на

розата" - сериал, еп.9
(последен)

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - се-

риал, с.2 еп.1
01.00 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.6
еп.5

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.56

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.17

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Ренега-
ти" - сериал, еп.24 -
26

07.30 " Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, еп.1

08.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.19

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.17

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.23

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.12

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.5

13.00 "Херкулес в лабирин-
та на Минотавъра" -
фентъзи, екшън,
приключенски (тв
филм, САЩ, Нова Зе-
ландия, 1994), в ро-
лите: Кевин Сорбо,
Антъни Куин, Тони Ки-
тейн, Майкъл Хърст,
Антъни Рей Паркър

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.20

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.18

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.6

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.13

19.00 Часът на супергерои-
те: "Стрелата" - сери-
ал, с.2 еп.1

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Ел Чапо" - сери-
ал, с.2 еп.4

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смърто-

носно оръжие 2" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1989), ре-

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Студио Икономика"

(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.10 Киносалон БСТВ: "Те

се сражаваха за ро-
дината" (1975 г.)
СССР

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Ве-

ликата красота" (2013
г.) Италия/Франция

23.20 Новини (п)
00.00 "Актуално от деня" (п)
00.30 "Дискусионен клуб"

(п)
01.30 "Следобед с БСТВ" (п)
03.00 "Студио Икономика"

(п)
04.00 "Общество и култура"

(п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Актуално от деня" (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните светове доку-

ментална поредица /2
епизод/

13.25 И съм ваш като
брат…В. Лъв-ский до-
кументален филм
/България, 1989 г./,
режисьор Светлана
Пейчева

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано пре-

даване за хора с ув-
реден слух

15.15 Обзор УЕФА Лига Ев-
ропа

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Моят плейлист музи-

кално-развлекателно
предаване /п/

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Азбуката
19.10 Людмила Гурченко тв

филм /12 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Рънауейс игрален

филм/САЩ, 2010 г./,
режисьор Флория Си-
гизмонди, в ролите:
Кристен Стюарт, Да-
кота Фанинг, Майкъл
Шенън и др. (16)

01.15 Култура.БГ /п/

жисьор Ричард Донър,
в ролите: Мел Гибсън,
Дани Главър, Джо Пе-
ши, Джос Акланд, Пат-
си Кенсит, Трейси Улф
и др.

00.15 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.4

01.15 "Изчезнали" - сериал,
еп.9

02.15 "Стрелата" - сериал,
с.2 еп.1

03.15 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.6

04.15 "Монк" - сериал, с.3
еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.11
еп.7, 8

07.00 "На по-добро място" /
п./ - сериал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Деца на килограм 2"
- комедия, семеен
(САЩ, Канада, 2005),
режисьор Адам Шанк-
ман, в ролите: Стив
Мартин, Бони Хънт, Хи-
лари Дъф, Юджийн Ле-
ви, Том Уелинг, Пайпър
Перабо, Кармен Елек-
тра, Джейми Кинг, Тей-
лър Лаутнър и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Двама мъже и поло-
вина" /п./ - сериал

14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.50
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - ве-
черно токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, еп.11, 12

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.9 еп.13

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.7, 8

23.00 "Двама мъже и поло-
вина" - сериал, еп.5,
6

00.00 "Деца на килограм 2"
/п./ - комедия, семе-
ен (САЩ, Канада,
2005)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./ - ве-
черно токшоу

04.00 "На по-добро място" /
п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.3, 4

08.00 "Басмати блус" - коме-
дия, романтичен, музи-
кален (САЩ, 2017),
режисьор Дон Барън, в
ролите: Бри Ларсън,
Уткарш Амбудкар, До-
налд Съдърланд, Скот
Бакюла, Далип Тахил и
др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал,

еп.5, 6
12.30 Телепазар
12.45 "Любовен изстрел" -

криминален, комедия,
романтичен (САЩ,
2018), режисьор Сти-
вън Файн, в ролите:
Дакота Лоуш, Ейми
Цанг, Джон Капелос,
Круз Ким и др.

14.30 "Разходка по Мисиси-
пи" - драма, комедия
(САЩ, 2015), режи-
сьори Ана Боудън и Ра-
йън Флек, в ролите:
Бен Менделсон, Ивон
Ландри, Райън Рей-
нолдс, Стефани Хонъ-
рей, Сиена Милър, Ал-
фри Уудард и др.

16.45 "Делфинът Бърни" -
екшън, комедия, се-
меен (Канада, 2018),

в ролите: Лола Съл-
тън, Логан Алън, Кевин
Сорбо и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Жената на пътешест-

веника във времето" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), в
ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон
Ливингстън, Мишел
Нолдън и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Мисията невъзможна
3" - трилър, екшън
(САЩ, Германия, Ки-
тай, Италия, 2006), в
ролите: Том Круз, Ми-
шел Монахън, Винг
Реймс, Филип Сиймор
Хофман, Били Крудъп,
Джонатан Рис Майърс,
Кери Ръсел, Лорънс
Фишбърн и др.

23.30 "Насилие" - екшън,
криминален (САЩ,
2018), в ролите: Брус
Уилис, Коул Хаузър,
Шон Ашмор, Аштън
Холмс, София Буш,
Майк Епс и др. [14+]

01.15 "Делфинът Бърни" -
екшън, комедия, се-
меен (Канада, 2018),
в ролите: Лола Съл-
тън, Логан Алън, Кевин
Сорбо и др.

03.00 "Дете 44" - трилър,
драма (САЩ, 2015), в
ролите: Том Харди, Га-
ри Олдман, Нуми Ра-
пас, Джоуел Кинаман,
Джейсън Кларк, Пади
Консидайн, Венсан
Касел, Чарлз Данс и
др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 7 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" (премие-

ра) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премие-
ра) - сериен филм

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - телевизион-
на игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на торта-
та" - предаване на
NOVA, нов сезон

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 3

22.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, сезон 8

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - се-

риен филм, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 7

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 8 /п/

08.00 "Агентите на ЩИТ"-
сериал, сезон 1 /п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 14 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал,
сезон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 15
16.00 "Женени с деца" - се-

риал, сезон 9, 2 епи-
зода

17.00 "Без убежище" - ек-
шън с уч. на Жан-
Клод Ван Дам, Роза-
на Аркет, Кийран Къл-
кин, Тед Ливайн и др.

19.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

22.00 "Имало едно време в
Мексико " - екшън с
уч. на Антонио Банде-
рас, Салма Хайек,
Джони Деп, Мики
Рурк, Ева Мендес,
Дани Трейо, Енрике
Иглесиас, Уилям Де-
фо, Чийч Марин и др.

00.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

01.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 1 /п/

07.00 "Убийства в Мидсъ-
мър" - серал, сезон 3

08.50 "Посрещане и изпра-
щане" - романтична
комедия с уч. на Еди
МакКлинток, Аманда
Детмер, Скот Улф и
др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 1

12.00 "Стена между две сър-
ца" - комедия с уч. на
Ханес Янике, Юлия-
Мария Кьолер и др.

14.00 "Лалета през пролет-
та" - романтичен
филм с уч на Лукас
Брайънт, Фиона Гю-
белман, Кели Роуан,
Айрис Куин и др.

15.55 "Ледена принцеса" -
семейна комедия с
уч. на Мишел Трах-
тенберг, Ким Катрал,
Хейдън Панетиер, Тре-
вър Блумас, Джоан
Кюсак, Ейми Стюарт

17.55 "Дърти хлапета 2" -
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Кевин
Джеймс, Крис Рок,
Дейвид Спейд, Салма
Хайек, Мария Бело и
др. /п/

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Непобедимите 2" -
екшън с уч. на Брус
Уилис, Джейсън Стей-
тъм, Силвестър Стало-
ун, Долф Лундгрен,
Арнолд Шварценегер,
Джет Ли, Жан-Клод
Ван Дам, Чък Норис

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.00 "Загиващ ум" - драма
с уч. на Клоуи Грейс
Мориц, Ричард Арми-
тейдж, Томас Ман, Ке-
ри-Ан Мос, Тейлър Пе-
ри, Алекс Захара /п/

02.00 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 3 /п/

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители

- с Божана Дудева
12.00 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
22.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

05.15 "Храм за Онегин. След
славата"

05.35 Сериал: "Семеен де-
тектив"

06.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 "Хуморина"
23.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
01.30 Концерт
03.00 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Ски бягане: Световна
купа, пробег Сторли-
ен - Меракер, 38 км,
жени

06.45 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
единична щафета

07.30 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, втори
етап

08.30 Колоездене: Обиколка
на Алгарв, втори етап

09.30 Биатлон: СП в Антхолц,
спринт, жени

10.15 Биатлон: СП в Антхолц,
преследване, жени

10.45 Биатлон: СП в Антхолц,
индивидуално, жени

11.30 Биатлон: СП в Антхолц,
спринт, мъже

12.15 Биатлон: СП в Антхолц,
преследване, мъже

12.45 Биатлон: СП в Антхолц,
индивидуално, мъже

13.30 Биатлон: СП в Антхолц,
единична щафета

14.15 Снукър: Турнир "Shoot
Out", първи ден

14.45 Снукър: Турнир "Shoot
Out", втори ден, дирек-
тно

19.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out", втори ден

20.40 Новини
20.45 Снукър: Турнир "Shoot

Out", втори ден, дирек-
тно

01.00 Новини
01.05 Колоездене: Обиколка

на Андалусия, трети
етап

01.45 Колоездене: Обиколка
на Алгарв, трети етап

02.30 Биатлон: СП в Антхолц,
индивидуално, мъже

03.15 Биатлон: СП в Ант-
холц, индивидуално,
жени

04.00 Биатлон: СП в Антхолц,
единична щафета

04.45 Снукър: Турнир "Shoot
Out", втори ден



ЗЕМЯ 17 - 23 ФЕВРУАРИ приложение

ТV ПРОГРАМА

07.00 "Среща с Атон" - доку-
ментален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Преселение" - доку-
ментален филм (п)

09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклор-

но предаване (п)
10.30 "Актуално от седмица-

та" (п)
11.00 "Местно време"
11.15 ТВ пазар
11.30 "Дискусионен клуб"

(п)
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Цветен следобед"
14.40 "Актуално от седмица-

та"
15.40 "Професия Турист":

Париж /І част/
16.10 Киносалон БСТВ: "Ве-

ликата красота" (2013
г.) Италия/Франция

18.30 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски

19.30 "Пророците на научна-
та фантастика" - до-
кументален филм

20.10 Киносалон БСТВ: "Си-
бирският бръснар"
(1998 г.) Русия/Фран-
ция/Италия

23.00 "Общество и култура"
(п)

00.00 "Лява политика" (п)
01.00 "Шевица" (п)
02.00 "Цветен следобед" (п)
03.00 "Антидот"  (п)
04.00 "Студио Икономика"

(п)
05.00 "За историята свобод-

но" (п)
06.00 "Не се страхувай" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама /п/
06.00 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.30 Войната на таралежи-

те тв филм /3 серия/
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Туризъм.бг
11.30 Епопея на забравени-

те: Ода за Паисий Хи-
лендарски

11.35 Как стигнахме дотук
док. поредица

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музи-

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Г-н Никой /100 годи-
ни от рождението на
Андрей Чапразов/ иг-
рален филм /България,
1969 г./, режисьор
Иван Терзиев, в роли-
те: Коста Цонев, Геор-
ги Черкелов, Асен Ми-
ланов, Марита Бьоме,
Андрей Чапразов, Ис-
кра Хаджиева и др.

17.00 Вечната музика
17.30 БНТ на 60 /п/
18.30 Извън играта
19.00 Путин, Русия и Запа-

дът док. филм /3 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 Нечестна игра игрален

филм /копродукция,
2010 г./, в ролите:
Шон Пен, Наоми Уотс,
Ноа Емерих, Тай Бъ-
рел, Сам Шепард и др.

22.50 По света и у нас
23.05 Студио Х: Двоен удар

игрален филм /САЩ,
2000 г./, режисьор
Хейуд Голд, в ролите:
Уилям Болдуин, Елиза-
бет Мичъл, Джон Се-
да, Адам Болдуин, Бай-
рън Минс и др. (14)

00.50 Путин, Русия и Запа-
дът док. филм /3 епи-
зод/п/

01.50 Рънауейс игрален
филм/п/ (16)

03.40 Тайните светове док.
поредица /2 епизод/
/п/

04.30 Бразди /п/

21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Ко-

дово име: Чистачът" -
екшън, комедия, кри-
минален (САЩ, 2007),
в ролите: Седрик Шо-
умена, Луси Лиу, Ни-
колет Шеридан, Марк
Дакаскос, Калъм Кийт
Рени, Нийси Неш, Уил
Патън и др.

23.45 "Смъртоносна надпре-
вара: Адска жега" -
фантастика, екшън,
трилър (ЮАР, Германия,
2013), в ролите: Да-
ни Трехо, Люк Гос,
Винг Реймс, Дугрей
Скот, Фред Коулър, Ро-
бин Шу и др. [14+]

01.45 "Твърде лично" /п./ -
сериал, с.2 еп.7, 8

03.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.1

04.15 "Гробницата на драко-
на" - екшън, приклю-
ченски (Великобрита-
ния, Китай, 2013), в
ролите: Скот Адкинс,
Долф Лундгрен, Лидия
Ленард, Джеймс Ланс,
Пол Филип Кларк

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.11
еп.9, 10

07.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.5, 6

08.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.5, 6

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.17, 18

10.00 "Рио" - анимация, ко-
медия, приключенски
(САЩ, 2011), режи-
сьор Карлос Салданя

12.00 "Робинзон Крузо" -
анимация, комедия,
приключенски (Белгия,
Франция, 2016), ре-
жисьори Венсан Кес-
телоот и Бен Стасен

14.00 "Бруклин 99" - сери-
ал, с.2 еп.23

14.30 Премиера: "Бруклин
99" - сериал, с.3 еп.1

15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
19.30 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
20.30 "Джони Инглиш се зав-

ръща" - комедия, ек-
шън, приключенски
(САЩ, Франция, Вели-
кобрита, 2011), режи-
сьор Оливър Паркър, в
ролите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доми-
ник Уест, Того Игава,
Джилиан Андерсън, Пи-
ърс Броснан и др.

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, с.2 еп.23, с.3
еп.1

23.30 "Преспав" /п./ - сериал
00.00 "По средата" /п./ - се-

риал
01.00 "Модерно семейство"

/п./ - сериал
02.00 "Слънчева Филадел-

фия" /п./ - сериал
03.00 "Бруклин" /п./ - сери-

ал
04.00 "Модерно семейство"

/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.5

07.00 "Момчето с механич-
ното сърце" - анима-
ция, приключенски,
драма (Франция, Бел-
гия, 2013), режисьо-
ри Стефан Берла и
Матиас Малзьо

09.00 "Жената на пътешест-
веника във времето" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), в
ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон
Ливингстън, Мишел
Нолдън

11.30 "Родители" - комедия,
драма (САЩ, 1989), в
ролите: Стив Мартин,
Мери Стийнбъргън, Да-
ян Уийст, Киану Рийвс,
Хоакин Финикс

14.00 "Светъл ум" - драма
(САЩ, 2017), в роли-
те: Крис Евънс, Мак-
кена Грейс, Линдзи Дън-

кан, Октавия Спенсър,
Джени Слейт, Майкъл
Кендал Каплан, Глен
Плъмър

16.15 "Мисията невъзможна"
- екшън, трилър
(САЩ, 1996), в роли-
те: Том Круз, Джон
Войт, Еманюел Беар,
Хенри Чърни, Жан Ре-
но, Кристин Скот То-
мас, Ванеса Редгрейв

18.30 "Мисията невъзможна
2" - трилър, екшън
(САЩ, Германия, 2000),
в ролите: Том Круз, Дуг-
рей Скот, Танди Нютън,
Винг Реймс, Ричард
Роксбърг, Брендън Глий-
сън, Раде Шербеджия,
Доминик Пърсел и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Мисията невъзможна:
Режим Фантом" - ек-
шън, приключенски,
трилър (САЩ, 2011),
в ролите: Том Круз,
Джереми Ренър, Сай-
мън Пег, Пола Патън,
Микаел Никвист, Леа
Сейду и др.

23.30 "На прицел" - екшън,
трилър (САЩ, 2016),
в ролите: Стивън Се-
гал, Флорин Пиърсик
мл., Джейд Юън, Ови-
диу Никулеску и др.

01.15 "Дякон Левски" - дра-
ма, исторически, био-
графичен (България,
2015), режисьори
Максим Генчев и Ни-
колай Генчев, в роли-
те: Веселин Плачков,
Максим Генчев, Петьо
Цеков, Симеон Фили-
пов, Николай Сотиров

03.45 "Робо-куче" - фантас-
тика, семеен (САЩ,
2015), в ролите: Май-
къл Кемпиън, Патрик
Мълдуун, Оливия
д`Або, Уолас Шон и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Добрата вещица" - се-
риен филм

08.00 "Събуди се" - преда-
ване

11.00 "Съдебен спор" - пре-
даване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Принцът и аз" - с уч.

на Джулия Стайлс,
Люк Мейбли, Миран-
да Ричардсън, Бен Ми-
лър, Джеймс Фокс и
др.

15.00 "Кънки с остър връх:
Преследване на меч-
тата" - с уч. на Крис-
ти Карлсън Романо,
Мат Лантър, Франча
Райса и др.

17.00 "Съдби на кръстопът"
- предаване на NOVA

18.00 "Ничия земя" - преда-
ване

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Един за друг" (преми-
ера) - риалити

22.00 "Хем боли, хем сърби"
- с уч. на Бен Стилър,
Мишел Монахан, Ма-
лин Акерман, Джери
Стилър, Роб Кордри,
Карлос Менсия и др.

00.10 "Беглец" - с уч. на Ни-
кълъс Кейдж, Сара
Полсън, Питър Фонда,
Кони Нилсен, Уендъл
Пиърс и др.

04.15 "Принцът и аз" - с уч.
на Джулия Стайлс,
Люк Мейбли, Миран-
да Ричардсън, Бен Ми-
лър, Джеймс Фокс и
др.. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Без багаж" - преда-
ване за туризъм /п/

06.45 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 6

08.45 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

10.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

11.00 "Зохан: Стилист от за-
паса" - екъшн-коме-
дия с уч. на Адам Сан-
длър, Джон Туртуро,
Емануел Шрики, Ник
Суордсън, Роб Шнай-
дер, Лейни Казан

13.15 "Икона" - трилър с уч.
на Патрик Суейзи,
Майкъл Йорк, Джеф
Фейхи, Патрик Бергин,

Аника Петърсън, Бен
Крос, Джос Акланд и
др., I част

15.10 "Теория за големия
взрив" - сериал, се-
зон 11

15.40 "Последният повели-
тел на въздуха" -
приключенски екшън
с уч. на Джаксън Рет-
боун, Дев Пател,
Клиф Къртис, Ноа
Рингер, Никола Пелц,
Шон Тоуб и др. /п/

17.45 "Тор: Светът на мра-
ка" - екшън-фантас-
тика с уч. на Крис
Хемсуърт, Натали
Портман, Том Хидъл-
стън, Антъни Хопкинс,
Стелън Скарсгард,
Кристофър Екелстън,
Адеуале Акинуйе-Аг-
байе , Закари Леви,
Рене Русо и др. /п/

20.00 "Престъпно предгра-
дие" - екшън с уч. на
Пол Уокър, Давид
Бел, Брус Рамзи, Ка-
талина Денис и др.

22.00 "Викингите" (премие-
ра) - сериал, сезон
4, 2 епизода

00.00 "Зохан: Стилист от
запаса" - екъшн-ко-
медия с уч. на Адам
Сандлър, Джон Турту-
ро, Емануел Шрики,
Ник Суордсън, Роб
Шнайдер, Лейни Ка-
зан и др. /п/

04.00 "Професионална бор-
ба: "Разбиване", епи-
зод 8 /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Стена между две сър-
ца" - комедия с уч. на
Ханес Янике, Юлия-
Мария Кьолер /п/

08.00 "Невинна разходка" -
романтична комедия
с уч. на Дженифър
Финигън, Сам Пейдж,
Лини Евънс и др.

09.50 "Лалета през пролет-
та" - романтичен
филм с уч на Лукас
Брайънт, Фиона Гю-
белман, Кели Роуан,
Айрис Куин и др. /п/

11.40 "Сватбен марш" - ко-
медия с уч. на Джак
Уагнър, Емили Тенънт,
Джоузи Бисе, Сара
Грей и др. /п/

13.35 "Срещите на Джейн" -
романтична комедия
с уч. на Каризма Кар-
пентър, Дейвид Ли-
пер, Джошуа Малина,
Евън Мариот, Закари
Леви, Рейчъл Лефевр

15.30 "Сватбен обет" - роман-
тична драма с уч. на
Рейчъл МакАдамс, Ча-
нинг Тейтъм, Сам Нийл,
Джесика Ланг  /п/

17.40 "Запази последния
танц" - романтична
драма с уч. на Джу-
лия Стайлс, Шон
Патрик Томас, Тери
Кини, Кери Уошинг-
тън, Фредо Стар и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 6

21.00 "Междузвездни вой-
ни: Епизод III - Отмъ-
щението на ситите" -
екшън-фантастика с
уч. на Хейдън Крис-
тенсен, Натали Порт-
ман, Юън Макгрегър,
Йън Макдайърмид,
Самюъл Джаксън,
Джими Смитс, Крис-
тофър Лий и др.

23.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 6 /п/

00.50 "Лорънс Арабски" -
биографичен филм с
уч. на Питър О'Тул,
Алек Гинес, Антъни
Куин, Джак Хокинс,
Омар Шариф, Хосе
Ферер, Антъни Куейл,
Клод Рейнс, Артър Ке-
неди, Доналд Уолфит

Åâðîêîì

05.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

07.00 Ekids - Анимация
09.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с

Люба Кулезич
12.00 Ключът към успеха
12.30 EuroTV Shop
13.00 Времена и нрави -

Ñ
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bTV

05.30 "Любимци" /п./ - се-
риал, еп.2

06.00 " Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, ани-
мация, с.3 еп.2

06.30 "Очарователната Аф-
рика" - док. филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.7

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - актуален уикенд
блок с водещи Жени
Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любено-
ва

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ
Поли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - док.

поредица на Георги То-
шев

13.00 "Под един покрив" -
комедия (Франция,
2017), в ролите: Жил
Лелуш, Луиз Бургоан,
Маню Пайе, Марилу
Бери, Жюлиан Боасе-
лие и др.

15.00 "Истински истории"
/п./ - док. риалити

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори
план" - документална
поредица с водещ
Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Най-екзотичният хо-

тел Мариголд 2" - ко-
медия, драма (Вели-
кобритания, САЩ,
2015), в ролите: Джу-
ди Денч, Ричард Гиър,
Силиа Имри, Дейвид
Стратеърн, Бил Най,
Маги Смит, Дев Пател

22.20 "Шантава седмица" -
комедия, драма (САЩ,
2014), в ролите:
Джейсън Бейтман, Ти-
на Фей, Джейн Фон-
да, Адам Драйвър, Ро-
уз Бърн и др.

00.30 "Усмивчица" - коме-
дия (САЩ, Германия,
2007), в ролите: Ана
Фарис, Джон Кразин-
ски, Адам Броуди, Бен
Фалкон и др.

02.00 "Приятели" /п./ - се-
риал, еп.7

02.30 "Карбовски: Втори
план" /п./

03.20 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.18

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Ренега-
ти" - сериал, еп.26

06.30 " Т р а н с ф о р м ъ р с
Прайм" - сериал, еп.1
- 3

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.7 - 9

11.00 "Законите на Бруклин"
- криминален, драма
(САЩ, 2007), в роли-
те: Алек Болдуин,
Фреди Принц мл.,
Скот Каан, Джери Фе-
рара, Мина Сувари

13.00 "Непробиваем" - екшън,
комедия, криминален
(САЩ, 1996), в роли-
те: Адам Сандлър, Дей-
мън Уейънс, Джеймс
Кан, Бил Нън, Зандър
Бъркли и др.

15.00 "Твърде лично" - се-
риал, с.2 еп.7, 8

17.00 "Дивата муха" /п./ -
предаване за екст-
ремни спортове, еп.7

17.30 "Мисия Моят Дом" -
предаване за строи-
телство, ремонти, об-
завеждане и дизайн
(2019), еп.9

18.00 "Коли на мечтите" -
автомобилна пореди-
ца, еп.1

18.45 "Смъртоносно оръжие
2" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ,
1989), в ролите: Мел
Гибсън, Дани Главър,
Джо Пеши, Джос Ак-
ланд, Патси Кенсит,
Трейси Улф и др.

21.00 bTV Новините

избрано
15.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

16.00 Шпионката на Коко
16.30 Темида - цената на

истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

17.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

18.00 Новини
18.30 България, която съг-

радихме - документа-
лен филм - 5 еп.

19.00 България на живо - с
Иво Божков

20.00 Премълчани истини -
с Минчо Христов

21.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

22.00 Интересно със Слав-
чо Тошев

22.30 Модна фиеста - с
Мариана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
02.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

04.00 Интересно със Слав-
чо Тошев

04.30 България, която съг-
радихме - док. филм
- 5 еп.

RTR

07.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

08.05 Игрален филм
17.10 Игрален филм:

"Здрав брак"
18.50 Концерт
21.00 Вести
21.00 Вести
21.35 Игрален филм
21.35 Игрален филм
01.00 "Бялото студио"
01.40 "Романтиката на ро-

манса"
02.35 Игрален филм
04.05 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.50 Ски-алпийски дис-
циплини: Световна
купа в Наеба, гигант-
ски слалом, мъже,
втори манш, директ-
но

07.00 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Лейк Та-
зауако, ски бабуни,
директно

07.45 Колоездене: Обикол-
ка на Андалусия, тре-
ти етап

08.45 Колоездене: Обикол-
ка на Алгарв, трети
етап

09.30 Ски-алпийски дис-
циплини: СК в Наеба,
гигантски слалом,
мъже, втори манш

10.20 Северна комбинация:
СК в Трьондхайм, ски
скокове, директно

11.20 Ски-алпийски дис-
циплини: СК в Кран
Монтана, спускане,
жени, директно

12.45 Биатлон: СП в Ант-
холц, щафета, жени,
директно

14.00 Ски бягане: СК в Т-
рьондхайм, спринт,
директно

15.40 Биатлон: СП в Ант-
холц, мъже, директ-
но

17.00 Северна комбинация:
СК в Трьондхайм, ски
бягане, директно

17.45 Снукър: Турнир "Shoot
Out", трети ден, ди-
ректно

19.00 Ски-алпийски дис-
циплини: СК в Кран
Монтана, спускане,
жени

19.45 Ски-алпийски дис-
циплини: СК в Наеба,
гигантски слалом,
мъже, втори манш

20.10 Новини
20.15 Снукър: Турнир "Shoot

Out", трети ден
20.45 Снукър: Турнир "Shoot

Out", трети ден, ди-
ректно

01.00 Новини
01.05 Колоездене: Обикол-

ка на Андалусия, чет-
върти етап

01.45 Колоездене: Обикол-
ка на Алгарв, четвър-
ти етап

02.25 Биатлон: СП в Ант-
холц, щафета, жени

03.15 Биатлон: СП в Ант-
холц, щафета, мъже

04.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out", трети ден
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TV ПРОГРАМА

07.00 "Иван, талантът и де-
цата" - док. филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Преселение" - док.
филм

09.15 ТВ пазар
09.30 "Професия Турист":

Париж /І част/ (п)
10.00 "Шевица" - фолклор-

но предаване
11.00 "Местно време"
11.15 ТВ пазар
11.30 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

12.30 "Актуално от седмица-
та"

13.00 ТВ пазар
13.15 "Проект Земя: Слънце-

отразяващ космичес-
ки щит" - док. поре-
дица

14.00 "Местно време"
14.10 "Цветен следобед"
14.55 ТВ пазар
15.10 Киносалон БСТВ: "Си-

бирският бръснар"
(1998 г.) Русия/Фран-
ция/Италия

18.00 "Актуално от седмица-
та"

18.30 "Светият Адмирал" -
документален филм

19.35 Киносалон БСТВ: "Ле-
виатан" (2014 г.) Ру-
сия

22.00 Концерт на Васко Ва-
силев - Базилио

23.15 "Преселение" - доку-
ментален филм (п)

00.00 "Дискусионен клуб" (п)
01.00 "Общество и култура"

(п)
02.00 "За историята свобод-

но"  (п)
03.00 "Шевица" (п)
04.00 "Студио Икономика"

(п)
05.00 "Не се страхувай" (п)
06.00 "Лява политика" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.30 Приключенията на Чо-

ко и жабока Боко ани-
мационен филм

06.35 Спилитим и Рашо дет-
ски тв филм

06.50 Реката 14-сериен ани-
мационен филм /Бъл-
гария, 2013 г./, режи-
сьор Андрей Кулев

06.55 Пътеки
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата Пъ-

тят на отец Игнатий до
храм "Св. Архангел
Михаил" с. Сандрово

13.00 Библиотеката
14.00 Студената война доку-

ментален филм /Бъл-
гария, 2017 г./, режи-
сьори Радослав Илиев
и Ивайло Пенчев

15.05 Сид - дете на наука-
та: филмът анимацио-
нен филм /САЩ, 2013
г./, режисьор Кърк Та-
чър

16.20 Seen късометражен
игрален филм /Бълга-
рия, 2019 г./, режи-
сьори: Петър Бояджи-
ев, Николай Драганов,
в ролите: Рая Пеева,
Владимир Замбори,
Пейко Валентинов,
Мина Маркова и др.

17.00 Джинс
17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Путин, Русия и Запа-

дът док. филм /4,
последен епизод/

20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 БНТ премиера: Малко

късмет за по-късно
игрален филм /Бълга-
рия, 2017 г./, режи-
сьори Чавдар Живков
и Александър Смоля-
нов, в ролите: Цветан

завеждане и дизайн
(2019), еп.10

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.2, 3

19.00 "Кодово име: Чистачът"
- екшън, комедия,
криминален (САЩ,
2007), в ролите: Сед-
рик Шоумена, Луси
Лиу, Николет Шеридан,
Марк Дакаскос, Калъм
Кийт Рени, Нийси Неш,
Уил Патън и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън

(премиера): "Смърто-
носна надпревара 4:
Отвъд анархията" - ек-
шън (САЩ, 2018), в
ролите: Дани Главър,
Дани Трехо, Велислав
Павлов, Фредерик Ко-
улър, Луси Ардън, Ло-
рина Камбурова, Диля-
на Попова и др. [14+]

00.00 "Смъртоносно оръжие
2" /п./ - екшън, кри-
минален, трилър (САЩ,
1989)

02.00 "Твърде лично" /п./ -
сериал, с.2 еп.9, 10

04.00 "Смъртоносна надпре-
вара 4: Отвъд анархи-
ята" /п./ - екшън
(САЩ, 2018)

bTV Comedy

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.12
еп.1, 2

07.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.7, 8

08.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.7, 8

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с. 5,
еп.19, 20

10.00 "Джони Инглиш се зав-
ръща" - комедия, ек-
шън, приключенски
(САЩ, Франция, Вели-
кобрита, 2011), в ро-
лите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доми-
ник Уест, Того Игава,
Джилиан Андерсън,
Пиърс Броснан и др.

12.00 "Деца на килограм 2"
- комедия, семеен
(САЩ, Канада, 2005),
в ролите: Стив Мар-
тин, Бони Хънт, Хилари
Дъф, Юджийн Леви,
Том Уелинг, Пайпър
Перабо, Кармен Елек-
тра, Джейми Кинг, Тей-
лър Лаутнър и др.

14.00 Премиера: "Бруклин
99" - сериал, с.3 еп.2,
3

15.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

19.30 "Теория за големия
взрив" /п./ - сериал

20.30 "Рио" - анимация, ко-
медия, приключенски
(САЩ, 2011), режи-
сьор Карлос Салданя

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, с.3 еп.2, 3

23.30 "Преспав" /п./ - сериал
00.00 "По средата" /п./ - се-

риал
01.00 "Модерно семейство"

/п./ - сериал
02.00 "Слънчева Филадел-

фия" /п./ - сериал
03.00 "Бруклин" /п./ - сериал
04.00 "Модерно семейство"

/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Зоуи" - фантастика,
романтичен (САЩ,
2018), в ролите: Юън
Макгрегър, Леа Сейду,
Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Аги-
лера, Миранда Ото,
Матю Грей Гублър и др.

08.15 "Чаровният принц" -
анимация, музикален,
романтичен (Канада,
Великобритания, САЩ,
2018), режисьор Рос
Венокур

10.15 "Любовен изстрел" -
криминален, комедия,
романтичен (САЩ,
2018), в ролите: Да-
кота Лоуш, Ейми Цанг,
Джон Капелос, Круз
Ким и др.

12.15 "Вдъхновение за

убийство" - психотри-
лър, драма (тв филм,
Канада, 2016), в ро-
лите: Ванеса Рей, Адам
Корсън, Тара Спенсър-
Неърн, Тайлър Хайнс

14.15 "На прицел" - екшън,
трилър (САЩ, 2016),
в ролите: Стивън Се-
гал, Флорин Пиърсик
мл., Джейд Юън, Ови-
диу Никулеску и др.

16.00 "Мисията невъзможна
3" - трилър, екшън
(САЩ, Германия, Ки-
тай, Италия, 2006), в
ролите: Том Круз, Ми-
шел Монахън, Винг
Реймс, Филип Сиймор
Хофман, Били Крудъп,
Джонатан Рис Майърс,
Кери Ръсел, Лорънс
Фишбърн и др.

18.30 "Мисията невъзможна:
Режим Фантом" - ек-
шън, приключенски,
трилър (САЩ, 2011),
в ролите: Том Круз,
Джереми Ренър, Сай-
мън Пег, Пола Патън,
Микаел Никвист, Леа
Сейду и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Мисията невъзможна:
Престъпна нация" -
екшън, трилър (САЩ,
2015), в ролите: Том
Круз, Ребека Фъргю-
сън, Джереми Ренър,
Саймън Пег, Винг
Реймс, Шон Харис,
Алек Болдуин, Хърмо-
ни Корфилд и др.

23.30 "Мръсно ченге" - кри-
минален, трилър (Ис-
пания, САЩ, 2018), в
ролите: София Верга-
ра, Карл Ърбън, Анди
Гарсия, Джон Фин и
др. [14+]

01.30 "Шофьорски курс" -
комедия, драма, ро-
мантичен (Великобри-
тания, САЩ, 2014), в
ролите: Патриша
Кларксън, Бен Кингс-
ли, Грейс Гъмър,
Джейк Уебър и др.

03.15 "Агора" - драма, исто-
рически, романтичен
(Испания, 2009), в
ролите: Рейчъл Вайс,
Макс Мингела, Оскар
Айзък, Рупърт Евънс,
Ошри Коен, Ашраф
Бархом, Майкъл Лон-
сдал, Сами Самир и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Добрата вещица" - се-

риен филм
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Любовна история

през зимата" (преми-
ера) - с уч. на Джен
Лили, Кевин МакГари,
Мери-Маргарет Хюмс

14.15 "Перфектната булка"
(премиера) - с уч. на
Паскал Хатън, Каван
Смит, Лиан Лап, Марк
Дакаскос, Анна ван
Хуфт и др.

16.00 "Съдби на кръстопът"
16.55 Неделята на NOVA -

публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Един за друг" (преми-

ера) - риалити
22.00 "Като рокерите" - с уч.

на Тим Алън, Джон Тра-
волта, Мартин Лорънс,
Уилям Мейси, Рей Ли-
ота, Мариса Томей

00.30 "Хем боли, хем сърби"
- с уч. на Бен Стилър,
Мишел Монахан, Ма-
лин Акерман, Джери
Стилър, Роб Кордри,
Карлос Менсия /п/

03.30 "Любовна история
през зимата" - с уч.
на Джен Лили, Кевин
МакГари, Мери-Марга-
рет Хюмс и др./п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Да се посмеем"
06.30 "Щурите съседи" - се-

риал, сезон 6
08.45 "Черният списък" - се-

риал, сезон 4
10.00 "В.И.П." - сериал, се-

зон 1

11.00 "Без багаж" - преда-
ване за туризъм

11.30 "Икона" - трилър с уч.
на Патрик Суейзи,
Майкъл Йорк, Джеф
Фейхи, Патрик Бергин,
Аника Петърсън, Бен
Крос, Джос Акланд и
др., I част /п/

13.30 "Без убежище" - екшън
с уч. на Жан-Клод Ван
Дам, Розана Аркет,
Кийран Кълкин, Тед
Ливайн и др. /п/

15.30 "Ледове" - приключен-
ски филм с уч. на Ри-
чард Роксбърг, Фран-
сис О'Конър, Клеър
Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик
Бъргин, Стивън Мойър,
Сам Нийл и др., I част

17.30 "Железопътни тигри" -
екшън-комедия с уч.
на Джеки Чан, Джей-
си Чан, Хироуки Икеу-
чи и др. /п/

20.00 "Гордо изправен: Раз-
платата" - екшън с уч.
на Кевин Сорбо, Ри-
чард Дилард, Хейли
Рам, Ивет Нипар, Гейл
Кронауър, Бентли Ми-
чъм и др.

22.00 "Обирът на девицата"
- комедия с уч. на
Морган Фрийман,
Кристофър Уокън,
Марша Гей Хардън,
Уилям Мейси и др.

00.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

Êèíî Íîâà

06.10 "Здравей, аз съм" -
романтична драма с уч.
на Кели Мартин, Ка-
ван Смит, Ерин Пит,
Рейчъл Крауфорд и
др. /п/

08.15 "Предложение за
брак" - семеен филм
с уч. на Кайла Юел,
Раян Мериман, Кат-
лийн Куинлан, Тимъти
Ботъмс и др. /п/

10.00 "Мюн: Пазителят на
Луната" - анимационен
филм

12.00 "Тимбър и картата на
съкровищата" - семе-
ен филм с уч. на Уил-
фърд Бримли, Джей Ди
Хоп и др.

13.45 "Ледена принцеса" -
семейна комедия с уч.
на Мишел Трахтенберг,
Ким Катрал, Хейдън
Панетиер, Тревър Блу-
мас, Джоан Кюсак, Ей-
ми Стюарт и др./п/

15.50 "Мисли като мъж 2" -
романтична комедия с
уч. на Адам Броуди,
Майкъл Ийли, Джери
Ферара, Меган Гуд,
Реджина Хол, Денис
Хейсбърт, Тараджи
П.Хентън, Терънс
Дженкинс, Дженифър
Луис, Кевин Харт и др..
/п/

18.00 "Как да правиш любов
като англичанин" - ро-
мантична комедия с
уч. на Пиърс Броснан,
Салма Хайек, Джеси-
ка Алба, Малкълм
Макдауъл, Иван Сер-
гей и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Междузвездни войни:
Епизод IV - Нова на-
дежда" - екшън-фан-
тастика с уч. на Марк
Хамил, Харисън Форд,
Кари Фишър, Питър
Къшинг, Алек Гинес,
Дейвид Прауз и др.

23.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.30 "Пътешествие до края
на света" - приклю-
ченски филм с уч. на
Бенедикт Къмбърбач,
Джаред Харис, Сам
Нийл, Джейми Сайвс,
Ричард Маккейб, Вик-
тория Хамилтън и др.,
I част

Åâðîêîì

05.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

06.00 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
07.00 Ekids - Анимация
09.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

10.00 Заедно българи - с
проф. Александър То-
мов

11.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

13.00 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

13.30 Шпионката на Коко
14.00 Премълчани истини -

с Минчо Христов
15.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
16.00 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

17.00 Училище за родители
- с Божана Дудева

18.00 Новини
18.30 България, която съг-

радихме - документа-
лен филм - 6 еп.

19.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

20.00 Времена и нрави -
избрано

22.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

23.00 Новини
23.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави -

избрано
04.30 Шпионката на Коко

RTR

05.35 Таврида
07.10 Игрален филм
10.15 "Сам на себе си

режисьор"
10.55 "Смехопанорама"
11.20 Вести-Москва
12.00 Вести
12.15 "Русия, моя любов"
12.45 "Смехът е разрешен"
15.00 Вести
15.15 "Верни на клетвата"
16.00 "Пешком..."
16.30 "Повече от любов"
17.15 "Абсолютният слух"
17.55 Игрален филм
21.00 Вести
22.00 Игрален филм
01.30 Игрален филм
03.05 Игрален филм
04.40 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.20 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Наеба, ги-
гантски слалом, мъ-
же, втори манш

05.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Наеба,
слалом, мъже, втори
манш, директно

07.00 Северна комбинация:
СК в Трьондхайм

07.30 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, четвър-
ти етап

08.30 Колоездене: Обиколка
на Алгарв, четвърти
етап

09.30 Спускане с шейни: СК
във Вилинген, втори
манш, мъже

10.00 Спускане с шейни: СК
във Вилинген, първи
манш, двойки, дирек-
тно

11.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Кран Мон-
тана, супер Г за ком-
бинация, жени, дирек-
тно

13.00 Биатлон: СП в Антхолц,
масов старт, жени,
директно

14.10 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Кран Мон-
тана, слалом за ком-
бинация, жени, дирек-
тно

15.30 Биатлон: СП в Антхолц,
масов старт, мъже,
директно

16.45 Северна комбинация:
СК в Трьондхайм, ски
бягане, директно

17.30 Снукър: Турнир "Shoot
Out", четвърти ден, ди-
ректно

19.00 Новини
19.05 Ски бягане: СК в Т-

рьондхайм, 30
км, мъже

20.05 Снукър: Турнир "Shoot
Out", четвърти ден

20.45 Снукър: Турнир "Shoot
Out", финали, директ-
но

Í
НЕДЕЛЯ 23 февруари

Алексиев, Явор Бори-
сов, Филип Трифонов,
Стефан Денолюбов,
Глория Петкова, Мар-
гарита Хлебарова (14)

22.40 По света и у нас
22.55 Три цвята: Бяло игра-

лен филм /копродук-
ция, 1994 г./, в роли-
те: Жюли Делпи,
Збигнев Замаховски
(12)

00.30 Нечестна игра игрален
филм /п/

02.15 Путин, Русия и Запа-
дът док. филм /4,
последен епизод/п/

03.20 Дойче Веле: Шифт
03.35 Студио Х: Двоен удар

игрален филм /п/ (14)

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 " Т р а н с ф о р м ъ р с

Прайм" - сериал, ани-
мация, с.3 еп.3

06.30 "Очарователната Ама-
зония" - док. филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.8

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - актуален уикенд
блок с водещи Жени
Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любено-
ва

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Любимци" - сериал,

еп.3
13.00 "Милионите на Бейли"

- комедия, семеен
(Канада, 2005), в ро-
лите: Дейн Кейн, Ло-
ри Холдън, Дженифър
Тили, Тим Къри и др.

15.00 "Истински истории"
/п./ - док. риалити

16.00 "Бригада Нов дом" /п./
- социален проект с
водещ Мария Силвес-
тър

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав
Иванов

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Гласът на България -

музикално шоу, старт
на сезон 7

21.30 "Папараци" - телеви-
зионен таблоид с во-
дещ Венета Райкова

22.30 "Нашествие" - фантас-
тика, трилър (САЩ, Ав-
стралия, 2007), в ро-
лите: Никол Кидман,
Даниел Крейг, Джере-
ми Нортъм, Джефри
Райт, Вероника Карт-
райт, Силиа Уестън

00.30 "Убиец на пътя 3" -
криминален, трилър,
хорър (САЩ, 2014), в
ролите: Кен Кързин-
гър, Джеси Хъч, Бен-
джамин Холингсуърт,
Джанпаоло Венута и
др. [16+]

02.20 "Приятели" /п./ - се-
риал, еп.8

02.50 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.2 - 5

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.10- 12

11.00 "Непробиваем" - ек-
шън, комедия, крими-
нален (САЩ, 1996), в
ролите: Адам Сандлър,
Деймън Уейънс,
Джеймс Кан, Бил Нън,
Зандър Бъркли и др.

12.45 "Смъртоносно оръжие
2" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ,
1989), в ролите: Мел
Гибсън, Дани Главър,
Джо Пеши, Джос Ак-
ланд, Патси Кенсит,
Трейси Улф и др.

15.00 "Твърде лично" - се-
риал, с.2 еп.9, 10

17.00 Премиера: "Дивата
муха" - предаване за
екстремни спортове,
еп.8

17.30 "Мисия Моят Дом" -
предаване за строи-
телство, ремонти, об-
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Иван ГРАНИТСКИ
От "Епицентър"

През последните
няколко десетилетия на
литературната и художест-
вената сцена на Отечест-
вото се появиха ярки и
многопосочни като жанро-
ва изява таланти. Писате-
ли, които рисуват и орга-
низират изложби, впечат-
ляващи художествената
критика (Ивайло Петров,
Димитър Яръмов, Иван
Давидков, Любомир
Котев), художници, създа-
ващи лирика, конкурира-
ща професионалните
литератори (най-значими-
те примери тук са Георги
Трифонов и Николай
Майсторов); актьори и
режисьори, издаващи
поезия, сборници с разка-
зи и романи (тук можем
да посочим над тридесет
имена, между които
Венцеслав Кисьов, Леон
Даниел, Стефан Мавроди-
ев, Иван Иванов, Вили
Цанков, Илия Добрев,
Иван Налбантов, Стойчо
Мазгалов, Кирил Варийс-
ки, Вели Чаушев…)

Един от творците,
който вълнува публиката с
многостранния си талант
и разнообразните си
творчески превъплъщения
е Любомир Халачев -
добре известен на интели-
гентната българска публи-
ка - режисьор, дългогоди-
шен преподавател, профе-
сор и ректор на НАТФИЗ,
както и автор на редица
документални филми и
книги с разкази, есета и
романи, активен публи-
цист.

Любомир Халачев
създаде мащабния проект
"Духът и битът на Българи-
на 1850-1950) - книга-
албум, издание на "Заха-
рий Стоянов" и Кадиак-
филм - на български и
английски език и богато
илюстрирана с кадри от
епохата, която описва. Тук
се съдържат много ценни
наблюдения, подчинени на
главната тема - трансфор-
мациите в българското
национално съзнание
през това драматично
столетие. Книгата е син-
тез от художествена
документалистика и доку-
ментално кино, представе-
ни в полиграфически
отлично изработен албум.
Албумът предлага на DVD
четири документални
филма за историята на
България: "Копнеж по
нови неща", "Как Европата
влезе в България", "Френ-
ската жена на българския
подофицер" и "Биография-
та на една снимка". Това е
сериал на Кадиак филм,
който разказва за бита и
душевността на българина

Ïðîô. Ëþáîìèð Õàëà÷åâ -
ÿðúê, ìíîãîñòðàíåí òàëàíò
Ãîëåìèÿò áúëãàðñêè êèíåìàòîãðàôèñò è ó÷åí íàâúðøè 70 ãîäèíè

в периода 1850-1950 г. Във
филмите има много исто-
рически факти и малко
известна информация,
възстановки на бита и
всекидневието на българи-
на от времето. Разказани
са интересни случки,
пълни с интригуващи
факти и облагородени с
чувство за хумор. Това са
филми, които не дават
оценки - те само разказ-
ват истории. Сценаристи
са Влади Киров, Владис-
лав Икономов и Любомир
Халачев, оператори:
Константин Занков и
Емил Пенев, а режисьор е
Любомир Халачев.

Междувременно изда-
телство "Захарий Стоянов"
издаде две книги с белет-

ристика на Любомир
Халачев. Първата - "Любов
по време на Студената
война" съдържа една
новела и няколко разказа,
издържани в стила на
психологическата проза,
която разчита на сложни
реминисценции, асоциа-
ции на героите, странства-
щи из Отечеството и
Европа в преломното и
бурно време през втората
половина на XX века.
Година след "Любов по
време на студената война"
Любомир Халачев поднесе
на читателите и сборника
си с разкази "Спомен за
лисицата". Авторът предс-
тавя прелестна панорама
от ловни разкази - увлека-
телни истории, които

Отличия и награди
� Филмът "Образ не-

възможен" е носител на
наградата "Златна роза"
за документален филм от
фестивала във Варна
� "Служение" е носи-

тел на Диплом от фести-
вала в Минск, 1996 г., и е
селекциониран за фести-
вала Religion today в Трен-
то, Италия, 2000 г.
� "Копнеж по нови не-

ща" е участвал във фес-
тивала в Тиша Можи-Ун-
гария, 2000 г.
� "Атентатът" е участ-

вал в престижния фести-
вал Prix Europa, Берлин
2000 г.
� "Благослов" участва

във фестивала в Краков
- 2001 г.
� "Как България вле-

зе в Европа" е носител
на "Специалната награда
на журито" от "Златната
ракла", 2002 г.
� "Мъж за милиони"

печели награда за най-
добра мъжка роля на
"Златната ракла" - 2006 г.
� "Благослов" е про-

даден в САЩ, на телеви-
зия EWTN, в Полша и
Швейцария
� Сериалът "Духът на

българина - 1850 - 1950"
(обединяващ 4 докумен-
тални филма) е номини-
ран за наградата "Ераз-
мус Евро Медиа" - 2010 г.
� "Без думи" (No

comment) е селекциони-
ран за LIDF (Лондонския
международен фестивал)
- 2011 г.
� "Поучителната исто-

рия за живота на братя
Прошек" печели диплом
на фестивала "Златен ри-
тон", 2014 г.

Библиография
� "Кинотехника и тех-

ника на киноснимките"
(съвм. С Атанас Тасев).
София: Техника, 1980
� "Драматургия на

цвета в киното". София:
Наука и изкуство, 1984
� "Художници с кино-

камера". София: Д-р Пе-
тър Берон, 1988
� "Документалното

кино - изкуство и техни-
ка". София: Д-р Петър Бе-
рон, 1993
� "Направи си сам...

обществена телевизия".
София: НАТФИЗ "Кр. Са-
рафов", 2000
� "Документалното

кино - начин на живот".
София: Титра, 2004
� "Документалното

кино - стъпка по стъпка".
София: Кадиак филм,
2009
� "Крос по Сен Жер-

мен". Разкази. София: Ва-
лентин Траянов, 2010
� "Всяка вечер в се-

дем". Разкази. Пловдив:
Хермес, 2012
� "Любов по време на

студената война". Разка-
зи. София: Захарий Сто-
янов, 2015
� "Духът и битът на

българина"- албум с 4бр.
DVD - "Захарий Стоянов",
2017
� "Изкуството да бъ-

деш продуцент"- Колибри,
2017

разкриват и най-тънките
нюанси от поведението на
дивите животни - фазани-
те, глиганите, гривяците,
гъските, лисиците, патици-
те и зайците. Всъщност
магията на лова е само
външната рамка на тези
разкази. Повествованието
се лее като плавна и
спокойна река, а покрай
интригуващия сюжет
авторът разгръща способ-
ността си да рисува
пасторални картини, да
поднася акварелно-
поетически метафори за
великолепието на приро-
дата, за нейната удиви-
телна хармония, в която
всичко е живо, всичко
трепти и вибрира в ритъ-
ма на естествеността,
непринудеността и неоск-
верненото великолепие на
Натурата.

Ловните разкази от
"Спомен за лисицата" на
Любомир Халачев го
доближават до проверени
и класически образци в
тоя жанр, сътворени от
белетристи като Емилиян
Станев, Йордан Радичков
и Дончо Цончев.

Най-новата си книга
"Сънувам кино" Любомир
Халачев сполучливо е
определил като почти
документален роман,
защото повествованието
разгръща увлекателната
фабула, проследяваща
живота и учението на
героя - млад студент в
Москва. Време на бурни
социални промени, в
което живеят ярки творци
и учени. Четивото впечат-
лява читателя не само с
преживяното от автора,
но и с непрестанното
търсене къде е скрит
магнитът на киното, който
в края на книгата авторът
сравнява с нестихващото
катерене по Хималаите.

Всичко, до което се
докосне многостранният и
неподражаем талант на
проф. Любомир Халачев -
в киното като режисьор и
сценарист, в изследвания-
та за българина чрез
синтез на художествената
документалистика и доку-
менталното кино, в белет-
ристиката, есеистиката и
публицистиката му, които
се отличават с искреност,
човечност и непринуде-
ност - дава благодатни
плодове и радва читатели
и зрители. И надявам се,
че ще продължи да ги
радва.

***

Премиерата на книгата
"Сънувам кино"
е днес 2020 година
от 18 часа в Аулата на
НАТФИЗ, ул. „Стефан
Караджа“ № 20.

Проф. Любомир Халачев е роден в София на 14 февруари
1950 г. Завършва през 1973 г. ВГИК-Москва със специалност
"Операторско майсторство".

През 1981 - 1983 г. специализира в Италия и Франция
документално кино, през 1999 г. завършва курс "Маркетинг
на културата", организиран от ФАР и Британския съвет, през
2000 г. завършва курс на EURIKA AUDIOVISUEL по "Продукция
и разпространение", през 2002 г. завършва курс, организи-
ран от Висшите училища по кино в областта на филмовата
продукция, а през 2003 г. завършва North by Northwest в
Дания - едногодишен курс към програма "МЕДИА ІІ" за сце-
нарна консултация и работа на продуценти със сценаристи.

През 1989/1990 г. е зам.-директор на българския култу-
рен център във Варшава, през 2004 - 2005 г. е работил като
професор в Сингапур, университета "Ни Ан". Ръководител и
лектор на семинари и уъркшопове в европейски програми.
През 2005 - 2011 г. е декан на Факултета по екранни изкус-
тва, а от 2011 г. - ректор на НАТФИЗ "Кр. Сарафов".

На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за
вицепрезидент.

Филмография
Режисьор и сценарист на повече от 100 докумен-

тални филма. Между тях: "Ново време" - 1981 г., "Ку-
че на прозорец" - 1986 г., "Протегни ръка" - 1987 г.,
"Мимикрия" - 1989 г., "Парламентът" (Вся власт сове-
там) - 1989 г., "Мечтание" - 1991 г., "Хартиената заве-
са" - 1996 г., "Черно море" - 1998 г., "Копнеж по нови
неща"- 1999 г., "Благослов" - 2000 г., "Как Европа вле-
зе в България…" - 2002 г., "Френската жена на бъл-
гарския подофицер" - 2003 г., "Мъж за милиони", 2006,
"Сингапур - градът на лъва" и "Народите между
джунглата и океана" - 2007 г., "Биографията на една
снимка" - 2009 г., "No comment" (Без думи), 2010 г.,
"Поучителната история за живота на братя Прошек"
- 2014 г., "Бойните маршове на България"- 2017 г.
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"Áúëãàðñêà àðõåîëîãèÿ 2019" - îòêðèòèòå
àðòåôàêòè ïðåç íàé-àêòèâíàòà ãîäèíà

Галерия "Дечко Узунов",
филиал на СГХГ, предста-
вя първата си изложба за
2020 година: Програма
"Наследство". Дечко Узу-
нов - "Едно пътуване до Ки-
тай". Откриването е на 20
февруари от 18.00 ч.

Динамичният житейски
и творчески път на худож-
ника Дечко Узунов го от-
вежда на различни места
по света. Една от тези
страни е екзотичният Ки-
тай. В изложба, подреде-
на в ХГ "Дечко Узунов", е
представен визуален раз-
каз от произведенията на
автора, създадени при пъ-
туването му до там. Прид-
ружаващият изложбата
обяснителен текст ни преп-
раща в годините, когато

Скица на Бетовен, нарису-
вана от Салвадор Дали,
показват за първи път
Скица, нарисувана от
испанския сюрреалист
Салвадор Дали с мастило
от жива сепия и изобра-
зяваща главата на
композитора Бетовен, бе
показана за първи път в
Германия в неделя.
Рисунката е част от
изложба, посветена на
Салвадор Дали и Ханс
Арп, която се открива в
Ремаген по повод 250
години от рождението на
Лудвиг ван Бетовен.
Дали е бил очарован от
великия композитор.

Мартина Апостолова ще
участва в "Берлинале"
Актрисата Мартина
Апостолова ще покаже
своя талант на междуна-
родната сцена. Тя ще има
възможност да получи
приза "Европейска
изгряваща звезда" за
2020 година на кинофес-
тивала "Берлинале".
Апостолова е подкрепена
от Министерството на
културата, което ще
осигури средствата за
участието и в предстоя-
щото издание на инициа-
тивата EUROPEAN
SHOOTING STARS по
време на юбилейно 70-о
издание на фестивала
"Берлинале".

:

Íàêðàòêî

Êîëåêòèâíà
îñòàâêà ïîäàäå
ðúêîâîäñòâîòî íà
ôðåíñêàòà Àêàäåìèÿ
íà ôèëìîâèòå
íàãðàäè "Ñåçàð"
Неочакваното съобщение ид-

ва след колективен призив на
над 400 представители на
френската киноиндустрия с ис-
кане за задълбочена реформа
в институцията. Това се случи
15 дни преди следващата це-
ремония, в обстановка на кри-
тики за непрозрачност в уп-
равлението на институцията и
спор около Роман Полански.
"За да почетем хората, които
са творили в областта на ки-
ното през 2019 г., за да си
възвърнем спокойствието и да
направим така, че празникът
на киното да остане празник,
управителният съвет на Асоци-
ацията за насърчаване на ки-
ното единодушно взе решение
да подаде оставка. Тази колек-
тивна оставка ще позволи да
се пристъпи към пълното под-
новяване на ръководството", се
казва в изявление на филмо-
вата академия. Има колекти-
вен призив на над 400 предс-
тавители на френската кино-
индустрия, публикуван във в.
"Монд", с искане за задълбо-
чена реформа на Академията
на наградите "Сезар". ç

В Националния архео-
логически институт с
музей при Българската
академия на науките
(НАИМ-БАН) е вече факт
тринадесетата национал-
на археологическа из-
ложба "Българска архео-
логия 2019".

По традиция тя се
прави в деня на празни-
ка на археолога - 14
февруари, и представя
най-интересните находки
от теренната работа
през предходната годи-
на.

"Изминалата 2019 г.
беше една от най-натова-
рените с археологически
проучвания години през
последните две десетиле-
тия", каза директорът на
НАИМ-БАН доц. д-р
Христо Попов. Той отбе-
ляза, че са проучени
голям брой неизвестни
до този момент обекти,
основно по трасетата на
пътища, газопроводи,
железопътни линии.

Изложбата представя
над 300 експоната от 26
обекта и постери за
проучвания от ранната
праистория до Среднове-
ковието, разказа гл. ас.

Äå÷êî Óçóíîâ - åäíî ïúòóâàíå äî Êèòàé

д-р Камен Бояджиев.
Сред тях са пещерите
Козарника и Бачо Киро,
неолитното селище
Слатина в София, праис-
торическите селищни
могили Юнаците и Коза-
рева могила, късноброн-
зовият некропол при
Балей, гръцката колония
Аполония - Созопол,
средновековните градове
Велико Търново, Калиак-
ра и Перперикон.

Представени са и
обекти от археологичес-
ки разкопки по газопро-
вода "Балкански поток",
интерконекторната връз-
ка Стара Загора - Комо-
тини и автомагистрала
"Хемус".

Сред акцентите са
колективна находка на
сребърни монети на цар
Иван Александър от
Търново и златен пръс-
тен-печат от Калиакра.

та художници прекарват в
страната домакин от фев-
руари до април 1958 г., ка-
то посещават множество
забележителности.

На 15 октомври с. г. в
столичната галерия на бу-
левард "Руски" № 5 худож-
никът показва изложба със
заглавие "Пътуване из Ки-
тай". Събитието е отбеля-
зано на страниците на "Ра-
ботническо дело". Самият
автор публикува текст по
темата в списание "Изкус-
тво".

Включени са над 20 гра-
фични и живописни твор-
би, част от колекциите на
Художествената галерия -
Казанлък ,  Софийската
градска художествена га-
лери и Художествената га-
лерия "Дечко Узунов". Из-
ложбата може да бъде раз-
гледана до юни 2020 г. ç

Има и антропоморфни
фигурки и съдове от
Стамболийски и Орлово,
костена игла с глава на
животно от Слатина.
Сред другите впечатлява-
щи артефакти са златна
фалера от Алмус, брон-
зов колан от Големанци,
кръст-реликварий от
Перперикон. Впечатлява-
ща е и бронзова статует-
ка на овен от античния
гръцки полис Аполония. ç

Градска префектура Суджоу, 1958 г.

Îòèäå ñè ãîëÿìàòà áúëãàðñêà ïåâèöà Èðèíà ×ìèõîâà

Дечко Узунов и графикът
Веселин Стайков са вклю-
чени в културния обмен

между България и Китай,
започнал от средата на 50-
те години на ХХ в. Двама-

На 89 години почина голямата
българска певица и музикален
педагог Ирина Чмихова. Тя е
едно от първите имена в българ-
ската поп музика. Чмихова въз-
питава едни от най-големите
имена в поп музиката у нас,
сред които Мими Иванова, Мар-
гарита Хранова, Христо Кидиков,
Мая Нешкова.

Чмихова е родена в Пловдив
на 5 април 1930 г. в семейство на
българка и руснак. Започва
кариерата си като актриса в
Димитровградския театър, но
музикалният й талант блесва още

по време на студентските й
години в театралното училище в
София. Явява се на конкурс и
печели едно от първите щатни
места към Държавна концертна
дирекция в областта на естрадна-
та музика.

Песни за нея са писали Борис
Карадимчев и Йосиф Цанков,
изпълнява песни и шлагери на
седем езика. Изнася концерти в
Чехословакия, Полша, Австрия,
Белгия и особено в бившия
Съветски съюз, където и до ден
днешен е смятана за явление.
Поклон пред паметта й. ç
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Има два ключа към мо-
тивацията, които водят до
върхови постижения.

Първият е свързан с вът-
решната мотивация, а вто-
рият - с отношението към
неизбежните препятствия
по пътя.

Ново изследване уста-
нови, че типът пречки и не-
успехи, които срещаме,
има по-малко значение от
начина, по който се спра-
вяме с тях. "Открихме, че
хората, които се стремят да
стигнат до върха, споделят
универсални психологичес-
ки характеристики. - казва
професор Дейв Колинс, во-
дещият автор на изследва-
нето.

Как се стига до върха
Учените интервюирали

състезатели от различни
спортове - футбол, ски, гре-
бане, борба и др. Били про-
учени спортните им пости-
жения. И открили, че най-
елитните спортисти имат
различно отношение към
попрището си в сравнение
с останалите.

Те никога не са удовлет-
ворени от представянето
си - винаги търсят подоб-
рения и си поставят по-
трудни цели.

Също така те говорят за
пълната си отдаденост и
вътрешна мотивация, която
липсва на не така блестя-
щите им съотборници.

Когато се сблъскват с

наранявания и неуспехи,
"почти" отличните спортис-
ти са изненадани и губят ен-
тусиазъм. Не и истинските
шампиони. Те са решени да
се завърнат по-силни от
всякога.

Както пишат авторите:
"Супершампионите се

характеризират с почти фа-
натична реакция на предиз-
викателствата, както проак-
тивно, така и като отговор
на премеждия (напр. трав-
ма), които обикновено се
случват в следствие на на-
ранявания или спортни не-
успехи - например да не бъ-
дат допуснати до състеза-
ние или да бъдат дисквали-
фицирани."

За някои храни е очевидно
кога стават за ядене и кога - за
хвърляне. За други се чудим -
колко време издържат в хладил-
ника; дали да не ги преместим
във фризера? Сроковете на год-
ност също в последните години
са предмет на дебати. В следва-
щите редове ви предлагаме ня-
колко насоки, които ще ви по-
могнат да избегнете както хра-
нителното отравяне, така и пи-
леенето на храна.

Не бързайте да изхвърляте
Датата върху опаковката не

винаги означава срока, в който
е безопасно да консумирате да-
ден продукт. Масово се бъркат
понятията "най-добро до" и "год-
но до", което води до изхвърля-
нето на купища годна за ядене
храна, сочи доклад на Национал-
ния съвет за защита на природ-
ните ресурси в САЩ (NRDC) и
експерти по законите за храни-
те от Харвардския университет.

Повечето потребители са
склонни да смятат, че датата, от-
белязана върху продукта, обик-
новено придружена от текста
"най-добро до", означава докога
хранителният продукт е годен за
ядене. В действителност, тя не
се отнася до риска от хранител-
ни отравяния или инфекции, а
просто сигнализира периода, в
който продуктът е най-свеж и ка-
чествен. За храните, които не се
държат в хладилника, изтичане-
то на отбелязания срок може
изобщо да не се отрази върху
качеството и вкуса.

Според споменатото проучва-
не обозначения като дата на про-
изводство, "най-добро до", "за
продажба до" и "срок на годност"
се заменят произволно и без
уточнения, което допринася за
неинформираността на потреби-
телите и ненужното изхвърляне
на годна храна. Експертите са из-
числили, че 40 процента от хра-
ната в САЩ се изхвърля, без да
се използва, заради сроковете
върху опаковките, а повече от
90 процента от американците из-
хвърлят годна храна, пише сп.
TIME.

Гледайте надписа,
не само датата
В Европейския съюз годиш-

но се изхвърлят 89 милиона то-
на храна, защото т. нар. "мини-
малният срок на годност" е из-
текъл. "Минималният срок на год-
ност" означава "най-добър за
употреба до края на"... но не оз-

Какво трябва да знаете за трайността
на храните Ако си мислите, че знаете всич-

ко за кучетата, лъжете се. Ето ня-
кои любопитни факти, които бихте
научили с интерес.

1. Кучетата не произхождат от
вълците.

Кучетата водят произхода си от
животински вид, изчезнал преди хи-
ляди години. Съвременните амери-
кански и европейски вълци нямат
нищо общо с произхода на кучета-
та, макар че тяхното ДНК съвпада
на повече от 90%.

2. Кучетата държат първенст-
вото по вид с най-разнообразни
форми и размери.

Днес познаваме най-различни
породи кучета - с различна форма
и големина, различен цвят и раз-
личен характер. Бройката на раз-
личните породи е многократно по-
голяма в сравнение с всеки друг
животински вид.Съществуват над
400 различни породи кучета по
света.

Изненадващото откритие
е, че "почти" най-добрите
спортисти не са преживе-
ли повече неуспехи от най-
добрите. С други думи: раз-
ликата не се дължи на лош
късмет, а на специално от-
ношение.

Такъв е изводът на ав-

торите: "В заключение,
струва ни се, че разликите
между различните нива на
постижение при възрастни-
те , са повече свързани с
това, което хората внасят
в предизвикателствата, от-
колкото с нещата, които
преживяват."

начава, че храната не става за
ядене, след като този срок от-
мине.

Яйцата, например, могат да
се консумират от три до пет сед-
мици след като са купени от ма-
газина, дори и датата, отбеляза-
на върху тях, да е минала отдав-
на. Кутия макарони със "срок на
годност" март 2016 е съвсем год-
на за ядене и през март 2017
без забележими промени в ка-
чеството.

В последните две-три години
европейските власти предприе-
мат законодателни промени, от-
разяващи факта, че на продукти
като ориза, макароните, захар-
та, солта и оцета не трябва да
се отбелязва минимален срок на
годност.

"Това е объркващ въпрос,
разликата между качество и бе-
зопасност на храната - казва
Джена Робъртс от National Food
Lab в САЩ - дори в хранителна-
та индустрия имам колеги, които
не са микробиолози, и те се
объркват."

Тя признава, че дори когато
храната изгуби някои от качест-
вата си, в повечето случаи про-
дължава да е безопасна за кон-
сумация. Например ягодовата на-
питка може да изгуби цвят или
шоколадът да побелее - не изг-
лежда добре, но става за ядене.

Някои храни обаче наистина
имат "срок на годност". Обозна-
чението "срок на годност" се пос-
тавя върху особено нетрайни хра-
ни, например прясна риба, пряс-
но месо и други. Спазвайте този
срок и инструкциите за съхране-
ние, защото консумацията на по-
добни продукти след изтичането
му може да доведе до хранител-
ни инфекции.

Правилото, което важи в по-
вечето случаи е следното: ако да-
тата, отбелязана върху опаков-
ката, е минала, отворете и про-

верете как изглежда на вид, ми-
рис и вкус.

Колко дълго можем да
съхраняваме продуктите
Интернет изобилства от ин-

формация за това как най-добре
да приготвяме храните, но е из-
ненадващо колко малко инфор-
мация има за това как най-доб-
ре да ги съхраняваме. Повечето
хора повтарят наученото у дома.

Разбира се отговорът зависи
от това кога планирате да кон-
сумирате, и все пак има насоки,
които могат да се спазват.

Каква трябва да е темпера-
турата на хладилника
Първо, хладилникът трябва да

има температура между 3oC и 5oC.
Ако вътре е по-топло, риску-

вате храната да се развали, а
ако е по-студено, ще се загубят
ценни хранителни вещества и ня-
кои пресни храни ще се разва-
лят.

Що се отнася до  фризера, -
18 ° С е идеалната температура,
която ще предпази храната за
дълго време от образуване на
бактерии.

Ето някои основни изводи:
� Повечето риби и морски

храни издържат около два дни в
хладилника (малко повече, ако
са сготвени).
� Плодовете и зеленчуците

издържат близо седмица.
� Млякото, ако е пастьори-

зирано, издържа около седмица
в хладилника, но за всеки слу-
чай винаги проверявайте как ми-
рише.
� Сирената и маслото са

дълготрайни млечни продукти и
могат да издържат до три-четири
месеца, ако се съхраняват пра-
вилно.
� Много храни могат да се

замразят и да издържат от шест
до 12 месеца (въпреки че може
да са леко омекнали след разм-
разяването).

Интересни факти за кучето
то око, разбира се. Виждат добре
зелено, жълто и синьо, но не раз-
познават червено, което за тях из-
глежда като тъмносиво.

7. Кучетата спят по гръб само
когато се чувстват в безопасност.

Нали се сещате за тази симпа-
тична кучешка поза с вирнат тум-
бак нагоре? Е, ако го видите, чувс-
твайте се поласкани - това значи,
че кучето се чувства в безопасност
с вас.

8. Кучетата могат да се ус-
михват.

Наистина се усмихват, но не по
същите причини, както хората. По-
скоро се смята, че по този начин
са усвоили шанс да получат вни-
мание или това, което искат. Всъщ-
ност понякога дори може да бъде
признак на болка или страх.

9. Кучетата не се чувстват ви-
новни.

Стопаните често си въобразяват,
че когато направят някоя пакост, до-

3. Кучетата има втори нос.
Да, точно така! Той е известен

като вомероназален орган или още
Якобсонов орган. Той има способ-
ността да реагира на миризми, ко-
ито хората не могат да доловят. С
други думи кучетата притежават два
вида нос - един чувствителен и един
свръхчувствителен.

4. Кучешкият нос има уника-
лен отпечатък.

Той е толкова индивидуален и
неповторим, колкото пръстовия от-
печатък при човека.

5. Кучетата имат навика да
се преструват на болни, за да
привлекат внимание.

Много стопани на кучета спо-
делят, че с времето са установили,
че кучето им се преструва на стра-
далец, за да получи повече внима-
ние и грижа. Хитреци, а!

6. Кучетата разпознават цве-
тове.

Противно на общоприетата те-
ория, че кучетата виждат света в
черно-бели краски, ви уверяваме,
че те разпознават някои цветове -
много по-малко в сравнение с цве-
товете, които възприема човешко-

машният им любимец изпитва вина.
Според учените този поглед е израз
на реакцията на стопанина и по-ско-
ро изразява страх от последиците.
При всички случаи кучето е разбра-
ло, че е извършило нещо нередно,
но вината е изключително сложно
чувство, казват психолозите, което
е непознато дори за някои хора, а
какво остава за животните.

10. Кучетата инстинктивно
търсят човешка компания.

Инстинктът на кучетата им под-
сказва, че най-сигурният начин да
оцелеят, е да бъдат близо до хора-
та  най-често това е стопанинът.
Когато сте далече от домашния си
любимец той страда не само защо-
то действително може да се при-
върже към вас и да му липсвате, а
най-вече защото изпитва страх, че
оцеляването му е застрашено.

11. Кучетата лесно се привър-
зват към хората.

Потвърдено е, че кучетата са жи-
вотинският вид, способен да изпит-
ва най-богата палитра от емоции.
Освен това разпознават интонация-
та ви и успешно четат езика на тя-
лото. От обекти;
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Властите в китайската
провинция Хубей, център
на епидемията от пневмо-
ния, причинявана от новия
коронавирус, съобщиха, че
ще забранят движението
на автомобили в провин-
цията. Целта е да се
ограничи разпространени-
ето на заразата, предаде
Ройтерс. В публикуван
документ се посочва, че
изключение се прави само
за полицейските коли,
линейките, автомобилите,
превозващи стоки от
първа необходимост, и
колите на обществените
служби.

Редовно ще се правят
здравни прегледи на
всички жители на провин-
цията. Компаниите нямат
право да подновяват
работа, без да са получи-
ли разрешение от власти-
те, се казва още в доку-
мента, цитиран от Рой-
терс.

Китайските власти
съобщиха днес, че заразе-

Êèòàé ïîñòàâÿ
ïîä êàðàíòèíà
è áàíêíîòèòå

Неидентифициран мъж бе арестуван и заведен във Федералния съд в
Карлсруе, Германия, по подозрения за участие в дясна националис-

тическа организация

Първи арести бяха нап-
равени в събота в Герма-
ния след задържането на
12 души при акция, насо-
чена към предполагаема
крайнодясна организация,
предаде ДПА.

Германските власти за-
държаха още в петък чети-
рима души, заподозрени че
са част основната група, и
други осем за оказване на
подкрепа. Всички задържа-
ни са германски граждани,
на възраст между 31 и 60
г. Групата е разследвана по
подозрения, че е планира-
ла атаки срещу политици,
кандидати за бежански ста-
тут и мюсюлмани. За за-
подозрените в подкрепа на
основната група се пред-
полага, че са се съгласили

Àðåñòè â Ãåðìàíèÿ ïðè àêöèÿ
ñðåùó äåñíè åêñòðåìèñòè

Âëàñòèòå â Õóáåé çàáðàíÿâàò
äâèæåíèåòî íà ÷àñòíè êîëè

да окажат финансова по-
мощ, да осигурят оръжия
и да помагат при бъдещи
нападения.

Късно в събота бяха из-
дадени първи заповеди за
арест за мъж, идентифици-
ран като Тони Е, е провин-
ция Долна Саксония, кой-
то е заподозрян, че е член
на групата. Заповеди са из-
дадени и за петима запо-
дозрени в помагачество от
провинциите Саксония-Ан-
халт, Бавария и Северен
Рейн-Вестфалия. Според
прокуратурата групата се е
срещала няколко пъти, ко-
муникирала е също така по
телефона и през мобилно
чат приложение. Предпола-
га се, че екстремистката
група е била основана през

Работнички изработват защитни облекла във фабрика в Харбин,
североизточен Китай.  Същевременно японската автомобилостроител-
на компания Тойота съобщи, че ще възобнови производството в три

от четирите си основни завода в Китай идната седмица.

Близо 1000 души, които се
намират на круизния кораб

"Вестердам", спрял в Камбоджа,
ще преминат през допълнителни

проверки за коронавируса, преди
да получат разрешение да

напуснат кораба. Това съобщи
вчера говорител на губернатора на
камбоджанската провинция, където

се намира корабът. Решението е
било взето, след като американка,
слязла от кораба и заминала за
Малайзия, впоследствие е дала

положителен резултат на първия
тест за наличие на вируса. На
борда на "Вестердам" според
компанията оператор все още
има 236 пътници и 747 души
екипаж. В петък и събота в

Камбоджа от кораба слязоха
повече от 1200 души.

Снимки Пресфото БТА

ните с коронавируса в
страната са вече над 68
000, главно в провинция
Хубей - огнището на
вирусната пневмония
Ковид-19. В ежедневния си
бюлетин здравната коми-
сия на провинцията посо-
чи, че в Хубей са регист-
рирани 1843 нови случай,
което е спад спрямо
предишния ден. До момен-
та починалите в резултат
на коронавируса в конти-
нентален Китай са 1662-
ма. Един смъртен случай
има в Хонконг и по един в
Япония, Филипините, а в
събота и във Франция -
първият в Европа. Близо
600 общо са потвърдените
случаи на зараза в 25
страни. В петък Египет
съобщи за първия случай
на вируса на своя терито-
рия. Той е първи и за
Африка.

Китай почиства и
поставя под карантина
банкноти, които са в
обращение, за да ограни-
чи разпространението на
коронавируса. Това съоб-
щи централната банка,
която отново потвърди
подкрепата си за компа-
ниите, срещащи затрудне-
ния заради епидемията,

предаде Епицентър. Банки-
те използва ултравиолето-
ви лъчи, за да дезинфек-
тират банкнотите, преди
да ги заключат и изолират
за седем или 14 дни,
обясни Фан Ифей, зам.-
управител на китайската
централна банка.Трябва да
защитим сигурността и
здравето на хората,
използващи пари в брой,
допълни Фан и уточни, че
трансферите на банкноти
между провинции са

септември 2019 г.
Все още има много въп-

роси около стрелбата в пе-
тък вечер в Берлин, при
която един човек бе убит,
а няколко ранени, каза в
отговор на запитване на
ДПА говорителката на бер-
линската прокуратура Мо-
на Лоренц. Престъпление-
то е било извършено око-
ло 23 ч. в петък близо до
зала "Темподром", където
в този момент е вървяло
турско комедийно шоу, но
не е ясно дали стрелбата
е свързана с това. Прост-
релян и починал е един
турски гражданин. Ранени
са четирима души, също от
турски произход. И пети-
мата са мъже, на възраст
от 28 до 52 г. Все още не е
ясно дали нападателят е
бил един, или са били ня-
колко, каза представител-
ката на прокуратурата. ç

Íàêðàòêî

:

Ислямистката
групировка Хамас е успяла да хакне
мобилните телефони на хиляди из-
раелски войници, съобщи вчера  из-
раелски военен говорител. Движе-
нието се е надявало по този начин
да събере разузнавателни сведения,
заяви подп. Джонатан Конрикус. Из-
раелската армия, съвместно със
службата за сигурност "Шин Бет", е
осуетила плана, след като някои вой-
ници съобщили за съмнителни опи-
ти да бъде осъществен контакт с тях
в социалните мрежи. Младите, прив-
лекателни жени, които стояли зад
тези опити, се оказали несъществу-
ващи, каза Конрикус. Войниците би-
ли приканвани да свалят приложе-
ния, позволяващи им за кратко вре-
ме да си обменят снимки, които след
най-много 30 секунди изчезвали. Те-
зи приложения вкарвали вреден соф-
туер в телефоните им.
Севернокорейският лидер
Ким Чен-ун е посетил мавзолея на
баща си Ким Чен-ир в Двореца на
Слънцето Кумсусан по случай годиш-
нината от рождението му, предаде
официалната севернокорейска ин-
формационна агенция КЦТА. Ким Чен-
ун е посетил мемориалния дворец
заедно с членове на ръководството
на страната по повод 78-ата годиш-
нина от рождението на своя баща и
бивш лидер на КНДР, която бе отбе-
лязана вчера като национален праз-
ник - Деня на сияйната звезда. В
мавзолея се намира и тялото на дя-
дото на Ким Чен-ун - основателят на
КНДР Ким Ир-сен.
Мъж
нападна вчера с нож богомолци в
църква в центъра на Москва. Двама
души са ранени, а заподозреният е
задържан. Нападателят е 26-годишен
жител на Липецка област. Сутринта
той влязъл в храма на улица "Баку-
нинска" и с нож причинил телесни
повреди на двама граждани. Пост-
радалите са изпратени в медицинс-
ки учреждения, за да им бъде оказа-
на помощ. Според източник от пра-
воохранителните органи нападение-
то е извършено в храма "Светител
Николай". Нападателят е бил в неа-
декватно състояние. Телевизия РЕН
ТВ съобщи, че мъжът е бил задър-
жан от енориашите. Той бил с качул-
ка, слушалки и тъмни очила, носел
медицински ръкавици.
Полицията в Коста Рика
залови вчера най-голямото количес-
тво дрога в историята си - 5 т кока-
ин, скрити в контейнер с цветя, кой-
то трябвало да бъде натоварен вче-
ра в пристанище Лимон, на карибс-
кия бряг. Наркотикът бил скрит в
пратка цветя, пътуваща за ниделр-
ландския пристанищен град Ротер-
дам. Полицията открила в контейне-
ра 202 куфара с общо 5048 пакета
кокаин, по около килограм всеки.
Задържан е един заподозрян - 46-
годишен костариканец.

прекратени.
Централната банка

изглежда реагира на все
по-голямото нежелание на
китайците да използват
пари в брой от страх да
не са заразят. Според
СЗО коронавирусът Ко-
вид-19 се предава основно
по въздушен път, напри-
мер чрез капките слюнка,
и чрез физически контакт,
но също и чрез докосване
на заразени повърхности,
припомня АФП. ç
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Руският министър на
външните работи Сергей
Лавров заяви, че Русия
има много добри отноше-
ния с Турция, но това не
значи, че двете страни
трябва да са съгласни по
всички въпроси, предаде
Ройтерс. Лавров, който
говори в Мюнхен, където
се провежда международ-
на среща по въпросите на
сигурността, отбеляза, че
целите на Русия, Иран и
Турция в Сирия не съвпа-
дат.

Руският външен минис-
тър припомни, че конфлик-
тът в Сирия избухна през
2011 г. на фона на т. нар.
Арабска пролет, когато
Либия беше унищожена, а
Тунис и няколко други
страни от региона едва
устояха на унищожението.
"И когато екстремистите,
терористичните елементи
практически обсадиха
Дамаск през 2015 г., през
лятото беше, никой не
помисли за хуманитарни
норми, никой не помисли
за някакъв политически
процес. Всички чакаха
военно решение, резулта-
тът от което ще бъде
свалянето на правителст-
вото на Башар Асад. И по
искане на това законно
правителство Руската
федерация отговори на
призива за помощ и сега
успяхме да помогнем на

Ðàçíîãëàñèÿòà
îêîëî Ñèðèÿ
íÿìà äà
ïîâëèÿÿò íà
ñäåëêàòà çà
Ñ-400, çàÿâè
Ìåâëþò
×àâóøîãëó

Ëîíäîí íå èñêà ÷óæäåíöè ñ íèñêà
êâàëèôèêàöèÿ ñëåä Áðåêçèò

Великобритания няма да
допуска нискоквалифицира-
ната работна ръка от чуж-
бина и ще изисква от всич-
ки квалифицирани работни-
ци, желаещи да работят в
кралството, да имат пред-
ложение за работа, да отго-
варят на стандартите за зап-
лащане и да владеят англий-
ски, предаде Ройтерс. "На-
шата нова имиграционна
система ще затвори кран-
чето за нискоквалифицира-
ната работна ръка от чуж-
бина", написа британският
вътрешен министър Прити
Пател в статия за в. "Сън".
"От догодина всички квали-
фицирани работници ще
трябва да съберат достатъч-
но точки, за да работят в
Обединеното кралство. Те
ще трябва да владеят сво-
бодно английски, да имат
твърда оферта за работа и
да покриват изискванията
за заплащане", допълва тя.

Руският външен министър Сергей Лавров разговаря в  кулоарите на Мюнхенската конференция
за сигурност с турския си колега Мевлют Чавушоглу

Пател посочва, че с този
план "цялостният брой" на
имигрантите ще намалее.

Според опозиционни по-
литици ограничаването на
имиграцията може да нав-
реди на сектора на общест-
вените услуги, например на
Националната здравна
служба, разчитаща донякъ-
де на граждани от ЕС, кои-
то работят като медицинс-
ки сестри и лекари. Прави-
телството заяви, че ще да-
ва допълнителни точки на
тези, които работят в секто-
ри, където има недостиг от
подготвени кадри.

Лондон и Брюксел ще
прекарат тази година в пре-
говори за споразумение за
отношенията след Брекзит,
което да влезе в сила от 1
януари догодина. Основна-
та конфликтна точка в тези
преговори е доколко ще се
отклонява Великобритания
от регулациите на ЕС. ç

Мощни вълни удариха вчера и малкото пристанище Портлевен, Югозападна Англия. Бурята Денис удари Великоб-
ритания с проливни дъждове и силен вятър. Предупреждения за сериозни наводнения има на много места в

Шотландия, Уелс и Англия. Засегнати са всички видове транспорт. Центърът за океански прогнози към Национал-
ната метеорологична служба на САЩ съобщи, че в северната част на Атлантическия океан бушуват ветрове със

скорост над 90 км/ч и се образуват огромни вълни, които могат да достигнат до над 30 м височина.

Ìåæäó Ðóñèÿ è Òóðöèÿ èìà ìíîãî
äîáðè îòíîøåíèÿ, íî òîâà íå
çíà÷è ñúãëàñèå ïî âñè÷êè âúïðîñè

Ëàâðîâ:

сирийското правителство и
на сирийските въоръжени
сили да постигнат прелом
предимно в борбата срещу
тероризма", продължи
Лавров.

"В един момент всички
ние разчитахме на дей-
ността на ООН, бе създа-
ден Женевският процес, в
което аз взех пряко учас-
тие заедно с тогавашния
държавен секретар на

САЩ Джон Кери, в тези
усилия", пропомни Лавров,
предаде Епицентър. Ръко-
водителят на руската
дипломация отбеляза, че
преговорите се проточиха
и те не можаха да постиг-
нат положителен резултат
и впоследствие "колегите
от ООН решиха да отло-
жат срещите в Женева в
очакване на по-добри
времена". След това,

продължи Лавров, "осъзна-
вайки, че безизходицата
вече става някак хронич-
на, Русия, заедно с Турция
и Иран, представи инициа-
тивата за започване на
политическия процес.
"Освен това ние се застъ-
пихме, че опозицията не
трябва да участва чрез
имигранти, които живеят в
други столици, а чрез
онези, които наистина

влияят на хората, които
воюват на терен със
сирийската армия. Успях-
ме да направим това",
каза руският външен
министър. Т. нар. процес
от Астана остава "най-
ефективният инструмент за
подпомагане на ООН за
постигане на целите на
резолюция 2254 на Съвета
за сигурност". Лавров
обърна внимание на
факта, че е много трудно,
"защото Русия, Иран и
Турция имат далеч не
идентични цели по отноше-
ние на Сирия и региона".

Руският първи дипломат
разговаря в събота с
турския си колега Мевлют
Чавушоглу. Външният
министър на Турция заяви
след срещата, че разногла-
сията на Русия и Турция за
Идлиб няма да повлияят на
доставката на ракетни
комплекси С-400 и на
отношенията между Моск-
ва и Анкара като цяло. Ние
не можем да променяме
нашите принципни позиции
заради единични разногла-
сия с тази или друга
страна. Не трябва да
позволяваме на проблеми-
те в Сирия да подкопаят
нашето сътрудничество и
отношения, каза Чавушоглу.

"Имах положителна
среща с министъра на
външните работи на Руска-
та федерация Сергей
Лавров. Нашите делегации
ще продължат срещите си
в Москва този понедел-
ник", заяви Чавушоглу в
"Туитър". "Съгласихме се да
направим оценка след
тези срещи", добави той. ç

Снимки Пресфото БТА
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Медалистките от евро-
пейското първенство по
борба в Рим бяха посрещ-
нати с много цветя при
завръщането си в София.
На шампионата на Стария
континент Мими Христова
и Миглена Селишка
спечелиха титлите, Биляна
Дудова взе сребро, а
Тайбе Юсеин завоюва
бронзов медал. С огром-
ни букети на летище
София беше и легендата
на класическата борба
Александър Томов, прези-
дент на клуб Левски. Три
от момичетата са именно
от неговия клуб - Мими
Христова, Миглена Се-
лишка и Тайбе Юсеин,
които подобаващо откри-
ха сметката от отличия за
тази година. През послед-
ните два сезона Тайбе,
както и селекционерът на
националния тим Петър
Касабов, бяха избрани
съответно за спортист и
треньор номер 1 на
Левски.

"Щастлива съм и все
още не мога да повярвам

какво направих", заяви
шампионката Мими Хрис-
това, която стигна до
първата си титла при
жените от европейско
първенство. Досега тя
имаше 4 медала от конти-
нентални шампионати в
по-долните категории, но
за първи път се бори при
тежките до 65 кг и стигна
до златото след победа
над бившата националка
Елис Манолова (Азербай-
джан).

"Всъщност нямах наме-
рение да участвам на това
първенство и до послед-
ните дни не се знаеше
дали ще пътувам", продъл-
жи Христова. "Отидох на
лагера при момичетата
само за да ги подготвя. А
стана така, че те ме
подготвиха (усмихва се).
За първи път се борихме
с Елис, тъй като досега се
състезавах при по-леките.
Дори не сме се хващали
на тренировка. Излязох за
срещата напълно освобо-
дена, без притеснение.
Единственото неприятно

Кошмарът за английския
шампион Манчестър Сити мо-
же да стане още по-страшен
след шокиращото решение на
УЕФА да го изхвърли от евро-
пейските клубни турнири за два
сезона заради нарушаване на
правилата за финансовия фе-
ърплей. "Гражданите" са изп-
равени пред угрозата да завър-
шат сезона във Висшата лига
с отнети точки, съобщава The
Independent. Според източни-
ци на изданието от най-висо-
ко ниво от Висшата лига ще
бъдат принудени да реагират
във връзка с лицензирането на
клубовете, което също се от-
нася до правилата на УЕФА за
финансовия феърплей. Според
правилника всеки клуб трябва
да предостави истинска инфор-
мация, за да получи лиценз, а
тази информация трябва да
съвпада и с данните на УЕФА.

"Комисиите от Висшата ли-
га вече са обсъдили потенци-
ални бъдещи действия спрямо
Манчестър Сити, при условие
че УЕФА го накаже крайно. Та-
ка приспадането на точки от
актива се счита за много ве-
роятно", пише английското из-
дание.

Клубът вече обяви намере-
нието си да обжалва наказа-
нието в Спортния арбитражен
съд (КАС) в Лозана. Ако санк-
цията от УЕФА бъде потвърде-
но и от КАС и въпреки това
Манчестър Сити завърши в топ
4 на Висшата лига дори при
отнемане на точки, то петият
в крайното класиране ще по-
лучи правото да играе в Шам-
пионската лига.ç

ÓÅÔÀ ïîñå÷å
Ìàí÷åñòúð Ñèòè

Българските състезателки
извоюваха два златни, един
сребърен и един бронзов медал на
европейското първенство в Рима

Само седмица след като подобри светов-
ния рекорд в овчарския скок в Торун, 20-
годишният Арманд Дуплантис прати в исто-
рията и собственото си върхово постижение
от 6.17 метра. Шведът скочи 6.18 метра на
турнира от Световния атлетически тур в Глаз-
гоу. Европейският шампион за мъже от Бер-
лин 2018 и втори от Световното в Доха през
миналата година се справи с 6.18 метра от
първи опит.

Дуплантис започна състезанието от 5.50

Øâåäúò Äóïëàíòèñ ñ íîâ ñâåòîâåí
ðåêîðä â îâ÷àðñêèÿ ñêîê

беше, че се боря срещу
друга българка, която се
състезава за друга държа-
ва. Но понякога обстоя-
телствата го налагат, за
съжаление", добави Хрис-
това.

Мими разкри, че е
качила категорията без
особени затруднения.
"Наистина се чувствам
добре. Вече хапвам, пия
кафе спокойна без при-
теснение, че ще кача
тегло и трябва да свалям,
за да съм в категорията
си. А какво ще се случи
оттук нататък, треньорите
и федерацията ще го
решават. Да, 65 кг е
неолимпийска, но пък, ако
трябва да качвам още за
олимпийската до 68 кг,
вече става сложно. Там

момичетата свалят от 70
кг, по-тежки са. Сега не
мисля за тези неща. Все
още ме държи еуфорията
от успеха. Не успях при
по-леките да взема злато,
но ето че се случи в този
добър "експеримент", за
което благодаря на тре-
ньорите и на федерацията
за шанса, който ми дадо-
ха", завърши Христова.

След кратка почивка
националките започват
подготовка за олимпийс-
ката квалификация в
Будапеща, която е от 19
до 22 март. Само фина-
листките взимат квоти за
игрите Токио 2020. До този
момент само Тайбе Юсеин
има виза за Олимпиадата
и няма да се бори в
унгарската столица.ç

Състезателките от националния отбор по борба бяха посрещнати с много
цветя при завръщането си в София

Отборът на Берое спечели Купата на България по баскетбол за жени. На финала тимът от
Стара Загора победи състава на Монтана с 60:54.

Снимка Пресфото БТА
Арманд Дуплантис получи чек от 30 000 долара, след като подобри собствения си световен

рекорд

м. След това скочи 5.75 м от втори опит. На
5.84 м също се справи без проблеми, а на
тази височина от състезанието отпадна све-
товният шампион Сам Кендрикс (САЩ). След
като остана сам в сектора, шведът скочи
първо 6.00 м, а след това направи страхотен
опит и на 6.18 метра.

"Това беше страхотно състезание. Имаше
толкова приятна енергия от публиката", спо-
дели Дуплантис. Той получи и чек от 30 000
долара  за поставения световен рекорд. ç
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ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 31

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ЗЗЗЗЗатопляне
ВОДОРАВНО: "Бели нощи". "Ирина". Липовитан. Нан.
Новинар. Латона. Макак. Никанор. Код. Йонофон.
Си. ТА. Оверат (Волфганг). ПИН. Го. Атоми. Ене (Алек-
сандру). Рило. Итаконат. Сини вир. Рамона. Аманова
(Светлана). Абат. Сена (Аертон). Евита. "Ема". ЛАРУС.
Ситар. Не. ИКАРУС. Рори. Вина. Осинин (Димитър).
Лав (Къртни). Залигин (Сергей). По (Едгар). Талари.
Лолов (Ибро). Монета. Екипаж. Рокер. Киновар. Ни-
велатор. Лара (Хесус).
ОТВЕСНО: Веломотори. Елеватори. Ливада. Инана.
Иванов (Георги). Типик. Алимарин (Иван). Леке. Нона
Йотова. Указател. Новаково. Инеса ("Другарката Ине-
са"). Арара. Щир. Немиров (Добри). Роли. Мит. Но-
рит. Вируси. ЕКО. Алифа. Арат. Сиг. "Кир".Пинакоте-
ка. Ас. Нилин (Павел). Тан (Карой). Нома. Иринопол.
Нинон. Пенобетон. Лава. Наноси. Анамар. Пожар. Ка-
нарин. Татаринов (Леонид). РА.

Днес и утре ще преобладава слън-
чево време. Валежи не се очакват. Тем-
пературите ще са между 11 и 17 гра-
дуса.

 В сряда над цялата страна ще се заоблачи. Температурите
ще се понижат и няма да надвишават 14 градуса.

В четвъртък ще е облачно с краткотрайни превалявания от
дъжд. Валежи от сняг не се очакват. Максималните темпера-
тури няма да надвишат 12 градуса.

 В петък валежите ще продължат и дъждът ще премине в
слаб сняг. Максималните температури няма да надвишават 11
градуса.

  През почивните дни валежи от дъжд и от сняг не се
очакват. Над цялата страна ще има променлива облачност.
Максималните температури ще са между 2 и 9 градуса.
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Имаше 100-
процентова
дузпа за нас,
заяви главният
мениджър на
"червените"
Стойчо Стоилов

Голямото дерби между
Левски и ЦСКА не излъчи
победител и завърши 0:0.
"Сините" играха последни-
те 15 минути с човек по-
малко, тъй като Нуно
Рейш бе изгонен. Веднага
след срещата червен
картон получи и капитанът
на ЦСКА Петър Занев,
който беше бесен на
съдията Георги Кабаков,
изгонил през първата част
и помощник треньора
Добромир Митов от
пейката. Играчите на
Милош Крушчич опреде-
лено могат повече да
съжаляват за пропусната
победа. "Червените" бяха
ощетени от главния съдия
в 32-рата минута, след
като Живко Миланов игра
с ръка в наказателното
поле, а веднъж гредата
помогна на вратаря Мия-
тович, който спаси още
едно опасно голово поло-
жение.

В класирането Левски
има 44 точки и остана на
второ място, докато ЦСКА
е на четвърто с актив от
40 пункта. Начело е Лудо-
горец с 51 точки. Следва-
щият кръг "сините" госту-

Íàêðàòêî

:

Кубрат Пулев ще се
изправи срещу Антъни
Джошуа
на 20 юни на новия
"Тотнъм Стейдиъм" в
Лондон. Новината беше
потвърдена отчасти и от
промоутъра на българина
Боб Аръм, който написа в
Туитър, че преговорите с
Еди Хърн вървят много
добре и се очаква офици-
ално потвърждение.
Кристиан Димитров
дебютира със загуба
в Хайдук (Сплит) - 1:2,
като гост на Славен
(Копривница) в среща от
22-,ия кръг на първенство-
то в Хърватия. Бившият
футболист на Ботев (Пд)
игра цял мач, но партньо-
рът му в отбраната Станко
Юрич беше отстранен с
червен картон в 37-ата
минута. След загубата
Хайдук остава втори с 41
точки, а Динамо (Загреб) -
с 53, е начело и с една
среща по-малко. Риека е
трети с 37 и също мач по-
малко. Славен е седми с
21m.
Пирин (Бл) започна
слабо пролетния дял
от Втора лига. "Орлетата"
не успяха да победят Ботев
(Гълъбово) на "Трейс Арена"
в Стара Загора. Срещата
завърши 0:0. Отборът на
Монтана записа успех като
гост с 2:0 над Нефтохимик
в друга среща от 19-ия
кръг на Втора лига.
Попаденията за "сините"
реализираха Тони Тасев
(33) и Атанас Илиев (84).
Ливърпул продължава
впечатляващото си
представяне
по пътя към титлата в
Англия. Селекцията на
Юрген Клоп се наложи с
1:0 като гост на Норич в
мач от 26-ия кръг на
Висшата лига. В герой се
превърна завърналият се
след контузия Садио Мане,
който отбеляза единствено-
то попадение в 78-ата
минута. За Ливърпул това е
25-ата победа в първенст-
вото този сезон от 26 мача.

ват на Черно море, докато
Ботев (Пд) е първият тим,
който ще гостува на
"Българска армия" тази
пролет.

Главният мениджър на
ЦСКА - Стойчо Стоилов,
обвини главния съдия
Георги Кабаков за неотсъ-
дена дузпа и цялостното
му ръководене на двубоя.

"Нямаме претенции за
отменения гол на Coy, но
имаше 100-процентова
дузпа за нас. Имаме
претенции и относно
стандарта на отсъждане
на нарушения. Кабаков е
международен съдия, един
от най-добрите, но явно
така му е било наредено",
започна Стоилов.

"ЦСКА доминираше,
въпреки съдиите. Доволен
съм от играта, но не и от
резултата", каза Стоилов.
Попитан дали ръководст-
вото има доверие на
Крушчич, шефът на "чер-
вените" отговори: "На
терена сега имаше само
един отбор, така че не са
нужни повече въпроси". ç

Капитанът на
Левски Живко

Миланов (номер
20) трудно се
справяше с

опазването на
новото попълнение
на ЦСКА Стефано

Белтраме, а в
32-рата минута
игра с ръка в

наказателното поле

Царско село - Витоша (Бистрица) 1:0
1:0 Антонио Георгиев 70

Левски - ЦСКА 0:0

Лудогорец- Ботев (Вр) 6:0
1:0 Марселиньо 8, 2:0 Марселиньо 43, 3:0 Клаудиу Кешеру
57, 4:0 Абел Анисе 64, 5:0 Якуб Швиерчок 78, 6:0 Якуб
Швиерчок 82

Берое - Етър 2:0
1:0 Октавио Мантека 88, 2:0 Мартин Камбуров 90+1

Дунав (Рс)- Черно море след
                                             приключване на броя
Днес от 17 часа:
Арда (Кърджали) - Славия

Åôáåò ëèãà - 21-âè êðúã Áåðîå çàêîâà Åòúð ñ äâà ãîëà â êðàÿ
Берое стартира пролетния дял на efbet лигата, след като в мач от

21-вия кръг се наложи с 2:0 над Етър. Новото попълнение Октавио
Мантека и Мартин Камбуров бяха точни в края на мача и донесоха
успеха на тима на Димитър Димитров.

Първото полувреме Етър имаше по-чистите положения за гол.
Един път гредата спаси домакините, а след това и вратарят Душан
Перниш на три пъти се намеси при удари на гостите.

Берое промени ситуацията през второто полувреме, когато нало-
жи надмощие на терена. Тимът на Херо имаше две добри положения
в средата на втората част. Първо Крум Стоянов остана на сантимет-
ри от гола, а след това новото попълнение Октавио Мантека стреля
в гредата. Бразилецът обаче се разписа в 88-ата минута, когато с
глава засече центриране на Милен Желев отдясно. Секунди преди
последния съдийски сигнал и Мартин Камбуров вкара с глава. Така
39-годишният нападател вече има 229 гола в родния футболен елит
и се доближи на 24 от рекорда на Петър Жеков, който е голмайстор
№1 в историята на българския футболен елит с 253.ç

Снимка
Пресфото БТА


