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Австрийския канцлер Себастиан Курц
заяви в интервю за в. "Кронен цай-
тунг", че след като отмине коронакри-
зата, ЕС ще трябва да бъде подложен
на критична дискусия. "Не е допустимо
в продължение на две седмици да
бъдем оставени да се борим сами, за

Âèåíà ñðåùó ÅÑ: да освободим камион, спрян на грани-
цата с Германия, който е натоварен с
така необходимите ни и вече заплатени
предпазни маски, а същевременно да
бъдем критикувани за контрола ни на
австрийско-италианската граница",
предаде БТА. ç
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траната ни отбелязва рекор-
дно поскъпване на храна-
та в целия Европейски съ-
юз. За периода февруари
2019 - февруари 2020 г. це-
ните на дребно на почти
всички хранителни продук-
ти са скочили, като средно-
то поскъпване е с цели
7,9%, показват официални-
те данни на Европейската
комисия за цените на суро-

Ê
ризата с COVID-19 завари целия свят неподгот-
вен. Наднационалните институции като Европей-
ски съюз и НАТО заскърцаха жално гръмовно и
показаха учудваща неефективност в ангажимен-
та си за защитата на живота, здравето и препи-

Õèïîêðàòîâèÿò
âîèí

танието на хората. Начело излязоха националните дър-
жави, които поединично предприеха конкретни мерки за
спасение на своите граждани и за намаляване на щети-
те от пандемията.

В рамките на този апокалипсис, стоварил се върху
човечеството, в България се появи един положителен
герой - лекарят - генерал Венцислав Мутафчийски. На-

чалникът на Во-
енно медицинска
академия се ока-
за точният човек
на точното мяс-
то! От една стра-
на, той има ком-
петентност и
професионална
експертиза, уме-
ние и воля да
координира и
контролира из-

вънредни ситуации, но от друга - притежава качества,
които не се учат в университети и школи - той хем умее
да респектира и дисциплинира обществото (за да си
стоят хората вкъщи), хем да го успокоява, без да внуша-
ва паника и страх. Неуморно и всекидневно ген. Мутаф-
чийски демонстрира сериозно и адекватно поведение, с
ярко изразено чувство за дълг и себеотдаване и така
успява да постави хаоса под контрол, да очертае перс-
пектива и да вдъхне надежда на обществото. Комбинаци-
ята на лекар, призван от Хипократовата клетва да се
грижи живота и здравето на хората, и на военен, призван
от клетвата за защита на Отечеството, е отлична комби-
нация за изпълнение на сложната и отговорна задача,
пред която е изправен. Преминал през българската ар-
мия и реални военни мисии зад граница, през ада на
Кербала и на атентата в Сарафово, през спасяването на
войници и офицери в реални бойни условия, ръководител
на авторитетна национална институция като ВМА, той се
е запазил отзивчив, почтен, емоционален и искрен чо-
век. И честен защитник на държавността срещу спекула-
та и търгашеството в момент на криза. Обществото ежед-
невно усеща това и му се отблагодарява с доверие и
надежда!

В социалните мрежи, които са огледало и отдушник
на обществените настроения, генерал, проф. д-р Мутаф-
чийски се радва на изключителна популярност. Наред с
одобрението и положителните оценки, интернет прелива
и от доброжелателни колажи - но и в едните и в другите
водеща е искрената симпатия към него. Показателен е и
огромният личен рейтинг, който отбелязват социолозите.
Той е белег, че хората имат доверие на действията на
Щаба и са готови да спазват препоръчаните мерки и
ограничения в своя живот, с което генералът се доказва
като лидер в професионалната си дейност.

Без да има претенциите за безгрешност и истина от
последна инстанция (рядко качество за публичните фи-
гури на днешно време), Генералът с бяла престилка
съумява онлайн, без поза и себеизтъкване да поднесе
на българските граждани новините около епидемията с
нужната обективност и такт. Именно затова Щабът, кой-
то той оглавява, е и трябва да остане основното, един-
ственото звено в битката срещу епидемията на терито-
рията на Република България. Единоначалието днес не е
просто уставен принцип, а и необходимост. "Много баби
хилаво дете" е не просто поговорка, а жизненоважна
мъдрост. Нека да продължим да се доверяваме на Щаба
начело с генерал Мутафчийски, като му запазим манда-
та да довърши успешно своята отговорна мисия.

Успех, господин Генерал!
Кураж, Докторе!

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

вините и хранителните
продукти. Изпреварили сме
дори Чехия, където поскъп-
ването е с 5,8% на годиш-
на база, Румъния -  където
увеличението е с 4,3%, Ес-
тония (3,4%), Унгария
(3,2%) и Латвия (3,1%). За
последната една година ме-
сото е поскъпнало с близо
19%. Скокът при цените на
плодовете е с 11,3 на сто.

Õðàíàòà
Поскъпване има при хля-
ба, рибата и морските да-
рове, млякото, сиренето, яй-
цата, олиото и захарта.
Осезаем скок в цените на
редица хранителни продук-
ти е отбелязан у нас и за
последните две седмици, по-
казва справка на Държав-
ната комисия по стоковите
борси и тържищата, цити-
рана от bTV.
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Бившият селекционер на волейболния ни на-
ционален отбор Пламен Константинов спечели
титлата на Русия. Отборът му Локомотив (Но-
восибирск) ликува с шампионския трофей, след
като местната федерация взе решение да сложи
край на първенствата при мъжете и жените за-
ради пандемията от коронавирус.  Това автома-
тично означава, че златните медали са за лиде-
ра след края на редовния сезон Локомотив (Но-
восибирск), воден от Гибона.  Титлата е първа
за Локомотив (Новосибирск). С този голям ус-
пех 46-годишният Пламен Константинов също
влезе в историята. Той е първият български тре-
ньор с шампионска титла в едно от най-силните
първенства на света - руското. < 22

Áúëãàðñêè òðåíüîð âëåçå â èñòîðèÿòà -
ñòàíà øàìïèîí íà Ðóñèÿ

София. Заради
въведените мерки и
извънредното положение
служители на столичната
полиция предупреждават
хората да не се разхож-
дат по пешеходната
зона на бул. "Витоша". Сн
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Премиерът Бойко
Борисов ще възложи на
шефа на Национална
служба "Пожарна и ава-
рийна безопасност" Нико-
лай Николов да сформира
щаб от доброволци, които
искат да помагат за борба
с коронавируса у нас.
Това съобщи самият той
на пресконференция,
информира Вести.бг. По
думите на Борисов ще се
мобилизират и курсантите,
които не учат, за да
помагат при работата на
КПП. Вицепремиерът
Томислав Дончев ще
обсъди със сдружението
на общините как точно да
се включат желаещите да
помогнат. Най-голяма
нужда от подкрепа има
при подкрепата на лечеб-

11 ñà èçëåêóâàíèòå îò COVID-19 ó íàñ,
ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà ÂÌÀ

Ùå èìà è òðåòè ùàá
çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà

ни заведения, на социал-
ните служби и РЗИ с
контрол на карантината, и
на службите за реда
граничните пунктове и
областните пунктове. Има
все повече предложения,
постъпили в щаба, на
лица, които искат да
бъдат доброволци. Те ще
бъдат включени в дейнос-
ти, където могат да бъдат
необходими. Най-активни
са хората от големите
областни градове като
София, Пловдив и Бургас.
В България има около 3260
доброволци от 233 общини,
обучени, подготвени и
екипирани преди всичко
за действия при пожари,
защита на населението и
преодоляване на последи-
ците от бедствия и аварии.

Оперативният щаб имаме ед-
но мнение, че третата третина на
април ще бъде пикът - по и след
Великден. Зависи от мерките и
това как народът ги спазва, пре-
дупреди пред "Нова телевизия"
проф. Тодор Кантарджиев. Той
подчерта, че хората трябва да из-
лизат само за храна и лекарст-
ва.

Три са основните неща, кои-
то трябва да направим относно
диагностиката. Първото е да не
допуснем болен лекар да зара-

Êîãà ùå å ïèêúò íà
åïèäåìèÿòà ó íàñ

зява пациентите. Медицинските
кадри трябва да са здрави. Тряб-
ва да се ползват маските и об-
леклата. Всеки пациент, влизай-
ки в приемното или спешното от-
деление, както и в линейката,
трябва да си мисли, че потенци-
ално е заразен с коронавирус,
заяви още проф. Кантарджиев.

Директорът на Националния
център по заразни болести е ка-
тегоричен, че всички хора с теж-
ки двойни бронхопневмонии
трябва да бъдат изследвани.ççççç

Това са доброволци в 233
общини, ръководени от
кметовете. Те ще бъдат
разпределени по КПП-тата
и ГКПП-тата, уточни дирек-
торът на пожарна безопас-
ност и защита на населе-
нието главен комисар
Николай Николов.

Шест станаха почина-
лите от коронавирус у
нас, като последният
починал е в Кюстендил,
съобщи "Дарик радио".

Общо 331 вече са случаи-
те на коронавирус в
страната уточни начални-
кът на Оперативния щаб
ген. Венцислав Мутафчий-
ски. 122 от заболелите са
настанени в болници, 8 от
тях са интубирани. Има
изписан пациент от
"Пирогов" и един от ВМА
преди дни. 11 са излеку-
ваните от COVID-19 у нас,
съобщиха от пресцентъра
на ВМА.ççççç

Ó÷åáíàòà ãîäèíà âåðîÿòíî
ùå ïðîäúëæè äî þëè

Има вероятност учебната го-
дина да бъде удължена. Всички
трябва да се настроят, че лятото
тази година ще се учи малко по-
вече, обясни министърът на об-
разованието и науката Красимир
Вълчев пред Би Ти Ви. Най-много
ще бъдат засегнати юни месец и
малко от юли месец, допълни той.

Всички трябва да имаме наг-
ласи, че карантината ще продъл-
жи, и родителите да знаят, че юни
месец няма да ходят на почивка.
Матурите рано или късно ще бъ-
дат направени, но няма да са он-
лайн, защото учениците няма да
са в равнопоставена среда, обяс-
ни още министърът. Абитуриент-
ските балове вероятно ще са

през юли, коментира Клуб зет.бг.
Според Вълчев предложението на
директорите на училищата за от-
падане на външното оценяване
за 4-ти и 10-и клас и промени в
изпита за 7-и клас и матурите е
прибързано и неаргументирано.
Рано е да говорим за отпадане.
Ако бъдем в ситуация на невъз-
можност и юни месец, и юли про-
дължат ограничителните мерки,
ще можем да говорим за това,
обясни министърът. Според него,
ако се подходи така, трябва да
отпаднат всички изпити. Няма
достатъчно време. И предишни го-
дини сме били в подобни ситуа-
ции, но годината може да завър-
ши нормално заради резерва в
учебната година за преструкту-
риране, посочи Вълчев. В изпи-
тите няма да се включва матери-
ал, който не е преподаван. По-
скоро ще се въздържим от мате-
риала, който е преподаван дис-
танционно, няма нищо фатално
да спрем и до материала от пър-
вия срок, посочи Вълчев.ççççç

:
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Съдът решава по скайп
за мярката на
нарушител на
карантината в София
Районният съд в София
решава дали да остави за
постоянно в ареста Георги
Божков, който е задържан
за 72 часа, след като
отказал да спази правилата
за задължителна карантина,
съобщава БТА. От съда
обявиха, че заседанието ще
се провежда по скайп. Това
е първият случай на
задържан за 72 часа в
София след влизането в
сила на новите правила за
ограничаване на разпрост-
ранението на COVID-19. В
съда има специално
избрана зала, в която да
могат да бъдат осигурени
задължителните изисквания
за дистанция. Мъжът първо
отказал да спази процеду-
рата на летището в София,
след като се върнал в
България от Швеция с
полет през Франкфурт, а
след това не бил намерен в
дома му при проверка за
карантината. Досъдебното
производство е образувано
от 4-то районно управле-
ние на СДВР.
Сезирана е и РЗИ и след
като е установено, че към
момента пробата му за
коронавирус е отрицателна,
нарушителят е бил задър-
жан с прокурорско поста-
новление за 72 часа.

Спират отпуските на
полицаите в Пловдив от
днес
От понеделник спират
отпуските на полицаите в
Пловдив, за да следят за
спазването на противоепи-
демичните мерки.
Със заповед на директора
на ОДМВР-Пловдив ст.
комисар Йордан Рогачев
от 30 март се спират
отпуските на всички
служители на дирекцията.
Целият състав ще бъде
ангажиран да следи за
стриктно спазването на
противоепидемичните
мерки в града и населени-
те места в областта. На
национално ниво, комисар
Рогачев ще направи
предложение да бъде
използвана националната
система за ранно предуп-
реждение и оповестяване,
за да може по високогово-
рителите хората да бъдат
призовавани да не напус-
кат домовете си. Ограниче-
нието да се излиза без
основателна причина се
налага във връзка с
очаквания пик на заболя-
ването през следващите
две седмици. От полицията
призовават жителите на
Пловдив и областта да
напускат жилищата си
само за основни нужди:
закупуване на храна и
лекарства, грижа за
възрастни хора, по
медицински причини и
пътуване до работа.

От Българския червен кръст за-
почват нова услуга - Национален
онлайн чат, съобщиха от българс-
кия офис на световната органи-
зация, цитиран от Нюз.бг. Това е
провокирано от желанието да от-
говорят на нуждите на общество-
то в условията на извънредно по-
ложение в страната, породено от
пандемията COVID-19 и повише-
ното ниво на стрес.

На уебсайта на организацията
www.redcross.bg близо 30 специ-
алисти по психосоциална подкре-
па на БЧК, всеки ден от 10:00 до

Á×Ê çàïî÷âà íàöèîíàëåí îíëàéí
÷àò çà ïñèõîñîöèàëíà ïîìîù

12:00 ч., от 15:00 до 17:00 ч. и
от 20:00 до 22:00 ч. ще предос-
тавят безплатна и конфиденциал-
на подкрепа на хората, които са
вкъщи, и изпитват затруднения
при справянето с настоящата об-
становка и които ще имат въз-
можност да споделят своите при-
теснения и безпокойство.

Всеки, който има нужда от
подкрепа, може да пише в чата
във всеки един момент, а еки-
път, предоставящ услугата, ще от-
говаря в рамките на посочените
часове.ççççç
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"Затварянето на парла-
мента е отмяна на парла-
ментарната република.
Това означава безконт-
ролна власт на правителс-
твото, замитане на следи,
безконтролно харчене на
пари, тоест залог за
корупция или за злоупот-
реби. В извънредно поло-
жение трябва да работим,
защото се налагат спешни
промени в закони, които
касаят ежедневни  проб-
леми", заяви председате-
лят на БСП Корнелия
Нинова пред "Нова теле-
визия". Тя припомни, че и
по време на войните в
България парламентът не
е спирал да действа.

"Идвам от среща с
експерти в туристическия
бранш. Те казват - спешно
трябва да поправите
закона, защото ваучерите,
които предлага министър
Ангелкова, за това, че
туроператорите са плати-
ли, а клиентите искат да
им се върнат парите, няма
как да се случи, ако не се
промени Законът за
туризма", коментира
Нинова. Тя добави, че от
левицата са имали среща
и  с болници, които  зара-
ди ограниченията да
лекуват пациенти и да
правят планови операции
сега нямат плащане по
клинични пътеки и средст-
ва да платят заплати:
"Категорични са, че тряб-
ва да се  промени начи-
нът на плащане - това
става  в парламента".

Тя информира, че БСП
е започнала срещи с
различни браншови орга-
низации за проблемите,
които възникват в различ-
ни сектори, за да  чуят
предложенията им: "Ще
изготвим цял пакет с
необходимите промени и
ще го внесем като комп-
лекс от мерки".

"Хората срещат затруд-
нения при намирането на
дезинфектанти и маски,

Ìåðêèòå íà êàáèíåòà íå
ïîìàãàò íà ìàëêèÿ è ñðåäíèÿ
áèçíåñ, çàÿâè ëèäåðêàòà íà
ñîöèàëèñòèòå Êîðíåëèÿ Íèíîâà

ÁÑÏ: Ñåçèðàìå Êîíñòèòóöèîííèÿ
ñúä çà ñëåäåíåòî íà òåëåôîíèòå
áåç ñúäåáíî ðàçðåøåíèå

Íà òîçè äåí

Събития
” 240 г. пр.н.е. - Описано е
първото наблюдение на
Халеевата комета.
” 1842 г. - Доктор Кроу-
фърд Лонг използва за първи
път анестезия при извършва-
не на хирургична операция.
” 1858 г. - Хаймън Липман
патентова молив с прикрепе-
на към него канцеларска
гума.
” 1867 г. - Основана е
Австро-Унгария в резултат на
реформата на Австрийската
империя.
” 1914 г. - В Англия
стачкуват 100 000 йоркшир-
ски миньори.
” 1944 г. - Втората светов-
на война: Англо-американс-
ката авиация бомбардира
София, Враца, Лом и
Фердинанд (дн. Монтана). В
операцията участват 600
самолета.
” 1981 г. - При покушение
във Вашингтон американски-
ят президент Роналд Рейгън
е ранен в гърдите от 25-
годишния Джон Хинкли.
Родени
” 1746 г. - Франсиско Гоя,
испански художник
” 1853 г. - Винсент ван Гог,
холандски художник
” 1879 г. - Ст. Л. Костов,
български писател и драма-
тург
” 1926 г. - Ингвар Кампрад,
шведски предприемач
” 1927 г. - Иван Радоев,
български писател
” 1933 г. - Борис Карадим-
чев, български композитор
” 1937 г. - Уорън Бийти,
американски актьор и
режисьор
” 1945 г. - Ерик Клептън,
британски китарист
” 1968 г. - Селин Дион,
канадска певица
Починали
” 1912 г. - Карл Май,
германски писател
” 1986 г. - Джеймс Кагни,
американски актьор
” 2002 г. - Елизабет Боуз-
Лайън, бивша кралицата-
майка на Великобритания
” 2005 г. - Емил Димитров,
български естраден певец

:

можем да бъдем част от
това. Някои от тези реше-
ния  вече започнаха да
дават отрицателен ефект",
каза тя.

Лидерът на БСП обяс-
ни, че някои от мерките
на управляващите за
справяне с кризата са
неефективни, като напри-
мер решението да се
плаща 60% от държавата
и 40% от работодателя.
"Днес на срещата ни с
представители на малкия
семеен бизнес в туризма
ни казаха -  ние сме
затворили, нямаме 1
изкаран лев през послед-
ните седмици, как да
поемем тези 40%, че да
платим отделно и осигу-
ровки?", отбеляза предсе-
дателят на БСП.

Нинова посочи, че в
механизма за 500-те млн.
лв., отпуснати от Българс-
ката банка за развитие,
няма никаква яснота и е
невъзможно малкият и
средният бизнес да стиг-
нат до тези пари: "Отново
ще отидат там, където
отиват в последните
години - в големите фир-
ми, в олигарсите". Тя
подчерта, че думите на
премиера, че държавата
осигурява 4.5 млрд. не са
верни, защото средствата

са се  оказали под 2 млрд.
"Относно кредитите,

които предлага държавата
- доста хора казват, че не
биха ги взели, защото са
без работа, имат сметки
за плащане, доста от тях
имат и други кредити и не
биха се натоварили и с
този кредит", каза лидерът
на БСП.

 "По Закона за дейст-
вията в извънредно поло-
жение, който управлява-
щите приеха, ще внесем в
Конституционния съд
жалба срещу текст за
проследяване на клетките
на телефоните без съдеб-
но решение", заяви Корне-
лия Нинова.

"Правителството трябва
да излезе и да каже какво
е финансовото състояние
на държавата, има ли 1.5
млрд. излишък или сме на
3.5 млрд. дефицит.

Правителството трябва
да излезе и да каже какви
приоритети за отпуснатите
пари за справяне с криза-
та се поставят на първо
място. Мястото на този
сериозен разговор е в
парламента.

Парламентът дори не е
информиран. Това е поред-
ният пирон в ковчега на
парламентаризма", завър-
ши Корнелия Нинова.ç

Ïîçäðàâÿâàì êìåòîâåòå, êîèòî âúâåæäàò ñîöèàëíè ìåðêè
"Днес разговарях с кметове на БСП. Поздравявам ги за социалните и икономически мерки,

които предприемат. Това, което предложихме на национално равнище и беше отхвърлено от
управляващите, нашите кметове го прилагат на местно. В някои общини за срока на извънредно-
то положение се замразява плащането на такса смет. Замразява се плащането на наем на
общински помещения от дребни търговци и малък и среден бизнес. Това е отговорна позиция на
добри стопани. Но защо в решенията на правителството няма нито една мярка, насочена в
помощ на общините? Много от тях поддържат и общински болници с оскъдни бюджети. Настоя-
ваме управляващите да обявят мерки в подкрепа на българските общини." Това написа председа-
телят на БСП Корнелия Нинова във Фейсбук.

една  маска стига 10 лв.
на пазара. Държавният
резерв се съхранява
точно за това - в такъв
момент да освободиш
стоки, като поръчаш и
дойдат нови - ще го
попълниш,  но загубиха 15
дни. Никой не коментира
Държавния резерв като
лост за въздействие на
пазара. Когато има липса
на дадена стока, се появя-
ва спекулата. Един от
начините да се бориш с
нея е да има стоки на
пазара. В такива случаи
се интервенира на пазара
със стоки от Държавния
резерв. В този момент
липсите изчезват, цените
се регулират чрез паза-
рен механизъм" каза
лидерът на БСП.

Запитана за подкрепа-
та на БСП за въвеждането
на извънредно положение,
Нинова отговори, че това
е било задължително,
обективно решение, знак
на разум  от една нацио-
нално отговорна партия.
Тя добави, че по предло-
жение на левицата то се е
въвело с  ограничение за
един месец. "Но оттам
нататък настъпи  хаос,
взеха се толкова   нера-
зумни и взаимноизключ-
ващи се решения. Ние не

В селата няма COVID-19, това
е градска болест. Така е било и с
холерата, казва в предаването
"Ничия земя" по "Нова телевизия"
историкът проф. Андрей Пантев.
Той разсъждава за епидемиите в
човешкия свят - от времето, ко-
гато са приемани за бич божии,
до момента, в който светът ин-
вестира милиарди.

Глобализацията няма само по-
зитивни и прекрасни черти, об-
ръща внимание професорът. "То-
ва е жестоката същност на капи-
тализма, защото капитализмът не
е само хуманен, той не е и либе-

Ïðîôåñîð Àíäðåé Ïàíòåâ: Ñëó÷âà ñå êðàõúò íà èäåÿòà çà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò
рален. Това е крахът на идеята за
Европейската общност. Какво нап-
рави Европейската общност за та-
зи криза", продължава Пантев.

Запитан случва ли нещо нео-
бичайно, Пантев казва - едва ли.
"Има една теория, че благодаре-
ние на чумата се е развил мо-
дерният свят и новите хора. За-
щото половината аристокрация
умряла, а другата половина -
обедняла. Няма да стане кой знае
какво - ще остане само благо-
родството и омерзението - спе-
кулантите и рицарите. Това ще ос-
тане като един леко лош, но поу-

чителен случай."
"Чумата в Европа до 1720 г.

се е случвала на 20 години. Това
се е приемало като божие нака-
зание. Винаги е имало суеверни,
но и реалистични обяснения за
причините - плъхове, лоша хиги-
ена, пренаселение", добавя той.

И изтъква, че в последните де-
сет хиляди години човечеството е
напреднало технологично, но не се
е изменило много. "Гледаме в небе-
то и казваме: "Господи, не ни давй
това, което се случва с другите!"

"Но ако не бяха тези медийни
средства, едва ли щеше да има

толкова голяма паника", убеден е
историкът.

Запитан дали вирусът не е из-
кочил от някоя лаборатория, Анд-
рей Пантев казва с усмивка, че
не е изключено.

"Ако имаше уроци на истори-
ята, нямаше да има войни, бед-
ност и бандитизъм. Тъжно е, че
някой хора несправедливо ги
връхлетяват изпитания, които не
заслужават", посочва още той.

"Мисля, че ще се справим. Ще
се отървем с нещо по-малко от
другите. Колективното поведение
на българите отначало беше ле-

комислено, сега е паникьорско, а
трябва да е някъде по средата.
Но такива са нашите амплитуди -
политически, дори културни. Вижте
какво беше отношението ни към
бежанците.

При нас има едно взаимно, а
после пренебрежително отноше-
ние. Ние сме раболепни към сил-
ните. Гледам тези патриотични
предавания - как всички, с които
сме воювали, са били лоши, а ние
- благородни. Но уви, на нас дър-
жавата ни е длъжна, а не ние на
нея", посочва проф. Андрей Пан-
тев.ç
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541 ïñåâäîôåðìåðè èçìàìèëè äúðæàâàòà
ñ 14 ìëí. ëåâà
Äåêëàðèðàëè, ÷å îáðàáîòâàò 11 000 äåêàðà
ñúñ çåëåí÷óöè, íî èíñïåêöèèòå íà ìÿñòî íå
îòêðèëè íèêàêâè ñëåäè îò òåçè êóëòóðè

Горе-долу по това време
всяка година производите-
лите на плодове и зеленчу-
ци получават своето обвър-
зано подпомагане. За Кам-
пания 2019 то вече е факт, а
с него дойдоха и сравнени-
ята на ставки спрямо мина-
лата година и между отдел-
ните схеми за подпомагане.
Идеята на промените в На-
редба 3 от миналата година
беше културите с по-висока
себестойност да получават
по-голяма обвързана подк-
репа. Но какво се получи?
Много земеделци смятат, че
групирането се прави по аб-
солютно грешен модел. Един
от тях е Адриан Николов,
който отглежда 4 зеленчуко-
ви култури и добре познава
тяхната себестойност. "Доня-
къде съм съгласен да отде-
лят пипера в отделна група,

България предлага Европейската ко-
мисия да предостави възможност на дър-
жавите-членки на Европейския съюз
доброволно да прилагат хоризонтална
извънредна мярка "COVID-19" във всяка
от програмите си за подкрепа на уязви-
мите фермери и преработватели, става
ясно от официално писмо на страната,
изпратено до изпълнителния орган на
общността и цитирано от дирекция
"Връзки с обществеността и протокол"
в министерството на земеделието, хра-
ните и горите.

От ведомството припомнят, че на про-
ведения през тази седмица съвет на ми-
нистрите на земеделието на държавите
- членки на ЕС, нашият министър на зе-
меделието, храните и горите Десислава
Танева запозна колегите си с предло-
женията на България. Те предвиждат ме-
ханизмът "COVID-19" да функционира на
национално ниво, като всяка държава-
членка да има възможност да използва
недоговорираните средства по програ-
мите си за стабилизиране на секторите
селско стопанство и хранително-вкусо-
ва промишленост. За същата цел се
предвижда да бъдат използвани недо-
говорирани средства от Програмата за

Руското земеделско ми-
нистерство предлага да се
въведе квота за износ на
зърно, в размер на 7 млн.
тона за второто тримесе-
чие на годината, съобща-
ва Ройтерс. Предстои ре-
шението да бъде гласува-
но от правителството.
Страната е най-големият
световен износител на
пшеница. Ако мярката бъ-
де продължена и след ап-
рил-юни, каквито опасения

тъй като себестойността му
е висока. Но да сравниш от-
глеждането на картофи и лук
с това на корнишони, крас-
тавици и домати е неадек-
ватно решение. В момента
имаме еднаква субсидия на
култури, които трябваше да
бъдат с разлика поне 30-40
лв./дка. Разходите са раз-
лични, а получаваме една и
съща ставка", недоумява Ни-
колов.

Според неговите изчисле-
ния всяка година има едни
40 хил. дка, които скачат от
култура в култура. "Тази го-
дина повечето заявени дека-
ри с краставици и домати
дойдоха от картофите. За
2018 г. картофите бяха 80 хил.
дка, после станаха 120 хил.
дка, а тази година пак са 80
хил. дка. Тези 40 хил. дка, ко-
ито миналата година напра-

виха измамата при картофи-
те, се прехвърлиха на крас-
тавици и полски домати", ка-
тегоричен е младият произ-
водител.

Факт е, че ресорното ми-
нистерство и ДФЗ засилиха
масираните проверки на
място, в резултат на което
разкриха фрапиращи нару-
шения. Оказа се, че 541 фер-
мери са декларирали общо
11 хил. декара със зеленчу-
ци, но инспекциите на мяс-
то не са открили никакви
следи от тези култури. Стой-
ността на измамата се из-
числява на около 14 млн. лв.
Особено очевиден е интере-

сът към дългоплодните крас-
тавици. Официалната статис-
тика на Агроминистерството
сочи, че за 2018 г. има очер-
тани 2000 дка с тази култу-
ра. Година по-късно площи-
те са вече 12 000 ха. "Даже
няма нужда от ДФЗ да хо-
дят да проверява други, тук
е най-голямата измама. То-
ва са 10 хил. дка отгоре. И
това не го правят малки зе-
меделци. Това може да си
го позволи голям играч. Мал-
ките производители с по 300
дка няма как да правят схе-
ма", категоричен е Николов.
"Дайте да ги видим кои са
тези хора, които пият от

кръвчицата на нас, корект-
ните фермери.", казва зелен-
чукопроизводителят.

Наред с краставиците,
доматите полско производ-
ство са още една от култу-
рите, които са с най-висок
процент на неустановеност
при проверките на място.
Резултатът от тях сочи над
11 хил. дка площи, заявени
по схемите за обвързано
подпомагане, върху които не
е намерен нито един зелен-
чук. Схеми за злоупотреби
се правят също при лука и
картофите. Най-много нару-
шители са констатирани в
областите Хасково, Пловдив,
Пазарджик и Плевен, обяс-
ни още през октомври ше-
фът на ДФЗ Васил Грудев.

Коректните производите-
ли като Николов обаче се чу-
дят защо никой не обявява
кои са тези нарушители. Той
подчерта, че проверките на
място дават резултат, но и
има още какво да се желае
особено при култури, чиято
себестойността е ниска и
има възможност за злоупот-
реба, пише Екатерина АРСЕ-
НОВА от Агри.БГ.

Ïðåäëàãàìå íà ÅÊ ñïåöèàëíà ìÿðêà çà êîðîíàâèðóñà â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî
Áþäæåòúò äà ñå ôîðìèðà îò
íåäîãîâîðèðàíèòå ñðåäñòâà
ïî ðåñîðíèòå ïðîãðàìè

димост и преди одобряване на нотифи-
кацията.

Второто направление предвижда ком-
пенсаторна мярка за извършен разходи
за съхранение на продукцията, за ком-
пенсиране на намалените количества и
спада в цените на произведени стоки,
за ограничения при реализацията на про-
дукцията и ограничения в пазара, както
и за спиране на дейност. България при-
зовава и за осигуряването на гъвкавост
за програмиране и одобряване на ком-
пенсаторната мярка, за да може в най-
спешен порядък да се предостави необ-
ходимата подкрепа.

Държавата предлага още да има и ком-
пенсаторна мярка за земеделски стопа-
ни, преработватели или оператори в ло-
гистичния сегмент. Целта е бързо реали-
зиране на пазара на произведени пло-
дове, зеленчуци, земеделски стоки, риб-
ни продукти и храни.  По този начин ще
се подкрепят малките производители, ка-
то тяхната продукция ще бъде изкупена
и реализирана на пазара. Друго предло-
жение включва инвестиционна мярка в
няколко направления - инвестиции в тех-
ника за преработка, складиране, консер-
виране на бързо развалящи се продукти
и активи за съхранение на продукция.

Освен механизма "COVID-19" Бълга-
рия предлага да се разработи и спешна
мярка за справяне с кризисната ситуа-
ция чрез предоставяне на целева финан-

сова помощ от бюджета на Общата ор-
ганизация на пазарите. За всяка страна
може да бъдат определени финансови па-
кети на база продукцията в засегнатите
сектори в растениевъдството (плодове и
зеленчуци) и на база популацията на жи-
вотните от най-засегнатите сектори. По
този начин всяка държава - членка на
ЕС, да получи еднократна помощ под фор-
мата на безвъзмездни средства, за да
подпомогне производителите си в най-
засегнатите сектори.

В писмото България предлага още пре-
ходната национална помощ да бъде адап-
тирана, като останат ограниченията един-
ствено в секторен план. Именно така на
фона на пандемията в цяла Европа ще
се осигури гъвкавост и създаване на въз-
можност за различни модулации при кри-
териите за допустимост, референтната да-
та и при запазване на секторите.

България счита, че предложените от
ЕК мерки във връзка с новоприетата Вре-
менна рамка за държавна помощ и из-
менението на таваните за общата наци-
онална помощ са неприложими за стра-
ната ни предвид настъпилите обстоятел-
ства и ефекта за икономиката ни, както
и невъзможността да бъдат осигурени до-
пълнтелни национални средства. У нас
извънредното положение беше въведено
в началото на март и съпроводено със
затваряне на много обекти, изтъкват от
МЗХГ.

развитие на селските райони 2014-2020,
Програмата за морско дело и рибарст-
во 2014-2020 и Националната програ-
ма за подпомагане на лозаро-винарс-
кия сектор 2019-2023 г.

Предложенията са в няколко направ-
ления. Първото от тях е да има компен-
саторна мярка за извършени разходи за
превенция от пандемията за осигурява-
не на дезинфектанти, маски, защитни об-
лекла, разходи за дигитализация за осъ-
ществяване на дистанционна работа. По
този начин ще се защитят работниците и
нормалното функциониране на работата
през стопанската година. С оглед дина-
миката на развитие на пандемията след-
ва да се осигури възможност всяка дър-
жава членка да реагира веднага и да има
възможност да изплати компенсаторно-
то плащане при възникване на необхо-

Ðóñèÿ îãðàíè÷àâà èçíîñà íà çúðíî?
Ðåäèöà ñòðàíè ïðåìèíàõà êúì çàáðàíè çà èçíîñ
íà îñíîâíè çåìåäåëñêè ïðîäóêòè, çà äà îñèãóðÿò
âúòðåøíàòà ïðîäîâîëñòâåíà ñèãóðíîñò

се породиха сред търгов-
ците, това ще застраши
продоволствената сигур-
ност на държавите, нетни
вносители на зърнената
култура. За момента тя не
изглежда чак толкова при-
теснителна, защо 7 млн. то-
на е близо до количество-
то, което се очакваше Ру-
сия да реализира на вън-
шните пазари за този пе-
риод. Тревогата е породе-
на от очакванията за пос-

ледващо затягане на екс-
порта.

Русия обмисля въвежда-
нето на квотата за износ
поради притеснения, че
епидемията от коронавирус
COVID-19 може да доведе
до недостиг на храни на
вътрешния пазар. Ако бъ-
де приложена, тя ще важи
за пшеница, царевица,
ръж, ечемик. Цената на
пшеницата на вътрешния
пазар расте от няколко ме-

сеца, а спадът в курса на
рублата направи стоката
по-привлекателна за чуж-
дестранните купувачи. За
първите три седмици на
март експортът на зърно от
страната е скочил с 35%
спрямо същия период на
миналата година.

Русия е изнесла 25,2
млн. т зърно за периода
юли-декември 2019 г. От на-
чалото на тази година до
края на март реализирано-
то количество на външни-
те пазари възлиза на
7 млн. т. Вследствие на но-
вината за обмисляните кво-
ти за износ фючърсите на
пшеницата на борсата в
Париж добавиха 1,8% към
възходящия си тренд.

Казахстан, който е един

от най-големите производи-
тели на пшенично брашно,
вече е въвел забрана за из-
носа му според "Блумбърг".
Страната е наложила и ог-
раничения за експорта на
елда, лук, моркови, карто-
фи и други зеленчуци.

Виетнам, третият в све-
та износител на ориз, вре-
менно наложи забрана за
договаряне на сделки за
експорт на ориз.
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цените на плодовете е с
11,3 на сто. Поскъпване
има при хляба, рибата и
морските дарове, млякото,
сиренето, яйцата, олиото и
захарта.

В съседна Гърция обаче
цените са паднали с 4,1%
на годишна база, поевти-
няване отчитат в Ирлан-
дия, Италия, Кипър, Порту-
галия и Финландия,пише
сайтът Агроновините.

Осезаем скок в цените
на редица хранителни
продукти е отбелязан у
нас за последните две
седмици, показва справка
на Държавната комисия по
стоковите борси и тържи-
щата, цитирана от bTV.От
16 март от този петък
доматите от 2, 25 лв. за
килограм вече струват 2,
83 лв.,картофи - от 0,89 ст.
вече са 1,24 лв.,лимоните-
от 2,44 лв. се вдигнаха на
3,35 лв.

При основните храни-
телни стоки промяна в
цените се наблюдава при
захарта, скумрията и
свинското,като последното
е поскъпнало със 70 ст. за
килограм.

Търговци отбелязват,че
истерията от презапасява-
нето е отминала, но цени-

Âëàñòòà ïðèçíà: Çàðàçàòà ìîæå äà å êàòàñòðîôàëíà çà èêîíîìèêàòà íè

Çà ãîäèíà öåíèòå íà äðåáíî íà
ïî÷òè âñè÷êè ïðîäóêòè ñêî÷èëè
ñ öåëè 7,9%, îò÷åòå ÅÑ

те остават завишени при
месните продукти, консер-
вите,както и на основните
продукти като олио, масло,
ориз и макарони. Цената
на брашното пък се е
увеличила с около 10%.
Някои от клиентите не
гледат цените, а пазаруват
каквото им е необходимо
дори да има увеличение. В
зеленчуковите магазини
най-търсени са лимоните и
джинджифилът. Цените им
са скочили с над 50 % за
две седмици, отчитат
търговци. Други клиенти на
магазините смятат, че
цените на някои от продук-
тите са спекулативни.
Според търговците цените
в магазините се повиша-
ват по веригата заради
скока на борсите и при
вносителите.

На Софийската стокова
борса цената на хранител-
ните стоки върви надолу.
Това обяви пред БНТ
Васил Симов, изпълните-
лен директор на Софийс-
ката стокова борса. Сред

Съществуват възможни сцена-
рии от умерена рецесия до "ка-
тастрофални" последици за бъл-
гарската икономика,  заяви ви-
цепремиерът на България Томис-
лав Дончев пред БНР, позовавай-
ки се на различните икономичес-
ки прогнози. Той подчерта въз-
можността на страната ни да ге-
нерира допълнителен дълг, с кой-
то да помогне на икономиката си
за справяне с кризата около раз-
пространението на коронавиру-
са. "Бъдещето ще покаже в ка-
къв размер. Имаме буфер, който
можем да ползваме засега. До-
сега сме препрограмирали 600
млн. лева, а при нужда имаме
възможност да реагираме с още

България отбелязва
рекордно поскъпване на
храните в целия Европейс-
ки съюз в периода февруа-
ри 2019 - февруари 2020 г.
Цените на дребно на почти
всички хранителни продук-
ти са скочили, като сред-
ното поскъпване е с цели
7,9%, показват официални-
те данни на Европейската
комисия за цените на
суровините и хранителните
продукти. От всички
страни членки страната ни
е с най-голям среден скок
в цените на храната.
Изпреварваме Чехия,
където поскъпването е с
5,8% на годишна база,
Румъния, където увеличе-
нието е с 4,3%, Естония
(3,4%), Унгария (3,2%) и
Латвия (3,1%). В развити
пазарни икономики като
тази на Германия и Фран-
ция годишното поскъпване
на храните е едва 1,2 на
сто и съответно 1,1 на сто.

За последната една
година месото е поскъпна-
ло с близо 19%, като
вероятната причина за
това е принудителното
евтаназиране на хиляди
прасета заради епидемия-
та от африканска чума по
свинете. Скокът при

ÊÐÈÁ: Äúðæàâíà
ïîìîù çà âñè÷êè
ôèðìè ñúñ çàãóáè
îò íàä 25%

Бизнесът настоява за дър-
жавна финансова помощ за
всички фирми, които понесат
загуби от над 25% заради кри-
зата покрай битката с COVID-
19. Това предложение е било
включено в проекта, обсъждан
на Съвета за тристранно сът-
рудничество през отминалата
събота, обяви вчера в ефира
на "Събуди се" изпълнителният
директор на КРИБ Евгений Ива-
нов. Той бе категоричен, че е
неработещо първоначалното
предложение за това държа-
вата да плаща 60%, а работо-
дателите - 40 на сто от запла-
тите на служителите в затруд-
нените компании. "Съотноше-
нието 60:40 работи за голе-
мите компании, защото те имат
ликвидност и могат да запъл-
нят дупката, която се получа-
ва. Малките и средните пред-
приятия обаче не могат", по-
ясни Иванов.

"Вчера ни беше представен
проект, който по обхват е въз-
можно най-големият. Там има
първа група - от компании, ко-
ито, без да доказват нищо,
имат право да бъдат включени
в мярката. Това са фирмите,
затворени със заповед на ми-
нистъра. Има и списък на най-
засегнатите сектори. Втората
група са абсолютно всички
компании, които отговарят на
два критерия - един основен и
един допълнителен. Това е мо-
ментът, който ние подкрепих-
ме в края на заседанието на
Тристранния съвет, защото на-
шите предложения бяха прие-
ти. Става дума за прага от 25%,
който беше предложен от дър-
жавата, т.е. когато имаме спад
на нетните приходи от продаж-
би над 25 на сто, фирмите се
включват към широкия списък
и имат право да получават
средства по тази мярка", по-
ясни Иванов.

Според бизнеса законът се
нуждае от промени не само за-
ради създалата се в момента
кризисна ситуация. "Законът
трябва да бъде променен по
много други причини. В опит
да се помогне на бизнеса да
не плаща лихви на държавата
и на банките, беше приет текст,
който позволява на всеки да
не плаща на всеки. Така се по-
лучава едно царство на длъж-
ника, който без да доказва как-
вото и да било, спира да пла-
ща и не дължи никакви нака-
зателни лихви", поясни още из-
пълнителният директор на
КРИБ. ç

Ä. Áîáåâà: Áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà ìîæå äà
ñå ñâèå ñ 5-6% ïðåç âòîðîòî òðèìåñå÷èå

Българската икономика най-ве-
роятно ще се свие през второто
тримесечие с 5-6%, като пробле-
мът е, че този процес на спадове
ще продължи и през следващите
месеци, заяви икономистът Дани-
ела Бобева в интервю пред БНР.
Тя очаква икономиката на стра-
ната да се свие малко под нулата
или около нулата през първото
тримесечие на годината. Въпреки
настъпилата криза според Бобе-
ва не може да се очаква свиване
по-голямо от 5-6% от момента на
възстановяване на икономиката.

около 500 млн. лева, без да пре-
дизвикваме щети", изтъкна Дон-
чев.

По неговите думи правителс-
твото е отговорно, когато разп-
ределя парите на българските
граждани, да го прави отговор-
но. Схемата за подпомагане е 60
на 40, подчерта още вицепреми-
ерът. "Държавата не може да вле-
зе във всяка брънка на иконо-
миката и да плати. Схемата, коя-
то предлагаме, ще работи, тя е
алтернатива на това работода-
телят да освободи работниците.
Това е стимул работодателите да
съхранят работниците си и след
края на кризата те да започнат
да работят на пълни обороти.

Мислим за работодателя, но най-
вече за работника", изтъкна Дон-
чев. Текстът предстои да бъде раз-
работен детайлно и този поне-
делник може да бъде гласуван
от Министерски съвет.

Българското правителство
следи постоянно мерките, нала-
гани от другите държави и черпи
примери от тях. "За разлика от
други държави ние нямаме въз-
можност да печатаме пари и не
сме в еврозоната, за да се пол-
зваме с по-силна външна подк-
репа", изтъкна вицепремиерът.

Разходите по мерките може
да достигне един милиард лева
на първия етап, посочи още той.
"Не може да се прогнозира точ-

но колко дълго ще продължи та-
зи криза, но щетите върху ико-
номиката няма да се изчерпят с
щетите по време на карантина-
та. Те ще са по-големи, след ка-
то тя премине, затова трябва да
бъдем внимателни. Липсва отго-
вор на основния въпрос- колко
време ще се задържи тази ситу-
ация. Може да допуснем, че ще
е три месеца, по аналог с Китай,
но нямаме гаранции, че това ще
е така", заяви Дончев. Той доба-
ви, че автоматична подкрепа от
държавата ще получи бизнесът,
който страда от въведените ог-
раничения по време на каранти-
ната - ресторанти, заведения, ус-
луги.ç

Ðåêîðäíî ïîñêúïâàíå íà õðàíàòà ó íàñ

поевтиняващите той изре-
ди пшеницата, царевицата,
слънчогледа, а също и
брашното. Задържа се
цената на млечните про-
дукти - кашкавал, сирене.
Яйцата запазват цената
си. Има поскъпване при
месото и цитрусовите
плодове, посочи той.

"Няма да се учудя, ако
при някои хранителни
стоки се забележи по-
продължително намалява-
не на цените, тъй като съм
свидетел на едно презапа-
сяване на населението,
купуваха се много големи
количества хранителни
продукти, аз съм убеден,
че те не могат да бъдат
изконсумирани за една
седмица и в следващата
седмица покупателната
активност ще намалее",
прогнозира той. Обясни,
че когато намалее силата
на покупателите, търговци-
те при всички положения
ще се опитат да намалят
цената, за да продадат
останалите продукти. ç

"Най-важното, което България
трябва да направи, е предвиде-
ните мерки за стимулиране да бъ-
дат с много облекчени процедури
и да се наложат навременно. Вся-
ко забавяне ще доведе до нее-
фективност и разпиляване на пуб-
личния ресурс", заяви Бобева, ка-
то добави: "Трябва да има проз-
рачност, да се направи публичен
регистър, където да е достъпна ин-
формацията за това колко средс-
тва е получила всяка една ком-
пания у нас".

По нейните думи България доб-

ре се е представила и по отно-
шение на мерките за финансовия
сектор. Българска народна банка
успя да излезе доста рано с един
добър пакет от мерки за банките.
За съжаление Комисията за фи-
нансов надзор (КФН) закъснява,
подчерта Бобева.

Това, което ще се случи е, че
ще имаме повече българска ико-
номика, тъй като вносът ще се
понижи. Именно българските ра-
ботещи ще извадят страната от
кризата, изтъкна икономистът. За
разлика от хората, икономиката

не умират. Всичко зависи от това
как ще реагират стопанските су-
бекти, бизнесът, в тази ситуация,
коментира още Бобева. Според
нея институциите имат достатъч-
но капацитет, за да анализират и
предвиждат различни сценарии за
излизане от кризата. Фондът за
безработица в България е на де-
фицит и трудно ще може да пое-
ме лицата, които сега останат без
работа заради кризата, която осо-
бено силно ще засегне малките
фирми, предупреди още иконо-
мистът. ç
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Ñèñòåìàòà ñå ñðóòâà.
Ïðåä î÷èòå íè!

Åïèäåìèÿòà
íà îñíîâíèòå
ñòðóêòóðî-
îáðàçóâàùè
åëåìåíòè íà
Ñèñòåìàòà
ñå ïðåâðúùà
â ïàíäåìèÿ.
Îáõâàùà öåëèÿ
ñâÿò. Ïî
êàíàëèòå íà
ãëîáàëèçàöèÿòà
ñà çàðàçåíè
âñè÷êè ôèëèàëè
íà Ñèñòåìàòà
ïî ñâåòà.
COVID-19 èçèãðà
ñàìî ðîëÿòà íà
êàòàëèçàòîð

За да се стигне днес до
комунистическия извод, че
глобалният либерализъм
може да бъде спасен само
през парадоксално изпол-
зване на държавата, на
публичните субсидии и на
национализациите. Днес в
епохата на неолиберализ-
ма, който по дефиниция
възпява всякакъв вид сво-
боди, полицейските устои
на държавите се укрепват
с нови информационни тех-
нологии, медийни манипу-
лации и постижения на из-
куствения интелект. Това ще
доведе до повече ограни-
чения на свободата и аб-
солютен контрол върху жи-
вота на хората.

Китай преодоля криза-
та COVID-19 с много жерт-
ви, които доста малко дър-
жави са склонни да нап-
равят, без да предизвикат
имплозия в рамките на дър-
жавните си граници. Под-
небесната като древна дър-
жава прие първия тежък
удар, който й нанесе хиб-
ридната война, включваща
биологични и химични но-
сители. Знаменателно е, че
Китай незабавно след ка-
то се окопити, контраата-
кува с философия, която
противоречи абсолютно на
тази на Системата.

По пътя на своите "поя-
си и пътища" китайците се
опитват да демонстрират
на целия свят своята соли-
дарност и взаимопомощ.
Когато в света все още
продължава икономическо-
то разграбване в полза на
Империята на залязващо-
то слънце (Системата).
Символиката е много впе-
чатляваща. Поднебесната
изпращат пределно ясно
послание на елитите на
"дълбоката държава". В бъ-
деще нищо няма да бъде
така както беше досега. Пу-
тин от своя страна послед-
ните години постоянно из-
праща подобни сигнали
към Системата.

Наблюдаваме залеза на
Стария свят, който си
отива безвъзвратно.

Новият ред, обявен от
баща и син Буш през 1989
г. и 1992 г., е напълно обез-
личен. При това без Китай
и Русия да прибягват към
глобална остра конфронта-
ция, която да доведе до
кървави войни с тежки пос-
ледици за цялата планета.
След 2011 г. Кремъл нап-
рави всичко възможно да
избегне военна ескалация
в множество чувствителни
точки.

Китай благоразумно от-
стъпи след всички прово-
кации срещу него в Китай-
ско море, Корейския полу-
остров, Тибет, Синдзян и

Пандемията е само катаст-
рофален резултат от либе-
ралната глобализация. Кри-
зата в Системата не бе по-
родена от сегашната пан-
демия. Тя бълбука още от
2015-2016 г. в САЩ. Изкрис-
тализира с избирането на
Тръмп за президент.

През ноември 2020 го-
дина на президентските
избори в Америка вероят-
но ще наблюдаваме една
от последните "кървави"
битки за оцеляване на
Системата. Тази битка ще
се загуби с гръм и трясък
от Системата. Тя разчита
да бъде защитена от Джо
Байдън, който е олицетво-
рение на безотговорната
геронтокрация, на лицеме-
рието по отношение на
"ценностите" на Демокра-
тическата партия, на без-
срамната корупция, на по-
ведението тип "мачо" с
постоянно хилещи се
снежнобели изкуствени зъ-
би. Менте от всякъде.

Епидемията на основни-
те структурообразуващи
елементи на Системата се
превръща в пандемия. Обх-
ваща целия свят. По кана-
лите на глобализацията са
заразени всички филиали на
Системата по света. COVID-
19 изигра само ролята на
катализатор. Нещо като съ-
пътстващо заболяване на
скоростно овехтяващата и
вече изнемогваща Система.
Която е поставена на рес-
пираторен апарат като теж-
ко болен от коронавирус в
своя терминален стадий.

Днес особено значение
за оцеляването на света
придобива осмислянето на
афоризма на Блез Паскал:
"Ние безгрижно тичаме към
пропастта, изпречили нещо
пред себе си, за да не я
виждаме".

Боян ЧУКОВ

От infacto.bg
(Заглавието е

 на ЗЕМЯ)

съвсем наскоро в Хонконг.
Можем да критикуваме
Москва и Пекин колкото си
искаме. Те не са безгреш-
ни, но не можем да отре-
чем, че проявиха зрялост
и самочувствие. Само на
тях светът дължи избягва-
нето на планетарна експ-
лозия, която може да бъде
далеч по жестока и смър-
тоносна от предишните две
световни войни.

Безграничното насилие
на Империята на заляз-
ващото слънце,

състоящо се основно от
грабеж под благовидното
прикритие на "универсални
ценности", завършва. Вли-
заме в един нов и непоз-
нат свят. Настъпващият пе-
риод ще бъде труден. Сто-
тици милиони хора няма да
бъдат склонни да се про-
менят доброволно. Те ще
отхвърлят промените. Мо-
же би и с насилие. Хибрид-
ната война ще бъде разпа-
лена още по-силно. Соци-
алното инженерство ще
процъфти.

Настоящата криза, в ко-
ято се намира светът, днес
си поема дъх. Предстои
нов по-драстичен разпад
на съществуващия свето-
вен ред. Паралелно с
COVID-19 наблюдаваме
сблъсък Иран-САЩ. Търгов-
ска война Вашингтон-Пе-
кин. Хибридна война Русия-
САЩ. Сблъсък Мадуро-
Тръмп. И други. Но всички
тези подкризи са сегменти
и епизоди на Голямата све-
товна криза, която предиз-
виква постоянното срутва-
не на Системата. Кризата
COVID-19 е само intermezzo.
Нищо повече. Само поема-
не на дъх на едно огромно
чудовище. Всички сме по-
топени в пандемията коро-
навирус. Тя в момента ца-
рува.

И повечето хора не виж-

дат колатералните ефекти
от нея. А те са икономичес-
ки, социални, психологичес-
ки. Те са кризи в самата Го-
ляма световна криза. Ни-
кога досега в модерната ис-
тория не се е наблюдавало
такова забавяне на светов-
ната икономика. Важни сег-
менти от нея са вече де-
зинтегрирани. Например
въздушният транспорт, кой-
то е ключов елемент на ави-
окосмическата промишле-
ност. Естествено, автомати-
чески следва огромна со-
циална катастрофа. Какво
наблюдаваме? Икономичес-
кият "отговор" е колосално
нарастване на държавната
и националната намеса. Но
това е безнадежден опит да
се спаси либерализмът, кой-
то е носещата идеология на
Системата. Вече са пара-
лизирани международните
и глобални институции ка-
то ЕС, СТО, СЗО и други.

А те са "арматурата",
върху която е изградена
Системата. Икономическа-
та битка минава през ин-
тервенционализъм и се на-
сочва към суверенизъм.
Прави се опит да се възс-
танови властта и легитим-
ността на националната
държава. Евентуално и
чрез национализации и ре-
национализации. В САЩ,
които са "въоръженият юм-
рук" на глобалния либера-
лизъм и на самата систе-
ма, цари хаос. Опозицията
на Тръмп е патологично
идеологизирана, а Държав-
ният департамент продъл-
жава да бъде в плен на гло-
балния финансов капитал.

Авиокосмическата "звез-
да" на Америка, компания-
та "Боинг", проси от управ-
ляващите 60 млрд. долара,
за да се спаси. Стойността
на акциите на фирмата пад-
на четири пъти. В САЩ прог-
нозите са за 30% безрабо-
тица след около 3-4 месе-
ца. Освен ако Тръмп не се

окаже магьосник и обърне
негативната тенденция. Кол-
кото и невероятно да зву-
чи, надигащият се иконо-
мически катаклизъм в САЩ
заплашва вътрешната ста-
билност на страната и ле-
гитимността на Вашингтон
D.C. В Европа приближава-
щите се събития представ-
ляват огромно бедствие.
САЩ и ЕС в момента по
ирония на съдбата по-ско-
ро приемат помощ, откол-
кото да предоставят така-
ва. Това засилва позиции-
те на Русия и Китай. Реди-
ца европейски държави
промениха радикално сво-
ите възгледи.

Някои от тях вече
правят опити да преми-
нат към самостоятелен
"концерт на нациите" в
рамките на НАТО и ЕС.

Без да чакат Системата
да им предостави партиту-
рите. Да се счита, че Ру-
сия и Китай са стратегичес-
ки съюзници, е прекалено
самонадеяно. Но че са ми-
нимум ситуационни парт-
ньори в рамките на либе-
ралната схема, е очевид-
но. А това вече е огромно
поражение за либералния
световен ред, за Система-
та. Символично това го ви-
дяхме в Италия. Местните
власти на "ботуша" започ-
наха да заменят знамето
на ЕС с китайски или рус-
ки флаг. По-ироничен сим-
вол на промяната едва ли
може да има.

Първоначално колектив-
ната психология рефлексив-
но следваше пандемията.
Днес обаче тя започва да
осъзнава, че COVID-19 e са-
мо мощно "скърцане", кое-
то се чува от постепенното
срутване на Системата. По-
добен звук се разнесе мощ-
но в Европа след Brexit. Но
много хора не го осъзнаха.
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Орелът, мечката и
драконът са символите на
трите основни страни,
между които се води
геополитическа търговска,
финансова, хибридна,
студена, информационна,
идеологическа, цивилиза-
ционна война през пос-
ледните години - САЩ,
Русия и Китай.  САЩ в
своята стратегия за
национална сигурност
обявиха официално Китай
и Русия за свои основни
врагове. И сега, когато
целият свят се тресе от
коронавирус, Орелът
подскача между Мечката
и  Дракона и се опитва
злобно да ги клъвне,
където и както може.

Обичайно американс-
ките експерти, вместо да
се заемат с финансовия
олигархат, обезумял от
алчност и стремящ се да
предизвика "шок и ужас",
или Русия ще "сдържат",
или Китай.

Поредната им интелек-
туална "изцепка" е страте-
гията на Центъра за нова
американска сигурност
(Center for a New American
Security) от края на януа-
ри 2020 г., озаглавена
"Срещу китайското пре-
дизвикателство: Подновя-
ване на американската
конкурентоспособност в
Индо-Пацифика".

Накратко, "мъдреците"
умуват откъде да захапят
Китай, но този път по-
"нежно", с веруюто, че
заразата ще дестабилизи-
ра китайската власт.
Номерата обаче са стари-
те и добре познати: ще
преначертаем картата на
Индо-Тихоокеанския
регион, "опирайки се на
американските съюзници
и партньори", и мобилизи-
райки целия антураж от
"идеологически, техноло-
гични, финансово-иконо-
мически, военни и дипло-
матически средства", под
общото название "гъвкаво
сътрудничество", което
трябва да осигури пре-
димства на САЩ в борба-
та с Китай.

В самия Китай "задача-
та" е да се мобилизират
нови групи от "заинтере-
совани страни", които
притежават необходимите
ресурси за прилагане на

Îðåëúò ìåæäó
Ìå÷îêà è
Äðàêîíà

Ïðîâàëèõà ñå íå „ðåæèìèòå“, à
„äåìîêðàöèèòå“! Äà íå ãîâîðèì, ÷å
„âñåâëàñòíèÿò åëèò“, êîéòî â óæàñà
ñè äà íå çàãóáè ïîçèöèè ìîæå äà ïóñíå
îùå íÿêîé âèðóñ, ïðåäâèä ÷å öåëèÿò
ñâÿò å îïàñàí îò àìåðèêàíñêè
ñåêðåòíè áèîëàáîðàòîðèè

Русия около 50 споразу-
мения в различни облас-
ти, включително за зона
за свободна търговия
между Индия и Евразийс-
кия икономически съюз
(ЕАИС), каквато ЕАИС
има с Виетнам и изграж-
да с Иран, Египет, Южна
Корея, Сингапур, Индоне-
зия…. и Сърбия!

За сведение, въпреки
турбулентната икономи-
ческа среда общият
външнотърговски оборот
на ЕАИС за 2018 г. нарас-
тва с 18,8% спрямо 2017 г.
От 2014 (когато е създа-
ден) до 2018 г. външната
търговия на държавите
членки се е увеличила с
30%. А през 2018 г. е
подписан Меморандум за
разбирателство между
ЕАИС и 10-те страни в
АСЕАН (сред които и
Филипините), което
създава основа за фор-
миране на диалогова
площадка за обсъждане
на широк кръг въпроси на
взаимодействието между
интеграционните блокове
в мащабите на цяла
Евразия.

В контекста на послед-
ното, поне мен не ме
учудва смелостта и реши-
телността на президента
Р. Дутерте, който

прекрати военния
договор със САЩ и
обяви, че страната
повече няма да купува
от тях оръжия и воен-
на техника.

Причината, която
изтъкна, е "критиката на
Вашингтон към кампания-
та на филипинското
правителство срещу
разпространението на
наркотици", а всички
знаем кой разпространя-
ва наркотиците във Фили-
пините. От своя страна
на 3 октомври 2019 г.
Вл. Путин заяви, че ще
помогне на страните в
Югоизточна Азия (и в
частност Филипините) в
борбата с тероризма.

И точно в същия
месец, на 18 октомври
2019 г., няколко седмици
преди съобщенията за

американската стратегия.
Последната вероятно е
съобразена с доклада на
корпорация РАНД от
2019 г., в който се  приз-
нава, че "американските
съюзници Австралия,
Япония, Филипините и
Южна Корея все повече
се отделят от Съединени-
те щати, взаимно обвърз-
вайки се на високо ниво
в областта на сигурността
и отбраната, съвместно
развиват отбранителната
си индустрия, провеждат
двустранни учения и/или
подписват споразумения,
даващи възможност за

сътрудничество и обмен
на информация… "

Парадоксът е, че
докато "мъдреците" стра-
тегизират обръщането на
тенденциите, Пентагонът
продължава да извива
ръце, принуждавайки
"съюзниците" в Източна
Азия да се откажат от
военнотехническото
сътрудничество с Русия,
под заплаха от санкции
съгласно (малоумния)
закон за "Противодейст-
вие на противниците на
Америка чрез санкции"
(CAATSA) от 2017 г., при-
ложен спрямо Иран,

Русия, Северна Корея и
кой ли още не.

В средата на март т.г.
забраниха на Индонезия
да закупи изтребителите
Су-35, а миналата година
скочиха и на Индия (на
която основно разчитат в
Индо-Пацифика) заради
сделката за С-400 "Три-
умф". Логично, Нарендра
Моди действа на принци-
па "кучетата си лаят,
керванът си върви".
Индия не само ще купи
ПВО системите, но на
Икономическия форум
във Владивосток (септем-
ври 2019 г.) подписа с На стр. 8

Владимир Путин
и Си Цзинпин

Доналд Тръмп
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първите случаи на
COVID-19 в Китай, фонда-
цията на Бил и Мелинда
Гейтс, университетът
"Джонс Хопкинс" и Све-
товният икономически
форум организират
"Събитие 201" - "Панде-
мия на високо ниво". На
сайта на събитието е
посочено: "Експертите са
съгласни, че е само
въпрос на време една от
тези епидемии да стане
глобална - пандемия с
потенциално катастро-
фални последици."

Каквито и съмнения да
имах относно произхода
на истерията около
COVID-19, Джордж Фрид-
ман (бившият шеф на
агенция "Стратфор")
моментално ги разсея. В
"Специален доклад" със
заглавие "Коронавирусът.
Колективен труд: меди-
цински, икономически и
геополитически въздейст-
вия" (Coronavirus.
Collected Works: Medical,
Economic and Geopolitical
Impacts), на новата му
аналитична структура
Geopolitical Futures, се
разглеждат различни
варианти на развитие на
кризисната ситуация.

Повечето доклади в
сборника са на Фридман
и всички те се опитват да
внушат неконтролируе-
мост на ситуацията:

"Епидемията е извън
компетентността на
световните лидери".
"Страхът от смъртта ще
извади света от контрол";
"Вирусът възникна в
авторитарен Китай" -
категоричен е Фридман -
и "показа границите на
човешката сила, дори в
Китай. Пекин настоява,
че ще се справи с виру-
са, и че ще спре разп-
ространението му, но
реалността е, че Китай
е обзет от страх…."
(с. 36-37).

Прогнозирането в
тези агенции се прави
чрез разузнаване и
моделиране. Целта му е
да "форсира" реализаци-
ята на предварително
проектирани събития, а
в 99% от случаите, тези
проекти, наричани "прог-
нози", са за дестабили-
зация на държави (което
неизбежно включва
хаос, разруха, екологич-
ни кризи, бежанци и
разбира се, редукция на
населението).

Стратегът не предвиж-
да мащабите на разпрос-
транението на вируса в
Америка, нито че Китай
предлага помощ! Но е
убеден, че "китайското
правителство, както
всяко друго, ще бъде
обвинено в неправилно
управление на кризата и
неразбиране на икономи-

ческите последици." "И
тук можем да си поигра-
ем" - продължава Фрид-
ман, с типичния за него
цинизъм: "защото коро-
навирусът не е нито
геополитическо, нито
политическо събитие, но
лесно може да се пре-
върне в такова, при
което напрежението в
страната да ескалира и
международната позиция
на Китай да се трансфор-
мира, а с това и между-
народната система".
"Русия и страните от
Централна Азия са сред
първите потърпевши.
Китай е основен търговс-
ки партньор за тези
държави…и дисбалансите
в търговията може да се
отразят на и без това
крехките им икономики…"
(стр. 11- 14).

Поне на мен конкретно
неговите доклади ми се
струват писани далеч
преди разпространението
на заразата. Но така или
иначе, Фридман отново
не "уцели" как ще се
развият нещата в Китай и
Русия. За разлика от
него, Филип Орчард поне
се е сетил да "ъпгрейдне"
анализа си спрямо тен-
денциите към 13 март. Той
признава, че мащабната
мобилизация на Китай
срещу вируса му помага

да овладее ситуацията…
Но "Ако Си Дзинпин е в
безопасност на своя
престол, царството му се
клати". Защото разпрост-
ранението на кризата е
огромен проблем за
Китай; вероятно ще
продължи месеци и може
да ескалира отново през
есента" (последното се
повтаря на няколко места
в текста). А колкото
повече

европейската
икономика и тази
на САЩ се забавят,

толкова повече западно-
то търсене на китайски
стоки ще намалява…
"Вече почти десетилетие
чакаме следващия голям
шок, който ще изпита
устойчивостта на систе-
мата, ръководена от
Китайската комунисти-
ческа партия. Предпола-
гахме, че най-вероятно
шокът ще дойде от
външни сили. Оказва се,
той дойде отвътре, разп-
ространи се в останалия
свят и вероятно ще се
върне като бумеранг"
(с. 51- 52).

Що се отнася до Иран,
Каролин Роуз не премъл-
чава, че "през последните
две години Съединените
щати приложиха кампа-

Îðåëúò ìåæäó Ìå÷îêà è Äðàêîíà
От стр. 7 ния за максимален на-

тиск над Техеран, с на-
деждата, че икономичес-
ките ограничения ще
предизвикат социални
вълнения и ще ограничат
иранското влияние в
Близкия изток." Санкции-
те, "целящи осакатяване
на иранската икономика
доведоха до известни
обществени вълнения, но
не и до преврат. Затова
пък "Коронавирусната
епидемия има потенциал
да подкопае режима по
начин, по който амери-
канските санкции никога
не биха могли" (с. 32).

Останалите доклади в
общи линии продължават
в същата посока. Но
тенденциите се движат в
обратната. Осъзнавайки
това, стратезите от най-
влиятелния "мозъчен
тръст" Council on Foreign
Relations (CFR) отново
решили да "привличат"
Русия на своя страна.
Вашингтон бил "готов да
спре разширяването на
НАТО и да признае Крим
за руски, ако Москва му
стане съюзник срещу
Китай"….

Както посочва И.
Данилов, който подробно
анализира стратегията,
"дотук - нищо ново".
Новото е признанието, че
"САЩ вече не могат сами
да победят целия свят.
Нещо повече, те не могат
да победят сами дори
Китай".

Но това не е единстве-
ното място, на което
срещаме същото призна-
ние. Комисията по Стра-
тегията за национална
сигурност на САЩ излезе
с доклад, в който се
казва, че "в цяла Евразия
влиянието на Америка
отслабва. Регионалните
военни баланси в Източ-
на Европа, Близкия

изток, Тихия океан се
променят по категорично
неблагоприятни начини…".

Колкото до Русия,
амбициите на вашингтонс-
ките мъдреци са безвъзв-
ратно закъснели.

Партньорството на
Москва с Пекин е
определено като
"стратегическа устой-
чивост в дългосрочна
перспектива."

То съчетава в себе си
четири преимущества,
които другите държави не
притежават: Първо,
запазва пълната свобода
в отношенията им с трети
страни, изключвайки
взаимни обвинения в
нарушаване на каквито и
да е задължения. Второ,
без да се явява съюзни-
чество по интензивност,
ниво на доверие, дълбо-
чина и ефективност, то на
практика многократно го
превъзхожда. Трето, по
своя потенциал, даденият
формат е способен да
встъпи в качество на
самостоятелна геополити-
ческа сила, сдържаща
потенциалните противни-
ци. Четвърто, РФ и КНР,
освен собствено двуст-
ранните си функции,
съумяха да адаптират
партньорството си в
решение на практически
всяка глобална и регио-
нална ситуация, съхраня-
вайки бързината на
взимане на решения,
тактическата гъвкавост и
стратегическата устойчи-
вост.

Настоящата кризисна
ситуация за пореден път
потвърждава всичко това.
Провалиха се не "режи-
мите", а "демокрациите"!
Излишно е да посочвам,
че Москва и Пекин дейст-
ват в тандем, заедно с
Куба, че и с Венецуела,
за да я овладеят. Въпреки
че не бих я нарекла
"пандемична криза", тя не
бива да се подценява;
резистентността към
антибиотиците е факт не
от днес, бактериите и
вирусите мутират…Такъв е
в момента проблемът в
Италия… Но тези държави
са наясно, че само съгла-
суваните колективни
действия и солидарността
могат да спасят настоя-
щия безпрецедентно в
историята взаимосвързан
свят. Да не говорим, че
"всевластният елит" -
както често го определят,
в ужаса си да не загуби
позиции може да пусне
още някой вирус, предвид
че целият свят е опасан
от американски секретни
биолаборатории.

Д-р Вихра ПАВЛОВА
От "Клуб 24 май"

Пентагонът

Джордж Фридман
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22-ра миля
събота, 21,00 ч.

Позиция на дете
сряда, 21,00 ч.

Джона Хекс
вторник, 22,00 ч.

Êèíî Íîâà ÁÑÒÂBTV Action

bTV Cinema,
íåäåëÿ,
21,00 ÷.

Kingsman:
Òàéíèòå
ñëóæáè



ЗЕМЯ 30 МАРТ -

     5 АПРИЛ
приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 30 март

предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

19.10 Корпорация "Приключе-
ния" тв филм

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

нето на Одрин /п/
22.00 Телевизионен театър:

Трагедията на доктор
Фауст и Две тъжни ис-
тории за любовта тв
постановка с участие-
то на Иван Кондов, Ни-
колай Бинев, Илка За-
фирова, Виолета Гин-
дева, Апостол Карами-
тев, Любомир Кабакчи-
ев и др.

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

23.35 Кръгът Блечли 3-сери-
ен тв филм /Великоб-
ритания, 2012г./, режи-
сьор Анди Де Емъни, в
ролите: Анна Максуел
Мартин, Софи Ръндъл,
Рейчъл Стърлинг, Джу-
ли Греъм, Марк Декс-
тър и др. (12)

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.25 Корпорация "Приключе-
ния" тв филм /п/

03.10 История.bg Превзема-
нето на Одрин /п/

04.10 Кръгът Блечли тв филм/
п/ (12)

04.55 Още от деня

bTV

05.30 "Любимци" /п./ - сери-
ал, еп.8

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, еп.23

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - инфор-

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.43

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7
еп.101

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.8 еп.3

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, с.2 еп.20
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.55
21.00 "Божествено" - сериал,

еп. 2
22.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.19

00.30 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.8
еп.3

01.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

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

еп.82

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
09.00 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(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
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Когато цветовете се

обичат" - документален
филм

16.30 "Думата е ваша" - отк-
рита линия със Стоил
Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм (2013 г.) Украй-
на, режисьор Артьом
Литвиненко, 1 епизод

18.30 Новини - централна
емисия

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

сил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: "Ми-

мино" (1975 г.) СССР
22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Не се страхувай" с Ва-

сил Василев (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Общество и култура" с

Иван Гранитски (п)
03.30 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

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

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

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили 6-

сериен тв филм /Бъл-
гария, 2007г./, режи-
сьор Иванка Гръбчева,
в ролите: Мариана Жи-
кич, Роберт Янакиев,
Ирини Жамбонас и др.

07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

12.35 Вяра и общество с Го-
ран Благоев /п/

13.30 Тя беше родена свобод-
на документална поре-
дица /България, 2003г./
, режисьор Бояна Шан-
дуркова

14.00 Малки истории
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Приключенията на Ила-

йъс анимационен филм
14.40 Мъже без мустаци 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 Брифинг на Национал-

ния оперативен щаб
пряко предаване

17.25 Музика, музика… музи-
кално-образователно

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.9 -
12

08.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.21

09.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.6

10.00 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.3

11.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.6

12.00 "Специален доклад" -
фантастика, екшън,
трилър (САЩ, 2002),
режисьор Стивън Спил-
бърг, в ролите: Том
Круз, Колин Фарел, Са-
манта Мортън, Макс
фон Сидов, Нийл Мак-
дона и др.

15.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.22

16.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.7

17.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.9

18.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.7

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.3
еп.4

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.4

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън:

"Бруклинските стражи" -
екшън, трилър, крими-
нален (САЩ, 2009),
режисьор Антоан Фукуа,
в ролите: Ричард Гиър,
Дон Чийдъл, Итън Хоук,
Уесли Снайпс, Винсънт
Д`Онофрио, Лили Тей-
лър, Елън Баркин и др.
[16+]

00.30 "Господарят на илюзия-
та" /п./ - сериал, еп.4

01.30 "Животинско царство" -
сериал, с.2 еп.11

02.30 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.4

03.30 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.9

04.30 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6 еп.19, 20

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
10.00 "Робинзон Крузо" - ани-

мация, комедия, прик-
люченски (Белгия,
Франция, 2016), режи-
сьори Венсан Кестело-
от и Бен Стасен

12.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

13.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

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

сериал
17.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

18.00 "Приятели" - сериал,
еп.11, 12

19.00 Премиера: "Слънчева
Филаделфия" - сериал,
с.13 еп.3, 4

20.00 Премиера: "Новите съ-
седи" - сериал, с.11
еп.10

22.00 "Кухня" - сериал, с.5
еп.19, 20

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.3 еп.9,
10

00.00 "Робинзон Крузо" - ани-
мация, комедия, прик-
люченски (Белгия,
Франция, 2016)

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

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

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

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, с.3 еп.19, 20

08.00 "Alibi.com" - комедия
(Франция, 2017), ре-
жисьор Филип Лашо, в
ролите: Филим Лашо,
Елоди Фонтан, Жюлиан
Арути, Тарек Будали, На-
тали Бай и др.

10.00 Премиера: "Ривърдейл"
- сериал, с.3 еп.21, 22
(последен)

12.15 "Градът" - криминален,
трилър (САЩ, 2010),
режисьор Бен Афлек, в
ролите: Бен Афлек, Ре-
бека Хол, Джон Хам,
Джереми Ренър, Блейк
Лайвли, Пийт Посълту-
ейт, Тайтъс Уеливър и
др.

14.45 "Апостол Карамитев" -
документален филм

16.00 "Дани Колинс" - крими-
нален, драма (САЩ,
В е л и к о б р и т а н и я ,
2001), в ролите: Ал Па-
чино, Кристофър Плъ-
мър, Анет Бенинг, Дже-
нифър Гарнър, Боби Ка-
навали, Катарина Час,
Мелиса Беноист и др.

18.30 "Джурасик свят" - фан-
тастика, екшън, прик-
люченски (САЩ,
2015), в ролите: Крис
Прат, Брайс Далас Хау-
ърд, Джейк Джонсън,
Джуди Гриър, Кейти
Макграт, Винсънт
Д`Онофрио, Омар Си,
Ирфан Кан, Брадли Уонг
и др.

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

21.00 Премиера: "Опрощение"
- трилър (Великобрита-
ния, 2017), в ролите:
Форест Уитакър, Ерик
Бана, Джеф Гъм, Мор-
ней Фъсър и др. [14+]

23.30 "Американски снайпе-
рист" - военен, екшън,
биографичен (САЩ,
2014), в ролите: Брад-
ли Купър, Сиена Ми-
лър, Джейк Макдорман,
Кайл Голнър, Люк
Граймс, Сам Джегър и
др. [14+]

02.15 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, с.3 еп.21, 22

04.15 "Бесилото" - хорър, три-
лър (САЩ, 2015), в
ролите: Касиди Гифърд,
Райън Шуус, Пфайфър
Браун, Рийс Мишлър,
Алексис Шнайдър,
Прайс Морган, Маки
Бърт и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сери-
ен филм, сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - 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" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Като две капки вода"
- риалити, нов сезон

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сери-

ен филм, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сери-

ен филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.15 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 11 /п/

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1 /п/

08.45 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1

14.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 11, 2 епи-
зода

17.00 "Мистър Дийдс" - коме-
дия с уч. на Адам Сан-
длър, Уинона Райдър,
Джон Туртуро, Питър Га-
лахър, Стив Бушеми и
др. /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

22.00 "Механикът" - екшън с
уч. на Долф Лундгрен,
Бен Крос, Иван Петру-
шинов, Оливия Ли, Асен
Блатечки, Йоана Бу-
ковска, Наум Шопов,
Райчо Василев, Вале-
ри Йорданов, Ивайло
Герасков, Николай Со-
тиров, Кирил Ефремов,
Андрей Слабаков и др.

23.45 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4 /п/

01.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Убийства" -
мистерии с уч. на Кан-
дис Камерън Бър, Лек-
са Дойг, Марилу Хенър,
Брус Доусън, Анна ван
Хуфт и др.

09.00 "Кулинарно състезание"
- романтична комедия
с уч. на Лорън Холи,
Костас Мандилор, До-
ри Бартън, Анди Лауер,
Бренда Вакаро, Дейвид
Провал, Мария Бертран
и др.

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2

12.00 "Изпитание за любов-
та" - драма с уч. на Ло-
ган Бартоломео, Май-
къл Бартел, Клиф де
Янг, Катрин Хейгъл и др.
/п/

13.50 "Котаракът в чизми" -
анимационен филм /п/

15.30 "Като стана дума за
снощи"- комедия с уч.
на Кевин Харт, Майкъл
Ийли, Реджина Хол,
Джой Брайънт, Кристо-
фър Макдоналд, Пола
Патън, Адам Родригес и
др. /п/

17.35 "Игра на кодове" - дра-
ма с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Кийра Най-
тли, Чарлз Данс, Марк
Стронг, Матю Гуди и др.
/п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10

21.00 "Анаконда" - приклю-
чески екшън с уч. на
Джон Войт, Дженифър
Лопес, Оуен Уилсън,
Айс Кюб, Ерик Столц,
Джонатан Хайд, Дани
Трехо, Кари Вюрер и
др.

22.45 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10
/п/

23.30 "Пазителите" - екшън-
фантастика с уч. на
Джефри Дийн Морган,
Патрик Уилсън, Матю
Гуди, Карла Гуджино,
Малин Акерман, Джаки
Ърли Хали и др.

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Север Юг" - сериен
филм /п/

08.10 "Доня Сандовал" - се-
риал /п/

09.30 "Назови ме по име" - се-
риен филм /п/

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Някой като теб" - се-
риал /п/

13.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра /п/

14.00 "Черна любов" - сериен
филм /п/

15.00 "Доня Сандовал" - се-
риал

16.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм

17.00 "Сияйна луна" - сериен
филм

18.00 "Една жена" - сериен
филм /п/

19.00 "Север Юг" - сериен
филм

20.00 "Някой като теб" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.00 "Една жена" (премиера)
- сериен филм

23.00 "Черна любов" - сериен
филм

00.00 "Прости ми" - сериен
филм

01.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм /п/

02.00 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1

02.30 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.30 Седмичник с Владо Бе-
реану - с Владо Береа-
ну

06.30 Делници - с Николай
Колев

10.00 EuroTV Shop
10.30 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
11.30 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

12.30 EuroTV Shop
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

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени

тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени

тайни"
10.25 Сериал: "Красив живот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
19.20 "Обречени. Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

23.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

00.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

01.00 "Утрото на Русия"
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ТV ПРОГРАМА

19.05 Препрочитаме Вазов
кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

19.10 Корпорация "Приклю-
чения" тв филм

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист музи-

кално-развлекателно
предаване

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

23.35 Кръгът Блечли тв филм
(12)

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл /п/

02.25 Корпорация "Приклю-
чения" тв филм /п/

03.10 Библиотеката /п/
04.10 Кръгът Блечли тв

филм/п/ (12)
04.55 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, еп.24

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - инфор-

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.44

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.7
еп.102

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.8 еп.4

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, с.2
еп.21

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.56

21.00 "MasterChef" - кулинар-
но шоу, с.6

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.20

01.00 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.8
еп.4

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

ал, еп.83

bTV Action

05.15 "Животинско царство"
- сериал, с.2 еп.10

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.11
- 14

08.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.22

09.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.7

10.00 "Стрелата" - сериал,
с.3 еп.4

11.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.7

12.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.9

13.00 "Ромео трябва да ум-
ре" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ,
2000), режисьор Ан-
джей Бартковяк, в ро-
лите: Джет Ли, Алия,
Айзея Уошингтън, Ръ-
сел Уонг, Джон Кит

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Не се страхувай" с

Васил Василев (п)
09.00 "Студио Икономика" с

Нора Стоичкова (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
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 "Думата е ваша" - отк-

рита линия със Стоил
Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм, 2 епизод

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: "Пи-

ле със сливи" (2011
г.) Франция/Белгия

22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
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" с

Васил Василев (п)
03.30 "Общество и култура" с

Иван Гранитски (п)
05.00 Документален филм

(п)
05.40 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили тв

филм
07.00 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 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

12.35 История.bg Превзема-
нето на Одрин /п/

13.35 Отворени досиета 3:
Румяна Таслакова.
"Вражески" емигрант от
"вражеска" радиостан-
ция документална по-
редица /България,
2019г./, режисьор Ди-
митър Коцев-Шошо

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

Илайъс анимационен
филм

14.45 Почти вълшебно прик-
лючение 2-сериен тв
филм /България,
1986г./, режисьор Ил-
ко Дундаков, в роли-
те: Марио Петров,
Стефан Клисуров,
Иван Балсамаджиев,
Димитър Манчев 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 Брифинг на Национал-

ния оперативен щаб
пряко предаване

17.25 Вечната музика /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня

Лий, Делрой Линдо, Едо-
ардо Балерини, Ърл Си-
мънс-DMX и др.

15.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.1

16.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.8

17.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.10

18.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.8

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.3
еп.5

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.5

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Джо-

на Хекс" - фентъзи, ек-
шън (САЩ, 2010), ре-
жисьор Джими Хейуърд,
в ролите: Джош Бролин,
Мегън Фокс, Джон Мал-
кович, Майкъл Фасбен-
дър, Уил Арнет, Уес Бен-
тли и др.

23.45 "Господарят на илюзия-
та" /п./ - сериал, еп.5

00.45 "Животинско царство" -
сериал, с.2 еп.12

01.45 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.5

02.45 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.10

03.45 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.8

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.1

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6 еп.21, 22

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
10.00 "Лапички" - фентъзи,

семеен, приключенски
(Австралия, Великобри-
тания, 1997), режисьор
Карл Зуики, в ролите:
Били Конъли (глас),
Нейтън Кавалери, Еми-
ли Франсоа, Хийт Ле-
джър и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

13.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

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

сериал
17.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

18.00 "Приятели" - сериал,
еп.13

19.00 Премиера: "Слънчева
Филаделфия" - сериал,
с.13 еп.5, 6

20.00 Премиера: "Новите съ-
седи" - сериал, с.11
еп.11

22.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.1, 2

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.3 еп.11,
12

00.00 "Лапички" - фентъзи,
семеен, приключенски
(Австралия, Великобри-
тания, 1997)

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

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

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

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, с.3 еп.21, 22

08.00 "Дани Колинс" - крими-
нален, драма (САЩ, Ве-
ликобритания, 2001),
режисьор Дан Фогел-
ман, в ролите: Ал Пачи-
но, Кристофър Плъмър,
Анет Бенинг, Дженифър
Гарнър, Боби Канавали,
Катарина Час, Мелиса
Беноист и др.

10.30 "Къща от карти" - сери-
ал, с.6 еп.1, 2

12.45 "Преди да заспя" - мис-
търи, трилър (Великоб-
ритания, Франция,
Швеция, 2014), режи-
сьор Роуън Джофи, в ро-
лите: Никол Кидман, Ко-

лин Фърт, Марк
Стронг, Ан-Мари Дъф и
др.

14.30 "Принцесата на Мона-
ко" - биографичен,
драма, романтичен
(Франция, Белгия,
Швейцария, Италия,
САЩ, 2014), режисьор
Оливие Даан, в роли-
те: Никол Кидман, Тим
Рот, Роджър Аштън-Гри-
фитс, Франк Лангела,
Паркър Поузи, Майло
Вентимиля, Дерек
Джакоби и др.

16.30 "Били Медисън" - ко-
медия (САЩ, 1995),
режисьор Тамра Дей-
вис, в ролите: Адам
Сандлър, Дарън Мак-
гавин, Бриджит Уилсън,
Брадли Уитфорд и др.

18.30 "Градът" - криминален,
трилър (САЩ, 2010),
режисьор Бен Афлек,
в ролите: Бен Афлек,
Ребека Хол, Джон Хам,
Джереми Ренър, Блейк
Лайвли, Пийт Посълту-
ейт, Тайтъс Уеливър и
др.

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

21.00 Премиера: "Наръчник
за необвързани" - ко-
медия, романтичен
(САЩ, 2016), режи-
сьор Кристиан Дитер,
в ролите: Дакота
Джонсън, Ребъл Уил-
сън, Лесли Ман, Дей-
мън Уейънс мл., Али-
сън Бри, Джейсън
Манцукас и др.

23.15 "Преди да заспя" /п./
- мистъри, трилър (Ве-
ликобритания, Фран-
ция, Швеция, 2014)

01.00 "Бесилото" - хорър,
трилър (САЩ, 2015),
режисьори Травис
Клъф и Крис Лофинг,
в ролите: Касиди Ги-
фърд, Райън Шуус,
Пфайфър Браун, Рийс
Мишлър, Алексис
Шнайдър, Прайс Мор-
ган, Маки Бърт и др.
[16+]

02.45 "Бютифул" - драма
(Мексико, Испания,
2010), режисьор Але-
хандро Гонсалес Иня-
риту, в ролите: Хавиер
Бардем, Марисел Ал-
варес, Гийермо Естре-
ло, Едуард Фернандес
и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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 "Откраднат живот:
Системата" (премиера)
- сериен филм, сезон
9

21.00 "Hell’s Kitchen Бълга-
рия" - риалити, нов се-
зон

22.00 "Ягодова луна" (преми-
ера) - сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - се-

риен филм, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сери-

ен филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.15 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 11 /п/

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1 /п/

08.45 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, сериал 1 /п/

11.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1

14.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, сериал 1

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 11, 2 епи-
зода

17.00 "Американска нинджа
2" - екшън с уч. на Май-
къл Дудикоф, Стив
Джеймс, Лари Поин-
декстър, Гари Конуей и
др. /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

22.00 "Мъртъв и половина" -
екшън с уч. на Стивън
Сегал, Морис Честнът,
Ниа Пийпълс, Тони Пла-
на и др.

23.50 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4 /п/

00.40 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 2 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Труп в спал-
нята" - мистерии с уч.
на Кандис Камерън
Бър, Лекса Дойг, Марилу
Хенър, Брус Доусън и
др.

08.50 "Сава: Сърцето на вои-
на" - анимационен
филм /п/

11.00 "Дългото пътуване на
любовта" - романтичен
филм с уч. на Йохан
Ърб, Ерин Котрел, Ло-
ган Бартоломю, Джон
Севидж, Уилям Морган
Шепърд, Джеймс Тъпър
и др. /п/

13.05 "Да скачаш от радост"
- семеен филм с уч. на
Линдзи Пулсифър, Уейн
Сейбъл, Джо Естевес,
Сам Хенингс, Ранс Хау-
ър, Виктория Джаксън
и др.

15.05 "Бурлеска" - романтич-
на драма с уч. на Шер
, Кристина Агилера,
Стенли Тучи, Кристен
Бел, Алън Къминг, Пи-
тър Галахър, Кам Жи-
ганде и др. /п/

17.35 "Без/смъртен" - трилър
с уч. на Райън Рей-
нолдс, Натали Марти-
нес, Матю Гууд, Бен
Кингсли, Дерек Люк,
Виктор Гарбър, Мишел
Докъри и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10

21.00 "Бивш под прикритие" -
екшън-комедия с уч. на
Мила Кунис, Кейт Мак-
Кинън, Сам Хюгън,
Джъстин Теру, Джилиан
Андерсън и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10
/п/

00.00 "Под прицел" - трилър
с уч. на Клинт Истууд,
Джон Малкович, Рене
Русо, Дилан МакДер-
мът, Гари Коул, Джон
Махони и др. /п/

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Север Юг" - сериен
филм /п/

Â
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08.10 "Доня Сандовал" - се-
риал /п/

09.30 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1 /п/

10.00 "Назови ме по име" - се-
риен филм /п/

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Някой като теб" - се-
риал /п/

13.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра /п/

14.00 "Черна любов" - сериен
филм /п/

15.00 "Доня Сандовал" - се-
риал

16.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм

17.00 "Сияйна луна" - сериен
филм

18.00 "Една жена" - сериен
филм /п/

19.00 "Север Юг" - сериен
филм

20.00 "Някой като теб" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.00 "Една жена" (премиера)
- сериен филм

23.00 "Черна любов" - сериен
филм

00.00 "Прости ми" - сериен
филм

01.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм /п/

02.00 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1

02.30 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Делници - с Николай
Колев

10.00 EuroTV Shop
10.30 Времена и нрави - изб-

рано
12.30 EuroTV Shop
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
21.00 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

22.00 Светът и всичко в него
- със Симеон Идакиев

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

проф. Александър Томов
04.30 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени

тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени

тайни"
10.25 Сериал: "Красив живот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
20.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
21.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
23.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
01.00 "Утрото на Русия"
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ния" тв филм
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър /п/
22.00 Концерт на Теодоси

Спасов трио и Теодора
Енаке-Аиша /Румъния/
Празници на изкуства-
та - Аполония 2016

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

23.35 Кръгът Блечли тв филм
(12)

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.25 Корпорация "Приключе-
ния" тв филм /п/

03.10 Отблизо с Мира /п/
04.10 Кръгът Блечли тв филм

/п/ (12)
04.55 Още от деня тв филм /

п/ (12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, еп.25

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - инфор-

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.45

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7
еп.103

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.8 еп.5

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, с.2 еп.22

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.57

21.00 "Смени жената" /п./ -
семейно риалити

22.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.21

00.30 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.8
еп.5

01.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

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

еп.84

bTV Action

05.15 "Животинско царство" -
сериал, с.2 еп.11

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.13 -
16

08.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.1

09.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.8

10.00 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.5

11.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.8

12.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.10

13.00 "Джона Хекс" - фентъ-
зи, екшън (САЩ,
2010), режисьор Джи-
ми Хейуърд, в ролите:

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
09.00 Заседание на Народно-

то събрание - пряко
предаване

10.00 ТВ пазар
10.15 Заседание на Народно-

то събрание - пряко
предаване

11.00 ТВ пазар
11.15 Заседание на Народно-

то събрание - пряко
предаване

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

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - отк-

рита линия със Стоил
Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм, 3 епизод

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: "По-
зиция на дете" (2013
г.) Румъния

22.45 Новини (п)
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
03.30 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили тв

филм
07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

12.35 Референдум /п/
13.35 Клокотница - битката за

клокочещата вода до-
кументален филм /Бъл-
гария, 2019г./, режи-
сьор Степан Поляков

14.10 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Приключенията на Ила-

йъс анимационен филм
14.45 Почти вълшебно прик-

лючение 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 Брифинг на Национал-

ния оперативен щаб
пряко предаване

17.25 Бразди /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

19.10 Корпорация "Приключе-

Джош Бролин, Мегън
Фокс, Джон Малкович,
Майкъл Фасбендър, Уил
Арнет, Уес Бентли и др.

15.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.2

16.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.9

17.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.11

18.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.9

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.3
еп.6

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.6

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ус-

корение" - екшън, три-
лър (САЩ, Австралия,
2004), режисьор Джо-
узеф Кан, в ролите:
Мартин Хендерсън, Айс
Кюб, Моне Мейзър,
Макс Бийсли, Джей
Хернандес, Фейзон Лъв
и др.

23.45 "Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.6

00.45 "Животинско царство" -
сериал, с.2 еп.13

01.45 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.6

02.45 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.11

03.45 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.9

04.45 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.13

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.7 еп.1, 2

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
10.00 "Коледни приключения"

- семеен, романтичен,
комедия (тв филм,
САЩ, 2015), режисьор
Кристофър Табори, в
ролите: Мегън Ори, Ан-
дрю Уокър, Ерън Крей-
вън, Ръкия Бърнард и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

13.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

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

ал
17.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

18.00 "Приятели" - сериал,
еп.15, 16

19.00 Премиера: "Слънчева
Филаделфия" - сериал,
с.13 еп.7, 8

20.00 Премиера: "Новите съ-
седи" - сериал, с.11
еп.12

22.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.3, 4

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.3 еп.13,
14

00.00 "Коледни приключения"
- семеен, романтичен,
комедия (тв филм,
САЩ, 2015)

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

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

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

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" /п./ -
сериал, с.6 еп.1, 2

08.15 "Принцесата на Монако"
- биографичен, драма,
романтичен (Франция,
Белгия, Швейцария,
Италия, САЩ, 2014),
режисьор Оливие Даан,
в ролите: Никол Кид-
ман, Тим Рот, Роджър
Аштън-Грифитс, Франк
Лангела, Паркър Поузи,
Майло Вентимиля, Де-
рек Джакоби и др.

10.30 "Къща от карти" - сери-

ал, с.6 еп.3, 4
12.45 "Далече, далече" -

приключенски, роман-
тичен, драма (САЩ,
1992), режисьор Рон
Хауърд, в ролите: Том
Круз, Никол Кидман, То-
мас Гибсън, Робърт
Проски, Колъм Мийни,
Джаред Харис, Брендън
Глийсън и др.

15.45 "Наръчник за необвър-
зани" - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2016),
режисьор Кристиан Ди-
тер, в ролите: Дакота
Джонсън, Ребъл Уилсън,
Лесли Ман, Деймън Уе-
йънс мл., Алисън Бри,
Джейсън Манцукас и
др.

18.15 "Небесно царство" - ис-
торически, военен, дра-
ма (САЩ, Великобрита-
ния, Испания, Германия,
Мароко, 2005), режи-
сьор Ридли Скот, в ро-
лите: Орландо Блум, Ева
Грийн, Лиъм Нийсън,
Майкъл Шийн, Дейвид
Тюлис, Мартон Чокаш,
Джереми Айрънс, Нико-
лай Костер-Валдау, Еду-
ард Нортън, Йейн Глен
и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Ван Хелсинг" - фентъ-
зи, екшън, хорър, три-
лър (САЩ, Чехия,
2004), режисьор Сти-
вън Съмърс, в ролите:
Хю Джакман, Кейт Бе-
кинсейл, Ричард Рокс-
бърг, Дейвид Уенъм, Уил
Кемп и др.

23.30 "Шоуто на Роки Хорър"
- мюзикъл, комедия, хо-
рър, трилър (тв филм,
САЩ, 2016), режисьор
Кени Ортега, в ролите:
Айви Левън, Виктория
Джъстис, Стаз Нер,
Кристина Милиън, Тим
Къри и др. [14+]

01.15 "Мъжът с железните
юмруци" - екшън (САЩ,
Хонконг, 2012), режи-
сьор Робърт Дигс-RZA,
в ролите: Ръсел Кроу,
Луси Лиу, Робърт Дигс-
RZA, Дейв Батиста,
Джейми Чънг, Илай Рот,
Даниел Ву и др. [16+]

03.15 "Опрощение" - трилър
(В е л и к о б р и т а н и я ,
2017) режисьор Ролан
Жофе, в ролите: Фо-
рест Уитакър, Ерик Ба-
на, Джеф Гъм, Морней
Фъсър и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сери-
ен филм, сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - 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" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Сис-
темата" (премиера) -
сериен филм, сезон 9

21.00 "Hell’s Kitchen България"
- риалити, нов сезон

22.00 "Шеф под прикритие" -
риалити, нов сезон

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сери-

ен филм, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сери-

ен филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.15 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 11 /п/

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1 /п/

08.45 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

10.00 "Среднощен ездач" -
сериал, сезон 1 /п/

11.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода /
п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1

14.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 5

15.00 "Среднощен ездач" -
сериал, сезон 1

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
1

16.30 "Делта Форс" - екшън
с уч. на Джо Бишъп,
Хана Шигула, Джордж
Кенеди, Мартин Бол-
съм, Лий Марвин, Ро-
бърт Форстър и др. /
п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

22.00 "В търсене на справед-
ливост" - трилър с уч.
на Никълъс Кейдж,
Дженюъри Джоунс, Гай
Пиърс, Харолд Перино
и др.

00.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 5 /п/

00.45 Еротичен телепазар
02.50 "Професионална бор-

ба: "Първична сила",
14 епизод /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Мистериите на Аурора

Тийгардън: Къща извън
града" - мистерии с уч.
на Кандис Камерън
Бър, Марилу Хенър,
Лекса Дойг, Брус Доу-
сън и др.

08.50 "Вълшебства по Коле-
да" - романтична дра-
ма с уч. на Съмър Глау,
Джон Брадъртън, Дан
Готие, Мейсън Кук и
др. /п/

11.00 "Сбъдната мечта" - се-
меен филм с уч. на
Ерин Котрел, Виктор
Брауни, Саманта Смит,
Скот Тейлър-Комптън и
др. /п/

13.00 "Последният екшън ге-
рой" - приключенски
екшън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Еф Мъ-
ри Ейбрахам, Арт Кар-
ни, Чарлз Данс,
Франк Макрае и др.

15.45 "Приказка наяве" - ро-
мантична драма с уч.
на Патерсон Джоузеф,
Джак Донъли, Саман-
та Бонд и др.

17.35 "Бивш под прикритие"
- комедия с уч. на Ми-
ла Кунис, Кейт МакКи-
нън, Сам Хюгън, Джъс-
тин Теру, Джилиан Ан-
дерсън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10

21.00 "Господарка на злото"
- приключенски филм
с уч. на Анджелина
Джоли, Ел Фанинг,
Шарлто Копли, Имел-
да Стаунтън, Лесли
Манвил и др.

22.50 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10
/п/

23.40 "Анаконда" - приклю-
чески екшън с уч. на
Джон Войт, Дженифър
Лопес, Оуен Уилсън,
Айс Кюб, Ерик Столц,
Джонатан Хайд, Дани
Трехо, Кари Вюрер и
др. /п/

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Север Юг" - сериен
филм /п/

08.10 "Доня Сандовал" - се-
риал /п/

09.30 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1 /
п/

10.00 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Някой като теб" - се-
риал /п/

13.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра /п/

14.00 "Черна любов" - сери-
ен филм /п/

15.00 "Доня Сандовал" - се-
риал

16.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм

17.00 "Сияйна луна" - сериен
филм

18.00 "Една жена" - сериен
филм /п/

19.00 "Север Юг" - сериен
филм

20.00 "Някой като теб" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.00 "Една жена" (премиера)
- сериен филм

23.00 "Черна любов" - сери-
ен филм

00.00 "Прости ми" - сериен
филм

01.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм /п/

02.00 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1

02.30 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.30 Светът и всичко в него
- със Симеон Идакиев

06.30 Делници - с Николай
Колев

10.00 EuroTV Shop
10.30 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
11.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

12.30 EuroTV Shop
13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
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
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
04.30 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени

тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени

тайни"
10.25 Сериал: "Красив живот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен

живот"
19.20 "Бялата гвардия"
20.50 "Културната революция"
21.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
22.15 "Битката за луната"
23.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
01.00 "Утрото на Русия"
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07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

09.00 Заседание на Народно-
то събрание - пряко
предаване

10.00 ТВ пазар
10.15 Заседание на Народно-

то събрание - пряко
предаване

11.00 ТВ пазар
11.15 Заседание на Народно-

то събрание - пряко
предаване

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

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - отк-

рита линия със Стоил
Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм, 4 епизод

18.30 Новини - централна
емисия

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

водещ Нора Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Про-

лет на улица Заречна"
(1957 г.) СССР

22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

03.30 "Шевица" - фолклорно
предаване (п)

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

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили тв

филм
07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

12.35 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър /п/
13.30 Поморие - скритата

перла документален
филм/България, 2019г./
, режисьор Степан По-
ляков

14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Здравей, бабо тв филм

/България, 1991г./, ре-
жисьор Мариана Евста-
тиева-Биолчева, в ро-
лите: Елена Стефанова,
Асен Миланов, Елена
Райнова, Люба Алекси-
ева, Стоян Стоев 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 Брифинг на Национал-

ния оперативен щаб
пряко предаване

17.25 Джинс
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.05 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

13.00 "Ускорение" - екшън,
трилър (САЩ, Австра-
лия, 2004), режисьор
Джоузеф Кан, в роли-
те: Мартин Хендерсън,
Айс Кюб, Моне Мейзър,
Макс Бийсли, Джей
Хернандес, Фейзон Лъв
и др.

15.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.3

16.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.10

17.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.12

18.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.10

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.3
еп.7

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.7

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Мо-

билна връзка" - крими-
нален, трилър (САЩ,
Германия, 2004), режи-
сьор Дейвид Елис, в ро-
лите: Ким Бейсингър,
Крис Евънс, Джейсън
Стейтъм, Джесика Бийл,
Ноа Емърик, Валъри
Крус, Уилям Мейси и
др.

00.00 "Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.7

01.00 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.1

02.00 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.7

03.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.12

04.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.10

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.7 еп.3, 4

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
10.00 "Кунг-фу панда 3" - ани-

мация, екшън, приклю-
ченски (САЩ, Китай,
2016), режисьори Дже-
нифър Ю и Алесандро
Карлони

12.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

13.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

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

ал
17.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

18.00 "Приятели" - сериал,
еп.17, 18

19.00 Премиера: "Слънчева
Филаделфия" - сериал,
с.13 еп.9, 10 (после-
ден)

20.00 Премиера: "Новите съ-
седи" - сериал, с.11
еп.13 (последен)

22.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.5, 6

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.3 еп.15,
16

00.00 "Размяната" - комедия,
фентъзи (САЩ, 2011),
режисьор Дейвид Доб-
кин, в ролите: Райън
Рейнолдс, Джейсън
Бейтман, Лесли Ман,
Оливия Уайлд, Ти Джей
Хенсън, Ед Акерман и
др. [14+]

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

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

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

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" /п./ -
сериал, с.6 еп.3, 4

08.00 "Отново е Коледа" - се-
меен, комедия (САЩ,
2016), режисьор Крис-
ти Романо, в ролите:
Шон Райън Фокс, Ар-
мани Джаксън, Кристи

Романо и др.
10.00 "Къща от карти" - се-

риал, с.6 еп.5, 6
12.45 "Ван Хелсинг" - фентъ-

зи, екшън, хорър, три-
лър (САЩ, Чехия,
2004), режисьор Сти-
вън Съмърс, в ролите:
Хю Джакман, Кейт Бе-
кинсейл, Ричард Рокс-
бърг, Дейвид Уенъм, Уил
Кемп и др.

15.30 "Да пожертваш пешка"
- биографичен, спор-
тен, драма (САЩ, Ка-
нада, 2014), режисьор:
Едуард Зуик, в ролите:
Тоби Магуайър, Лив
Шрайбър, Питър Сарс-
гард, Майкъл Стулбарг,
Едуард Зиновиев, Лили
Рейб, Робин Уайгърт и
др.

18.15 "Бързи и яростни 7" -
екшън, трилър (САЩ,
2015), режисьор
Джеймс Уан, в ролите:
Вин Дизел, Пол Уокър,
Дуейн Джонсън, Мишел
Родригес, Джордана
Брустър, Тайрийз Гибсън,
Лудакис, Елса Патаки,
Джейсън Стейтъм,
Джаймън Хаунсу и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Х-Мен" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2000), режи-
сьор Брайън Сингър, в
ролите: Патрик Стюарт,
Хю Джакман, Иън Мак-
келън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Хали
Бери, Ана Пакуин и др.

23.00 "Този див, див запад" -
уестърн, екшън, коме-
дия, приключенски
(САЩ, 1999), режи-
сьор Бари Соненфелд,
в ролите: Уил Смит, Ке-
вин Клайн, Кенет Бра-
на, Салма Хайек, М.
Емет Уолш, Тед Ливайн
и др.

01.15 "Да пожертваш пешка"
/п./ - биографичен,
спортен, драма (САЩ,
Канада, 2014)

03.45 "Срамежливия стрелец"
- екшън, комедия, прик-
люченски (Великобри-
тания, 2017), режи-
сьор Саймън Уест, в ро-
лите: Антонио Бандерас,
Олга Куриленко, Бен Ку-
ра, Марк Вали, Ашлинг
Лофтъс, Джереми Су-
ифт и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сери-
ен филм, сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - 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" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Сис-
темата" (премиера) -
сериен филм, сезон 9

21.00 "Hell’s Kitchen България"
- риалити, нов сезон

22.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сери-

ен филм, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сери-

ен филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.15 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
1 /п/

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1 /п/

08.45 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

10.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1

14.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5

15.00 "Среднощен ездач" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
1, 2 епизода

17.00 "Доставчикът" - екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Елиза Бенет, Чарлз
Данс, Ралф Браун,
Джема Джоуонс и др. /
п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

22.00 "Трансформърс" - ек-
шън - фантастика с уч.
на Шая Лебьоф, Ме-
гън Фокс, Джош Дюа-
мел, Кевин Дън, Джон
Туртуро, Тайрийз Гибсън,
Рейчъл Тейлър, Джон
Войт и др.

00.40 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5
/п/

01.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Мистериите на Аурора

Тийгардън: Неочаквана
смърт" - мистерии с уч.
на Кандис Камерън
Бър, Марилу Хенър,
Лекса Дойг, Брус Доу-
сън и др. /п/

08.45 "Коледа в Конуей" - ро-
мантична драма с уч.
на Анди Гарсия, Манди
Муур, Мери-Луис Пар-
кър и др.

12.00 "Вечната сила на лю-
бовта" - драма с уч. на
Ерин Котрел, Дейл
Мидкиф, Логан Барто-
ломео и др. /п/

12.50 "В кадър"
13.25 "Без/смъртен" - трилър

с уч. на Райън Рей-
нолдс, Натали Марти-
нес, Матю Гууд, Бен
Кингсли, Дерек Люк,
Виктор Гарбър, Мишел
Докъри и др. /п/

15.50 "Стари приятели II" -
комедия с уч. на Джак
Лемън, Уолтър Матау,
Джонатан Силвърман,
Лиса Уолц, Кристин Ба-
рански и др.

18.00 "Кучешки живот" - дра-
ма с уч. на Денис Ку-
ейд, Брит Робъртсън,
Логън Милър, Джон Ор-
тиз, Пеги Липтън и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10

21.00 "Замръзналото кралст-
во" - анимационен
филм

23.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10
/п/

23.45 "Звездни рейнджъри:
Мародер" - екшън-фан-
тастика с уч. на Кас-
пър Ван Диен, Йолен
Блалок, Степан Хоган и
др.

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Север Юг" - сериен
филм /п/

08.10 "Доня Сандовал" - се-
риал /п/

09.30 "Печивата на Марта

Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1 /
п/

10.00 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Някой като теб" - се-
риал /п/

13.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра /п/

14.00 "Черна любов" - сери-
ен филм /п/

15.00 "Доня Сандовал" - се-
риал

16.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм

17.00 "Сияйна луна" - сериен
филм

18.00 "Една жена" - сериен
филм /п/

19.00 "Север Юг" - сериен
филм

20.00 "Някой като теб" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.00 "Една жена" (премиера)
- сериен филм

23.00 "Черна любов" - сери-
ен филм

00.00 "Прости ми" - сериен
филм

01.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм /п/

02.00 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1

02.30 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

06.30 Делници - с Николай
Колев

10.00 EuroTV Shop
10.30 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
11.30 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
12.30 EuroTV Shop
13.00 Новини
13.15 ЕвроДикоФ - със Сашо

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 Анастасо-
ва

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

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 Бояджиева
04.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Културният отдих"
08.15 Сериал: "Следствени

тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени

тайни"
10.25 Сериал: "Красив живот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 Сериал: "Обикновен

живот"
19.20 "Бялата гвардия"
20.50 "Изкуственият отбор"
23.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
23.15 "Храм за Онегин. След

славата"
23.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
00.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
01.00 "Утрото на Русия"

×
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19.10 Корпорация "Приключе-
ния" тв филм

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Джаки и Райън игрален

филм /САЩ, 2014г./,
режисьор Ейми Канаан
Ман, в ролите: Катрин
Хейгъл, Бен Барнс, Клеа
Дювал, Шерил Лий и
др.

22.35 Национални съкровища
на Чехия: Чешки Крум-
лов

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

23.35 Интервенция тв филм /
В е л и к о б р и т а н и я ,
2007г./, режисьор Ме-
ри Макгъкиън, в роли-
те: Анди Макдауъл, Ке-
ри Фокс, Иън Харт,
Кълм Фиор и др. (12)

01.10 Култура.БГ /п/
02.10 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

03.10 Корпорация "Приключе-
ния" тв филм /п/

03.55 Днес и утре
04.25 Малки истории /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, еп.26

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - инфор-

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.46

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7
еп.104

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.8 еп.6

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, с.2 еп.23

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.58

21.00 "Бригада Нов дом" /п/-
предаване с водещ
Мария Силвестър

22.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.22

00.30 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.8
еп.6

01.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

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

еп.85

bTV Action

05.15 "Животинско царство" -
сериал, с.2 еп.12

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.15
- 18

08.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.2

09.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.9

10.00 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.6

11.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.9

12.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.11
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18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

19.10 Госпожо Държавен сек-
ретар 22-сериен тв
филм /САЩ, 2014г./,
режисьори: Джеймс
Уитмор, Дейвид Симъл
и др., в ролите: Тиа Ле-
они, Тим Дейли, Патина
Милър и др. (12)

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
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

23.35 Пучини за начинаещи
игрален филм /САЩ,
2006г./, режисьор Ма-
рия Магенти, в ролите:
Джъстин Кърк, Гречън
Мол, Елизабет Рийсър
и др. (14)

01.00 Култура.БГ /п/
02.00 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

03.00 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /п/ (12)

03.45 Туристически маршрути
04.15 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.1

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - инфор-

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.47

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7
еп.105

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.8 еп.7

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, с.2 еп.24

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.59

21.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.1 еп.5, 6

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.1

00.30 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.8
еп.7

01.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

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

еп.86

bTV Action

05.00 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.1

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.17 -
20

08.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.3

09.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.10

10.00 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.7

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

09.00 Заседание на Народно-
то събрание - пряко
предаване

10.00 ТВ пазар
10.15 Заседание на Народно-

то събрание - пряко
предаване

11.00 ТВ пазар
11.15 Заседание на Народно-

то събрание - пряко
предаване

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

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Строител на българска-

та култура" - докумен-
тален филм

16.30 "Думата е ваша" - отк-
рита линия със Стоил
Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм, 5 епизод

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: "На-

шите любовници"
(2016) Испания

22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Студио Икономика" с

Нора Стоичкова (п)
03.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

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

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

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили тв

филм
07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

12.35 Изследване на време-
то документална поре-
дица /2, последен епи-
зод/

13.30 Панайот Хитов - между
легендата и истината
документален филм /
България, 2000г./, ре-
жисьор Владимир Кон-
дов

14.00 Малки истории
15.00 Светът на жестовете

специализирано преда-
ване за хора с увреден
слух

15.15 Приключенията на Ила-
йъс анимационен филм

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

ния оперативен щаб
пряко предаване

17.25 В близък план
18.00 По света и у нас

11.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.10

12.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.12

13.00 "Мобилна връзка" - кри-
минален, трилър (САЩ,
Германия, 2004), режи-
сьор Дейвид Елис, в ро-
лите: Ким Бейсингър,
Крис Евънс, Джейсън
Стейтъм, Джесика Бийл,
Ноа Емърик, Валъри
Крус, Уилям Мейси и
др.

15.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.4

16.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.11

17.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.13

18.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.11

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.3
еп.8

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.8

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Умирай

трудно 4.0" - екшън,
трилър (САЩ, Великоб-
ритания, 2007), режи-
сьор Лен Уайзман, в ро-
лите: Брус Уилис, Джъс-
тин Лонг, Тимъти Оли-
фънт, Мери Елизабет
Уинстед, Маги Кю,
Клиф Къртис и др.

00.30 "Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.8

01.30 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.2

02.30 "Стрелата" - сериал, с.3
еп.8

03.30 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, еп.13

04.30 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.11

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.7 еп.5, 6

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал
10.00 "Простичко желание" -

комедия, семеен, фен-
тъзи (САЩ, 1997), ре-
жисьор Майкъл Ричи, в
ролите: Мартин Шорт,
Мара Уилсън, Робърт
Пасторели, Франсис
Капра, Руби Дий, Кат-
лийн Търнър и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

13.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

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

ал
17.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

18.00 "Приятели" - сериал,
еп.19, 20

19.00 "Барът на Пепе" - сери-
ал, еп.1

20.30 "Ало, ало" - сериал,
еп.1, 2

22.00 "Кухня" - сериал, с.6
еп.7, 8

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.3 еп.17,
18

00.00 "Простичко желание" /
п./ - комедия, семеен,
фентъзи (САЩ, 1997)

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

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

04.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" /п./ -
сериал, с.6 еп.5, 6

08.15 "Този див, див запад" -
уестърн, екшън, коме-
дия, приключенски
(САЩ, 1999), режи-
сьор Бари Соненфелд,
в ролите: Уил Смит, Ке-
вин Клайн, Кенет Бра-

на, Салма Хайек, М.
Емет Уолш, Тед Ливайн
и др.

10.45 "Къща от карти" - се-
риал, с.6 еп.7, 8

13.30 "Срамежливия стрелец"
- екшън, комедия, прик-
люченски (Великобри-
тания, 2017), режи-
сьор Саймън Уест, в ро-
лите: Антонио Бандерас,
Олга Куриленко, Бен Ку-
ра, Марк Вали, Ашлинг
Лофтъс, Джереми Су-
ифт и др. [14+]

15.30 "Далече, далече" -
приключенски, роман-
тичен, драма (САЩ,
1992), режисьор Рон
Хауърд, в ролите: Том
Круз, Никол Кидман, То-
мас Гибсън, Робърт
Проски, Колъм Мийни,
Джаред Харис, Брендън
Глийсън и др.

18.45 "Наръчник за необвър-
зани" - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2016),
режисьор Кристиан Ди-
тер, в ролите: Дакота
Джонсън, Ребъл Уилсън,
Лесли Ман, Деймън Уе-
йънс мл., Алисън Бри,
Джейсън Манцукас и
др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Х-Мен" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2000), режи-
сьор Брайън Сингър, в
ролите: Патрик Стюарт,
Хю Джакман, Иън Мак-
келън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Хали
Бери, Ана Пакуин и др.

23.30 "Американски пай: От-
ново заедно" - комедия
(САЩ, 2014), режисьо-
ри Джон Хъруиц и Хей-
дън Шлосбърг, в роли-
те: Джейсън Бигс, Али-
сън Ханигън, Шон Уи-
лям Скот, Юджийн Ле-
ви, Тара Рийд, Мена Су-
вари, Нийл Харис и др.
[14+]

01.45 "Шоуто на Роки Хорър"
- мюзикъл, комедия, хо-
рър, трилър (тв филм,
САЩ, 2016), режисьор
Кени Ортега, в ролите:
Айви Левън, Виктория
Джъстис, Стаз Нер,
Кристина Милиън, Тим
Къри и др. [14+]

03.30 "Бездомници" - драма
(САЩ, 1997), режи-
сьор Вин Дизел, в ро-
лите: Вин Дизел, Джо-
уи Дедио, Ти Кей Кърк-
ланд, Майк Епс, Вален-
тино Моралес и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сери-
ен филм, сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - 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" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "All inclusive" (премиера)
- сериен филм

21.00 "Кошмари в кухнята" -
риалити

22.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сери-

ен филм, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сери-

ен филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2 /п/

07.15 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
1 /п/

07.45 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1 /п/

08.45 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

10.00 "Среднощен ездач" -
сериал, сезон 1 /п/

11.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 1

14.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 5

15.00 "Среднощен ездач" -
сериал, сезон 1

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
1, 2 епизода

17.00 "Мъртъв и половина" -
екшън с уч. на Стивън
Сегал, Морис Честнът,
Ниа Пийпълс, Тони
Плана и др. /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

22.00 "Истинско престъпле-
ние" - криминална дра-
ма с уч. на Клинт Ис-
тууд, Джеймс Уудс,
Исая Уошингтън, Денис
Лиъри, Лисагай Хамил-
тън, Даян Венора и др.

00.20 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 5
/п/

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

03.20 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Мистериите на Аурора

Тийгардън: Истината" -
мистерии с уч. на Кан-
дис Камерън Бър, Ма-
рилу Хенър, Лекса Дойг,
Брус Доусън и др.

09.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Улики" -
мистерии с уч. на Кан-
дис Камерън Бър, Лек-
са Дойг, Марилу Хенър,
Брус Доусън и др. /п/

11.50 "На бойното поле на
любовта" - романтична
комедия с уч. на Тери
Поло, Робърт Майлхус,
Бари Бостуик, Дейвид
Шатрау и др. /п/

12.50 "Вихърът на танца" -
романтична комедия с
уч. на Денис Куейд, Ан-
ди Макдауъл, Кени
Уормалд, Джулиан Хоу
и др.

15.00 "Колибата" - драма с
уч. на Сам Уортингтън,
Октавия Спенсър, Тим
Макгроу, Рада Мичъл,
Греъм Грийн и др.

18.00 "Замръзналото кралст-
во - анимационен филм

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10

21.00 "Дама, поп, асо, шпио-
нин" - трилър с уч. на
Гари Олдман, Колин
Фърт, Том Харди, Кий-
рън Хайндс, Тоби Джо-
унс, Марк Стронг, Бе-
недикт Къмбърбач,
Дейвид Денчик, Джон
Хърт, Саймън Макбър-
ни и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10
/п/

00.20 "Колибата" - драма с
уч. на Сам Уортингтън,
Октавия Спенсър, Тим
Макгроу, Рада Мичъл,
Греъм Грийн и др. /п/

Diema Family

06.10 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.10 "Север Юг" - сериен

филм /п/
08.10 "Доня Сандовал" - се-

риал /п/
09.30 "Печивата на Марта

Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1 /
п/

10.00 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Сияйна луна" - сериен
филм /п/

12.00 "Някой като теб" - се-
риал /п/

13.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра /п/

14.00 "Черна любов" - сери-
ен филм /п/

15.00 "Доня Сандовал" - се-
риал

16.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм

17.00 "Сияйна луна" - сериен
филм

18.00 "Една жена" - сериен
филм /п/

19.00 "Север Юг" - сериен
филм

20.00 "Някой като теб" (пре-
миера) - сериал

22.00 "Една жена" (премиера)
- сериен филм

23.00 "Черна любов" - сери-
ен филм

00.00 "Прости ми" - сериен
филм

01.00 "Сезони на любовта" -
сериен филм /п/

02.00 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване, сезон 1

02.30 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.30 Делници - с Николай
Колев

10.00 EuroTV Shop
10.30 Училище за родители -

с Божана Дудева
11.30 Светът и всичко в него

- със Симеон Идакиев
12.30 EuroTV Shop
13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

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 Сашо

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 Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

RTR

06.00 Вести
06.35 Вести-Москва
06.50 "За най-важното"
07.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
08.15 Сериал: "Следствени

тайни"
09.00 Вести
09.25 Вести-Москва
09.40 Сериал: "Следствени

тайни"
10.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
12.00 Вести
12.30 Вести-Москва
12.50 Вести
13.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
14.35 Вести-Москва
15.00 Вести
16.00 "Хуморина"
17.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
19.30 Концерт
21.00 Игрален филм
00.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
01.05 Игрален филм



ЗЕМЯ 30 МАРТ -

     5 АПРИЛ
приложение

ТV ПРОГРАМА

07.00 "Дълбокият корен" - до-
кументален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Убийството на Кенеди.
Нови следи" - докумен-
тален филм (І част)

09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклорно

предаване (п)
10.30 "Актуално от седмица-

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

водещ Велизар Енчев
(п)

12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Цветен следобед"
14.30 ТВ пазар
14.45 "Актуално от седмица-

та"
15.45 "Професия Турист": Ту-

нис /ІI част/
16.30 Киносалон БСТВ: "На-

шите любовници"
(2016) Испания

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски

19.30 "Пророците на научна-
та фантастика" - доку-
ментална поредица

20.10 Киносалон БСТВ: "Не
ми казай, че момчето
е лудо" (2015 г . )
Франция

22.20 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски
(п)

23.20 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов (п)

00.20 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

01.20 "Шевица" - фолклорно
предаване (п)

02.20 "Антидот" с водещ Юлия
Ал-Хаким (п)

04.00 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичкова
(п)

05.00 "За историята свобод-
но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

06.00 "Не се страхувай" с Ва-
сил Василев (п)
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05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.30 Здравей, бабо тв филм
/п/

07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
10.00 Клиника на третия етаж

тв филм
11.00 Туризъм.бг
11.30 Какво ще се случи? до-

кументална поредица
11.55 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

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

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

14.55 Великата илюзия: Ве-
ликият диктатор игра-
лен филм /САЩ,
1940г./, в ролите: Чар-
ли Чаплин, Полет Годар,
Реджиналд Гардинър и
др.

17.00 Брифинг на Национал-
ния оперативен щаб
пряко предаване

17.30 БНТ на 60 /п/
18.25 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

18.30 Извън играта /п/
19.00 Островът на сините пти-

ци тв филм
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Капитан Петко войвода

тв филм /2 серия/
22.25 По света и у нас

ни спортове, еп.13
17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-

даване за строителст-
во, ремонти, обзавеж-
дане и дизайн (2019),
еп.15

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.2, 3

19.00 "Мобилна връзка" - кри-
минален, трилър (САЩ,
Германия, 2004), в ро-
лите: Ким Бейсингър,
Крис Евънс, Джейсън
Стейтъм, Джесика Бийл,
Ноа Емърик и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Кон-

стантин" - хорър, фен-
тъзи, екшън (САЩ, Гер-
мания, 2005), в роли-
те: Киану Рийвс, Рейчъл
Вайс, Джаймън Хаунсу,
Тилда Суинтън и др.
[16+]

00.15 "Големият Лебовски" -
комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
1998), в ролите: Джеф
Бриджис, Джон Гудман,
Джулиан Мур, Стив Бу-
шеми, Филип Сиймор
Хофман, Джон Туртуро и
др. [16+]

02.30 "Стрелата" - сериал, с.5
еп.1, 2

04.00 "Константин" /п./ - хо-
рър, фентъзи, екшън
(САЩ, Германия, 2005)

bTV COMEDY

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

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

07.00 "Страхотни новини" - се-
риал, еп.7, 8

08.00 "По средата" - сериал,
с.9 еп.6, 7

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.17, 18

10.00 Премиера: "Историята
на Пепеляшка: Ако обув-
ката пасва" - семеен,
фентъзи, музикален
(САЩ, 2016), в роли-
те: София Карсън,
Дженифър Тили, Томас
Лоу и др.

12.00 "Кунг-фу панда 3" - ани-
мация, екшън, приклю-
ченски (САЩ, Китай,
2016)

14.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

15.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

16.00 "Ало, ало" /п./ - сериал
19.30 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
20.30 "Джуниър" - романти-

чен, комедия, фантас-
тика (САЩ, 1994), в ро-
лите: Арнолд Шварцене-
гер, Дани ДеВито, Ема
Томпсън, Франк Лан-
джела и др.

22.30 "Лигата на джентълме-
ните" - сериал, с.2
еп.3, 4

23.30 "Ало, ало" /п./ - сериал
00.00 "По средата" /п./ - се-

риал
01.00 "Страхотни новини" /п./

- сериал
02.00 "Кое е това момиче" /

п./ - сериал
03.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
04.00 "Лигата на джентълме-

ните" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Срамежливия стрелец"
- екшън, комедия, прик-
люченски (Великобри-
тания, 2017), в роли-
те: Антонио Бандерас,
Олга Куриленко, Бен Ку-
ра, Марк Вали, Ашлинг
Лофтъс, Джереми Су-
ифт и др. [14+]

08.00 "Кой уби сестра Мери"
- криминален, мистъри
(тв филм, Канада,
2017), в ролите: Сюзи
Абромайт, Аманда Бру-
гъл, Алисън Хосак, Де-
бора Гроувър и др.

10.00 "Преди да заспя" - мис-
търи, трилър (Великоб-
ритания, Франция,
Швеция, 2014), в ро-
лите: Никол Кидман, Ко-
лин Фърт, Марк Стронг,
Ан-Мари Дъф и др.

12.00 "Наръчник за необвър-
зани" - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2016), в
ролите: Дакота Джон-
сън, Ребъл Уилсън, Лес-
ли Ман и др.

14.15 "Джурасик свят" - фан-
тастика, екшън, прик-
люченски (САЩ,
2015), в ролите: Крис
Прат, Брайс Далас Хау-
ърд, Джейк Джонсън,
Джуди Гриър, Кейти
Макграт и др.

16.45 "Х-Мен" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2000), режи-
сьор Брайън Сингър, в
ролите: Патрик Стюарт,
Хю Джакман, Иън Мак-
келън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Хали
Бери, Ана Пакуин и др.

18.45 "Този див, див запад" -
уестърн, екшън, коме-
дия, приключенски
(САЩ, 1999), режи-
сьор Бари Соненфелд,
в ролите: Уил Смит, Ке-
вин Клайн, Кенет Бра-
на, Салма Хайек, М.
Емет Уолш, Тед Ливайн
и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Х-Мен: Последният
сблъсък" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2006), режи-
сьор Брет Ратнър, в ро-
лите: Патрик Стюарт,
Хю Джакман, Хали Бе-
ри, Иън Маккелън,
Фамке Янсен, Джеймс
Марсдън, Ана Пакуин,
Ребека Роумийн, Вини
Джоунс, Бен Фостър и
др.

23.00 Cinema X (премиера):
"Заклинанието 2" - хо-
рър, психотрилър (САЩ,
2016), режисьор
Джеймс Уан, в ролите:
Вера Фармига, Патрик
Уилсън, Мадисън Улф,
Франка Потенте, Фран-
сис О`Конър, Марая
Дойл Кенеди, Саймън
Макбърни, Хавиер Бо-
тет и др. [16+]

01.30 "Американски пай: От-
ново заедно" - комедия
(САЩ, 2014), режисьо-
ри Джон Хъруиц и Хей-
дън Шлосбърг, в роли-
те: Джейсън Бигс, Али-
сън Ханигън, Шон Уи-
лям Скот, Юджийн Ле-
ви, Тара Рийд, Мена Су-
вари, Нийл Харис и др.
[14+]

03.45 "Мъжът с железните
юмруци" - екшън (САЩ,
Хонконг, 2012), режи-
сьор Робърт Дигс-RZA,
в ролите: Ръсел Кроу,
Луси Лиу, Робърт Дигс-
RZA, Дейв Батиста,
Джейми Чънг, Илай Рот,
Даниел Ву и др. [16+]
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07.00 "Добрата вещица" - се-
риен филм, сезон 2

08.00 "Събуди се" - предава-
не

11.00 "Съдебен спор" - пре-
даване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Търсенето на Дори" -

анимационен филм
14.50 "Природни сили" - с уч.

на Бен Афлек, Сандра
Бълок, Рони Кокс, Стив
Зан, Блайт Данър, Мо-
ра Тиърни и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

18.00 "Ничия земя" - преда-
ване

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.20 "Карай направо" с Диа-
на Найденова

20.00 "Един за друг" (премие-
ра) - риалити

22.00 "Туристът" - с уч. на
Джони Деп, Анджелина
Джоли, Пол Бетани, Ти-
мъти Далтън, Руфъс
Сюъл, Раул Бова и др.

00.10 "Природни сили" - с уч.
на Бен Афлек, Сандра
Бълок, Рони Кокс, Стив
Зан, Блайт Данър, Мо-
ра Тиърни и др. /п/

04.40 "Търсенето на Дори" -
анимационен филм /п/

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Без багаж" - предава-
не за туризъм /п/

06.45 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2, 4 епизода

10.45 "Потоп" - екшън с уч.
на Том Кортни, Мартин
Бол, Джесълин Гилсик,
Дейвид Съчет и др., I
част /п/

12.35 "Потоп" - екшън с уч.
на Робърт Карлайл,
Том Харди, Джесалин
Гилсиг, Том Къртни,
Джоан Уоли, Дейвид
Съчет и др., II част

14.35 "Истинско престъп-
ление" - криминална
драма с уч. на Клинт
Истууд ,  Джеймс
Уудс, Исая Уошинг-
тън и др. /п/

17.05 "Трансформърс" - ек-
шън - фантастика с уч.
на Шая Лебьоф, Ме-
гън Фокс, Джош Дюа-
мел, Кевин Дън, Джон
Туртуро и др. /п/

20.00 "Ченгета без значки" -
екшън - комедия с уч.
на Мартин Лорънс,
Стив Зан, Колм Фео-
ре и др.

21.45 "Завръщането на пая-
ка" - трилър с уч. на
Морган Фрийман,
Майкъл Уинкот, Дилън
Бейкър и др.

00.00 Еротичен телепазар
01.50 "Професионална бор-

ба: "Разбиване", епи-
зод 14 /п/

Êèíî Íîâà

05.05 "Мистериите на Ауро-
ра Тийгардън: Убийс-
тва" - мистерии с уч.
на Кандис Камерън
Бър, Лекса Дойг, Ма-
рилу Хенър, Брус До-
усън, Анна ван Хуфт
и др. /п/

06.40 "Коледа в Конуей" -
романтична драма с
уч. на Анди Гарсия,
Манди Муур, Мери-
Луис Паркър и др. /
п/

08.55 "Приказка наяве" -
романтична драма с
уч. на Патерсон Джо-
узеф, Джак Донъли,
Саманта Бонд и др. /
п/

10.45 "Последният екшън
герой" - екшън с уч.
на Арнолд Шварцене-
гер, Еф Мъри Ейбра-
хам, Арт Карни, Чарлз
Данс, Франк Макрае
и др. /п/

13.25 "Кучешки живот" -
драма с уч. на Денис
Куейд, Брит Робърт-
сън, Логън Милър,
Джон Ортиз , Пеги
Липтън и др. /п/

15.30 "Господарка на злото"
- приключенски филм
с уч. на Анджелина
Джоли, Ел Фанинг,
Шарлто Копли, Имел-
да Стаунтън, Лесли
Манвили др. /п/

17.30 "Как да разбера"- ро-
мантична комедия с
уч. на Рийз Уидърс-
пун, Пол Руд, Оуен
Уилсън, Джак Никъл-
сън и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието" - сериал, се-
зон 10

21.00 "22-ра миля" - трилър
с уч. на Марк Уол-
бърг, Джон Малкович,
Ико Увайс, Лорън Ко-
ан и др.

22.45 "От местопрестъпле-
нието" - сериал, се-
зон 10 /п/

23.40 "Мандела : Дългият
път към свободата" -
драма с уч. на Идрис
Елба, Наоми Харис,
Тери Фето и др.

Diema Family

06.00 "Ангел пазител" - ро-
мантичен филм с уч.
на Сузан Анбее, Хай-
ко Рупрехт, Джеръми
Мокридж и др. /п/

07.50 "Остани с мен" - се-
риен филм, 2 епизо-
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22.40 Препрочитаме Вазов
кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

22.45 Самозванци игрален
филм /САЩ, 2008г./, в
ролите: Чарли Мърфи,
Ал Шиърър, Тамала
Джоунс и др. (12)

00.30 Изследване на време-
то документална поре-
дица /2, последен епи-
зод/п/

01.25 Джаки и Райън тв филм
/п/

03.10 Пучини за начинаещи
игрален филм /п/ (14)

04.30 Извън играта /п/

bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати"

- анимация, сериал,
еп.1

06.30 "Алпите: Раят на Евро-
па" - документален
филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.19

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Мар-
чева, Алекс Кръстева и
Диана Любенова

11.00 "Cool...T" /п./
12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица на
Георги Тошев

13.00 "Бетовен 5" - комедия,
семеен (САЩ, 2003),
в ролите: Дейв Томас,
Фейт Форт, Давей Чейс,
Том Постън и др.

15.00 "Истински истории" /
п./ - документално
риалити

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори
план" - документална
поредица с водещ Мар-
тин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите /п./
20.00 "Агент и 1/2" - екшън,

комедия (САЩ, 2016),
в ролите: Кевин Харт,
Дуейн Джонсън, Ерън
Пол, Ейми Райън, Ку-
мейл Нанджиани и др.

22.10 "Стив Джобс" - биогра-
фичен, драма (САЩ,
2015), в ролите: Май-
къл Фасбендър, Кейт
Уинслет, Джеф Дани-
ълс, Сет Роугън, Май-
къл Стулбарг, Катрин
Уотърстън и др.

00.40 "Горещи палки" - екшън,
комедия (Великобрита-
ния, Франция, САЩ,
2007), в ролите: Сай-
мън Пег, Ник Фрост,
Мартин Фрийман, Бил
Най, Робърт Попър, Ти-
мъти Долтън, Джим
Бродбент и др. [14+]

03.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал, еп.19

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.2

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.19 -
22

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.19 - 21

11.00 "Джона Хекс" - фентъ-
зи, екшън (САЩ,
2010), в ролите: Джош
Бролин, Мегън Фокс,
Джон Малкович, Май-
къл Фасбендър, Уил
Арнет, Уес Бентли и др.

12.30 "Умирай трудно 4.0" -
екшън, трилър (САЩ,
В е л и к о б р и т а н и я ,
2007), в ролите: Брус
Уилис, Джъстин Лонг,
Тимъти Олифънт, Мери
Елизабет Уинстед, Ма-
ги Кю, Клиф Къртис и
др.

15.00 "Господарят на илюзи-
ята" - сериал, еп.5, 6

17.00 "Дивата муха" /п./ -
предаване за екстрем-

да
10.00 "Намери ме" - сериен

филм , сезон 1, 2
епизода

12.00 "Палитра от чувства"
- романтична драма с
уч. на Кристиан Улф,
Барбара Вусов, Гюн-
тер Шрам, Герлинде
Локер, Анекатрин Бах,
Ирм Херман и др.

14.00 "Инга Линдстрьом :
Сватба под прицел"
(премиера) - роман-
тичен филм с уч. на
Барбара Пракопенка,
Катя Вайценбьок, Ми-
хаел фон Ау, Хейо
фон Щетен и др.

16.00 "Сватбен марш" - ро-
мантичен филм с уч.
на Джак Уагнър, Еми-
ли Тенънт, Джоузи Би-
се, Сара Грей и др.

18.00 "Всяка твоя сълза"
(премиера) - сериен
филм

19.00 "Магда" - сериен
филм, сезон 1

20.00 "Ново начало" - ро-
мантичен филм с уч.
на Пол Грийн, Кирс-
тен Уорън , Хедър
МакКомб , Лекси
Джованоли и др.

21.45 "Инга Линдстрьом :
Сватба под прицел" -
романтичен филм с
уч. на Барбара Пра-
копенка, Катя Вай-
ценбьок, Михаел фон
Ау, Хейо фон Щетен
и др./п/

23.45 "Сватбен марш" - ро-
мантичен филм с уч.
на Джак Уагнър, Еми-
ли Тенънт, Джоузи Би-
се, Сара Грей и др. /
п/

01.30 Еротичен телепазар
03.40 "Ново начало" - ро-

мантичен филм с уч.
на Пол Грийн, Кирс-
тен Уорън , Хедър
МакКомб , Лекси
Джованоли и др. /п/

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 -

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 - 11еп.

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 - със Слав-
чо Тошев

22.30 Модна фиеста - с
Мариана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозо-

рец
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 - със Слав-
чо Тошев

04.30 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

RTR

10.10 Игрален филм :
"Здрав брак"

11.50 Концерт
14.00 Вести
14.35 Игрален филм
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07.00 "По пътя" - документа-
лен филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Убийството на Кенеди.
Нови следи" - докумен-
тален филм (ІІ част)

09.15 ТВ пазар
09.30 "Професия Турист": Ту-

нис /ІI част/ (п)
10.00 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.00 "Местно време"
11.15 ТВ пазар
11.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 "Актуално от седмица-
та"

13.00 ТВ пазар
13.15 "Проект Земя: Орбитал-

на електростанция" -
документална поредица

14.00 "Местно време"
14.15 "Цветен следобед"
15.15 ТВ пазар
15.30 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким (п)
16.30 Киносалон БСТВ: "Не

ми казай, че момчето
е лудо" (2015 г . )
Франция

18.45 "Актуално от седмица-
та"

19.15 "Пророците на научна-
та фантастика" - доку-
ментална поредица

20.00 Киносалон БСТВ: "Пази
се от автомобил" (1966
г.) СССР

21.35 "Музикална история":
Лейди Гага

22.00 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

23.00 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски
(п)

00.00 "За историята свобод-
но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

01.00 "Цветен следобед" (п)
02.00 "Шевица" - фолклорно

предаване (п)
03.00 Документален филм (п)
04.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

05.00 "Не се страхувай" с Ва-
сил Василев (п)

06.00 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.30 Приключенията на Чо-

ко и жабока Боко ани-
мационен филм

06.40 Спилитим и Рашо детс-
ки тв филм

06.50 Реката анимационен
филм

06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
10.00 Клиника на третия етаж

тв филм
11.00 Отблизо с Мира /п/
11.55 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата Шип-

ченски манастир
13.00 Библиотеката /п/
14.00 В памет на Гого концерт

на Тоника Домини
15.40 Изпити по никое време

игрален филм /Бълга-
рия, 1974г./, в ролите:
Димитър Ганев, Огнян
Желязков, Николай Те-
охаров и др.

17.00 Брифинг на Национал-
ния оперативен щаб
пряко предаване

17.30 Моят плейлист музи-
кално-развлекателно
предаване/п/

18.25 Препрочитаме Вазов
кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с

13.15 "Ускорение" - екшън,
трилър (САЩ, Австра-
лия, 2004), в ролите:
Мартин Хендерсън, Айс
Кюб, Моне Мейзър,
Макс Бийсли и др.

15.00 "Господарят на илюзия-
та" - сериал, еп.7, 8

17.00 Премиера: "Дивата му-
ха" - предаване за ек-
стремни спортове,
еп.14

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителст-
во, ремонти, обзавеж-
дане и дизайн (2019),
еп.16

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.4

18.30 "Умирай трудно 4.0" -
екшън, трилър (САЩ,
В е л и к о б р и т а н и я ,
2007), в ролите: Брус
Уилис, Джъстин Лонг,
Тимъти Олифънт, Мери
Елизабет Уинстед и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Бу-

шуик" - екшън, военен
(САЩ, 2017), в роли-
те: Дейв Батиста, Бри-
тани Сноу, Артуро Каст-
ро, Крисчън Наваро,
Джеф Лима и др. [14+]

00.00 "Константин" - хорър,
фентъзи, екшън (САЩ,
Германия, 2005), в ро-
лите: Киану Рийвс, Рей-
чъл Вайс, Джаймън Ха-
унсу и др. [16+]

02.15 "Стрелата" - сериал, с.5
еп.3, 4

03.45 "Бруклинските стражи" -
екшън, трилър, кримина-
лен (САЩ, 2009), в ро-
лите: Ричард Гиър, Дон
Чийдъл, Итън Хоук, Уес-
ли Снайпс и др. [16+]

bTV Comedy

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

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

07.00 "Страхотни новини" - се-
риал, еп.9, 10

08.00 "По средата" - сериал,
с.9 еп.8, 9

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.19, 20

10.00 "Джуниър" - романти-
чен, комедия, фантас-
тика (САЩ, 1994), ре-
жисьор Айвън Райтман,
в ролите: Арнолд Швар-
ценегер, Дани ДеВито,
Ема Томпсън, Франк
Ланджела, Памела Рийд
и др.

12.00 "Простичко желание" -
комедия, семеен, фен-
тъзи (САЩ, 1997), ре-
жисьор Майкъл Ричи, в
ролите: Мартин Шорт,
Мара Уилсън, Робърт
Пасторели, Франсис
Капра, Руби Дий, Кат-
лийн Търнър и др.

14.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

15.00 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

16.00 "Ало, ало" /п./ - сериал
19.30 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
20.30 "Историята на Пепеляш-

ка: Ако обувката пасва"
- семеен, фентъзи, му-
зикален (САЩ, 2016),
режисьор Мишел Джон-
стън, в ролите: София
Карсън, Дженифър Ти-
ли, Томас Лоу, Ейми Лу-
из Уилсън и др.

22.30 "Лигата на джентълме-
ните" - сериал, с.2
еп.5, 6

23.30 "Ало, ало" /п./ - сериал
00.00 "По средата" /п./ - се-

риал
01.00 "Страхотни новини" /п./

- сериал
02.00 "Кое е това момиче" /

п./ - сериал
03.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
04.00 "Лигата на джентълме-

ните" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Апостол Карамитев" -
документален филм

07.15 "Бездомници" - драма
(САЩ, 1997), режи-

сьор Вин Дизел, в ро-
лите: Вин Дизел, Джо-
уи Дедио, Ти Кей Кърк-
ланд, Майк Епс, Вален-
тино Моралес и др.

09.30 "Сблъсък" - екшън
(Мексико, 2018), ре-
жисьор Р. Елис Фрей-
жър, в ролите: Гари Да-
ниълс, Сиси Флейтас,
Еди Фернандес, Луис
Гатика и др.

11.30 Капитан Фантастик
14.00 "Х-Мен" - фантастика,

екшън, приключенски
(САЩ, 2000), режи-
сьор Брайън Сингър, в
ролите: Патрик Стюарт,
Хю Джакман, Иън Мак-
келън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Хали
Бери, Ана Пакуин и др.

16.30 "Х-Мен: Последният
сблъсък" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2006), режи-
сьор Брет Ратнър, в ро-
лите: Патрик Стюарт,
Хю Джакман, Хали Бе-
ри, Иън Маккелън,
Фамке Янсен, Джеймс
Марсдън, Ана Пакуин,
Ребека Роумийн, Вини
Джоунс, Бен Фостър и
др.

18.30 "Ван Хелсинг" - фентъ-
зи, екшън, хорър, три-
лър (САЩ, Чехия,
2004), режисьор Сти-
вън Съмърс, в ролите:
Хю Джакман, Кейт Бе-
кинсейл, Ричард Рокс-
бърг, Дейвид Уенъм, Уил
Кемп и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 "Kingsman: Тайните
служби" - екшън, коме-
дия, приключенски (Ве-
ликобритания, САЩ,
2014), режисьор Матю
Вон, в ролите: Тарън Е-
джъртън, Колин Фърт,
Самюъл Джаксън,
Марк Стронг, Майкъл
Кейн, Джак Давънпорт,
Марк Хамил, София Бу-
тела и др.

23.30 "Мъжът с железните
юмруци" - екшън (САЩ,
Хонконг, 2012), режи-
сьор Робърт Дигс-RZA,
в ролите: Ръсел Кроу,
Луси Лиу, Робърт Дигс-
RZA, Дейв Батиста,
Джейми Чънг, Илай Рот,
Даниел Ву и др. [16+]

01.30 "Заклинанието 2" - хо-
рър, психотрилър (САЩ,
2016), режисьор
Джеймс Уан, в ролите:
Вера Фармига, Патрик
Уилсън, Мадисън Улф,
Франка Потенте, Фран-
сис О`Конър, Марая
Дойл Кенеди, Саймън
Макбърни, Хавиер Бо-
тет и др. [16+]

04.00 "Шоуто на Роки Хорър"
- мюзикъл, комедия, хо-
рър, трилър (тв филм,
САЩ, 2016), режисьор
Кени Ортега, в ролите:
Айви Левън, Виктория
Джъстис, Стаз Нер,
Кристина Милиън, Тим
Къри и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Добрата вещица" - се-

риен филм, сезон 2
08.00 "Събуди се" - предава-

не
11.00 "Съдебен спор" - пре-

даване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Днес ще се омъжа" - с

уч. на Джен Лили, Мар-
къс Роснър, Джесика
Лаундс, Кристи Лейнг и
др.

14.15 "Кралско сърце" (пре-
миера) - с уч. на
Джеймс Бролин, Синди
Бъзби, Андрю Купър,
Лаклън Нибор и др.

16.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

16.55 Неделята на NOVA - пуб-
лицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 "Един за друг" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Билет за отвъдното" -

с уч. на Лиъм Нийсън,
Дейвид Харбър, Дан

Стивънс и др.
00.15 "Кралско сърце" - с уч.

на Джеймс Бролин,
Синди Бъзби, Андрю Ку-
пър, Лаклън Нибор и
др./п/

03.40 "Днес ще се омъжа" - с
уч. на Джен Лили, Мар-
къс Роснър, Джесика
Лаундс, Кристи Лейнг и
др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.45 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2, 4 епизода

11.00 "Без багаж" - предава-
не за туризъм

11.30 "Надпревара" - драма с
уч. на Стивън Джеймс,
Джейсън Съдейкис,
Джеръми Айрънс, Уилям
Хърт, Карис ван Хоутен,
Шанис Бантън и др. /п/

14.15 "Изкуството на война-
та: Възмездието" - ек-
шън с уч. на Антъни
"Треч" Крис, Уорън Де-
роса, Сунг Хи Лий, Лио
Лий, Джанет Карол,
Браян Фитпатрик и др.

16.00 "Операция "Четири ла-
пи" - комедия с уч. на
Брендън Фрейзър, Брук
Шийлдс, Мат Прокоп,
Кен Джонг, Уолъс Шоун
и др.

18.00 "В търсене на справед-
ливост" - трилър с уч.
на Никълъс Кейдж,
Дженюъри Джоунс, Гай
Пиърс, Харолд Перино
и др. /п/

20.00 "Делта Форс: Колум-
бийска връзка" - екшън
с уч. на Ричард Дже-
къл, Пол Пери, Джон Ра-
йън, Били Драго, Чък
Норис и др.

22.00 "Американска нинджа
3" - екшън с уч. на Стив
Джеймс, Майкъл Чан,
Дейвид Брадли и др.

23.50 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

02.00 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.10 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Труп в спал-
нята" - мистерии с уч.
на Кандис Камерън
Бър, Лекса Дойг, Мари-
лу Хенър, Брус Доусън
и др. /п/

06.45 "Лох Нес" - приключен-
ски филм с уч. на Тед
Дансън, Джоли Ричар-
дсън, Иън Холм, Харис
Юлин, Джеймс Фрейн и
др.

09.00 "Блинки Бил" - анима-
ционен филм

11.00 "Стари приятели II" -
комедия с уч. на Джак
Лемън, Уолтър Матау,
Джонатан Силвърман,
Лиса Уолц, Кристин Ба-
рански и др. /п/

13.00 "Как да разбера"- ро-
мантична комедия с уч.
на Рийз Уидърспун и др.
/п/

15.40 "Вихърът на танца" - ро-
мантична комедия с уч.
на Денис Куейд, Анди
Макдауъл, Кени Уор-
малд, Джулиан Хоу и др.
/п/

18.00 "Моята голяма луда
гръцка сватба 2" - ро-
мантична комедия с уч.
на Ния Вардалос, Анд-
реа Мартин, Майкъл
Константин, Алекс Улф,
Луис Мандилор и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10

21.00 "Съюзени" - драма с уч.
на Брад Пит, Марион
Котияр, Джаред Харис,
Матю Гуди и др.

23.20 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 10
/п/

00.10 "22-ра миля" - трилър
с уч. на Марк Уолбърг,
Джон Малкович, Ико
Увайс, Лорън Коан и др.
/п/

Diema Family

06.00 "Предадени чувства" -
романтичен филм с уч.
на Аника Добра, Хейо
фон Щетен, Тереза Ри-
зос, Кристиян Вюндер-

лих и др./п/
07.50 "Остани с мен" - сери-

ен филм, 2 епизода
10.00 "Намери ме" - сериен

филм, сезон 1, 2 епи-
зода

12.00 "Бракът не е за страх-
ливци" - романтичен
филм с уч. на Ана Ма-
рия Щурм, Костя Ул-
ман, Надя Бекер, Мак-
симилиан Грил, Барба-
ра Майер и др.

14.00 "Инга Линдстрьом: Тай-
на от миналото"(преми-
ера) - романтичен
филм с уч. на Анне Вер-
нер, Ян Хартман, Герит
Клайн и др.

16.00 "Любов на леда" - ро-
мантичен филм с уч. на
Джули Берман, Андрю
Уокър и др.

18.00 "Всяка твоя сълза"
(премиера) - сериен
филм

19.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 1

20.00 "Героят на моите меч-
ти" - романтичен филм
с уч. на Антонио Саба-
то мл., Мегън Прайс,
Джейк Сандвиг, Брук
Невин и др.

21.45 "Инга Линдстрьом: Тай-
на от миналото" - ро-
мантичен филм с уч. на
Анне Вернер и др. /п/

23.45 "Любов на леда" - ро-
мантичен филм с уч. на
Джули Берман, Андрю
Уокър, Гейл О'Грейди и
др. /п/

01.30 Еротичен телепазар
03.40 "Героят на моите меч-

ти" - романтичен филм
с уч. на Антонио Саба-
то мл., Мегън Прайс,
Джейк Сандвиг, Брук
Невин и др. /п/

Åâðîêîì

05.30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

06.30 Ключът към успеха
07.00 Ekids - Анимация
09.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
10.00 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
11.00 ЕвроДикоФ - със Сашо

Диков
13.00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол
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 него

- със Симеон Идакиев
17.00 Училище за родители -

с Божана Дудева
18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - документален
филм - 12еп.

19.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

20.00 Времена и нрави - из-
брано

22.00 Седмичник с Владо Бе-
реану - с Владо Береа-
ну

23.00 Новини
23.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави - из-

брано
04.30 Светът и всичко в него

- със Симеон Идакиев

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

Í
НЕДЕЛЯ 5 април

медийната подкрепа на
БНТ

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Синята планета 2 до-

кументален филм /7
епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Любимец 13 игрален

филм /България,
1958г./, в ролите: Апос-
тол Карамитев, Гинка
Станчева, Елена Хра-
нова, Петко Карлуков-
ски, Георги Парцалев,
Георги Калоянчев и др.

22.25 По света и у нас
22.40 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа на
БНТ

22.45 Андрей Рубльов игрален
филм /СССР, 1966г./,
в ролите: Анатоли Со-
лоницин, Иван Лапиков,
Николай Гринко, Ирина
Тарковская и др. (12)

01.45 Синята планета 2 до-
кументален филм /7
епизод/п/

02.45 Великата илюзия: Ве-
ликият диктатор игра-
лен филм /п/

04.55 Пътеки /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати"

- анимация, сериал,
еп.1

06.30 "Норвегия" - документа-
лен филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.20

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Мар-
чева, Алекс Кръстева и
Диана Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Любимци" - сериал,

еп.9
13.00 "Малки бъркотии" - ро-

мантичен, драма (Ве-
ликобритания, 2014), в
ролите: Кейт Уинслет,
Алън Рикман, Стенли Ту-
чи, Матиас Схунартс,
Ейдриън Скарбъръ,
Дженифър Ийли и др.

15.30 "Истински истории" /п./
- документално риали-
ти

16.30 "Помощ 112" /п./ - ри-
алити поредица

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите /п./
20.00 "Гласът на България -

музикално шоу, с.7
21.30 "Дедпул" - фантастика,

екшън, комедия (САЩ,
2016), в ролите: Райън
Рейнолдс, Морена Ба-
карин, Джина Карано,
Ти Джей Милър и др.
[14+]

23.50 "Добре дошли в джунг-
лата" - екшън, комедия,
приключенски (САЩ,
2003), в ролите: Дуейн
Джонсън, Кристофър
Уокън и др.

01.50 "Норвегия" /п./ - доку-
ментален филм

03.00 "Търси се" /п./
03.50 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.21 -
24

08.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
с.2 еп.3

08.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.22, с.3
еп.1, 2

11.15 "Мобилна връзка" - кри-
минален, трилър (САЩ,
Германия, 2004), в ро-
лите: Ким Бейсингър,
Крис Евънс, Джейсън
Стейтъм, Джесика Бийл,
Ноа Емърик, Валъри
Крус, Уилям Мейси и др.
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Ãåîðãè Ñâèëåíñêè: ÃÅÐÁ çàòâîðèõà
ïàðëàìåíòà, äîêàòî õîðàòà î÷àêâàò îò
âñè÷êè íè äà ðåøàâàìå ïðîáëåìèòå èì

"Ние сме съпричастни
към случващото се, още от
въвеждането на извънред-
ното положение. Подкре-
пихме това решение,
защото бяхме убедени, че
то бе необходимото. Ние
искаме да помогнем, не е
време за клатене на
държавата. Време е за
разум и за съжаление, не
го виждаме в управляващи-
те. С действията си спрямо

Õîðàòà ïúðâè îñòàíàõà áåç ðàáîòà. Ïîñëå áèçíåñúò, à ïðåäè 2 äíè ìèíèñòúð-
ïðåäñåäàòåëÿò ðàçáðà, ÷å îñòàâà áåç ïðèõîä â áþäæåòà, îòáåëÿçà ñîöèàëèñòúò

българския парламент
направиха така, че оста-
наха само Оперативният
щаб и няколко министри,
които да решават цялата
криза". Това заяви зам.-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Георги
Свиленски пред БНТ.

"Кой пострада първи от
кризата? Хората първи
останаха без работа.
После бизнесът, а преди 2
дни министър-председате-
лят разбра, че остава без
приход в бюджета.  Да
започнем да решаваме
проблемите по същия
ред", призова Свиленски.
Депутатът от левицата
подчерта и предложените
от БСП мерки по отноше-
ние на кризата, а именно
- отсрочване на сроковете
за задълженията на
хората за ток, парно,
вода, телекомуникации.
По повод предложените
от правителството 60 %
плащане на заплати от
държавата и  40 % от
работодателите на тези,

които ще останат на
работа, Свиленски под-
черта, че това ще е непо-
силно за малките бизнеси
и посочи, че дори в
Румъния процентът, който
поема държавата, е 75.

"Държавата я няма. Не
става ясно какъв е крите-
рият за даване на помощи
от обявените 700 милиона.
От тези 700 милиона 200
милиона ще обезпечават
кредити - тоест хората,
които ги оставят без
работа, ги правят клиенти
на банките. Навсякъде по
света дават помощи, това
е солидарността", подчер-
та Свиленски. Народният
представител от левицата
посочи, че от БСП са
искали този разговор да
бъде проведен в парла-
мента.   "Колегите от ГЕРБ
затвориха парламента
безпрецедентно, докато
хората очакват и от парла-
мента, и от правителство-
то, и от Щаба, да решават
проблеми", смята Свиленс-
ки. Депутатът повдигна и

въпросът за нуждата от
актуализацията на бюдже-
та, както и че не става
ясно как ще бъдат изхар-
чени обявените два мили-
арда и половина, предви-
дени за подпомагане на
икономиката.

"Няма да успеете да
пратите парламента в
небитието." С тези думи
Свиленски се обърна към
управляващите, като под-
черта, че има определени

Младежкото обеди-
нение в БСП-Карлово
инициира подкрепа за
възрастни хора в града
и останалите населени
места в общината.
Младежите разлепиха
флаери с телефонни
номера на централни
места в града, чрез ко-
ито да уведомят съг-
ражданите си, че пред-
лагат безвъзмездната
си помощ за закупува-
не на хранителни про-
дукти и неща от първа
необходимост за са-
мотни, трудноподвиж-
ни възрастни хора.

неща, към които разпоред-
бите за извънредното
положение не се прилагат,
защото става дума за
професионални задълже-
ния и дълг, по начина, по
който в момента го имат
полицаи, медицински лица
и други професии.

"Солидарността ще
победи, ако намерим
сечението между личното
и общото", заключи Георги
Свиленски.

Ìëàäèòå ñîöèàëèñòè: Äîáðîòî
òåïúðâà ïðåäñòîè!

"След разлепването
на флаерите и първи-
те обаждания не за-
късняха" - споделят
младите доброволци
от БСП -  Карлово.
Младите социалисти

Над 350 предпазни
маски за многократна
употреба с активен въг-
лен от костилка на кай-
сия бяха дарени от на-
родния представител от
БСП Веска Ненчева на
всички хора, които са
на първа линия в бор-
бата срещу коронавиру-
са в Община Карлово.
Маските  са сертифи-
цирани от БАН.

Според Ненчева хо-
рата на първа линия и
тяхната работа са жиз-
неноважни в трудни мо-
менти като този - ме-
дицинският персонал в
болницата, служители-
те на РУ-Карлово, мес-

Íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë îò ÁÑÏ äàðè ìàñêè
è ïðèçîâà äà äåðçàåì â äîáðèòå äåëà

тните огнеборци, соци-
алните работници и ме-
диите в района, които
всеки ден отразяват съ-
битията, са онези, кои-
то рискуват собствено-
то си здраве, за да по-
магат ежедневно на об-
ществото, да го държат

здраво и информирано
за всичко случващо се.

Медицинските спе-
циалисти и медиите
благодариха за жеста
към тях и пожелаха на
госпожа Ненчева мно-
го здраве и дерзание в
добрите дела.

Младежкото обедине-
ние в БСП-Русе също се
включи в доброволческа-
та кампания, организира-
на от кмета на община Ру-
се - Пенчо Милков. Идея-
та на доброволческата
инициатива бе да бъде ра-

Ìëàäåæè îò Ðóñå ïîäêðåïèõà èíèöèàòèâà
íà êìåòà Ïåí÷î Ìèëêîâ

зяснено на русенци  кол-
ко е важно да си останат
вкъщи и да спазват пред-
писанията на здравните
органи.

Младите социалисти
раздадоха стотици флаери
с горещите телефони на

общината, както и телефо-
ни, на които нуждаещите
се могат да направят сво-
ите заявки за лекарства и
хранителни продукти. Те
призоваха своите съграж-
даните си да останат у до-
ма и да бъдат отговорни.

призоваха жителите на
Карлово да бъдат съп-
ричастни и да се вклю-
чат в добрата кауза.
"Добрите дела тепърва
предстоят!" - катего-
рични са те.
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"Òàíöúò" íà Àíðè Ìàòèñ
íè ïðèâëè÷à â ãàëåðèÿ
"Åðìèòàæ"

Наричат израелския
град Назарет "цветето на
Галилея", а също и град на
Благовещението - там къ-
дето Дева Мария получи-
ла благата вест, че е изб-
рана да роди Божия Син.
Някога там живели Йосиф
и Мария, а Иисус прека-
рал детството си, след
завръщането на Светото
семейство от изгнание в
Египет.

Обвит в мистика и ле-
генди за живота на Иисус
Назарянина, приказният
град има няколко храма,
посветени на Благовеще-
ние. Най-голям сред тях е
католическият, построен

Народната библиотека
показва най-добрите
възрожденски
хумористични вестници
във виртуална изложба
Националната библиоте-
ка "Св.св. Кирил и
Методий" (НБКМ) показ-
ва възрожденски хумо-
ристични вестници във
виртуална изложба.
Хуморът и сатирата
намират място като
изразни средства в
родния печат две десети-
летия след появата
списание "Любословие",
(1844) и вестник "Бъл-
гарски орел" (1846).
Петко Р. Славейков,
който издава първия
хумористичен вестник у
нас - "Гайда", припомнят
от НБКМ. До Освобожде-
нието излизат по-
значими издания с
хумористично-сатирична
насоченост като "Тъпан",
"Будилник", "Шутош".

"Смешното в училище"
в карикатури - вирту-
ална изложба
за 1 април в Добрич
"Смешното в училище"
ще бъде показано в
карикатури във виртуал-
на изложба за Деня на
хумора и шегата - 1
април, съобщават от
Младежкия център в
Добрич, който организи-
ра 17-ото издание.

:

Íàêðàòêî

Áîëøîé òåàòúð ùå
èçëú÷è íàé-õóáàâèòå
ñè ñïåêòàêëè
áåçïëàòíî â YouTube

До 10 април шест
спектакъла ще бъдат
предложени на зрите-
лите в мрежата без
географски ограниче-
ния. Във време,
когато над една трета
от човечеството е в
изолация по домовете
си, за да се попречи
на разпространението
на новия коронави-
рус, ще гледаме
балет. От 16.00 ч. по
Гринуич бе показан
балетът "Лебедово
езеро", в същия час
през следващите дни
ще видим операта
"Борис Годунов" и
балета "Спящата
красавица". Всеки
спектакъл ще остане
достъпен в YouTube 24
часа след излъчване-
то му. "Постановките
ни винаги са предиз-
виквали уникални
емоции и чувства",
заяви директорът на
Болшой театър Влади-
мир Урин". Има и
излъчване онлайн в
рамките на проекта
"Останете у дома с
"Руски сезони". ç

Какво заковава погле-
дите върху критикувана-
та творба на Матис
"Танцът". Парадоксът се
състои в това, че Матис
постоянно бил критику-
ван, но поръчките към
него продължават. "Тан-
цът", която не е приета
лесно от феновете, днес
се съхранява в руската
галерия "Ермитаж".

Анри Матис е френски
художник и скулптор,
чието име стои в аван-
гарда на световните
майстори на палитрата
като Пабло Пикасо.
Според френската крити-
ка именно Матис, Пика-
со и Марсел Дюшан са
тримата художници
"революционери" в плас-
тичното изкуство на 20-и
век. При Матис има една
особеност, която се

Áúëãàðñêà ìîçàå÷íà èêîíà å ïî÷èòàíà â Íàçàðåò

отчита от изкуствоведите
- макар и модерен, той е
върл защитник на класи-
ката в изкуството.

Първоначално рисува
натюрморти и пейзажи,
като освен на класиците,
подражава на образци
от традиционното японс-
ко изкуство. Пробва се и
като копист на картини
на Шарден, от чието
творчество се възхища-
ва. С импресионизма
той се запознава чрез
австралийски художник -
Джон Питър Ръсел.
Именно Ръсел му откри-
ва великолепието на
"тайния" свят на Ван Гог.
Въвежда го и в теорията
на цветовете.

До такава степен
харесва творчеството на
свои колеги, че закупува
творбите им и почти се

разорява. В домашна
колекция остават гипсов
бюст от Огюст Роден,
картини от Пол Гоген,
Винсент ван Гог, Пол
Сезан. В зрелия си
период Матис буквално
обожава творчеството на
Сезан. През 1905 г.
Матис и група художни-
ци, които стават извест-
ни като "Дивите", излагат
свои творби в отделно
помещение на Есенния
салон в Париж.

през 1750 г. от Ордена на
Францисканците и обновен
през 1969 г. В него същест-
вува интересна традиция -
католическите общности от
цял свят да подаряват раз-
лични икони от мозайка, в
чест на Богородица. Една
от тях е българска. Всеки
народ пресъздава иконата
на Богородица, чрез харак-
теристиките на своите на-
ционални религиозни пред-
стави. Ако е от Япония - из-
глежда като японка, ако е
от Етиопия - като етиоп-
ка.Българската икона се
намира в двора на бази-
ликата, точно вляво от вхо-
да. Тя е на много стратеги-

ческо място, близо до го-
лямата статуя на Божата
майка, между френската и
етиопската икона. Създаде-
на е от художника Стоян
Карагеоргиев и е дарена
от католическата общност
в България и е донесена
през 2013 г.

Иконата е мозайка в
класически византийски
стил и изобразява Мадо-
ната с младенеца. Вдъх-
новена е от "Света Бого-
родица - Врата небесна"
в Несебър, която апосто-
лическият делегат монсе-
ньор Анджело Ронкали
много е харесвал, когато
е работил в България. ç

Има творческо сътруд-
ничество с руския колек-
ционер Сергей Шчукин.
По негова поръчка Матис
създава една от най-
значимите си картини -
"Танцът" (La Danse; 1909),
като част от композиция,
включваща още картината
"Музиката" (La Musique,
1910). Тогава Шчукин е
обвинен в безвкусица, а
днес "Танцът" е считана
за най-добрата творба на
Матис. ç

Ñàðà Äæåñèêà Ïàðêúð âå÷å íà 55
Американската актриса

и продуцент от еврейски
произход, родена на 25
март 1965 г стана на 55.
Носителка е на две награ-
ди "Еми" и четири награди
"Златен глобус". Номини-
рана е за награди "Сатурн"
и "Сателит".

Най-известна е с роля-
та си на Кари Брадшоу в
"Сексът и градът", други
известни продукции с ней-
но участие са "Меден ме-
сец във Вегас", "Точен при-
цел", "Ед Ууд", "Клуб Пър-
ва съпруга", "Марсиански
атаки", "Камъкът на раздо-

ра", двата пълнометражни
филма "Сексът и градът",
"Бягство от планетата Зе-
мя", сериалът "Клуб Весе-
лие". Паркър е считана за
модна икона и влиятелна
фигура в областта на мо-
дата. Била е лице на све-
товноизвестни марки и
участва в редица реклам-
ни кампании. На 7 юни
2007 г. тя представя собс-
твена модна линия Битън,
която включва дрехи и ак-
сесоари.

Актрисата дебютира ка-
то издател в къща Hogarth.
Като редактор Джесика

предложи бестселъра на
Фатима Фархин Мирза
"Място за нас", призната
за най-добра книга на 2018
г. Много хора я обвиняват
в повърхностност, консу-
маторска нагласа, инфан-
тилност, но това не я ка-
ра да работи само за па-
ри. За разлика от своите
героини ,  по време на
снимките на "Сексът в
големия град", тя става из-
пълнителен продуцент, ка-
то се учи в движение. А
след това получава хоно-
рар от 3,2 милиона дола-
ра за епизод. ç
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Имате шесто чувство?Как започват симптомите на COVID-19
Повечето случаи на но-

вия коронавирус са леки, но
около 20 процента от паци-
ентите ще се влошат или ще
заболеят критично.

Най-често срещаният
симптом е високата темпе-
ратура.

Ето как прогресират
обикновено симптомите ден
по ден.

Всичко започва с висо-
ка температура. Това е най-
често срещаният симптом
сред заразените с новия ко-
ронавирус пациенти.

Вирусът, който предиз-
виква заболяването, извес-
тно като COVID-19, се разп-
ространи в над 150 страни.
Изследване, проведено
сред близо 140 пациенти в
пациенти в болница в Ухан,
идентифицира типичните
симптоми, които можем да
очакваме. Около 99 процен-
та от хората вдигат висока
температура, докато повече
от половината изпитват умо-
ра и имат суха кашлица.
Около 1/3 се оплакват от
болки в мускулите и затруд-

Най-несъвместимите зодии
Противоположните зодиакал-

ни знаци обикновено силно се
привличат в началото. Но след
време различията си казват теж-
ката дума и нещата тръгват зле.
Ако ви е и вашият партньор сте
някоя от тези комбинации, ви съ-
ветваме да се стараете повече
за запазване на връзката ви, за-
щото тя определено е подложе-
на на риск. Или поне астролози-
те казват така.

Овен и Везни
Нестихваща енергия, силна

сексуалност и романтична изоб-
ретателност се срещат с грация,
чар, висок интелект и естетика.
Няма как да не се запалят иск-
ри! Връзката между Овен и Вез-
ни винаги започва много краси-
во, а е възможно месеци да ос-
тане така. Но рано или късно пър-
вичността на Овен, изблиците на
ярост и грубия език ще отблъс-
нат Везната. Колкото и да се
опитва, тя никога няма да свик-
не с това. От другата страна Ове-
нът ще започне да се дразни на
"прекалената духовност" и страст-
та към философстване на своя
партньор. За да се запазят отно-
шенията ви, е необходимо да дей-
ствате екипно - заедно да стар-
тирате бизнес, заедно да готви-

нения с дишането.
Изследване от Китайския

център за контрол и превен-
ция на заболяванията показ-
ва, че около 80 процента от
случаите са леки. Около 15
процента са сериозни, а 5
процента от хората заболя-
ват критично.

Ето как прогресират сим-
птомите при средностатис-
тическия пациент:

Ден 1: Пациентът вдига
висока температура. Може
да изпита и умора, болки в
мускулите и суха кашлица.

Малка част от хората може
да се оплачат от диария или
гадене един или два дни по-
рано.

Ден 5: Пациентът може
да има затруднение с диша-
нето - особено ако е по-въз-
растен или има някакво дру-
го здравословно състояние.

Ден 7: Горе-долу толко-
ва време е нужно (средно),
преди пациентът да постъ-
пи в болницата, сочи изс-
ледването на Университета
в Ухан.

Ден 8: В този момент па-

циентите, спадащи към се-
риозните случаи (15 процен-
та според Китайския център
за контрол и превенция на
заболяванията), развиват
Остър респираторен дист-
рес синдром - заболяване,
което настъпва, когато в
дробовете се натрупат теч-
ност. ОРДС често е смърто-
носно.

Ден 10: Ако симптомите
на пациента се влошат, той
най-вероятно ще постъпи в
интензивното. За разлика от
хората, попадащи към лека-
та категория заболявания,
тези пациенти най-вероятно
ще се оплакват от по-сери-
озни болки в коремната об-
ласт и загуба на апетит. Са-
мо малка част от хората
умират. Сегашният процент
на смъртност е около 2%.

Ден 17: Средно хората,
които се възстановяват от
вируса, биват изписани от
болницата след 2 седмици
и половина.

Първите симпотоми оба-
че може и да не се появят
веднага, след като даден чо-

век се зарази.
Средният инкубационен

период на вируса е 5 дни.
Веднъж щом симптомите се
появят, те могат да наподо-
бяват тези на пневмонията.
Парас Лакхани обаче, ради-
олог от университета "Томас
Джеферсън", казва пред
Business Insider, че COVID-
19 може да бъде различен
от пневмонията по начина,
по който заболяването се
усложнява с течение на вре-
мето.

"Обикновено пневмония-
та не прогресира рязко -
казва Лакхани. - Повечето
болници обикновено я леку-
ват с антибиотици и паци-
ентите се стабилизират и за-
почват да се подобряват".

Състоянието на пациен-
тите с коронавирус обаче
може да започне да се вло-
шава дори след започване-
то на лечение. Едно изслед-
ване показва, че 3 дни след
като лечението на една 33-
годишна жена в болница в
Ланджоу започва, симпто-
мите й се влошават.

те вечерята, заедно да почист-
вате. Общите цели ще ви държат
заедно.

Телец и Скорпион
Огнен старт, лава от чувства!

Какво обаче се случва след вре-
ме? Страстният Скорпион се отег-
чава от консервативния Телец. А
пък Телецът е силно възмутен от
дързостта и контролът, който
Скорпионът се опитва да му на-
лага. Телците избухват ужасно,
когато са провокирани. Скорпи-
оните пък са царе на последно-
то. Такава връзка се опазва са-
мо по два начина - с бурни ин-
тимни ласки и излизания с при-
ятелски двойки. Гледайки отно-
шенията на другите, ще ви е мно-
го по-лесно да оцените предим-
ствата на партньора си, както и
да разберете къде грешите.

Близнаци и Стрелец
Няма как представителите на

тези зодии да не бъдат привле-
чени един от друг. Усмихнати, лъ-
чезарни, обичащи забавленията
и приключенията. Дори в нача-
лото на връзката си те са напра-
во перфектната двойка. И после
идва голямото НО! Всъщност те
са колкото и еднакви, толкова и
различни. Близнаците са жадни
за нови знания, Стрелецът пред-

почита установения комфорт. Не-
постоянството на Близнакът ще
започне силно да дразни Стре-
леца и ще загуби доверието му,
а от това по-опасно няма. Връз-
ката ще се запази стабилна с
много дълги и откровени разго-
вори и много романтични момен-
ти. Всеки ден трябва да има ня-
какво мини романтично събитие.

Рак и Козирог
На пръв поглед са чудесни

един за друг - Ракът търси сигур-
ността на семейната среда, Ко-
зирогът може да му я даде с ле-
кота, че и отгоре. Но след време
Ракът ще започне да се чувства
пренебрегнат - той има нужда от
нежни емоции и демонстрация на
чувства, а Козирогът не си пада
хич по това. Той пък ще започне
да се дразни от нерешителност-
та и песимизма на своя парт-
ньор - нещо, което е в тотален
разрез с неговата борбена същ-
ност. Ще трябват доста усилия
за запазване на връзката. Взе-
мете пример от романтичните
филми и правете като двойките
в тях - вечери в хубави ресто-
ранти, разходки на лунна свет-
лина, цветя изненада в офиса.

Лъв и Водолей
И двете зодии са изключи-

телно харизматични, затова почти
винаги се привличат. Но Лъвът
има нужда да бъде обожаван, Во-
долеят е неспособен на такова
поведение. Лъвът ще изисква
постоянно внимание, Водолеят
няма да отстъпи свободата да
разполага със себе си, както си
реши. И за капак, Лъвът няма да
се примири с постоянните пре-
дизвикателства, които си поста-
вя неговият партньор. Съветът
към такава двойка е само един и
винаги помага. Когато ви се при-
иска направо да се избиете, за-
почнете да мислите за секс. А
след това превърнете мислите в
реалност.

Дева и Риби
Една от най-несъвместимите

двойки! Девата никога няма да

приеме непостоянството на Ри-
бите. А Рибите ще страдат много
от факта, че тяхната половинка
не им показва любовта си пос-
тоянно. Нежната и романтична
душа на Рибите няма как да ви-
рее сред практичния и студен ха-
рактер на Девата, плюс манията
й за контрол. Такъв съюз оцеля-
ва само сред занимания, които
обединяват - екскурзии, учене за-
едно на нови езици, ходене на
танци, вечери в различни заве-
дения. Идеята е да има нова и
интересна среда, на която Риба-
та искрено ще се радва. И нещо,
което трябва да се организира
(резервиране, маршрут, записва-
не и т. н.), за да приложи Девата
блестящите си умения в тази об-
ласт.

Сливи и праскови
борят рака

Извлеци от сливи и прас-
кови се оказали смъртонос-
ни за рака на гърдата, дори
за най-агресивните му фор-
ми, съобщава Science Daily.

Изследванията са дело
на учени от Тексас. Според
тях резултатите са изключи-
телно обнадеждаващи - пло-
довата атака не само уни-
щожавала раковите клетки,
но била напълно безвредна
за здравите.

Експертите от AgriLife

Research стигнали до изво-
да, че лабораторният успех
е постигнат благодарение на
две фенолови съединения,
обичайна съставка на пло-
довете. Двата химикала са
леко киселинни и са свър-
зани с аромата, вкуса и цве-
та на овощната продукция.

Екипът на Дейвид Бърн
и Луис Сиснерос-Зевалос
тръгнал от изследване на ан-
тиоксидантите и хранителни-
те фитосъставки в сливите.

включително едни от най-аг-
ресивните, била извършена
с екстракт от популярни тър-
говски сортове: праскови
Rich Lady и сливи Black
Splendor.

Хлорогенните и неохло-
рогенни фенолови съставки
от плодовете, които ликви-
дирали туморните клетки, са
доста разпространени във
всички овошки, но в костил-
кови плодове като праско-
вите и сливите концентра-
цията им е много висока. Ес-
тествено, сега се готвят про-
учвания за разработка на
алтернативна, безопасна
"плодова" химиотерапия.

Оказало се, че по качества
те са поне наравно, а и по-
добри от тези в боровинки-
те. Доскоро се смяташе, че
боровинката е абсолютният

номер 1 по съдържание на
полезни микроелементи и
антиоксиданти.

 Атаката срещу два типа
клетки на рака на гърдата, От обекти;
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Бившият италиански
вицепремиер и главен
опозиционен лидер Матео
Салвини заяви, че Италия
дори може да обмисли
напускане на ЕС, след
като страната спечели
битката си срещу корона-
вируса. Като аргумент за
това той намира отхвърля-
нето от страна на блока
на идеята за "коронаобли-
гации" за смекчаване
икономическото въздейст-
вие на вируса.

"Първо нека да побе-
дим вируса, след това да
помислим отново за
Европа. И ако е необходи-
мо, довиждане. Без дори
да благодарим", написа
той в интернет, цитиран от
БГНЕС.

Салвини отбеляза, че
са били необходими 15
дни, за да се оцени кой
ще помогне и как, "докато
хората умират", сравня-
вайки ЕС със "свърталище
на змии и чакали".

При видеоконференция
по-рано във вторник
шефката на Европейската
централна банка Кристин
Лагард помоли министри-
те на финансите на евро-
зоната сериозно да об-

Àôðèêà ñå íóæäàå ñïåøíî îò 100 ìëðä.
äîëàðà çà áîðáàòà ñ ïàíäåìèÿòà

Ñàëâèíè âèæäà Åâðîñúþçà  êàòî
"ñâúðòàëèùå íà çìèè è ÷àêàëè"

Áðàçèëñêè ñúä çàáðàíè íà ïðàâèòåëñòâîòî äà ïóñêà ïîñëàíèÿ,
êîèòî ïðåíåáðåãâàò ìåðêèòå ñðåùó COVID-19

Бразилският федерален
съд в Рио де Жанейро заб-
рани на правителството на
президента Жаир Болсона-
ро да разпространява пос-
лания, които вървят срещу
мерките за карантина и
изолация, взети на местно
ниво с оглед забавяне на
пандемията от новия коро-
навирус, предаде АФП.

Решението на съда е в
отговор на искане на Фе-
дералната прокуратура за
забрана на кампания на
правителството, наречена
"Бразилия не може да
спре". В рамките на тази

Персоналът на старчески дом недалеч от Бергамо аплодира руски
екип, който санира сградата, за да се ограничи разпространението на
вируса COVID-19. Облечени от главата до петите в защитни екипи, с
покрити изцяло с маски лица, руските военни първо се дезинфекцира-

ха себе си, преди да се заемат със старческия дом, използвайки
дезинфектанти в големи бидони от неръждаема стомана.

кампания двуминутно видео
насърчаваше бразилците да
не се отказват от дейнос-
тите си въпреки пандемия-
та. В Бразилия тя отне жи-
вота на 97 души, а 3417 са
заразени. Президентството
потвърди, че има подобно
видео, но допълни, че ста-
ва дума за експеримента-
лен материал. Сенатор
Флавио Болсонаро, един от
синовете на президента,
разпространи клипа в чет-
въртък в страницата си във
Фейсбук, където той може-
ше да се види и вчера.

Съдът в Рио постанови

мислят еднократната
емисия за съвместен дълг
на "коронаоблгации".

"Те искат да затънем в
дългове, за да могат да ни
накажат", каза италианс-
кият министър на промиш-
леността Стефано Патуа-
нели в тази връзка, дока-
то външният министър
Луиджи ди Майо заяви, че
"Европа трябва да бъде
по-справедлива".

Британският премиер
Борис Джонсън изпрати
писма до всички домакин-
ства в Обединеното
кралство с предупрежде-
ние, че "нещата с корона-
вируса ще се влошат,
преди да се подобрят".

Джонсън, който се
самоизолира след поло-
жителна проба, отбелязва
в писмото, разпратено до
30 млн. домакинства, че
"още по-строги мерки ще
бъдат наложени, ако е
необходимо". Писмата се
съпровождат с брошури
за правилата за напуска-
не на къщите и здравна
информация.

Страните в Африка се
нуждаят от спешни иконо-
мически вливания на
стойност 100 млрд. долара,

Íàêðàòêî

:

Президентът на Русия
Владимир Путин възложи на
правителството да изготви
списък със секторите от руската
икономика, които са най-
засегнати от разпространението
на коронавируса, и да осигури
постоянен мониторинг на
икономическата ситуация в
страната за актуализация на
този списък. Путин разпореди
също Държавната дума да
ускори приемането на законоп-
роект за извънсъдебно обявява-
не на физически лица в несъсто-
ятелност, осигурявайки по-голям
достъп до тази процедура на
бедните. Това трябва бъде
изпълнено до 17 април. Освен
това от 1 април правителството
трябва да започне да изплаща
по 5000 рубли на семействата с
деца до тригодишна възраст,
имащи право на "майчински
капитал", за период от три
месеца.

Южна Корея
потвърди 105 нови случая на
зараза с новия коронавирус. С
това общата бройка в страната
възлиза на 9583. В Сингапур пък
властите за първи път лишиха от
гражданство 53-годишен мъж,
който е извършил груби
нарушения на карантината си.
Той се е върнал от Индонезия на
19 март с кораб и е трябвало да
бъде под карантина в къщи в
продължение на 14 дни. Въпреки
това той напуснал страната и на
24 март отново се опитал да се
върне в Сингапур. В Сингапур
има над 800 заразени, като
първи случай там беше регист-
риран на 23 януари. 200 души
са оздравели, а двама души
починаха. В Индонезия силно
земетресение с магнитуд 5,8 и
на дълбочина 10 км, с епицентър
на 64 км от град Пендоло в
провинция Централно Сулавеси,
накара хората да напуснат
панически домовете си въпреки
призивите на властите за
социална дистанция заради
коронавируса.

Северна Корея
изстреля вчера неидентифициран
снаряд по посока на Японско
море. Снарядът е бил изстрелян
от източното крайбрежие на
страната. Това е четвъртото
подобно изстрелване, извършено
от Пхенян този месец. На 21
март Северна Корея изстреля
две балистични ракети с малък
обсег от западния окръг Сончон.

Президентът на
Венецуела
Николас Мадуро заяви, че
властите на Колумбия и САЩ ще
съжаляват, ако предприемат
действия срещу политическия
елит на страната му. "Ако
докоснете дори един лидер на
нашата страна, ще съжалявате
за това до края на живота си.
Казвам това на олигархията на
Богота, на колумбийската
олигархия, казвам това и на
американския империализъм",
заяви Мадуро в реч в Каракас,
излъчена по националната
телевизия. Той призова властите
на Колумбия и САЩ "да преста-
нат да подценяват" Венецуела. В
четвъртък Вашингтон обяви
награда от 15 млн. долара за
информация, която да помогне
за арестуването и/или признава-
нето за виновен на венецуелс-
кия президент Николас Мадуро,
както и награда от 10 млн.
долара за аналогична информа-
ция за други представители на
властта в Каракас.

не само забрана на излъч-
ването на този запис, но и
на всякакъв друг запис,
подстрекаващ населението
към поведение, което не е
строго обосновано от насо-
ките, издадени от министер-
ството на здравеопазване-
то. Съдийката Лаура Бастос
Карвальо, която взе реше-
нието, освен това изиска в
срок от 24 часа да се пуб-
ликува още една насока, в
която да се казва, че кам-
панията "Бразилия не мо-
же да спре", не отговаря на
научните критерии и че ней-
ните призиви не могат да

бъдат следвани. Болсонаро
не престава на омаловажа-
ва падемията, която той на-
рече"лек грип". Той крити-
кува и мерките, въведени от
местните власти, по-специ-
ално ограниченията в ща-
тите Сао Пауло и Рио де
Жанейро, които са най-теж-
ко засегнати от епидемия-
та. Болсонаро призовава за
завръщане към нормалния
начин на живот и редовно
публикува в социалните ме-
дии видеозаписи, показва-
щи демонстрации срещу
мерките за изолация и ка-
рантина. ç

за да подкрепят работата
на националните си систе-
ми на здравеопазване в
условията на пандемия от

коронавируса. Това сочи
оценка на Икономическата
комисия на ООН за Афри-
ка (ИКА). ç

Каталунски полицай дежури на празна крайбреж-
на алея в Барселона. В Испания бе регистриран
нов рекорд от 848 смъртни случая от коронави-

рус за 24 часа след съботните 832 смъртни
случая. Общият брой на починалите от пандемия-

та на коронавируса в Испания е вече 6528, а
заразените са вече 78 797. Испанските власти в

събота въведоха още по-строги мерки за
ограничаване на случаите на заразяване с

коронавируса и наредиха преустановяването на
всички неналожителни дейности. "Всички

служители, извършващи неналожителни дейнос-
ти, трябва да си останат у дома през следващите
две седмици", т. е. до 9 април, заяви испанският
премиер Педро Санчес. За наложителни дейнос-

ти, за които забраната няма да се отнася, се
смятат здравеопазването, хранителната промиш-

леност и енергийният сектор. Снимки Пресфото БТА
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О  Б  Я  В  А

Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на
Съвета на директорите по Протоколи от 21.08 и 30.10.2019 г., Протоколи №№ РД 59-16
и 17/13.03.2020 г. на МЗХГ и Заповеди на изпълнителния директор № № РД-11-66 и 67/
24.03.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години
на активи, стопанисвани от клон "Среден Дунав" град Плевен, чрез търг при закрити
заседания, както следва:

1. Язовир "Паисий" площ 169.435 дка в ПИ с идентификатори 55196.76.39,
55196.68.40 и 55196.68.41 в землището на с. Паисий, община Горна Оряховица, за
рибостопанска дейност.

Начална цена: 3527 /три хиляди петстотин двадесет и седем/ лева годишно
без ДДС.

2. Язовир "Карайсен" площ 1896.110 дка, съгласно АДС /частна/ № 616/
13.10.1997 г. и два броя рибарници към него: басейн 1 с площ 99.753 дка и басейн
2 с площ 23.817 дка, съгласно АДС /частна/ №№ 1363 и 1362/25.03.2003 г., всич-
ките разположени в землището на с. Караисен, община Павликени, за рибостопан-
ска дейност.

Начална цена: 15 888 /петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева
годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Бо-
рис ІІІ" № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от
Изпълнителния директор на Дружеството: на 21.04. 2020 г. за обекта по т. 1 и на
22.04.2020 г. за обекта по т. 2.

Повторна дата и за двата обекта: от 11.00 ч. на 28.04.2020 г.
Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по

сметката на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхож-
дащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на
документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: по 300 /триста/
лева без ДДС за всеки обект, в касата на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул.
"Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3 или в касата на клона.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупува-
нето й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на съща-
та цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня
предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София,

бул. "Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

Папа Франциск отслужи
в самота извънредна молит-
ва "Към града и към света"
(Urbi et Orbi) на празния ва-
тикански площад "Свети Пе-
тър" и се помоли за спиране
на пандемията от новия ко-
ронавирус, съобщи сайтът на
Ватикана, цитиран от Епи-
център. Римокатолическата
църква нарече петъчното бо-
гослужение "Извънредна мо-
литва по време на епидемия"

"Като настъпи вечерта. Та-
ка започва Евангелието, ко-
ето чухме. От седмици вече
изглежда, че е настъпила ве-
черта. Огромен мрак се е
спуснал над нашите площа-
ди, улици и градове; превзе
живота ни, запълвайки всич-
ко с една заглушаваща ти-
шина и с една мрачна праз-
нота, която парализира вся-
ко нещо при неговото пре-
минаване: усеща се във въз-
духа, усеща се в жестовете,
казват го погледите. Озовах-
ме се уплашени и изгубени.

Както учениците от Еван-
гелието бяхме изненадани от
една неочаквана и яростна
буря. Осъзнахме, че сме в
една и съща лодка, всички
уязвими и дезориентирани,
но същевременно толкова
важни и необходими, всич-
ки призовани да гребем за-
едно, всички нуждаещи се от
взаимна утеха. В тази лодка
сме всички. Като онези уче-
ници, които говорят с един
глас и в терзанието, казват:
"Загубени сме", така също
ние разбрахме, че не можем
да вървим всеки за своя
сметка, а единствено заед-
но

Бурята разобличава наша-
та уязвимост и показва оне-
зи фалшиви и повърхностни
стабилности, с които сме си
изградили нашите програми,
проекти, нашите навици и
приоритети. Показва ни как
сме приспали и изоставили
онова, което подхранва, под-
крепя и дава сила на нашия
живот и на нашата общност.
Бурята разкрива всички на-
мерения да се "опакова" и
забрави онова, което подх-
рани душата на нашите на-
роди; многобройни са опи-
тите да се упои с привидно
"спасителни" привички, нес-
пособни да се апелират към
нашите корени и да ни въз-
върнат паметта на нашите
възрастни, лишавайки ни та-
ка от необходимия имунитет,
за да се справим с несгоди-
те.

С бурята падна гримът на
онези стереотипи, с които
маскирахме нашето его, ви-
наги обезпокоени за нашия
имидж; и се разкри, отново,
онази благословена обща

Папа Франциск отслужи в петък в самота молитвено богослужение на
празния ватикански площад "Свети Петър" и се помоли за спиране на
пандемията от новия коронавирус. Светият отец призова хората по

света да възприемат кризата като изпитание за тяхната солидарност и
напомняне за основополагащите ценности.

Снимка Пресфото БТА

принадлежност, от която не
можем да се откъснем: при-
надлежността като братя.

"Защо се страхувате? Ни-
ма нямате още вяра?". Гос-
поди, твоето слово тази ве-
чер ни докосва дълбоко и за-
сяга всички ни. В този наш
свят, който Ти обичаш пове-
че от нас, се бяхме запъти-
ли с голяма скорост, чувст-
вайки се силни и способни
на всичко. Алчни за печал-
бата, бяхме погълнати от не-
щата и зашеметени от бър-
зината. Не се спряхме пред
твоите призиви, не се осъз-
нахме пред планетарните
войни и несправедливости,
не чухме вика на бедните,
на нашата тежко болна пла-
нета. Продължихме необез-
покоени, мислейки си, че ще
останем винаги здрави в
един болен свят. Сега, дока-
то сме в бурното море, те
умоляваме: "Събуди се, Гос-
поди!".

"Защо се страхувате?" Ни-
ма нямате още вяра?". Гос-
поди, ти ни отправяш един
апел, един апел на вярата.
Който не е толкова да вяр-
ваме, че Ти съществуваш, а
да дойдем при Теб и да Ти
се доверим. В тези Велики
пости отеква твоят спешен
призив: "Обърнете се", "за-
върнете се при мен с цяло-
то си сърце". Призоваваш ни
да се възползваме от това
време на изпитание, като
време на избор. Не е време
за твоята преценка, а за на-
шата преценка: времето да
изберем какво има значение
и какво е преходно, да отде-
лим онова, което е необхо-
димо от онова, което не е.
Това е времето на обърнем
посоката на живота към Теб,
Господи, и към другите. И да
можем да вземем за пример
многобройните другари по
пътя, които, в страха, реаги-
раха, давайки живота си.

Това е действащата сила
на Духа, излята и оформена
в смели и щедри посвеще-
ния. Това е живота на Духа,
способен да изкупи, да ва-
лоризира и да покаже как
нашият живот е изтъкан и
подкрепян от обикновени хо-
ра, по принцип забравени,
които не са цитирани в заг-
лавията на вестниците или
списанията, нито на големи-
те шоу подиуми, но несъм-
нено, днес пишат решаващи-
те събития на нашата исто-
рия: лекари, медицински ра-
ботници, продавачи в супер-
маркетите, чистачите, гледач-
ки, превозвачи, силите на ре-
да, доброволците, свещени-
ците, богопосветените и мно-
го, много други, които разб-
раха, че никой не може да

се спаси сам.
Пред страданието, с кое-

то се измерва истинското
развитие на нашите народи,
откриваме и изпитваме све-
щеническата молитва на
Исус: "всички да бъдат едно
само нещо" (Йоан 17, 21).
Колко хора упражняват все-
ки ден търпението и вдъхват
надеждата, опитвайки се да
не сеят паника, а споделена
отговорност. Колко бащи,
майки, баби и дядовци, учи-
тели показват на нашите де-
ца с малки и всекидневни
жестове как да се справят и
да преодолеят една криза,
приспособявайки навиците,
вдигайки погледите и насър-
чавайки молитвата. Колко хо-
ра се молят, поднасят жерт-
ви и се застъпват за благо-
то на всички. Молитвата и
мълчаливото служение: това
са нашите победоносни оръ-
жия.

"Защо се страхувате? Ни-
ма нямате още вяра?". На-
чалото на вярата е да се от-
крием нуждаещи от спасе-
ние. Не сме самодостатъч-
ни, сами потъваме: имаме
нужда от Господ, както древ-
ните мореплаватели от звез-
дите. Нека поканим Исус в
лодките на нашия живот. Не-
ка му представим нашите
страхове, за да ги победи. И
както учениците ще изпита-
ме, че с Него на борда, ня-
ма да потънем. Защото тази
е силата на Бог: да превър-
не в добро, всичко онова,
което се случва, дори и ло-
шите неща. Той носи мир в
нашите бури, защото с Бог
живота никога не умира. Гос-
под ни предизвиква и нас-
ред нашата буря ни прикан-
ва да разбудим и активира-
ме солидарността и надеж-
дата, способни да дадат ста-
билност, подкрепа и значе-
ние в тези часове, в които
всичко изглежда потъва. Гос-
под се събужда, за да събу-
ди и съживи нашата пасхал-
на вяра. Още имаме една
котва: в неговия кръст бях-
ме спасени. Имаме един
шлем: в неговия кръст бях-
ме изкупени. Имаме една на-
дежда: в неговия кръст бях-
ме изцелени и прегърнати,
та нищо и никой да не ни
раздели от неговата изкупи-
телна любов.

Господи, благослови све-
та, дари здраве на телата и
утеха на сърцата. Ти искаш
от нас да не се страхуваме.
Но нашата вяра е слаба и
сме страхливи. Но Ти, Гос-
поди, не ни оставяй на про-
извола на бурята. Кажи ни
отново: "Не се страхувайте",
завърши молитвата си папа
Фринциск. ç
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Бившият селекционер
на волейболния ни нацио-
нален отбор Пламен
Константинов спечели
титлата на Русия. Отборът
му Локомотив (Новоси-
бирск) ликува с шампион-
ския трофей, след като
местната федерация взе
решение да сложи край
на първенствата при
мъжете и жените заради
пандемията от коронави-
рус.  Това автоматично
означава, че златните
медали са за лидера след
края на редовния сезон
Локомотив (Новосибирск),
воден от Гибона.  Титлата
е първа в историята на
Локомотив (Новосибирск).

С този голям успех 46-
годишният Пламен Конс-
тантинов влезе в история-
та. Той е първият българс-
ки треньор с титла в едно
от най-силните първенства
на света - руското. През
2006-а Радостин Стойчев
също стигна до трофея, но
като помощник на Влади-
мир Алекно в Динамо
(Москва).

Националът Цветан

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск)
до първото място в едно от най-силните първенство в света

Ръководството на Барсело-
на лека-полека напредва в же-
ланието си да намали разходи-
те си за заплати по време на
паузата във всички спортове за-
ради пандемията от коронави-
рус. Така баскетболният отбор
и тези по хандбал, хокей в за-
ла и футзал публично обявиха,
че вече са се съгласили на то-
зи ход, предложен от техните
шефове. Остава само това да
стане и с футболния състав,
който е и най-скъпоплатеният,
и то с голяма разлика спрямо
останалите.

Капитанът на баскетболис-
тите Анте Томич, този на ханд-
балистите Виктор Томас, на хо-
кеистите Айтор Егирола и на
представителите на футзала
Серхио Лосано, съвсем ясно
изявиха своята позиция в под-
крепа на предприетите от клу-
ба мерки и така футболистите
останаха сами в преговорите си
с шефовете.

Според източници от клуба,
цитирани от AS, разговорите
между двете страни са почти
завършени, като се очаква ско-
рошно решение. Въпросът е кое
число ще удовлетвори футбо-
листите и шефовете. От ръко-
водството са разочаровани, тъй
като са разчитали, че прегово-
рите са щели да се проведат
по-лесно и дори са очаквали
инициативата на самите игра-
чи, както е при другите големи
европейски грандове.ç

Ôóòáîëèñòèòå
íà Áàðñåëîíà
 ñå îñëóøâàëè
çà çàïëàòèòå

Соколов и Зенит (Казан)
завършват със сребърните
медали, приключвайки на
второто място в класира-
нето.

№1 при жените пък е
Динамо (Казан).  Волейбо-
листките на Казан спече-
лиха редовния сезон.
Също така те взеха и
първия мач от полуфина-
лите срещу Динамо (Моск-
ва).

Руската Суперлига по

волейбол при мъжете и
жените окончателно
приключи за сезон 2019/
2020 заради пандемията от
коронавирус. Това реше-
ние бе взето на съвет на
руската волейболна феде-
рация, съобщава пресс-
лужбата на централата. За
крайното класиране се
взема моментната подред-
ба на отборите в шампио-
ната преди финалната
шестица. Клубът от Ново-

сибирск спечели редовния
сезон в Суперлигата и
трябваше да бъде домакин
на финалната шестица в
шампионата.

"Жалко е, че поради
обстоятелства не успяхме
да проведем финалната
шестица и да споделим
радостта от победата
заедно с нашите фенове,
коментират на официална-
та страница на клуба от
Новосибирск.ç

Дни преди първото събиране
на новия Управителен съвет на
Българска федерация по волей-
бол, който е насрочен за 31 март,
повечето от родните клубове да-
доха предложенията си за край
на първенствата при мъжете и
жените, както и за бъдещето на
шампионатите след пандемията
от коронавирус.  Появиха се и
варианти за увеличение на Су-
перлигата при мъжете на 14 от-
бора от новия сезон, като няма
изпадащи. На сбирката на УС ще
бъдат решавани и въпроси, свър-
зани с провеждането на първен-
ствата при подрастващите.

Мнението си по тези въпроси
даде президентът на участника
във Висшата лига Сливнишки ге-
рой (Сливница) - Мартин Стоев.
Тези дни известният треньор, кой-
то е селекционер на национал-

Ìàðòèí Ñòîåâ: Íàøèÿò âîëåéáîë íÿìà ôèíàíñîâ
ðåñóðñ äà óâåëè÷àâà îòáîðèòå â Ñóïåðëèãàòà
Класирането при
мъжете до
момента трябва
да се обяви за
крайно, но без да
има носител на
титлата, смята
известният
специалист

ния тим по волейбол на Бълга-
рия за юноши под 18 години,
трябваше да е стартирал подго-
товка с младите състезатели за
европейската квалификация в Со-
фия през април, но след като Ев-
ропейската волейболна конфеде-
рация (ЦЕВ) стопира всичко, за-
сега няма яснота кога отново ще
може да се играе. Бившият се-
лекционер на мъжкия ни нацио-
нален отбор даде интервю за
BGvolleyball:

- Здравей, как си и къде се
намираш в извънредното по-
ложение?

- В София - вкъщи съм с ця-
лото семейство, както всички ос-
танали. Търпеливо чакам да пре-
мине това положение.

 - Как го приемаш?
- Трудно. Пълна скука. Не съм

свикнал да бездействам така. Но

няма какво да се направи, за съ-
жаление.

 - Тренираш ли в домашни
условия?

- Аз да тренирам вкъщи? Не!
(смее се). Но синът ми Ерик тре-
нира. Той трябва да поддържа
форма и го прави.

- Да преминем към волей-
бола, беше сред предложените
имена за новия Управителен
съвет на БФВ. Съжаляваш ли,
че не те избраха?

- Не, не съжалявам. Даже и
не бях на Общото събрание. Та-
ка ще имам по-малко главобо-
лия и отговорности.

- Твоето мнение за край на
първенствата при мъжете и
жените?

- Според мен настоящият се-
зон трябва да бъде завършен
окончателно с класирането, как-

то е до момента. Да бъде обяве-
на крайна подредба на отбори-
те, която да бъде използвана за
точки от Министерството на
спорта и за участие в европейс-
ките турнири. Но шампион на
България не трябва да бъде из-
лъчван. Шампионът се определя
от плейофите в Суперлигата, а
такива не са изиграни. Следова-
телно трябва да има крайно кла-
сиране, но без обявяване на но-
сител на титлата.

- Коментар за евентуално
разширяване на Суперлигата
за новия сезон?

- Не е добра идея. От начало-
то на сезона е записано, че има
един изпадащ, както и плейаутен
мач. И сега изведнъж разширя-
ване. Против съм, защото няма
толкова отбори на високо ниво,
няма състезатели. Ще стане ис-
тинска детска градина в Суперли-
гата. Също така не бива да се
пренебрегва финансовата страна
на въпроса. Самият тим на Арда
(Кърджали), който е единадесети
се задъхва, какво да кажем за
последния Славия. А и отборите
от Висшата лига, колко от тях имат
финансов ресурс да участват в
Суперлигата? Да играят толкова
много мачове, да пътуват, да ор-
ганизират домакинства и всички
разходи свързани с тях? Първен-
ството ни е слабо, какво остава,
ако бъде разширено.

- Какво мислиш за подрас-
тващите, трябва ли да бъдат
проведени техните първенст-
ва на по-късен етап?

- Много зависи колко дълго
ще продължи това положение.
Ако карантината трае още два ме-
сеца се изпуска всичко. Тогава
смятам, че децата не трябва да
играят. Да се играе през август
или септември не е добре. Ми-
нава се  в следващия сезон. На-
сила хубост не става. Първо е
здравето, после трябва да се
мисли за волейбол. Ако 2-3 ме-
сеца подрастващите си седят вкъ-
щи, после трябва минимум един
месец да се подготвят за да вля-
зат в някаква форма. Става зас-
тъпване със следващия сезон и
става безсмислено. Затова смя-
там, че ако има време, може да
се играе, но ако карантината про-
дължи, по-добре е да не се иг-
рае изобщо. Дали някой ще ста-
не шампион при подрастващите
не е толкова важно, отколкото
здравето на младите състезате-
ли. Не искам да звуча песимис-
тично, но според мен няма да се
играе и при децата. За един ме-
сец няма да напредне никой със-
тезател от изиграните мачове.
Най-важното е всички да бъдат
съхранени и да бъде постигната
основната цел - от тези деца да
излязат бъдещи национални със-
тезатели.ç

48-годишният Мартин
Стоев има над 200

участия в националния
отбор на България

Пламен Константинов изведе
Локомотив (Новосибирск) до

шампионската титла в едно от
най-силните волейболни

първенство в света
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 59

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо
ВОДОРАВНО: Радетели. Анири. Камиларов (Емил).
Кок. Истина. "Идалидо". Тоне. Алила. Ив (Артър). Ка-
лас (Мария). "Катерина". Нири. Онорина. КАТ. "Севе-
рина". "Кал". Дарел (Лорънс). Големан. "На". Ре. Вар.
"Големанов". Маточина. Анива. Асинара. "Ашет". Га-
бин. "Йенуфа". "Ването". Иловер. Кер. Лито. Ирас.
Риторика. Ес. Били. Овена. Она. "На нивата". Омир.
Камара. Амелина.
ОТВЕСНО: "Как стана това". Аверина (Татяна). Дато-
лит. Латабар (Калман). Лам. Семинар. Керосин. Ри-
на. "Ти не си сам". Чинели. Ир. "Вела". Елагин (Иван).
Титова (Валентина). Ла. Аков. Нона Йотова. Кирил
Анев. Ларе. Орета. Одитор. Не. Ани. Инам. "Кавалер
и дама". Улика. Ларина. Анафора. Ол. Кики. Инар
(Франсоа). Нишава. Оми. Родина. Ерове. Есенин (Сер-
гей). Дикова (Маргарита). Елеватор. Сара.

Днес ще е предимно слънчево, следобeд -
с временни увеличения на облачността. На мес-
та в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи
от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.
Минималните температури ще са от 2 до 7 градуса, максималните
- между 17 и 22 градуса. По Черноморието ще преобладава слън-
чево време, следобяд - с временни увеличения на облачността, и
на отделни места, главно в южните райони, ще превали. Ще духа
слаб до умерен западен вятър, който след обяд ще се ориентира
от югоизток. Максималните температури ще са между 16 и 19
градуса. Температурата на морската вода е около 10 градуса. Въл-
нението на морето ще е 1-2 бала.

В планините преди обeд ще преобладава слънчево време. След
обяд облачността ще се увеличи и ще има слаби валежи от дъжд,
над около 1800 метра - слаб сняг. Ще духа слаб до умерен вятър
от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200
ще е около 5 градуса, на 2000 метра - около минус 1 градус.
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Ôóòáîëèñòèòå íà Ëåâñêè ñ
îòðèöàòåëíè òåñòîâå çà COVID-19

Футболистите на Левс-
ки са минали тест за
коронавирус.  На играчите
на Петър Хубчев са били
направили изследвания,
включително и за антите-
ла, чрез който се устано-
вява дали са преболедува-
ли COVID-19. Часове по-
късно лекарите обявили
резултатите, които били
отрицателни. Това успоко-
ило всички на "Герена" и
най-вече футболистите,
които първоначално
изпаднали в шок, когато
им сервирали новината,
че ще ги тестват за
COVID-19.

Припомняме, че преди
две седмици един от
играчите  на Левски -
Найджъл Робърта, беше
тестван за COVID-19, след
като имаше симптоми.
Голмайсторът на "сините"
беше във ВМА, където
установих, че той не е
болен. Резултатите от
теста му бяха отрицателни.

В същото време  от
"Герена" съобщиха, че
заплатите на играчите са
намалени с 50%. Състеза-
телите са подписвали
анексите към договорите
си, съгласявайки се с
орязването на възнаграж-
денията си.

Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел
Колев използва профила
си във Фейсбук, за да
коментира решението на
футболистите на Ювентус
да се откажат от 4 запла-
ти за сезон 2019/2020.
Колев дава за пример и
други първенства, в които
клубове обявиха намаля-
ването на възнаграждени-
ята на футболисти с
различни проценти, като у
нас дискусия по темата
продължавало да няма.

"Коментарите, при това
от хора, които имат пре-
тенции да си изкарват
хляба от футбола, в стил
"Не знам как е, ама не е
така", ме карат да продъл-
жа с образователната
поредица. Дано има кой
да чете, може да научи
нещо. Какво се случва в
Ювентус накратко - игра-
чите се отказват от 4
заплати за сезон 2019/
2020. За март, април, май
и юни. Споразумението
важи само в случай, че
серия "А" не се поднови
до края на май. Ако
първенството тръгне,
условията ще се предого-
варят. Между другото,
инициативата за намаля-
ване на заплатите е
масовата практика в
Европа.

Шеф на
"сините"
прави
проучване
как
клубовете
в Европа
намаляват
заплатите

Ботев (Пловдив)
стартира нова
рубрика, в която фено-
вете на тима ще могат
да задават въпроси към
любимите си футболисти
от "жълто-черния" клуб
онлайн. Начало на
рубриката даде Тодор
Неделев. Националът
вече отговори на
въпросите на феновете.

Директорът на
футболната школа
Левски-Раковски Станис-
лав Ангелов алармира,
че централният футболен
терен на стадион
"Раковски" е бил унищо-
жен от вандали. Бившият
национал е изключител-
но възмутен и изля гнева
си в социалните мрежи.
"Доброжелатели" отново
с голяма охота и
наслада са поляли с
унищожаващ тревата
хербицид, този път доста
старателно почти целия
централен футболен
терен на стадион
"Раковски"", оплака се
бившия футболист и
треньор на Левски.

Френският тв канал
M6 се прочу след
издънка,

 в която обърка образа
на футболната звезда
Лионел Меси. Телевизия-
та излъчи новина, в
която съобщи, че
аржентинецът и Роджър
Федерер са направили
щедри дарения покрай
борбата с коронавируса,
но вместо снимка на
звезда на Барселона,
пусна такава на иранс-
кия му двойник Реза
Парастеш.
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В Бундеслигата вече 8
клуба обявиха намаляване
на заплатите с различни
проценти. Във Франция
всички 20 клуба от "Лига
1" се позоваха на
"chоmage partiel" и нама-
ляват заплатите с 30%,
включително и Пари Сен
Жермен. Преговори с
играчите не се водят
даже. Просто им се
съобщава новото положе-
ние В четвъртък получих
последователни обажда-
ния по телефона от ФИФА
и ECA, които независимо
една от друга правят
проучване сред европейс-
ките клубове какво е
състоянието им и как
виждат бъдещето на
футбола. У нас дискусия
продължава да няма",
пише Павел Колев. ç

Футболистите и треньорите на
италианския шампион Ювентус
няма да получават заплати за че-
тири месеца, обявиха официал-
но от клуба. Мярката е заради
кризата, която настъпи заради
пандемията от коронавирус. Така
Кристиано Роналдо и компания
ще спестят на "старата госпожа"
90 милиона евро, отказвайки се
от възнагражденията си за март,
април, май и юни тази година.
Това обаче може да се промени,
ако сезонът бъде подновен. В то-
зи случай всички заплати ще бъ-
дат повишени.

 "Ювентус анонсира, че сегаш-
ната глобална обстановка офи-
циално спря представянето ни на
терена. Това доведе до решение-
то на играчите и треньорите от
първия тим да се откажат от офи-
циалните си възнаграждения след
тази ситуация. Ръководството и
футболистите взеха това реше-
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ние. Разбирането предвижда на-
маляване на заплатите, равни за
месеците - март, април, май и
юни 2020 година. През следва-
щите седмици личните споразу-
мения с играчи и треньорски щаб
ще бъдат финализирани, както се
изисква по текущия регламент",
пише в изявлението от клуба.

"Икономическите и финансо-
вите аспекти от постигнатото раз-
биране ще доведат до 90 милио-
на евро активи в касата на клу-
ба за финансовата 2019/20. В
случай че мачовете от настоя-
щия сезон бъдат насрочени, клу-
бът ще преговаря добросъвест-
но с всички, за да се увеличат
компенсациите според актуалното
възобновяване на финансиране.
Ювентус иска да благодари на
играчите и треньорите за тяхна-
та ангажираност в този труден
момент за всички", добавят "би-
анконерите".ç

Играчите на Левски са разпуснати до 13 април, като водят подготовка в домашни условия. От "Герена"  са
категорично против прекратяването на шампионата на този етап.

61-годишният треньор на Ювентус Маурицио Сари бе един от първите в италианския гранд,
                                           който сам се отказа от заплатата си                  Снимка Пресфото БТА


