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Кирил Добрев: Ако обновлението
на БСП не продължи, съдбата на
партията е поставена на карта

Истанбулската конвенция
и фалшивият плач
на жените
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роят на регистрираните
земеделски стопани в
България намалява за
трета поредна година,
показват данни на Агра-
рен доклад 2019, публику-
ван от Министерството на
земеделието. Фермерите в
страната през това десети-
летие са били най-много
през стопанската 2015/
2016 г. - 98 303 души.

Ç
а Гърция в последното десетилетие е прието да
се говори като за държава на ръба на фалита, в
която кредиторите налагат не строги, а драко-
новски икономии, коланите се стягат до откат,
народът стачкува през ден, сиртакито даже тъж-

40 êîëåäíè ñúëçè

но замлъква… Накратко - живот ли е да го опишеш!? За
България по телевизиите е прието да се говори като за
Остров на стабилността, премиерът няма минута сво-
бодно време от срещи с инвеститори, ежедневно никнат
завод след завод и магистрала след магистрала, леят
се огромни излишъци в бюджета, безработицата е спо-
мен, а работещите се редят за фалшив болничен, за да
пътуват на екзотични почивки, накратко - живот като
на кино! Но… във фалирала Гърция дясното правителст-
во на "Нова демокрация" (от ЕНП, както и ГЕРБ) е прие-
ло еднократна коледна помощ от 700 евро за бедните.
И в това число влизат не само пенсионерите, но и
многодетните семейства с нисък доход, семействата с
деца с увреждания, безработни, легално работещи от
поне 10 години мигранти и т. н. Общо около 950 000
гръцки семейства ще бъдат подпомогнати! А у нас в
"стабилна" България правителството отпуска за поредна
година по 40 лева само на най-бедните пенсионери.
Общо 1 276 000 човешки същества, осъдени на дожи-
вотна присъда да вегетират с под и по 363 лева. Как се
живее с 363 лева!? Може ли управляващите да си го
представят? За мнозина от тях тази сума са парите за
един ден, даже за един обяд, за "приличен" костюм със
сигурност няма да им стигне, но за маркова вратовръз-
ка - може би! А 40 лева какво са? Какво по-напред да
купиш: кило месо, лекарства, обувки, да платиш коло-
сално надутите сметки за парното, водата и тока ли,
или все пак скромен подарък за внучето!? А пенсионе-
рите с лошия късмет да вземат "цели" 364 лева? Те са
даже извън подаянието, само могат да кълнат "щастли-
во" нещастната си съдба да са милиметър над цунамито
на статистическото (реалното е съвсем различно) изме-
рение на мизерията. А къде са ни многодетните семейс-
тва, майките, трайно безработните, хората с уврежда-
ния, техните семейства, къде са хронично болните. За
тях Коледа се отлага до второ нареждане на премиера
Борисов! Но българинът ще премълчи и тази поредна
коледна гавра на властта с хората, а гъркът ще продъл-
жи да стачкува и протестира за социална държава.
Затова и си я получава, а ние само си я мечтаем.

Теофан ГЕРМАНОВ
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11 000
зарязаха полето

Çúðíåíèòå è
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50 íà ñòî îò
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Àðäà è ÖÑÊÀ
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Президентът на САЩ До-
налд Тръмп настоя, че от-
ношенията му с лидера
на КНДР Ким Чен Ун се
развиват добре, и отго-
вори отрицателно на въп-
рос от журналистите да-
ли се тревожи за Ким
Чен Ун. Президентът  до-
бави, че има "отлични от-
ношения" със северноко-
рейския лидер. В също-
то време Тръмп призна,
че в момента има "из-
вестна враждебност" от
страна на Северна Ко-
рея. Преговорите между
САЩ и КНДР по ядрения
въпрос на Корейския по-
луостров спряха на фо-
на на поредния оръжеен
тест на Пхенян.  ç

Арда (Кърджали) и ЦСКА
не успяха да се победят
и завършиха 0:0 в дву-
бой 19-ия кръг от efbet
Лига на стадион "Локомо-
тив" в Пловдив. В 32-ра-
та минута Вив Соломон-
Отабор удари греда за "ар-
мейците", една от малко-
то опасни ситуации и пред
двете врати.  Първото по-
интересно положение за
второто полувреме дойде
в 52-рата минута. Тогава
Греъм Кери стреля от доб-
ра позиция, но топката бе
изчистена от капитана на
Арда Пламен Крумов. За
головата немощ на ЦСКА
се отрази и отсъствието
на наказания нападател
Али Соу.  ç

Òðúìï: Èìàì
îòëè÷íè
îòíîøåíèÿ ñ
Êèì ×åí Óí

ôåðìåðè

Преди ден кабинетът
спешно отговори на кри-
тиките на Венецианска-
та комисия и прие фи-
гура на магистрат, нов
за нашата юридическа
действителност - "неза-
висим" прокурор, който
щял да проверява глав-

Година по-късно те нама-
ляват с близо 2%, до
96 476 души. След още
една година секторът губи
близо 4% от регистрира-
ните стопани, като броят
им става 93 023. Отливът
засилва темпа си през
стопанската 2018/2019 г.,
когато фермерите намаля-
ват с 6,3%, до 87 128
души, показват актуални

данни към юли тази
година. Така за три години
11 175 фермери зарязаха
полето.

Независимо че броят
на фермерите намалява,
стойността на произведе-
ната крайна продукция в
сектора се увеличава на
годишна база с 1,6%, или
с 217,8 млн. лв., до 8,458
млрд. лева. < 4

Åêñïåðòè êðèòèêóâàò âëàñòòà
çàðàäè íåçàâèñèìèÿ ïðîêóðîð

Êîé ùå íàäçèðàâà
íîâèÿ âèä
îáâèíèòåë,
ïîïèòà ïðîô.
Îãíÿí Ãåðäæèêîâния прокурор. Юристи

и експерти обаче подло-
жиха на критика реше-
нието на МС. А този не-
зависим прокурор, него
кой ще го надзирава? Не
знам в нашата история
да е имало проблем с
главния прокурор, а се

смениха много, така вид-
ният юрист и бивш слу-
жебен премиер проф.
Огнян Герджиков ко-
ментира решението за
създаването на ново зве-
но - независим проку-
рор, който да разследва
главния. Мая Маноло-

ва пък определи пред-
ложенията на премиера
и кабинета като безпо-
лезни, противоконститу-
ционни и представлява-
щи симулация на съдеб-
на реформа. < 2, 7

Момиченце
от китайската
северна
провинция
Хъбей
показва
изработените
от нея и
семейството
й фенери.
Те са част от
подготовката
за китайската
Нова година,
а градът
Хоую,
намиращ се
в региона,
е известен
с изкусната
технология в
изработката
на фенери.

Снимка
Пресфото
БТА
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Желанието ни е да се
съобразим с препоръките
на Венецианската коми-
сия. Веднага ще изпратим
на заинтерсованите коми-
сари нашето решение.
Имам ангажимент да бъде
подкрепен, за да стане
максимално бързо. заяви
министър-председателят
Бойко Борисов на извън-
редно заседание на прави-
телството за промените в
НПК (Наказателно проце-
суален кодекс), преди ден.
Нашето предложение беше
тримата големи да имат
еднаква подсъдност. Те
смятат, че това би накър-
нило правата, съобразява-
ме се и оставяме само
това да се търси наказа-
телна отговорност само на
главния прокурор, допълни
Борисов, цитиран от Канал
3. Досега, ако имаше
сигнал срещу главния

прокурор, негов подчинен
го разследваше и му
докладваше. Създаваме
ново звено - независим
прокурор, разследва и не
докладва на обвинението,
нито в хода на разследва-
нето. Той не е зависим от
главния прокурор, обяви
премиерът. Въвежда се
изслушване на главния
прокурор в парламента -
за годишните отчети и на
всеки 3 месеца. Благодаря
на комисията, че ни дава
възможност да се съобра-
зим с Конституцията. Вече
и съдиите, и прокурорите
трябва да се успокоят, да
си вършат работата и да
не се занимават с партий-
ни дела, за това си има
политически партии,
коментира Борисов. Ние
сме били против увеличе-
нието на партийните
субсидии. Не можахме да

Íàêðàòêî

:
Президентът
организира среща
за проблемите при
местния вот
В понеделник президентът
Румен Радев инициира
среща с представители на
Централната избирателна
комисия, на отговорните
институциите за провеж-
дането и организацията
на местните избори тази
година, както и анализа-
тори на изборния процес.
Целта на срещата е да
бъдат набелязани пробле-
мите и начините за
тяхното отстраняване,
съобщиха от прессекрета-
риата на държавния
глава.
Детските градини
в Свищов стават
безплатни
Детските градини в
Свищов стават безплатни
от догодина, съобщава
БНР. Таксата от 50 лв.,
която родителите плащат
на месец за храненето на
децата, ще бъде поета
напълно от общинския
бюджет. Кметът на града
Генчо Генчев припомни,
че миналата година е
отпаднала и присъствена-
та такса от 10 лв.
месечно за посещение на
детска градина. От 2020
г. ще бъде премахната и
таксата за изхранване в
детските градини и ясли в
общината, обеща градо-
началникът. Целта по
негови думи е да се
намали основната тежест
върху младите семейства
и да се даде равен
достъп на всички деца да
посещават образовател-
ната система независимо
от социалния им статус.
Мярката ще обхване
близо 800 деца от 15
детски градини на терито-
рията на цялата община.
Повече хора ще
получат помощи
за отопление
тази година
Тази година се очаква
много повече хора да
получат помощи за
отопление, съобщи "Нова
телевизия". Кандидатства-
нето за енергийно
подпомагане завърши, а
сумата, която ще вземат
всички одобрени за целия
отоплителен сезон, е
465,90 лв., което е с
близо 92 лв. повече в
сравнение с миналата
година. Основните групи
и лицата с увреждания,
възрастните хора, които
живеят сами и родители,
които сами отглеждат
децата си, но включени в
образователния процес,
уточни директорът на
Агенция за социално
подпомагане Георги
Цеков. На получилите
помощта, от агенцията
правят и постоянни
проверки. Те трябва да я
изхарчат за ток, дърва,
газ или парно.

ви анализ, защото подкре-
пихме на сляпо бюджета.
Демокрацията е доказала,
че с работеща многопар-
тийна политическа система
дава най-добри резултати.
Каква да е субсидията и
за какво да се харчи
трябва да се върнат като
дебат. Ако данъкоплатецът
дава пари за политическа
дейност, тя трябва да е
регламентирана. Предло-
жението ми е БНТ и БНР
да станат безплатни за
всички политически партии
по време на избори. За
нас е важно да има прави-
ла за какво да се харчат
парите от партийните
субсидии, сподели той.ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ

направим кворум, за да
приемем бюджета, обясни
той. Когато гласувахме
субсидиите, се появиха 30
души. Изненадващо някои
партии се интересуваха
само от това. За мен
бюджетът беше по-важен,
предприятията да бъдат
спокойни. Пред мен стое-
ше само едно - или прие-
маме бюджета с предло-
жението на БСП, или си
търсете мнозинство.
Гласувахме партийните
субсидии само за да
можем да приемем Бю-
джет 2020, но обсъждания-
та остават, обясни Бори-
сов. Възлагам на финансо-
вия министър да ми напра-

През изминалото денонощие
бяха регистрирани среднодневни
превишения до три пъти над нор-
мата от 50 мкг/куб. м на четири
от петте градски станции, съоб-
щи Би Ти Ви. Във връзка с регис-
трираните превишения продължа-
ват извънредни проверки за не-
регламентирано горене на отпа-
дъци от екипи на Столичния инс-
пекторат, както и проверки на
строителни и търговски обекти, и
горене на отпадъци на открито.
През последните дни са извър-
шени над 60 проверки в София.
От Столичната община призова-
ват гражданите, които се отопля-
ват на дърва и въглища и имат

Òðè ïúòè ïî-ìðúñåí âúçäóõ îò äîïóñòèìîòî â Ñîôèÿ

Няма виновни за смъртта на
3-годишния Алекс, който почина
през ноември. Проверката на Из-
пълнителната агенция "Медицин-
ски надзор" (ИАМН) не откри про-
пуски в трите болници, където ро-
дителите са потърсили помощ -
софийската Педиатрия, "Пирогов"
и "Лозенец".

Директорите на трите лечеб-
ни заведения бяха отстранени по
настояване на премиера до прик-
лючване на проверката, припом-
ни Би Ти Ви. Тогава той изтъкна,
че трябва да има възмездие.
Здравното министерство съобщи,

Îêîí÷àòåëíî: Íÿìà âèíîâíè çà ñìúðòòà íà 3-ãîäèøíîòî äåòå

че още в петък те са възстано-
вени на работа. Потвърждава се
причината за смъртта на детето
- тежка двустранна хеморагична
пневмония (двустранни масивни
кръвоизливи в белите дробове),
причинена от вирусна инфекция,

Ëèäåðúò íà ÃÅÐÁ ïðåäëîæè ÁÍÒ è
ÁÍÐ äà ñòàíàò áåçïëàòíè çà
âñè÷êè ïîëèòè÷åñêè ïàðòèè ïî
âðåìå íà èçáîðè

възможност, да използват друг на-
чин на отопление. През зимата
около 40% от замърсяването на
въздуха идва от битовото отопле-
ние на дърва и въглища. В дни с
мъгла то се задържа в приземния
слой и поради котловинния ха-
рактер на релефа на София труд-
но се разсейва. Поради тази при-
чина общината в столицата за-
щити проекти за безплатната под-
мяна на печките на дърва и въгли-
ща на 20 000 домакинства в гра-
да. В момента се монтират и ко-
минни филтри на домакинства, ко-
ито използват твърдо гориво за
отопление в районите "Красна по-
ляна" и "Слатина", съобщи Нюз.бг. ççççç

при която са възникнали и до-
пълнителни усложнения - тежки
двустранни кръвоизливи, полиор-
ганна недостатъчност в надбъб-
речните жлези. Последните са от
съществено значение за изклю-
чително бързото развитие на бо-
лестта, се посочва още в доку-
ментите.

В здравното ведомство са
постъпили констативните прото-
коли както от проверките в ле-
чебните заведения, така и в прак-
тиката на личния лекар на дете-
то. Всички получени от ИАМН док-
лади - два предварителни и един

окончателен, както и съпътства-
щите протоколи, независими ек-
спертизи и документи от хода на
проверката, ще бъдат предоста-
вени на прокуратурата, която съ-
що се сезира по случая. Целта е
да бъде оказано пълно съдейст-
вие на компетентните органи в
хода на разследването.

През ноември родителите на
3-годишния Алекс разказаха пред
телевизията как са потърсили по-
мощ в трите лечебни заведения
с болното си дете и обвиниха
медиците, че не са направили
достатъчно, за да бъде спасено.ççççç

Áîéêî Áîðèñîâ: Ðàçêðèâàìå íîâî çâåíî -
íåçàâèñèì ïðîêóðîð, ðàçñëåäâà è íå
äîêëàäâà íà ãë. ïðîêóðîð
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"Благодаря на всички,
които участваха в избори-
те. И на тези избори
извадихме на места хора,
с ясното съзнание какво
ги очаква. Силни личности,
хора, които са се доказа-
ли. Имаме добри примери
в Бургас за това как
трябва да правим кампа-
ния, имаме и лоши приме-
ри как не трябва да се
прави. Този подробен
анализ го свършихме на
областно ниво. Надявам
се това да го направим и
на общинско". Това заяви в
Бургас зам.-председателят
на НС на БСП Кирил
Добрев. Той коментира
още, че ако обновлението
в БСП не продължи,
бъдещето на партията е

Ðàçóìúò â ÁÑÏ
òðÿáâà äà íàääåëåå,
äà ñïðåì ïîêîëåí÷åñêè
è âñÿêàêâè äðóãè
âúçìîæíè áèòêè,
çàùîòî âå÷å
çàãóáèõìå äâå
ïîêîëåíèÿ, àïåëèðà
çàìåñòíèê-
ïðåäñåäàòåëÿò
 íà ÁÑÏ

Êèðèë Äîáðåâ: Àêî îáíîâëåíèåòî íà ÁÑÏ
íå ïðîäúëæè, ñúäáàòà íà ïàðòèÿòà å
ïîñòàâåíà íà êàðòà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Бюджетът за 2020 г. няма да реши проблеми-
те на хората. Продължава липсата на реформи.
Няма решение на проблема с ниските  доходи
на огромна част от българите. Всеки ден има
протести, свързани със социални  проблеми  и
ниски доходи. Здравната система продължава
да не функционира, въпреки че бюджетът за здра-
веопазване расте". Това заяви пред БНТ народ-
ният представител от  "БСП за България" Стоян
Мирчев. Той обясни, че алтернативният бюджет
на БСП е предложил решение на голяма част от
проблемите в страната. "Имахме редица мерки
за повишаване пенсиите на възрастните хора,

Ñîöèàëèñò: Òîçè áþäæåò íå ðåøàâà ïðîáëåìèòå íà õîðàòà

"Споделената от г-н Ка-
радайъ информация, че  аз
и премиерът Борисов сме
договаряли субсидията,  е
лъжа. Интересно ми е защо
ДПС правят това, след като
знаят, че нито съм се сре-
щала, нито съм говорила по
телефона, нито съм догова-
ряла с г-н Борисов такова
нещо". Това заяви председа-
телят на БСП Корнелия Ни-
нова в Народното събрание.
По думите й мотивацията за
такова изявление е, от ед-
на страна, че това е опит
ДПС да прикрият вече из-
вестния и за децата факт,
че те участват в това управ-
ление, и да прехвърлят ня-
каква коалиция между БСП
и ГЕРБ, за да замаскират
своето участие. "Второ - на
ДПС им е удобно статукво-

Събития
” 1738 г. - Управата на
полския град Вроцлав
прогонва евреите от града.
” 1885 г. - В Пирот е
сключено примирието, с
което се слага край на
Сръбско-българската война.
” 1927 г. - Подписана е
спогодбата "Моллов -
Кафандарис" за размяна на
население между България и
Гърция.
” 1931 г. - Испания е
провъзгласена за република.
” 1953 г. - Американската
компания "Дженерал Елект-
рик" уволнява всички свои
работници и служещи с
комунистически убеждения.
” 1987 г. - В териториите
на Ивицата Газа и Западния
бряг в Израел избухват
масови протести, които
стават начало на Първата
интифада.
” 1990 г. - Синдикалният
лидер и Нобелов лауреат за
мир Лех Валенса печели
изборите за президент на
Полша.

Родени
” 1835 г. - Николай
Павлович, български
художник и литограф
” 1886 г. - Райко Даскалов,
български политик от БЗНС.
” 1895 г. - Долорес
Ибарури, испанска комунис-
тическа лидерка.
” 1909 г. - Дъглас Феър-
банкс-младши, американски
актьор
” 1916 г. - Кърк Дъглас,
американски актьор
” 1934 г. - Джуди Денч,
британска актриса
” 1938 г. - Никола Котков,
български футболист
” 1942 г. - Стефан Данаи-
лов, български актьор и
политик, Народен артист,
дългогодишен депутат от
БСП.
” 1946 г. - Соня Ганди,
индийски политик от
италиански произход

Починали
” 1943 г. - Никола Парапу-
нов, български антифашист
” 1955 г. - Адриана Будевс-
ка, българска актриса
” 1956 г. - Рачо Ангелов,
български лекар, министър
на народното здраве
” 1970 г. - Артьом Микоян,
съветски авиоконструктор

:
Íà òîçè äåí

за решаване на демографската криза, за пре-
махване на плоския данък", припомни Мирчев.
Социалистът разясни предложението на БСП
1/5 от данъците да остават в общините: "Това ще
помогне за намаляване на неравенствата в об-
щините. Разделението между регионите в Бълга-
рия е толкова голямо, че младите хора се еваку-
ират от по-бедните общини. В България това се
случва с ужасяващи темпове". Той даде пример
с община Силистра, от която по думите му  на-
пускат над 2 хиляди трудоспособни човека на
година. "Моделът на ГЕРБ и Борисов е да всяват
разделение. Не става дума само за ляво и дяс-

но, а за село и град, за млади и стари. Редица
мерки  на БСП за подкрепа на младите бяха
отхвърлени от управляващите с мотиви, че не са
предложени мерки за възрастните. Когато пред-
ложихме минималната пенсия да стане 300 лв,
ГЕРБ противопоставиха самите пенсионери един
срещу друг", каза  Мирчев. Народният предста-
вител коментира, че ГЕРБ управлява негласно с
подкрепата на ДПС: "Не е ли задкулисие това,
което правят ДПС и ГЕРБ в последните 2 години-
с постановления на Министерски съвет са разда-
дени над 1 млрд. лв. на общини на ГЕРБ и ДПС.
ДПС привидно бяха против бюджета на ГЕРБ, но
когато гласуваха с отрицателен вот, много малка
част от тяхната  група  присъства в залата и по
този начин мина бюджетът на ГЕРБ". ç

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ëúæà å, ÷å èìà äîãîâîðêà çà ïàðòèéíèòå ñóáñèäèè
то - партиите да се финан-
сират задкулисно, за да мо-
же бизнес, лобита и мафия-
та да диктуват политиката",
категорична беше тя.

"Нашата позиция винаги
е била ясна и открита - един
лев субсидия за партиите е
убийство на опозицията, по-
сегателство върху плурализ-
ма и многопартийната сис-
тема в България", припомни
Нинова. Тя акцентира още,
че отварянето на безконт-
ролно финансиране от биз-
неса е намеса на икономи-
чески интереси и лобита в
политиката.

"Ние поканихме всички
партии на официални разго-
вори, преди да започне про-
цедурата по бюджета, за да
намерим разумно решение",
припомни още председате-

лят на левицата и уточни, че
11 лева е висок размер на
субсидията и от левицата са
търсили намаляване и общо
решение, който да гаранти-
ра, че ще се работи спокой-
но и ще бъде затворена вра-
тата бизнесът да диктува по-

литиката.  "Не получихме раз-
биране - внесохме си сами
предложението, което ще
гласуваме днес. Поискахме
международна експертиза и
подкрепа, през европейски
и международни институции.
Имаме писмо от ОССЕ, в ко-
ето се осъждат последните
промени в Изборния кодекс,
осъжда се финансирането от
фирми", подчерта Нинова. Тя
добави, че в писмото има
препоръки да се отменят из-
мененията в законодателст-
вото изцяло.

"Нашата позиция е отк-
рита и принципна - разум-
но държавно финансиране
на партиите, така че да се
гарантира многопартийност,
плурализъм, нормална фун-
кциониране на демокраци-
ята", заключи Нинова. ç

поставено на карта. Като
изключително жизнено-
важно Добрев посочи
привличането на нови,
млади хора, дори и граж-
дански организации,
близки до левицата. "Сами
не можем. На тези избори
разбрахме, че за да
постигнем успех, трябва на
наша страна да застанат
хората. На много места
успяхме, на други не се
справихме. Залагам на
тази кампания разумът в
БСП да надделее, да
спрем поколенчески и
всякакви други възможни
битки, защото вече загу-
бихме две поколения.
Хайде поне за следващото
поколение да обединим
усилия, да подадем ръце и

да знаем, че единствената
алтернатива на това безум-
но управление, което има
държавата, е  БСП", каза
още Кирил Добрев. Сред
присъстващите бяха и зам.-
председателят на ПГ на

"БСП за България" Драго-
мир Стойнев и народният
представител Петър Кънев,
които поздравиха от свое
име за усилията, положени
по време на цялата кампа-
ния в област Бургас. ç

На последното си заседание за 2019 г. Националният съвет на Младежкото
обединение в БСП взе решение да стартира програма  "Студентска стипен-
дия". По случай студентския празник младежите на БСП планират през след-
ващите години да финансират определен брой бъдещи или настоящи студенти
със стипендия за заслуги.
В рамките на събитието бяха обсъдени и анализирани кампанията и резулта-
тите от изборите за местен парламент, както и актуалната политическа обста-
новка в България. По време на дискусията бе изтъкнато увеличението на
млади хора до 35-годишна възраст в съставите на общинските съвети из
цялата страна. Националният съвет насрочи отчетно-изборна кампания и Пе-
тата национална конференция на Обединението през 2020 г., като всеки
младежки клуб в периода 9.12.2019 - 29.02.2020 г. трябва да проведе отчет-
но-изборно събрание на своята структура.

Ìëàäåæêîòî îáåäèíåíèå íà ñîöèàëèñòèòå
ñòàðòèðà êàìïàíèÿ "Ñòóäåíòñêà ñòèïåíäèÿ"
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CAPA: Íàä 15 ìëí. äêà ñà çàñåòèòå åñåííèöè
Çàåäíî ñ ïðîëåòíèöèòå îáùî íèâèòå
ñúñ çúðíî ùå äîñòèãíàò 27,1 ìëí. äêà

Засетите площи с пше-
ница тази есен ще бъдат
като миналогодишните и
ще надхвърлят 12,220 ми-
лиона декара. Прогнозите
са на Центъра за иконо-
мически изследвания в
селското стопанство CAPA
към Института за пазарна
икономика, който всеки
месец отчита производст-
вото и цените на основни-
те земеделски култури.
Данните за ечемика също
се доближават до тези от
2018 г., като по прогнози
засетите площи тази есен
са 1,2 млн. дка.

Въпреки слуховете, че
ще има сериозен отлив от
производството на рапица
заради сухата зима на ми-
налата година, тази есен
фермерите са заложили
много малко под засятото
през 2018 г. Ако тогава за-
сетите площи с маслодай-

върви с по-ускорени темпо-
ве от миналата година.

По отношение на цени-
те според икономистите от
САРА единствено при рапи-
цата се очаква да има по-
значителен ръст. От нива на
675 лв./т през ноември в
следващите 2-3 месеца се

прогнозира цената да стиг-
не 685 лв./т. Средногодиш-
ната цена по оценки на
САРА за 2019/2020 година е
за 680 лв./т.

Цената на слънчогледа
също леко върви нагоре,
като според икономистите
това се дължи на силното

ната култура бяха 1 848 790
дка, то прогнозите за та-
зи есен са за 1 750 000 дка,
посочват икономистите,
като спадът е само от 3
на сто.

От CAPA дават и по-дъл-
госрочна прогноза за зър-
нените и маслодайни кул-
тури, които ще бъдат засе-
ти през пролетта на 2020 г.
Общата площ с 5-те основ-
ни зърнено-маслодайни кул-
тури за следващата рекол-
та по предвиждания на цен-
търа ще възлезе на 27,1
млн. дка. Ще припомним, че
през тази година лощите
със зърно в страната бяха
в размер на 27,2 млн. дка.

Само преди дни минис-
търът на земеделието Де-
сислава Танева обяви, че
окончателните данни за ре-
колтата от пшеница тази го-
дина са за 6 милиона тона,
като на този етап износът

нарастване на цената на
палмово олио на световния
пазар. Независимо дали
тази тенденция ще се за-
пази, цената на слънчогле-
да ще остане в следващи-
те 3-4 месеца над нивата
от миналата година с око-
ло 5%.

Броят на регистрирани-
те земеделски стопани в
България намалява за тре-
та поредна година, показ-
ват данни на Аграрен док-
лад 2019, публикуван от Ми-
нистерството на земедели-
ето. Фермерите в страната
през това десетилетие са
били най-много през сто-
панската 2015/2016 г. - 98
303 души. Година по-късно
те намаляват с близо 2%,
до 96 476 души. След още
една година секторът губи
близо 4% от регистрирани-
те стопани, като броят им
става 93 023. Отливът за-
силва темпа си през сто-
панската 2018/2019 г., кога-
то фермерите намаляват с

През 2018 г. в страната са
произведени най-много. Общият
добив е бил 56 433 тона, след
като се е увеличил с над 7 хил.
тона спрямо предходната годи-
на, показват данни от последния
Аграрен доклад. Реколтираните
със сливи площи са били 73 570
дка, като само черешите ги изп-
реварват по реколтирани площи
(100 490 дка). Тенденцията е сли-
вовите градини да продължат да
се увеличават, тъй като най-много
сред новозасадените насаждения
миналата година са именно сли-
вовите.

Площите с млади, невстъпи-
ли в плододаване, овощни на-
саждения в стопанствата през
2018 г. са 186 330 дка. Най-го-
лям относителен дял от тях зае-
мат орехите (49,4%), следвани от

Àãðàðåí äîêëàä 2019: Ñ 11 000 ïî-ìàëêî ôåðìåðè çà òðè ãîäèíè
Êðàéíàòà ïðîäóêöèÿ
îò ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî
ìèíàëàòà ãîäèíà å
íà ñòîéíîñò
8,458 ìëðä. ëåâà

6,3%, до 87 128 души, по-
казват актуални данни към
месец юли тази година.

Независимо че броят на
фермерите намалява, стой-
ността на произведената
крайна продукция в сектора
се увеличава на годишна ба-
за с 1,6%, или с 217,8 млн.
лв. до 8,458 млрд. лева. При
крайната продукция най-го-
лям е относителният дял на

продукцията от растениевъд-
ството - 68,3%. За 2018 г. от-
носителният дял на продук-
цията от животновъдството
е 23,5%, на селскостопанс-
ките услуги - 5,9%, и на про-
дукцията от неотделимите не-
селскостопански второсте-
пенни дейности - 2,3%", от-
белязва Аграрният доклад.

Авторите изтъкват, че
най-голям дял в стойността

на крайната продукция имат
зърнените и маслодайните
култури: съответно зърнени-
те - 2,824 млрд. лв., и мас-
лодайните - 1,392 млрд. лв.
Двата вида заедно форми-
рат половината (49,8%) от
стойността на продукцията
от отрасъл "Селско стопан-
ство" през 2018 г.

Най-голям принос за
формирането на крайната
продукция от селското сто-
панство през 2018 г. имат
следните растениевъдни
продукти:

Мека пшеница - дял от
19,8% с 1,671 млрд. лв. Стой-
ността на продукцията на-
раства с 8,7% спрямо пред-
ходната година в резултат
на увеличение на цените с
9,7% (при намален физичес-
ки обем с 0,9%).

Слънчоглед - дял от
12,7% с 1,076 млрд. лв. При
слънчогледа се наблюдава
намаляване на физическия

обем със 7% и намаление
на цените от 0,4%, което в
крайна сметка обуславя на-
малението в стойността на
продукцията със 7,4% спря-
мо предходната година.

Царевица за зърно - дял
от 11,2% с 948,5 млн. лева.
При царевицата за зърно е
налице значително нараст-
ване на стойността на край-
ната продукция с 41,1 % на
годишна база, вследствие
на увеличение както на фи-
зическия обем (с 34,7%), та-
ка и на цените (с 4,8%).

Рапица и репица - дял
от 3,7% с 310,4 млн. лева
(намаление с 1,6% спрямо
предходната година). При
увеличение на цените от
предходната година (с
0,2%), изменението на стой-
ността на крайната продук-
ция от рапица и репица
през 2018 г. следва темпа
на намаление на физичес-
кия обем (с 1,8%).

Ñëèâàòà ñòàíà „öàðèöà“ ñðåä ïëîäîâåòå çà 2018 ã.
Ñ 10,1 íà ñòî å íàìàëÿëà êðàéíàòà ïðîäóêöèÿ îò ïëîäîâå

сливи и джанки (15,1%), лешни-
ци (13%) и череши (7,3%). От
новосъздадените насаждения
през стопанската 2017/2018 го-
дина, 62% са от костилкови ви-
дове, 30% са черупкови видове
и 8% са семкови и други видове.

Производството на плодове в
земеделските стопанства през
2018 г. възлиза на 228 501 тона
и е с 3,9% повече в сравнение с
2017 г. При повечето плодове се
наблюдава годишно увеличение
на продукцията в границите от
12% при ябълките до 80,4% при
бадемите. По-съществено нама-
лява само производството на
кайсии и зарзали (с 39,7%) и
праскови и нектарини (с 16,5%),
а незначително - това на малини
(с 0,3%).

Водещо място в производст-

вото на плодове заема Югоиз-
точният район с 26,9% от общо-
то производство за годината,
следван от Южен централен ра-
йон с 25,7%. В Югоизточния ра-
йон е съсредоточено производс-
твото на праскови (57%) и чере-
ши (37,2%), а в Южния центра-
лен район са произведени най-
много ябълки (42,6%), круши
(36,9%), сливи и джанки (30,4%)
и вишни (28,5%). В Северния цен-
трален район са произведени
85,1% от кайсиите за страната.

Най-голям относителен дял от
общото производство на плодо-
ве през 2018 г. заемат сливите
и джанките - 24,7%, следвани от
черешите - 24,2%, ябълките -
22% и прасковите и нектарините
- 12,6%.

Крайната продукция от пло-

дове е била с обща стойност
383,6 млн. лева (дял от 4,5%).
Тя е намаляла с 10,1% в стой-
ностно изражение, основно в ре-
зултат от понижение на цените
средно за подсектора с 11,1%,
докато физическият обем се за-
държа на нива малко по-високи
от предходната година.
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ÌÇÕÃ äàðÿâà ïî 5 ëâ. îò
âñÿêà ïðîäàäåíà åëõà

Министерство на земе-
делието, храните и горите
стартира днес благотвори-
телна кампания за закупу-
ване на живи елхички под
надслов "Посади надеж-
да". По пет лева от про-
дажбата на всяка елхичка,
предоставена от Държав-
ните горски предприятия,
ще бъдат дарени за кауза-
та. Тази година кампания-
та ще бъде в партньорст-
во с Фондация "Искам
бебе" и ще има за цел да
се подпомогнат двойки с
репродуктивни проблеми.
Продажбата на живи
елхички започва на 9
декември и ще продължи
до навечерието на Колед-
ните празници - 23 декем-
ври 2019 г.

Инициативата за подпо-
магане на значими каузи

ната агенция по горите,
предаде БГНЕС. Провер-
ките на обектите ще
продължат до Коледа като
целта на агенцията е да
провери дали продаваните
в търговската мрежа елхи
са законни.

"Единственият документ,
с който се доказва закон-
ният произход на коледни-
те елхи е превозният
билет. Второто, което е
задължително те трябва да

Áëàãîòâîðèòåëíàòà êàìïàíèÿ å çà
ïîäïîìàãàíå íà äâîéêè ñ
ðåïðîäóêòèâíè ïðîáëåìè

на Министерството от
предходните кампании
през 2015 и 2016 г. - "Купи
жива елхичка, помогни на
дете", бе за набиране на
средства за работа с деца
от фондация "Аутизъм
Днес" и за лечение на
дете в чужбина.

Между 50 и 3000 лв. е
глобата за търговец, който
продава коледни елхи без
марки. Същото е наказа-
нието и за граждани,
които купуват такива
дървета, защото това се
счита за съпричастие към
деянието. Това обяви по
време на инспекция на
търговски обект на ул.
"Цар Симеон" инж. Нико-
лай Пиронков, началник
на отдел "Контрол по
опазване на горските
територии" в Изпълнител-

Общо 544 тона охладено пи-
лешко месо е внесъл у нас пол-
ският производител, в чиито про-
дукти е установено наличие на
бактерии на салмонела. 109 т от
месото са иззети от контролни-
те органи след нотификации по
линия на европейското сътруд-
ничество. Не е ясно колко от те-
зи 544 т са били заразени, съ-
общи земеделският министър Де-
сислава Танева пред журналис-
ти. Министърът заяви, че не съ-
ществува риск за здравето на
потребителите, тъй като вносът
от Полша е бил насочен към пре-
работватели, а месото не е опас-
но след термична обработка. Ни-
то един килограм от това месо
не е продадено в мрежата, уве-
ри министърът.

БАБХ не е уведомила веднага
обществеността за наличието на
заразено месо, защото когато то
не е насочено към магазинна

Íå 109 òîíà, à  544 òîíà ïîëñêî çàðàçåíî
ïèëåøêî ñúñ ñàëìîíåëà ñà âëåçëè ó íàñ

Българската агенция по безо-
пасност на храните не е оповес-
тила публично 135 доказани слу-
чая на опасни храни - със сал-
монелоза - на българския пазар
в рамките на 2019 година. За
наличието им призна проф. Хрис-
то Даскалов, директор на Наци-
оналния център по безопасност
на храните, пред Нова тв. Ин-
тервюто с него и д-р Сергей Ива-
нов, експерт по качество и бе-
зопасност на храните от асоциа-
ция "Активни потребители", бе по
повод предупреждението от Пол-
ша за влезли на българския па-
зар 109 тона пилешко със сал-
монелоза. След оповестяването
от полската страна се оказа, че
количеството опасна храна със
салмонелоза, влязло в България
за годината, е много повече. За
предишните случаи нямаше пуб-
лично оповестяване от БАБХ.
Според проф. Даскалов това, че
информацията е налична в док-
лади, е достатъчно и не е необ-
ходимо публично оповестяване
за наличието на опасни храни на
пазара. ç

Ïåòúð ÕÀÄÆÈÅÂÏåòúð ÕÀÄÆÈÅÂÏåòúð ÕÀÄÆÈÅÂÏåòúð ÕÀÄÆÈÅÂÏåòúð ÕÀÄÆÈÅÂ

Емблематично, краткото за-
седание на Министерския съ-
вет през отминалия съботен
ден, посветено на съдебната
реформа и партийните субси-
дии, завърши с кратко слово
на премиера за жертваните по
Никулден шарани. Той започна
да говори за страданието на
рибите без никакъв логичен
преход с предишните теми-пар-
тийните субсидии и съдебната
реформа.

"Ако бях неправителствена
организация за правата на жи-
вотните, вчера бурни протес-
ти щях да организирам. Убиха
шараните! Иначе по "Дискавъ-
ри" като дават филмите или по
"Лов и риболов", хванат риба-
та, след това я погалят и я пус-
нат във водата. Нали там е един
начин. А като ги бият шарани-
те с чука по главата в рибарс-
ките магазини, това ни се виж-
да естествено. Нали, просто да-
вам пример. Беше ми мъчно
за рибите, като гледах как ги
дават по телевизията - едвам
дишат", обяви Борисов и зак-
ри заседанието.

Пак през същия ден земе-
делският министър Десислава
Танева обяви, че не е ясно кол-
ко от внесените 544 т  полско
пилешко месо са били зара-
зени. А в подчинената й Аген-
ция по храните хиляди чинов-
ници получават пари от данъ-
коплатците и по закон са за-
дължени да опазват здравето
им. Явно само се разписват
за заплатите, без да им пука
какво става около  тях. Така
проспаха чумата по свинете и
още ред болести, които уда-
риха животните на земеделци-
те. Най-циничното в цялата та-
зи история е, че Борисов  пред-
почете да оплаче шараните, но
замълча  като риба за стоти-
ците тонове заразеното месо,
продадено на народа. И от ця-
лата тази история пак няма ви-
новен! ç

Индексът на тържищните цени
(ИТЦ), който отразява цените на
хранителните стоки, се повиши за
две седмици с 1,9 на сто, до 1.476
пункта, съобщава Държавната ко-
мисия по стоковите борси и тър-
жищата (ДКСБТ). Цената на оран-
жерийните домати се покачи тази
седмица с 3,7 на сто - 2,51 лева
за килограм, а цената на оранже-
рийните краставици се вдигна с
2,3 на сто, до 2,66 лева за килог-
рам. Картофите поскъпват с 1,4
на сто и се продават по 0,71 лева
за килограм. Морковите поскъп-
ват с 0,7 на сто и се търгуват по
0,72 лева за килограм. Зелето по-
евтинява с 1,7 на сто и се прода-

продажба, агенцията няма задъл-
жението да информира за това.
Десислава Танева е разпоредила
оттук нататък да се дава глас-
ност на подобни случаи дори ко-
гато не касаят внос на храни за
директна консумация.

От март досега страната ни е
получила 17 нотификации за за-
разено пилешко месо от Полша.
15 от сигналите касаят един и

същ производител. Затова него-
вата продукция ще бъде преглеж-
дана от контролните органи при
бъдещ внос. Производителят е
изнасял месо за поне 7 евро-
пейски държави, каза още Тане-
ва.

Нямаме право да съобщим
името на производителя и кой е
закупил неговата стока, добави
министърът.

Ïðîäúëæàâà êîëåäíîòî ïîñêúïâàíå íà õðàíèòå
ва по 0,57 лв./кг. Зелените чушки
поевтиняват с 3,7 на сто и се тър-
гуват по 1,29 лв./кг. Червените
чушки се продават средно по 1,52
лева. Ябълките поевтиняват с 5,0
на сто, до 1,14 лв./кг. Лимоните
поскъпват с 4,7 процента и се про-
дават по 2,23 лева за килограм.
Бананите се търгуват по 2,15 лева
за килограм.

Кравето сирене поскъпва с 0,6
на сто и се търгува по 6,43 лв./кг;
кашкавалът, тип "Витоша", се ку-
пува по 10,51 лв./кг. Олиото пос-
къпва с 2,0 на сто и се продава
по 2,05 лева за литър. Пакетче кра-
ве масло от 125 грама се продава
по 2,20 лева. Пилешкото замра-

имат е т.нар. контролни
пластини. Това са пластма-
сови пластини, които са
изработени от ИАГ. Тази
година сме разпределили
42 000 бройки, които са
раздадени на регионални-
те дирекции, които ги
предоставят на търговци-
те", обясни за какво ще
следи контролът Пиронков.
Той уточни, че от марка са
освободени елхите, които
се продават в саксии.ç

Ðåïëèêà

Áîðèñîâ îïëàêà
øàðàíèòå, à çàìúë÷à
êàòî ðèáà çà òîíîâåòå
çàðàçåíî ìåñî

зено месо поскъпва с 1,7 на сто и
се търгува по 4,10 лева за килог-
рам на едро в края на седмицата.
Захарта се търгува по 1,25 лв./кг.
Брашното, тип "500", поевтинява

с 2,1 на сто, до 0,92 лева/кг. Це-
ната на ориза се повишава с 2,6
на сто, до 1,97 лева за килограм.
Яйцата се продават средно по 0,21
лева за брой.ç.

Снимка на Борисов от 2014 г.
с два шарана
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Èñòàíáóëñêàòà êîíâåíöèÿ è
ôàëøèâèÿò ïëà÷ çà æåíèòå

Българските защитници
на Истанбулската конвен-
ция правят и невъзможно-
то, за да ни убедят колко
много държат на женско-
то щастие. Готови са на
всичко, само и само да по-
вярваме в тяхната абсо-
лютна загриженост за пра-
вата на жените. "Всичко"-
то според тях е незабав-
ното приемане на Истан-
булската конвенция. Гласу-
ването в Европарламента
на резолюция, настояваща
всички държави в ЕС не-
забавно да ратифицират
този документ, доведе до
радостна възбуда фенове-
те му у нас. Факт е, че
след миналогодишното ре-
шение на Конституционния
съд за това, че членове на
конвенцията противоречат
на основния ни закон,
адептите на документа бя-
ха силно оклюмали. Сега
отново придобиха само-
чувствие. И станаха осо-
бено речовити. А колкото
повече приказват, толко-
ва повече лъсва тотално-
то лицемерие на аргумен-
тите им.

Първият въпрос, който
всеки нормален човек би
си задал, слушайки почи-
тателите на Истанбулска-
та конвенция, е следният -

нима действително
нейното приемане
би подобрило
положението на
жените у нас,

нима ще спре насилието
върху тях? Отговорът е от-
рицателен, разбира се. На-
силието, без значение сре-
щу кого е насочено - же-
ни, мъже, деца, старци, не
се бори с конвенции. Бо-
ри се с промени в законо-
дателството. И тук идва
един факт, за който защит-
ниците на Истанбулската
конвенция никак не обичат
да говорят. В България,
първо, има необходимите
закони за подкрепа на
борбата срещу домашното
насилие и второ, в тях ве-
че бяха направени необхо-
димите корекции по посо-
ка на справедливото нака-
зание на насилниците. Ня-
кой ще каже, че не са дос-
татъчни тези промени. Въз-
можно е. Нека тогава бъ-
дат положени допълнител-
ни усилия в тази насока.
Нека се направят още про-
мени. Защото само така
може да бъде намалено
насилието. С декларация и

конвенции нищо не става.
По всичко изглежда, че

вдъхновителите на Истан-
булската конвенция изоб-
що не се интересуват от
това как да спрат насили-
ето върху жените. Това е
само благовидният пред-
лог, зад който се крият
съвсем други цели. Една
приветлива маска, покри-
ваща грозното лице на ис-
тинските причини за съз-
даването и неистовите уси-
лия за прокарване на кон-
венцията. В нейния текст
присъстват пасажи, които
нямат нищо общо със за-
щитата на жените, но пък
позволяват прокарването
на една твърде опасна иде-
ология. Обърнете внима-
ние на член 12 в Истан-
булската конвенция, къде-
то пише: "Страните предп-
риемат необходимите мер-
ки за насърчаване на про-
мени в социалните и кул-
турните модели на поведе-
ние на жените и мъжете с
цел изкореняване на пред-
разсъдъци, обичаи, тради-
ции и всякакви други прак-
тики, основани на идеята
за малоценност на жени-
те или на стереотипни ро-
ли за жените и мъжете".
Да, хубаво е предразсъдъ-
ците да бъдат изкоренява-
ни. Но защо същото тряб-
ва да се прави и с тради-
циите и обичаите? Имен-
но традициите и обичаите
оформят идентичността на
един народ и го правят
различен от останалите
народи. Ако тръгнем да из-
кореняваме традициите си,
няма ли да заприличаме

Êîé ùå ðåøàâà êîå å „ñòåðåîòèïíà ðîëÿ íà ïîëà“, êîé ùå ñëåäè çà ñòðèêòíîòî
ñïàçâàíå íà êîíâåíöèÿòà? Î, íå ñå ïðèòåñíÿâàéòå. Â Áúëãàðèÿ å ïúëíî ñ ëèáåðàëíè
ÍÏÎ-òà. Òå îáè÷àò òîâà. È îñîáåíî ìíîãî îáè÷àò äà ïîëó÷àâàò ïàðè çà òîâà

на всички останали? И къ-
де тогава остава многооб-
разието? Няма ли всички
да се превърнем в маса
от еднакви същества? И
дали това не е истинската
цел на авторите на Истан-
булската конвенция?

Особено неприятно зву-
чи призивът за изкореня-
ването на "стереотипните
роли на мъжете и жени-
те". Какво конкретно озна-
чава това? Написано е тол-
кова общо, че може да оз-
начава всичко. И това е
направено съвсем съзна-
телно. Смисълът е да се
прокарат неясни точки, в
които после може да бъде
сложено всякакво значе-
ние. В крайна сметка ще
стигнем дотам, че

определенията „мъж“
и „жена“ ще загубят
всякакъв смисъл

и ще се превърнат в безк-
райно субективно понятие.
А най-опасното в този
стремеж е, че авторите му
искат да го наложат в гла-
вите на хората от най-ран-
на детска възраст. Вижте
член 14 на Истанбулската
конвенция:  "Страните
предприемат, където е под-
ходящо, необходимите
стъпки за включване на съ-
образен с развиващите се
възможности на учащите
се учебен материал по
въпроси като равнопоста-
веност между жените и мъ-
жете, нестереотипни роли
на пола, взаимно уваже-
ние, ненасилствено разре-
шаване на конфликти в

междуличностните отноше-
ния, насилие над жените,
основано на пола, и пра-
во на лична неприкосно-
веност в официалните
учебни програми и на
всички образователни рав-
нища. 2. Страните предп-
риемат необходимите мер-
ки за насърчаване на по-
сочените в Параграф 1
принципи в неформалните
образователни структури,
както и в спортни, култур-
ни и развлекателни струк-
тури и в медиите". Значи

ще обучаваме
децата и
тийнейджърите
на „нестереотипни
роли“ на пола

и ще задължаваме медии-
те също да работят в тази
посока. Съответно всеки,
който не е съгласен с про-
пагандирането на предим-
ствата на "нестереотипни-
те роли на пола", ще бъде
санкциониран.

Извинете, а кой ще ре-
шава кое е "стереотипна
роля на пола", кой ще сле-
ди за стриктното спазва-
не на тези текстове от кон-
венцията? О, не се притес-
нявайте. В България е пъл-
но с либерални НПО-та,
които с огромна радост ще
се нагърбят с подобна цен-
зорска дейност. Те обичат
това. И особено много оби-
чат да получават пари за
това. А за борба със "сте-
реотипните роли на пола"
са отделени достатъчно
пари. И нашите неправи-

телствени организации с
радост ще ги усвоят.

Крайно време е да бъ-
де казано едно нещо. Ис-
тинската цел на докумен-
ти от рода на Истанбулс-
ката конвенция нямат ни-
що общо с публично прок-
ламираните им цели. Ис-
тинската цел на подобни
писания е прокарването на
една хиперлиберална иде-
ология, която се стреми да
заличи всички разлики
между хората, да ги пре-
върне в маса от едноиз-
мерни индивиди. Защото е
много по-лесно да управ-
ляваш такава хомогенна
маса, отколкото хора с
различен начин на мисле-
не и поведение. Пълно уед-
наквяване и наказване на
всички, които си позволя-
ват да мислят извън дог-
мите на либералния мейн-
стрийм - ето го истинския
смисъл на документи като
Истанбулската конвенция.
От тази гледна точка е
тъжно, че огромното мно-
зинство от депутатите в
Европарламента подкрепи-
ха резолюцията в подкре-
па на конвенцията. Тези де-
путати или не са я чели,
или са я чели, без да мис-
лят, или подкрепят скрити-
те мотиви за създаването
й. Какъвто и да е случаят,
много зле говори за тях
въпросното гласуване. Ху-
бавото е, че сред българс-
ките евродепутати само
двама - от квотата на ДПС
- подкрепиха документа.
Обясним е този вот. Те са
либерали и гласуват така,
както разпореди ръковод-
ството на либералите. Доб-
ре е, че други български
евродепутати си позволи-
ха различно мнение от то-
ва на европейското си ръ-
ководство. Петър Витанов,
Иво Христов и Цветелина
Пенкова гласуваха срещу
резолюцията. А тяхното по-
литическо семейство -
Партията на европейските
социалисти - е сред най-
активните привърженици
на конвенцията. От тази
гледна точка е разбирае-
мо и гласуването с "въз-
държал се" на лидера на
ПЕС Сергей Станишев.
Както и защитата му на
конвенцията е разбирае-
ма. Ако си позволи друго
поведение по темата, екс-
тремистите в ПЕС ще из-
ползват това, за да го мах-
нат от лидерското място. А
кой лидер доброволно би
си сложил главата на дръв-
ника?

Петър ВОЛГИН
От в. "Ретро"
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На извънредно заседание
в събота, предавано за първи
път на живо по телевизията,
правителството на Бойко
Борисов прие да създаде нова
фигура в Наказателнопроцесу-
алния кодекс - "независим
прокурор", който да разследва
сигнали и данни за извърше-
но престъпление от главния
прокурор, без да му докладва
на нито един етап от разслед-
ването.

ПОЯСНЕНИЕТО
Създава се и абсолютно нова

длъжност в Закона за съдебната
власт - това е прокурор, оглавя-
ващ Инспектората на прокурату-
рата, който до момента се
назначаваше от главния проку-
рор и беше пряко подчинен на
зам. главния прокурор. Сега
вече този прокурор ще се изби-
ра с мнозинство 2/3 от проку-
рорската колегия на ВСС, ще
бъде "абсолютно независим" и
няма да се отчита нито на
зам. главния прокурор, нито на
главния прокурор тогава, когато
водят разследвания срещу зам.-
главните прокурори или срещу
главния прокурор.

Това беше обявено лично от
премиера с мотива, че решение-
то на Министерския съвет е в
отговор на желанието му да се
съобрази с препоръките на
Съвета на Европа и на Венеци-
анската комисия, които настоя-
ват за въвеждане на контрол
върху действията на главния
прокурор.

"Комитетът на министрите на
Съвета на Европа призовава
"властите да изготвят незабавно
нови законодателни предложе-
ния, гарантиращи независимост-
та и ефективността на разслед-
ването спрямо главния прокурор
или в случай че се установят
непреодолими конституционни
пречки, да предложат необходи-
мите изменения в Конституция-
та", се казва в разпространено
вчера становище от СЕ, което
явно е стреснало властта в
България и тя приема мерки на
пожар.

Оказва се, че това е едно от
условията на Европейската
комисия да отпадне мониторин-
гът над България. "Kогато ce
обсъждаше мониторинговият
механизъм за България, изпра-
тих едно писмо до председателя
на Европейската комисия (EK), c
кoето искax yказания да чyем
кaкво трябва да направи Бълга-
рия, за да отпадне механизмът.
Пpепоръката беше да ce обър-
нем c промените и предложения-
та, които имаме към Bенеци-
анската комисия…", разказа днес
Борисов за рекета, на който е
подложен отвън.

À êîé ùå ðàçñëåäâà „íåçàâèñèìèÿ
ðàçñëåäâàù“ ãëàâíèÿ ïðîêóðîð?
Çà îòáåëÿçâàíå å, ÷å ñòàíîâèùàòà è íà Ñúâåòà íà Åâðîïà, è íà
Âåíåöèàíñêàòà êîìèñèÿ íå ñà çàäúëæèòåëíè, à ïðåïîðú÷èòåëíè

Независимия, с какво тя се
различава от независимостта по
презумпция на Главния?

Според правосъдния минис-
тър Данаил Кирилов "Гаранциите
за независимост ca в това, че
стражът над Главния ще бъде
избиран по отделна процедypa
от пpoкypopcката колегия на
BCC c 2/3 мнозинство и мандат
от  7 г." B тази колегия обаче
влиза и Главният прокypop и
той, явно, също ще избира своя
"Независим" обвинител. Значи
Независимият ще е подчинен
още с избора си на Главния. Пак
абсурд!

ГЛАВАТА НА ИНСПЕКТОРАТА
Чл. 132/а  на Конституцията

казва: Към Висшия съдебен
съвет се създава Инспекторат,
който се състои от главен инс-
пектор и десет инспектори.
(2) Главният инспектор се избира
от Народното събрание с мно-
зинство две трети от народните
представители за срок от пет
години. (3) Инспекторите се
избират от Народното събрание
за срок от четири години по
реда на ал. 2.

И пак въпрос:  След като
главният инспектор на ВСС е
избиран от парламента с мнози-
инство от 2/3, а "независимият"
прокурор  - с 2/3 от ВСС, той на
кого ще се подчинява? На ВСС.
Който пък е избрал главния
прокурор. И пак се оказваме в
задънена улица.

Всичко това трябва да влезе в
парламента. Борисов очаква, че
днешните решения на Министерс-
ки съвет ще минат с гласовете на
управляващите ГЕРБ и ОП. Но
няма да е кротко и лесно.

Защото приетите днес реше-
ния на МС ще отворят конститу-
ционен дебат, за който никой в
парламента и в обществото не е
готов. Няма съгласие. Няма
визия. Няма дори идея как да се
съберат единомишленици около
някаква теза.

Неяснотата около избора и
функциите на Независимия ще
отвори отново кутията на Пандо-
ра.

Освен това с предложените
промени не се елиминира поли-
тизирането на съдебната систе-
ма, вкарването на партиен
елемент във вътрешните взаимо-
отношения на нейните най-висши
представители, на каквито сме
свидетели днес.

И най-важното - съмнително
е, че тази нова съдебно-правна-
законодателна главоблъсканица,
която ще тропне на банките на
депутатите, ще повиши доверие-
то в съдебната система, от което
държавата и гражданите имат
крещяща нужда.

Бързането от страх не води
до качествени резултати. А пък
липсата на диалог в обществото
е предпоставка за нов провал.

Валерия ВЕЛЕВА
От "Епицентър"

САМО ЧЕ
Съветът на Европа настоява

да приемем и Истанбулската
конвенция и ни размахва пръст
за упорството и ни отправя
заплахи.

Сега ни призовава да проме-
ним Конституцията заради "неза-
висим" контрол върху главния
прокурор.

За отбелязване е,  че стано-
вищата и на Съвета на Европа, и
на Венецианската комисия не са
задължителни, а препоръчител-
ни.

Правителството обаче бърза,

сякаш гонено от някакъв страх,
да се съобрази с препоръките,
въвеждайки институция на "неза-
висим разследващ главния
прокурор", който ще се избира
от същия ВСС, който избира и
главния прокурор.

Не знам дали съзнава, но
кабинетът въвежда Втори Главен
прокурор, с който Тримата
големи в съдебната ни система
стават Четирима.

Това е извънредно положение
в българското законодателство.

СБЛЪСЪК С
КОНСТИТУЦИЯТА
Чл. 126,  ал. (2)  от Конститу-

цията казва:  Главният прокурор
осъществява надзор за закон-
ност и методическо ръководство
върху дейността на всички
прокурори.

 В нея не е упоменато, че
има фигура на "независим проку-
рор", който да разследва глав-
ния.

Правителството намира ня-
каква вратичка в НПК и промуш-
ва по странен начин идеята
"абсолютно независим" проку-
рор. Да оставим настрана абсур-

дността на определението "абсо-
лютно независим", което едва ли
би имало покритие с реалността
- къде в България ще се намери
"независим" човек,  още повече
в съдебната система!?!

Кой е този ангел, неоткрит
досега, който ще въведе върхо-
вен ред в съдебната система?

Кой ще го предлага, по какви
критерии, кой има право да се
кандидатира за този пост, по
каква процедура, с каква прог-
рама?

С новото решение на Минис-
терския съвет "независимият

прокурор" ще  оглавява Инспек-
тората на прокуратурата и ще се
избира с 2/3 от гласовете на
ВСС. Ами по същия начин бе
избран и новият главен проку-
рор. Но по Конституция Главният
встъпва в длъжност с указ на
държавния глава. А Независими-
ят, който ще трябва да  разслед-
ва Главния, остава на по-ниско
йерархическо ниво -  само с
печата от ВСС.

ВЪПРОСИТЕ
В решението на МС не се

дава отговор на въпроса - а кой
ще разследва "независимия
разследващ прокурор", ако той
също попадне под ударите на
закона? И Борисов, и министри-
те му бягат от този въпрос.

От така подредените от тях
нови йерархически зависимости,
ако Независимият сгафи, ще
трябва да се разследва от
Главния. Няма кой друг. Тогава
се влиза в някакъв омагьосан
кръг. Двамата най-висши проку-
рори ще се разследват едни
друг. Странен абсурд!

Не е ясно и кой и какво
гарантира независимостта на
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Ïîñëàíèê Õåðî Ìóñòàôà ñúòâîðè
äèïëîìàòè÷åñêè ãàô
Íà ìåìîðèàëà íà „æåðòâèòå íà
êîìóíèçìà“, ïðåä êîéòî ñå ïîêëîíè òÿ,
ñà èçïèñàíè èìåíàòà íà ôàøèñòè,
íÿêîè îò êîèòî îáÿâèõà âîéíà íà ÑÀÙ

В Декларация на Градс-
кия съвет на БАС-София,
подписана от председателя
на организацията Борис
Цветков, се казва: "Градски-
ят съвет на БАС счита за
недопустимо посланикът на
САЩ да поднася цветя пред
плочи, на които стоят име-
ната на Богдан Филов, Ни-
кола Гешев и др. инициато-
ри за приемането и изпъл-
нители на ЗЗД, ЗЗН и на
антиеврейското и фашистко
законодателство в България.
Лош сигнал е посланик на
страна победителка да под-
нася цветя на паметник на
осъдени от Народният съд
виновници за участието на
България във Втората све-
товна война на страната на
фашистката ос Рим-Берлин-
Токио. Същите, виновни за
обявяването от България на
война на САЩ и за загина-
ли хиляди българи, в т. ч. и
много мирни граждани, от
англо-американските бом-
бардировки на София и
страната ни.

Надяваме се този случай
да е плод на недоразуме-
ние или грешка, която да бъ-
де констатирана и не допус-
кана в бъдеще.

ГС на БАС призовава
американската дипломация
да се разграничи от акта
на посланик Мустафа или
поне да уточнят, че не смя-
тат да реабилитират фашиз-
ма нацизма и антисемитиз-
ма, чрез оневиняването на
осъдените от Народния съд
Богдан Филов, Никола Ге-
шев и др.

Готови сме за диалог и
срещи, на които да обсъдим
общите си действия както за

Този тежък дипломатичес-
ки гаф не може да не е сът-
ворен и заради сериозни
слабости в администрация-
та на посолството. Госпо-
жа Мустафа, която е в Бъл-
гария от около месец, оче-
видно не е била информи-
рана, че поднася цветя пред
"паметника" на хора, които

Посланичката на САЩ Н. Пр.
Херо Мустафа се поклони пред
паметника на жертвите на ко-
мунизма в София. В това няма
особена изненада: Съединените
щати и брюкселските (доста раз-
лично от "европейски") им кла-
кьори в последно време водят
упорита политика на русофобия,
на отричане на историческата
истина за Втората световна вой-
на. Тази политика има ясна цел
- намаляване на руското при-
съствие в Европа, налагане на
американско политическо и ико-
номическо влияние на Балкани-
те, в Източна Европа. И тази цел
не подбира средствата, включи-
телно и поднасяне на цветя пред
мемориал, на който са изписа-
ни имената на откровени фашис-
ти, както е в нашия случай. Но
все пак, освен интереси има и
истина! А истината, е че САЩ
през 40-те години на ХХ век во-
дят война срещу фашизма рамо
до рамо с тогавашния Съветски
съюз, с Великобритания, с де-
сетки народи, които излязоха на
справедлива съпротива срещу
нацизма и фашизма. Сред тях -
и българският!

Именно затова би било чест-
но посланик Мустафа, особено
бидейки представител на своята
първа родина, на един народ,
преживял жертви и репресии, да
знае как да почете паметта на
всички жертви, които изстрада-
ла България е давала през годи-
ните. Например жертвите на фа-
шизма, които са десетки хиляди
- комунисти, земеделци, безпар-
тийни, хора обикновени, жители
на градове и села, въстанали сре-
щу фашистката власт и за соци-
ални правдини. А само тези дни
имаше два повода за почит на
жертвите на родния фашизъм -
поетът Никола Вапцаров и шест-
те ястребинчета, зверски избити
извън границите на каквато и да
било човечност от хора, които
днес биват титулувани "жертви
на комунизма". Историята ни поз-
нава и жертвите на англо-аме-
риканските бомбардировки -
4208 убити и близо 5000 ране-
ни. Техен паметник няма, но се
извисява паметник на… летците,
бомбардирали София и десетки
други български градове… Ами
жертвите на неолибералния пре-
ход (техен паметник също все
още няма) - това са два милио-
на прокудени от родината мла-
дежи и техните родители, това
са умиращи от глад пенсионери
и жертви на провалената ни
здравна система (42% от смърт-
ните случаи у нас е могло да бъ-
дат предотвратени), на жертвите
на вихрещата се тежка престъп-
ност, породена от бездържавие
и безхаберие. Ако иска да е обек-
тивен дипломат, представител на
една велика държава, каквато е
САЩ, в суверенна България, гос-
пожа Мустафа трябва да уважа-
ва всички българи, всички тра-
гични страници в историята ни,
а не да прави това избирателно
и тенденциозно!

Преди броени дни в ита-
лианския град  Реджо Еми-
лия се проведе 18-ият конг-
рес на Международната ан-
тифашистка организация
ФИР. Това съобщиха за ЗЕ-
МЯ от Българския антифа-
шистки съюз. В работата на
конгреса взеха участие
представители на 40 антифа-
шистки организации от Ита-
лия, Германия, Сърбия, Пор-
тугалия, Русия, Словакия,
Франция, Гърция и др. Бъл-
гарският антифашистки съ-
юз и Международната фон-
дация "Георги Димитров" бя-
ха представени от предсе-
дателя на УС на БАС Симе-
он Игнатов и Евгений Белий-

отричане на фашизма, на-
цизма, Холокоста, антисеми-
тизма, а така също и срещу
проявите на неофашизъм,
ксенофобия и нетолерант-
ност в София, в България и
в света.

Призоваваме дипломати-
те от посолството на САЩ

ли промяна в позицията на
Държавния департамент и
американското правителст-
во по отношение на оцен-
ката за холокоста и фашиз-
ма, срещу които САЩ вою-
ват през Втората световна
война? Има ли промяна в
позицията на Държавния де-
партамент и американското
правителство по отношение
справедливостта на присъ-
дите на Нюрнбергския и дру-
гите свързани процеси, в ко-
ито и с американско учас-
тие се издават смъртни при-
съди? След като американ-
ски посланик се прекланя
пред паметта на хората, обя-
вили война на САЩ, да очак-
ваме ли извинение за бом-
бардировките над София, за
хилядите невинни жертви,
както и компенсации за на-
несените щети?

Вярваме, че госпожа
Мустафа и американското
посолство ще имат доблест-
та да отговорят на тези въп-
роси и няма да покрие с
мълчание тази изключител-
но неприятна тема. Въпре-
ки случилото се дълбоко
вярваме, че държави и тех-
ните институции, които твър-
дят, че споделят определе-
ни ценности, не биха се гав-
рили с хилядите жертви на
антифашистката съпротива в
България, както и с милио-
ните в цяла Европа. ç

Åâðîïåéñêèòå àíòèôàøèñòè
áèÿò òðåâîãà çà ìèðà,
äåìîêðàöèÿòà è ñâîáîäàòà

Председателят на БАС Симеон ИГНАТОВ
е избран за член на Международната
антифашистка организация FIR

зам.-председател и главен
секретар на БАС.

В своето изказване пред
конгреса Симеон Игнатов
подчерта, че сме свидетели
на историческия погром на
неолиберализма като тео-
рия и практика в целия свят.
В същото време не спира
походът на неофашизма.
Фашизмът става все по-аро-
гантен, нараства влиянието
на десните и расистки гру-
пи. Появяват се различни
форми на исторически ре-
ваншизъм. "Времето на дек-
ларациите отмина. Настъпи
време на решителни дейст-
вия на целия антифашистки
европейски фронт. Убедени

сме, че фашизмът не е мне-
ние, а съзнателно престъп-
ление, и призоваваме чрез
пропаганда и присъствие в
социалните мрежи да се бо-
рим за мир, свобода, неза-
висимост и истинска демок-
рация", подчерта в изказва-
нето си Симеон Игнатов.

Делегатите на 18-ия кон-
грес на FIR приеха две пред-

ложени декларации от Бъл-
гарския антифашистки съюз:

- Декларация срещу при-
етото решение от Европейс-
кия парламент на 19 септем-
ври 2019 г. "Значението на
европейската историческа
памет за бъдещето на Евро-
па" и Обръщение към пред-
седателя на Народното съб-
рание Цвета Караянчева,
президента на Република
България Румен Радев и ми-
нистър-председателя на Ре-
публика България Бойко Бо-
рисов за приемане на закон
за признаване на участни-
ците на антифашистката съп-
ротива в България 1941 - 1944
година като участници от
Втората световна война - мо-
рално признание за остана-
лите живи участници от ан-
тифашистката борба, техни-
те близки, техните заслуги в
борбата против фашизма.

Симеон Игнатов беше из-
бран за член на Управител-
ния съвет на Международ-
ната антифашистка органи-
зация FIR. ç

ПОЗИЦИЯ

Èñòîðè÷åñêà
èñòèíà,
à íå òåíäåíöèîçíîñò!

Теофан ГЕРМАНОВ

да отчетат аргументите ни и
да се въздържат от подоб-
ни прояви в бъдеще!

Ние, членовете на Бъл-
гарския антифашистки съ-
юз, изразяваме огромното
си възмущение от скандал-
ното поведение на новия
американски посланик в
България. Многоуважаема-
та госпожа Мустафа този
път сама сътвори грандио-
зен гаф, като се появи пред
"паметник" на така нарече-
ните жертви на комунизма.

обявяват война на САЩ. Ве-
роятно не е информирана,
че тези хора реализират
репресиите срещу българ-
ските евреи и пращат над
10 хиляди евреи през лом-
ското пристанище в газо-
вите камери на Хитлер.

На позицията, на която
се намира госпожа Муста-
фа, тези грешки от незна-
ние не могат да бъдат прос-
тени. Тя дължи отговори на
българското общество, кои-
то не може да не даде. Има



9 -15 ДЕКЕМВРИ
Òåëåâèçèîííî
ïðèëîæåíèå

Стелт
неделя, 21,00 ч.

Сибирският бръснар
събота, 20,00 ч.

УЕФА Шампионска лига
сряда, 19,55 ч.

ÁÑÒÂÊèíî Íîâà BTV Action

bTV Cinema,
âòîðíèê,
21,00 ÷.

11 ñåïòåìâðè11 ñåïòåìâðè



ЗЕМЯ 9 - 15 ДЕКЕМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 9 декември

01.15 100% будни предава-
не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в дворе-
ца тв филм /38 епи-
зод/п/

03.15 Малки истории /п/
04.15 Законът на Дойл 5 тв

филм /10 епизод/п/
(12)

bTV

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

боти под прикритие"
- анимация, сериал,
еп.9

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

09.30 "Преди обед" - ток-
шоу с водещи Десис-
лава  Стоянова  и
Александър Кадиев

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

13.30 "Ягодова любов " -
сериал, еп.4

15.00 Премиера :  "Шест
сестри" - сериал, с.7
еп.27

16.00 "Спасители в плани-
ната" - сериал, еп.3

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

лицистично предава-
не с водещ Цветанка
Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.29
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги"

- сериал, еп.39
21.00 "Фермата: Нов свят"

- риалити, с.5
22.30 "Комиците и прияте-

ли" - комедийно шоу
23.00 bTV Новините - къс-

на емисия
23.30 "Мъртва точка" - се-

риал, с.3 еп.3
00.30 "Стрелата" - сериал,

с .5еп.21
01.30 "Къща от карти" - се-

риал, с.6 еп.8 (пос-
леден)

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

ал, еп.12

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал,
с .3 еп .25, 26, с .4
еп.1, 2

08.00 "Бягство от затвора"
- сериал, с.3 еп.2

09.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.7

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.14

11.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.10

12.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал,
с.2 еп.8

13.00 "Нощни ястреби" -
екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1981),
режисьор Брус Мал-
мът, в ролите: Сил-
вестър Сталоун, Рут-
гер Хауер, Били Дий
Уилямс, Линдзи Уаг-
нър, Пърсис Камбата,
Найджъл Дейвънпорт
и др.

15.00 "Бягство от затвора"
- сериал, с.3 еп.3

16.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.8

17 .00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал,
с.2 еп.9

18.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.11

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.15

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Наркос" - сери-

07.00 Новини
07.10 "България се събуж-

да" с водещ Стоил
Рошкев

09.15 "Холивудски знамени-
тости"

09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена"-

сериал, 2 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Гласове " с водещ

Явор Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена"-

сериал, 3 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчу-
кова

16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Да

дойдеш  на  света "
(2004 г.), Италия

18.30 "Червен  картон "  -
спортно предаване с
Кирил Веселински

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 "Не се страхувай" с
Васил Василев

21.00 Киносалон БСТВ: "17
мига  от  пролетта "
(1973 г.)

22.10 "Червен  картон "  -
спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

23.10 Новини (п)
23.40 "България се събуж-

да" с водещ Стоил
Рошкев (п)

01.40 "Гласове " с водещ
Явор Дачков (п)

02.40 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски (п)

04.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчу-
кова (п)

06.00 "Не се страхувай" с
Васил Василев (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозо-
рец

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозо-
рец

12.00 По света и у нас
12.30 Вяра и общество с

Горан Благоев /п/
13.30 Етюд за красотата от-

вътре документален
филм  /България ,
2011 г. / ,  режисьор
Олег Ковачев

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозо-

рец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дуп-

ка" тв филм
15.40 Телепазарен прозо-

рец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини  на  турски

език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/

п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в дворе-

ца тв филм /38 епи-
зод/

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

Родопският цар
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв

филм /10 епизод/
(12)

00.15 Култура.БГ /п/

ал, еп.5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Призрачен ездач 2:
Духът на отмъщение-
то" - фентъзи, екшън,
трилър (САЩ ,  ОАЕ ,
2011) ,  режисьори
Брайън Тейлър и Марк
Невълдайн, в ролите:
Никълъс Кейдж, Ки-
рън Хайндс ,  Идрис
Елба, Виоланте Пла-
чидо, Кристоф Лам-
бер и др.

00.00 "Наркос " - сериал ,
еп.5

01.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.15

02.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.3

03.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.9

04.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.11

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - се-
риал

06.00 "Любимци" - сериал,
еп.17, 18

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

09.00 "Домашен арест" /п./
- сериал, с.4 еп.13,
14

10.00 "Коледа с Тъкър" - се-
меен (тв филм, Кана-
да, 2013), режисьор
Лари Маклийн, в ро-
лите: Джеймс Бролин,
Гейдж Мънро, Барба-
ра Гордън, Рон Лий и
др.

12.00 "Без пукната пара" /
п./ - сериал

13.00 "Фитнес" /п./ - сери-
ал

14.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./
- сериал

16.30 "На гости на третата
планета " - сериал ,
еп .118

17.00 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу
(2019 пролет ) ,
еп.22, 23

18.00 "Без пукната пара" -
сериал, с.6 еп.18, 19

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.12 еп.6

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.13

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.4, 5

23.00 Премиера: "Фитнес" -
сериал, еп.19, 20
(последен)

00.00 "Коледа с Тъкър" /п./
- семеен (тв филм,
Канада, 2013)

02.00 "Любимци" /п./ - се-
риал

03.00 "Без пукната пара" /
п./ - сериал

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, еп.16,
17

08.00 "Хорът на момчетата"
- драма (САЩ, 2014),
режисьор Франсоа
Жирар, в ролите: Га-
рет Уеринг, Дъстин
Хофман, Кати Бейтс,
Дебра Уингър, Кевин
Макхейл и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика"

- сериал, еп.18, 19
12.15 Телепазар
12.30 "Новаци" - комедия,

романтичен  (САЩ ,
2010) ,  режисьор
Майк Милс, в роли-
те : Кристофър Плъ-
мър, Юън Макгрегър,
Мелани Лоран, Горан
Вишнич и др.

14.30 "Историята на една

русалка" - приклю-
ченски, драма, семе-
ен (САЩ, 2017), ре-
жисьор Дъстин Рай-
кърт, в ролите: Кейт-
лин Кармайкъл, Сид-
ни Скошия ,  Джери
О`Конъл, Бари Босту-
ик и др.

16.30 "Майка под наем" -
комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режи-
сьор Майкъл Маккъ-
лърс, в ролите: Ейми
Поулър, Шабан Фа-
лън ,  Стив Мартин ,
Грег Киниър, Сигорни
Уивър, Тина Фей и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Шефове гадняри 2"

-  комедия  (САЩ ,
2014) ,  режисьор
Шон Андерс, в роли-
те: Джейсън Бейтман,
Джейсън  Съдекис ,
Чарли Дей, Дженифър
Анистън, Кевин Спей-
си ,  Джейми Фокс ,
Крис Пайн, Кристоф
Валц и др.

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

21.00 Премиера: "Амундсен"
- биографичен, дра-
ма ,  исторически
(Норвегия, Швеция,
Чехия, 2019), режи-
сьор Еспен Сандберг,
в ролите: Пол Свере
Хаген, Кристиан Ру-
бек, Катрин Уотърс-
тън, Трун Еспен Сайм
и др.

23.30 "Информаторите " -
трилър, криминален,
драма  (Германия ,
САЩ, 2008), режи-
сьор Грегор Джордан,
в ролите: Били Боб
Торнтън, Ким Бейсин-
гър, Мики Рурк, Уино-
на  Райдър ,  Амбър
Хърд ,  Рис  Ифънс ,
Джон Фостър, Остин
Никълс и др. [16+]

01.30 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, еп.18,
19

03.30 "Дъската на дявола" -
хорър, психотрилър
(САЩ ,  Япония ,
2014) ,  режисьор
Стайлз Уайт, в роли-
те: Оливия Кук, Ана
Кото, Дарън Кагасов,
Бианка Сантос и др.
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

миера )  -  сериен
филм

15.00 "Черна роза" - сери-
ен филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 1

22.00 "Пътят  на  честта "
(премиера) - сериен
филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

сериен филм, сезон
5

00.30 "Бегълци от бъдещето"
- сериен филм

01.30 "Завинаги свързани"
- сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - се-
риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" -
сериал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 5 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 13 /
п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" -

сериал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - се-

риал, сезон 5
/п/

12.00 "Хавай 5-0" - сери-
ал, сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал,
сезон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" -
сериал, сезон 6, 2
епизода

17.00 "Пастирът" - екшън с
уч. на Жан-Клод Ван
Дам, Скот Адкинс, Га-
ри Макдоналд, Сти-
вън Лорд и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - се-
риал, сезон 5

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сери-
ал, сезон 2

22.00 "Принуден да убива" -
екшън с уч. на Сти-
вън Сегал, Ина Ко-
робкина, Зак Санти-
аго, Дан Пейн и др.

00.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.10 "Национална лотария"

/п/

Åâðîêîì

05.00 Светът и всичко в
него - със Симеон
Идакиев

06.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо
Береану

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо

Береану - с Владо
Береану

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

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 прозо-

рец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

04.30 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8 /п/

07.00 "Уийли" - анимацио-
нен филм /п/

09.00 "Дядо Коледа - сва-
товник" - романтична
комедия  с  уч .  на
Лейси Чабърт, Джон
Ратценбъргър, Адам
Мейфилд, Лин Шайе,
Флоранс Хендерсън и
др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-

риал, сезон 8
12.00 "Улични танци 2" -

романтичен филм с
уч .  на  Том  Конти ,
Фалк Хеншел, София
Бутела и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Опасно  синьо "  -

приключенски екшън
с уч. на Пол Уокър,
Джесика Алба, Скот
Каан ,  Ашли  Скот,
Джош Бролин и др. /
п/

16.50 "Еквилибриум" - на-
учна фантастика с
уч. на Крисчън Бейл,
Шон  Бийн ,  Емили
Уотсън, Уйлям Фихт-
нър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 3

21.00 "Лара Крофт : Томб
Рейдър: Люлката на
живота" - екшън с
уч .  на  Анджелина
Джоли, Джерард Бът-
лър, Киаран Хиндс,
Джимон Хонсу, Крис
Бари, Ноа Тейлър и
др.

23.20 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 3 /п/

00.20 "Джули и Джулия" -
романтична драма с
уч. на Мерил Стрийп,
Ейми Адамс, Стенли
Тучи, Крис Месина и
др. /п/

RTR

07.00 Вести
08.00 Игрален филм
11.30 Игрален филм
13.05 Игрален филм
14.40 Игрален филм
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени

тайни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени

тайни"
02.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

05.00 Ски-алпийски дис-
циплини :  Световна
купа в Бийвър Крийк,
спускане, мъже

06.00 Ски-алпийски дис-
циплини :  Световна
купа в Бийвър Крийк,
ги гантски  слалом ,
мъже

07.30 Снукър: Открито пър-
венство на Обедине-
ното кралство, финал

09.30 Ски-алпийски дис-
циплини :  Световна
купа в Лейк Луиз ,
спускане, жени

11.30 Ски-алпийски дис-
циплини :  Световна
купа в Лейк Луиз, су-
пер Г, жени

12.30 Биатлон :  Световна
купа в Йостерзунд,
щафета, жени

13.45 Снукър: Открито пър-
венство на Обедине-
ното кралство, финал

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, първи ден, ди-
ректно

20.30 Новини
20.35 Маратон : "Маратон

на сабите"
20.45 Снукър :  Открито

първенство на Шот-
ландия, първи ден,
директно

01.00 Новини
01.05 Ски скокове :  Све-

товна купа в Нижни
Тагил

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, първи ден



ЗЕМЯ 9 - 15 ДЕКЕМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

01.15 100% будни предава-
не за здравословен
лайфстайл /п/

02.15 Съкровище в дворе-
ца тв филм /39 епи-
зод/п/

03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта
04.15 Законът на Дойл 5 тв

филм /11 епизод/п/
(12)

bTV

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

боти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.10

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

13.30 "Ягодова любов" - се-
риал, еп.5

15.00 Премиера : "Шест
сестри" - сериал, с.7
еп.28

16.00 "Спасители в плани-
ната" - сериал, еп.4

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

лицистично предава-
не с водещ Цветанка
Ризова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.30

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, еп.40

21.00 "Фермата: Нов свят"
- риалити, с.5

22.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - се-
риал, с.3 еп.4

00.30 "Стрелата" - сериал,
с.5 еп.22

01.30 "Вътрешна сигурност"
- сериал, с.7 еп.1

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

ал, еп.13

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.8

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.1 - 4

08.00 "Бягство от затвора"
- сериал, с.3 еп.3

09.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.8

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.15

11.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.11

12.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.9

13.00 "Отвличане" - трилър
(САЩ, 2017), режи-
сьор Луис Прието, в
ролите: Хали Бери,
Кристофър Бери, Ма-
лиа Роуз, Сейдж Къ-
риа и др.

15.00 "Бягство от затвора"
- сериал, с.3 еп.4

16.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.9

17.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.10

18.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.12

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.16

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Наркос" - сери-
ал, еп.6

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън:

"Топ гън" - екшън
(САЩ, 1986), режи-
сьор Тони Скот, в

07.00 Новини
07.10 "България се събуж-

да" с водещ Стоил
Рошкев

09.15 "Холивудски знамени-
тости"

09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена"-

сериал, 3 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Не се страхувай" с

Васил Василев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена"-

сериал, 4 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчу-
кова

16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.) , 6 епизод
(п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Лява политика" с
Александър Симов

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.)

21.40 "Лява политика" с
Александър Симов (п)

22.40 Новини (п)
23.10 "България се събуж-

да" с водещ Стоил
Рошкев (п)

01.10 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски (п)

02.10 "Не се страхувай" с
Васил Василев (п)

03.10 "Червен картон" -
спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчу-
кова (п)

06.30 Актуален коментар
(п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозо-

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозо-
рец

12.00 По света и у нас
12.30 История.bg Момчил -

Родопският цар /п/
13.30 Възстановка доку-

ментален филм /Бъл-
гария, 2001г./, режи-
сьор Асен Владими-
ров

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозо-

рец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дуп-

ка" тв филм
15.40 Телепазарен прозо-

рец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски

език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра /

п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в дворе-

ца тв филм /39 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв

филм /11 епизод/
(12)

00.15 Култура.БГ /п/

ролите: Том Круз, Вал
Килмър, Тим Робинс,
Кели Макгилис, Мег
Райън, Том Скерит и др.

00.00 "Наркос" - сериал, еп.6
01.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.16
02.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.3 еп.4
03.00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал , с .2
еп.10

04.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

06.00 "Любимци" - сериал,
еп.19, 20

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

09.00 "Комиците и приятели"
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.22,
23

10.00 "Луда нощ" - комедия,
криминален, романти-
чен (САЩ, 2010), ре-
жисьор Шон Леви, в
ролите: Стив Карел, Ти-
на Фей, Марк Уолбърг,
Джеймс Франко, Тара-
джи Хенсън, Комън,
Уилям Фиктнър, Крис-
тен Уиг, Марк Ръфало,
Мила Кунис и др.

12.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

13.00 "Фитнес" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство" /

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

сериал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал ,
еп.119

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 пролет), еп.24,
25

18.00 "Без пукната пара" -
сериал, с.6 еп.20, 21

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.12 еп.7

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.14

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.6, 7

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.1

00.00 "Луда нощ" /п./ - ко-
медия , криминален ,
романтичен (САЩ ,
2010)

02.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

03.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, еп.18,
19

08.00 "Коледно градче" - ро-
мантичен, комедия (тв
филм, Канада, 2018),
режисьор Джъстин
Дик, в ролите: Маде-
лин Лион, Нийл Патер-
сън , Марк Абсийд ,
Стейси Бърнстайн и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Седем часа разлика"

- сериал, еп.20, 21
12.00 Телепазар
12.15 "На всяка цена" - кри-

минален, драма (САЩ,
2016), режисьор Дей-
вид Маккензи, в ро-
лите: Дейл Дики, Бен
Фостър, Крис Пайн,
Джеф Бриджис, Уилям
Стърчи, Бък Тейлър и
др.

14.30 "Фантастичното пъте-
шествие до Оз" -
анимация , детски ,
приключенски (Русия,
2017), режисьори
Владимир Торопчин,
Федор Дмитриев и Да-
рина Шмидт

16.15 "Двойна самоличност"
- екшън, трилър (САЩ
2009), режисьор Де-

нис Димстър, в роли-
те: Вал Килмър, Иза-
бела Мико, Джулиън
Уодъм, Христо Шо-
пов, Валентин Ганев,
Рушен Видинлиев и
др.

18.15 Телепазар
18.30 "Амундсен" - биогра-

фичен, драма, исто-
рически (Норвегия,
Швеция , Чехия ,
2019), режисьор Ес-
пен Сандберг, в ро-
лите: Пол Свере Ха-
ген, Кристиан Рубек,
Катрин Уотърстън ,
Трун Еспен Сайм и др.

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

21.00 Премиера: "11 сеп-
тември" - екшън, кри-
минален, трилър (Ка-
нада, 2017), режи-
сьор Мартин Джиджи,
в ролите : Чарли
Шийн, Джина Гършон,
Упи Голдбърг, Луи Гуз-
ман, Ууд Харис, Олга
Фонда, Жаклин Бисе,
Брус Дейвисън и др.

23.00 "Скитница" - фантас-
тика, приключенски,
романтичен (САЩ ,
Швейцария, 2013),
режисьор Андрю Ни-
кол, в ролите: Сърша
Ронан, Макс Айрънс,
Джейк Ейбъл, Даян
Кругър, Чандлър Кен-
търбъри, Уилям Хърт,
Бойд Холбрук и др.

01.30 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, еп.20,
21

03.30 "Информаторите" -
трилър, криминален,
драма (Германия ,
САЩ, 2008), режи-
сьор Грегор Джордан,
в ролите: Били Боб
Торнтън, Ким Бейсин-
гър, Мики Рурк, Уино-
на Райдър , Амбър
Хърд , Рис Ифънс ,
Джон Фостър, Остин
Никълс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

миера) - сериен
филм

15.00 "Черна роза" - сери-
ен филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 1

22.00 "Пътят на честта"
(премиера) - сериен
филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

сериен филм, сезон
5

00.30 "Бегълци от бъдещето"
- сериен филм

01.30 "Завинаги свързани"
- сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - се-
риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" -
сериал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 5 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /
п/

09.20 "Да се посмеем"

10.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 3 /п/

11.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 5 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал,
сезон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 3

15.50 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 6, 2 епи-
зода

16.50 "Ударът "Пелам 123":
Отвличане в метрото"
- криминален екшън с
уч. на Дензъл Уошин-
гтън, Джон Траволта,
Луис Гусман, Рамон
Родригес, Джеймс Ген-
долфини, Джон Турту-
ро и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 5

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Бесен полет" - екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Сиера Пейтън, Стив
Тюсейнт и др.

00.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6 /п/

01.00 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави -

избрано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

21.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

22.00 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

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

проф. Александър То-
мов

04.30 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8 /п/

06.40 "Синът на Голямата
стъпка" - анимацио-
нен филм /п/

08.40 "Затура: Космическо
приключение" - прик-
люченски филм с уч.
на Джош Хътчерсън,
Дакс Шепърд, Тим Ро-
бинс, Джона Бобо и
др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 8

12.00 "Падингтън" - приклю-
ченска комедия с уч.
на Никол Кидмън, Хю
Боневил, Сали Хокинс,
Питър Капалди, Джим
Броудбент, Джули Уол-
търс и др. /п/

14.00 "В кадър"
14.30 "Бизнесът на влюбва-

нето" - романтична
комедия с уч. на Хи-
лари Дъф, Мат Далас,
Джейми Пресли, Май-
къл Макмилиан, Крис
Кармък , Дженифър
Кулидж и др.

16.30 "Хубава жена" - ро-

мантичен филм с уч.
на Ричард Гиър, Джу-
лия Робъртс,Ейми Яс-
бек, Хектор Елизондо,
Джейсън Алекзандър
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 3

21.00 "Твърде лично 2" - ек-
шън с уч. на Лиъм
Нийсън, Фамке Ян-
сен, Маги Грейс и др.

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 3 /п/

00.00 "Заличителките" - ек-
шън с уч. на Емануел
Шрики , Емили Оз-
мънт, Миси Пайл ,
Дейвид Аркет, Джина
Гершон, Дейвид Рийс
Снел и др.

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко пре-
даване"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен

живот"
11.20 "Обречени. Нашата

гражданска война .
Капел-Чапаев"

15.00 Токшоу: "Пряко пре-
даване"

16.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени

тайни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени

тайни"
02.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Биатлон : Световна
купа в Йостерзунд,
щафета, жени

07.15 Биатлон : Световна
купа в Йостерзунд,
щафета, мъже

08.00 Ски бягане: Световна
купа в Лилехамер,
щафета, жени

08.45 Ски бягане: Световна
купа в Лилехамер,
щафета, мъже

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, първи ден

11.30 Куриози
12.00 Олимпийски игри: "На

пук на всичко"
12.30 Олимпийски игри :

"Тъмната страна на
олимпийските игри"

13.00 Олимпийски игри :
"Идентичност"

14.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, първи ден

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, втори ден, ди-
ректно

20.10 Конен спорт: "Horse
Excellence", магазин-
но предаване

20.40 Новини
20.45 Снукър :  Открито

първенство на Шот-
ландия, втори ден,
директно

01.00 Новини
01.05 Ски-алпийски дис-

циплини : Световна
купа в Лейк Луиз,
спускане, жени

02.30 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Лейк Луиз,
супер Г, жени

03.15 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Бийвър Крийк,
супер Г, мъже

04.00 Снукър :  Открито
първенство на Шот-
ландия, втори ден

Â
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04.15 Законът на Дойл 5 тв
филм /8 епизод/п/
(12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация ,  сериал ,
еп.11

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.6

15.00 Премиера :  "Шест
сестри" - сериал, с.7
еп.29

16.00 "Спасители в плани-
ната" - сериал, с.2
еп.1

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.31

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, еп.41

21.00 "Фермата: Нов свят" -
риалити, с.5

22.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу,
с.14 еп.42 (последен)

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - се-
риал, с.3 еп.5

00.30 "Стрелата" - сериал,
с.5 еп.23

01.30 "Вътрешна сигурност"
- сериал, с.7 еп.2

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

ал, еп.14

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.9

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.3 - 6

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.4

09.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.9

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.16

11.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.12

12.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.10

13.00 "Призрачен ездач 2:
Духът на отмъщение-
то" - фентъзи, екшън,
трилър (САЩ , ОАЕ ,
2011), режисьори
Брайън Тейлър и Марк
Невълдайн, в ролите:
Никълъс Кейдж, Ки-
рън Хайндс , Идрис
Елба, Виоланте Пла-
чидо, Кристоф Лам-
бер и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.5

16.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.10

17.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.11

18.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.13

19.00 "УЕФА Шампионска
лига" - обзорно мага-
зинно предаване

19.30 Студио "Шампионска
лига"

19.55 Пряко, УЕФА Шампи-
онска лига: Динамо -
Манчестър Сити

22.00 Пряко, УЕФА Шампи-
онска лига: Байерн
Мюнхен - Тотнъм

00.00 Студио "Шампионска
лига"

07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рош-
кев

09.15 "Холивудски знамени-
тости"

09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена"-

сериал, 4 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Лява политика "  с

Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена"-

сериал, 5 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта "
(1973 г.) , 7 епизод
(п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "За историята - сво-
бодно"

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта "
(1973 г.)

21.40 "За историята - сво-
бодно" (п)

22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рош-
кев (п)

01.10 "Гласове " с водещ
Явор Дачков (п)

02.10 "Лява политика" с во-
дещ Александър Си-
мов (п)

03.30 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Гнездото на стърше-

лите документален
филм /България ,
2006 г./ ,  режисьор
Ивайло Джамбазов

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дуп-

ка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски

език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца

тв филм /40
епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв

филм /12 епизод/
(12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /40
епизод/п/

03.15 Библиотеката /п/

00.30 Шампионска лига, об-
зор

01.45 УЕФА Шампионска ли-
га /запис/: Атлетико
Мадрид - Локомотив
Москва

03.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.5

04.30 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - се-
риал

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.1, 2

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

09.00 "Комиците и приятели"
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.24,
25

10.00 "Голямата работа" -
комедия (САЩ ,
2016), режисьор Бен
Фалкон ,  в ролите :
Мелиса Маккарти ,
Кристен Бел, Питър
Динклидж, Кати Бейтс
и др.

12.00 "Без пукната пара" /
п./ - сериал

13.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета " - сериал ,
еп.120

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 пролет), еп.26,
27

18.00 "Без пукната пара" -
сериал, с.6 еп.21

18.30 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.1

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.12 еп.8

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.15

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.8, 9

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.2

00.00 "Голямата работа" /п./
- комедия (САЩ ,
2016)

02.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

03.00 "Без пукната пара" /
п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, еп.20,
21

08.00 "Пожелай си нещо!" -
романтичен , драма ,
комедия (САЩ ,
2017), режисьор Сю-
зан Уолтър, в ролите:
Шарън Стоун ,  Тони
Голдуин, Елън Бърстин,
Фамке Янсен и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика"

- сериал, еп.22, 23
12.15 Телепазар
12.30 "Историята на една ру-

салка" - приключенс-
ки ,  драма ,  семеен
(САЩ, 2017), режи-
сьор Дъстин Райкърт,
в ролите :  Кейтлин
Кармайкъл ,  Сидни
Скошия, Джери О`Ко-
нъл, Бари Бостуик и
др.

14.30 "Пазители" - фантас-
тика, екшън, приклю-
ченски (Русия, 2017),
режисьор Сарик Анд-
реасян, в ролите: Ан-
тон Пампушний, Сан-
жар Мади, Себастиян
Сисак, Алина Ланина,
Станислав Ширин и
др.

16.15 "Скитница" - фантас-
тика, приключенски,
романтичен (САЩ ,

Швейцария , 2013),
режисьор Андрю Ни-
кол, в ролите: Сърша
Ронан, Макс Айрънс,
Джейк Ейбъл, Даян
Кругър, Чандлър Кен-
търбъри, Уилям Хърт,
Бойд Холбрук и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Неудържим" - екшън,

трилър (САЩ, 2010),
режисьор Тони Скот, в
ролите: Дензъл Уо-
шингтън, Крис Пайн,
Росарио Доусън, Итън
Суплий, Кевин Дън,
Дейвид Уоршовски,
Елизабет Матис и др.

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

21.00 "Ченгето от Бевърли
Хилс" - екшън, коме-
дия (САЩ, 1984), ре-
жисьор Мартин Брест,
в ролите: Еди Мърфи,
Джъдж Райнхолд ,
Джон Аштън, Лиса Ай-
лбакър, Стивън Бър-
коф, Джеймс Русо и
др.

23.15 "Човекът, който не
беше там" - кримина-
лен, драма (САЩ, Ве-
ликобритания, 2001),
режисьор Джоуел Ко-
ен, в ролите: Били Боб
Торнтън ,  Франсис
Макдорманд, Майкъл
Бадалучо ,  Джеймс
Гандолфини, Скарлет
Йохансон, Тони Шалуб
и др.

01.45 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, еп.22,
23

03.45 "Експериментът "  -
трилър (САЩ, 2010),
режисьор Пол Шуринг,
в ролите :  Ейдриън
Броуди, Кам Джиган-
дей, Форест Уитакър,
Клифтън Колинс мл.,
Маги Грейс и др. [16]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" -
сериен филм, сезон 5
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

миера ) - сериен
филм

15.00 "Черна роза" - сериен
филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 1

22.00 "Пътят на честта "
(премиера) - сериен
филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

сериен филм, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето"

- сериен филм
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 5 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /
п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" -

сериал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сери-

ал, сезон 5 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал,
сезон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" -
сериал, сезон 6, 2
епизода

17.00 "Бесен полет" - ек-
шън с уч. на Стивън
Сегал, Сиера Пейтън,
Стив Тюсейнт и др. /
п/

19.00 "Снайперисти" - се-
риал, сезон 5

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сери-
ал, сезон 2

22.00 "Чужденецът" - екшън
с уч. на Стивън Се-
гал, Хари Ван Горкъм,
Джефри Пиърс, Ана -
Луис Плоуман, Макс
Райън, Шърмън Огъс-
тъс и др.

00.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.10 "Национална лотария"

/п/
03.45 Професионална бор-

ба: "Първична сила",
52-и епизод /п/

Åâðîêîì

05.30 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

06.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

12.00 Психологически пор-
трет - с Рени Анаста-
сова

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

14.15 Светът и всичко в
него - със Симеон
Идакиев

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
19.30 Новини
20.00 Честно казано - с

Люба Кулезич
22.00 България на живо - с

Иво Божков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозо-

рец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Светът и всичко в

него - със Симеон
Идакиев

04.30 Темида - цената на
истината - с Нина-
Никол Хамилтън

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8 /п/

07.00 "Нора Робъртс: Точно
по пладне" - мисте-
рии с уч. на Иван
Сергей, Емили Дьо
Равин , Сибил Ше-
пърд, Брайън Мар-
кинсън, Тай Олсън и
др. /п/

09.00 "Сега или никога" -
комедия с уч. на Ро-
ман Дюри, Аиса Маи-
га, Клеман Сибони,
Рашид Джедани и др.
/п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8

12.00 "Любов от пръв лай"
- романтична коме-
дия с уч. на Яна Кра-
мер, Кевин МакГари,
Наташа Бърнет, Анна
Ван Хуфт и др. /п/

14.10 "Мистерия 101"
(премиера) - крими-
нален с уч. на Джил
Уагнър , Кристофър
Полаха ,  Престън
Вандерслайс , Анди

Томпсън и др.
16.45 "Лара Крофт : Томб

Рейдър: Люлката на
живота" - екшън с уч.
на Анджелина Джоли,
Джерард Бътлър, Ки-
аран Хиндс, Джимон
Хонсу, Крис Бари, Ноа
Тейлър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 3

21.00 "Хрониките на Нарния:
Принц Каспиан "  -
фантастика с уч. на
Джорди Хенли, Скан-
дар Кейнс, Уилям Мо-
узли, Ана Попалуей,
Питър Динклидж, Бен
Барнс, Серджо Касте-
лито, Уоруик Дейвис и
др.

00.10 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 3 /п/

01.10 "Живот сред сенки" -
ужаси с уч .  на
Джордж Макай, Чар-
ли Хийтън, Аня Тейлър-
Джой, Миа Гот, Матю
Стаг др.

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко пре-
даване"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен

живот"
12.20 "Енигма. Кристиан Ти-

леман"
13.10 Сериал: "Семеен де-

тектив"
15.00 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
16.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени

тайни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени

тайни"
02.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Ски скокове: Светов-
на купа в Нижни Та-
гил

09.00 Конен спорт: "Horse
Excellence", магазин-
но предаване

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, втори ден

11.30 Ски-алпийски дис-
циплини :  Световна
купа в Бийвър Крийк,
супер Г, мъже

12.40 Голф: PGA тур, "Hero
World Challenge"

13.40 Волейбол: "Таймаут"
13.50 Маратон: "Маратон на

сабите"
14.00 Снукър: Открито пър-

венство на Шотлан-
дия, втори ден

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, трети ден, дирек-
тно

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Шотлан-
дия, трети ден, дирек-
тно

01.00 Новини
01.05 Ски бягане: Световна

купа в Лилехамер ,
скиатлон, жени

01.45 Ски бягане: Световна
купа в Лилехамер ,
щафета, жени

02.30 Ски бягане: Световна
купа в Лилехамер ,
скиатлон, мъже

03.30 Ски бягане: Световна
купа в Лилехамер ,
щафета, мъже

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, трети ден



ЗЕМЯ 9 - 15 ДЕКЕМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена"- се-

риал, 5 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - сво-

бодно" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена" -

сериал, 6 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.) , 8 епизод
(п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичкова

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.)

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

22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

01.10 "Лява политика" с во-
дещ Александър Симов
(п)

02.10 "За историята - сво-
бодно" (п)

03.30 "Червен картон" - спор-
тно предаване с Кирил
Веселински (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър В епицентъра

/п/
13.30 Дъщерята на Клио до-

кументален филм /Бъл-
гария, 2006г./, режи-
сьор Дамян Петров

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка"

тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Съкровище в двореца

тв филм /41 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2

документална поредица
21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: Лудогорец -

Ферецварош, среща от
турнира на УЕФА "Лига
Европа" пряко преда-
ване от "Лудогорец Аре-
на", Разград

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /41 епизод/

01.45 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.6

02.45 "Легендите на утрешния
ден" - сериал , с .2
еп.12

03.45 "Агент Х" - сериал, еп.1
04.45 "4x4" /п./ - предаване

за офроуд автомобили,
с.4 еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.3, 4

07.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

09.00 "Комиците и приятели"
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.26,
27

10.00 "Лапички" - фентъзи,
семеен, приключенски
(Австралия, Великоб-
ритания, 1997), режи-
сьор Карл Зуики, в ро-
лите : Били Конъли
(глас), Нейтън Кавале-
ри, Емили Франсоа,
Хийт Леджър и др.

12.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

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

13.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал ,
еп.121

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 пролет), еп.28,
29

18.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.2, 3

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.12 еп.9

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.16

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.10, 11

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.3

00.00 "Мир, любов и още не-
що" - романтичен, ко-
медия (САЩ, 2012),
режисьор Дейвид Уейн,
в ролите: Дженифър
Анистън, Пол Ръд, Ма-
лин Акерман, Майкела
Уоткинс, Джъстин Де-
роу, Алън Алда, Лорън
Амброус, Рей Лиота,
Катрин Хан и др.

02.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, еп.22, 23

08.00 "Майка под наем" - ко-
медия , романтичен
(САЩ, 2008), режи-
сьор Майкъл Маккъ-
лърс, в ролите: Ейми
Поулър, Шабан Фалън,
Стив Мартин, Грег Ки-
ниър, Сигорни Уивър,
Тина Фей и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика" -

сериал, еп.24, 25
12.15 Телепазар
12.30 "Двойна самоличност" -

екшън, трилър (САЩ
2009), режисьор Де-
нис Димстър, в ролите:
Вал Килмър, Изабела
Мико, Джулиън Уодъм,
Христо Шопов, Вален-
тин Ганев, Рушен Видин-
лиев и др.

14.30 "Коледно градче" - ро-
мантичен, комедия (тв
филм, Канада, 2018),
режисьор Джъстин Дик,
в ролите: Маделин Ли-
он, Нийл Патерсън,
Марк Абсийд, Стейси
Бърнстайн и др.

16.15 "Човекът, който не бе-
ше там" - криминален,
драма (САЩ, Великоб-
ритания, 2001), режи-
сьор Джоуел Коен, в
ролите: Били Боб Торн-
тън, Франсис Макдор-
манд, Майкъл Бадалу-
чо, Джеймс Гандолфи-
ни, Скарлет Йохансон,
Тони Шалуб и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Кунг-фу панда 3" -

анимация , екшън ,
приключенски (САЩ,
Китай, 2016), режи-
сьори Дженифър Ю и
Алесандро Карлони

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

21.00 "Денят, в който земята
спря" - фантастика,
трилър (САЩ, 2008),
режисьор Скот Дерик-
сън, в ролите: Киану
Рийвс, Дженифър Ко-
нъли , Кати Бейтс ,
Джейдън Смит, Джон
Клийс, Джон Хам, Кайл
Чандлър, Робърт Непър
и др.

23.15 "Крадец на животи" -
криминален, психотри-
лър (САЩ, Австралия,
2004), режисьор Ди
Джей Карусо, в роли-
те: Анджелина Джоли,
Итън Хоук, Кийфър Съ-
дърланд, Джена Роу-
ландс, Пол Дейно, Оли-
вие Мартинез, Чеки
Карио и др. [14+]

01.30 "Раждането на една на-
ция" - биографичен, ис-
торически , драма
(САЩ, 2016), режи-
сьор Нейт Паркър, в
ролите: Нейт Паркър,
Арми Хамър, Пенелъпи
Ан Милър, Джаки Ърл
Хейли, Марк Буун мл.,
Колман Доминго, Анжъ-
ню Елис, Дуайт Хенри,
Ейжа Наоми Кинг и др.
[14+]

04.00 "Завръщането на героя"
- исторически, комедия
(Франция , Белгия ,
2018), режисьор Ло-
ран Тирар, в ролите:
Жан Дюжарден, Мела-
ни Лоран, Ноеми Мер-
лан, Кристоф Монтьо-
нез, Евлин Бюил, Крис-
тиан Бюжо и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 5 /
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" - 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" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на тортата"
- предаване на NOVA,
нов сезон

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 1

22.00 "Кошмари в кухнята" -
риалити

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

риен филм, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето"

- сериен филм
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 5 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сери-

ал, сезон 5 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал, се-
зон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 6, 2 епи-
зода

17.00 "Сапьори" - приклю-
ченски екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Брус
Пейн, Клеър Станс-
фийлд, Иън Робъртс и
др.

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 5

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Зрителна измама 2" -
криминален екшън с уч.
на Марк Ръфало, Мор-
ган Фрийман, Уди Ха-
релсън, Майкъл Кейн
и др.

00.30 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6 /п/

01.30 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
12.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 ЕвроДикоФ - със Са-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
21.00 Психологически порт-

рет - с Рени 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 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8 /п/

07.00 "Всичко за любовта" -
романтична комедия с
уч. на Ерика Кристен-
сен,Пол Грийн, Антонио
Купо, Али Либерт и др.

09.00 "Сватбено пожелание"
- романтична комедия
с уч. на Кейти Секоф,
Сейдж Броклибенк ,
Ким Пойриър,Томи Ли-
утас, Ники Елек, Сти-
вън Хузар и др.

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

12.00 "Нора Робъртс: Полу-
нощ в стаята на сен-
ките" - мистерии с уч.
на Джери О’Конъл, Ло-
рън Стамил, Фей Дъ-
науей, Изабела Хоф-
ман и др.

14.00 "Студена планина" -
драма с уч. на Джъд
Лоу, Никол Кидман, Ре-
не Зелуегър, Доналд
Съдърланд , Натали
Портман, Филип Сий-

мор Хофман, Айлин Ат-
кинс, Брендан Глиисън,
Емили Дешанел, Джо-
вани Рибизи, Лукас
Блак и др.

17.00 "Ямакаши" - екшън с
уч. на Шау Бел Дин, Уи-
лямс Бел, Малик Ди-
уф, Шарл Периер, Ян
Хнаутра и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 3

21.00 "Палави мамчета" - ко-
медия с уч. на Мила
Кунис, Кристен Бел,
Катрин Хан, Ани Мумо-
ло, Джейда Пинкет -
Смит, Кристина Апъл-
гейт и др.

23.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 3 /п/

00.00 "Чиракът на Мерилин"
- приключенски филм
с уч. на Миранда Ото,
Сам Нийл, Марк Гибън,
Тегън Мос, Дейвид Ву
и др., I част

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен

живот"
11.20 "Бялата гвардия"
12.50 "Културната револю-

ция"
13.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
14.15 "Битката за луната"
15.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
16.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени

тайни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени

тайни"
02.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Конен спорт: "Horse
Excellence", магазин-
но предаване

06.30 Северна комбинация:
Световна купа в Ли-
лехамер

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, трети ден

11.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Нижни Та-
гил

14.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, трети ден

14.45 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, четвърти ден, ди-
ректно

19.00 Голф: PGA тур, "Hero
World Challenge"

20.00 Снукър :  Открито
първенство на Шот-
ландия, четвърти ден

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Шотлан-
дия, четвърти ден, ди-
ректно

01.00 Новини
01.05 Ски-алпийски дис-

циплини :  Световна
купа в Бийвър Крийк,
супер Г, мъже

01.45 Ски-алпийски дис-
циплини :  Световна
купа в Бийвър Крийк,
спускане, мъже

02.30 Ски-алпийски дис-
циплини :  Световна
купа в Бийвър Крийк,
гигантски слалом, мъ-
же

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, четвърти ден

×
ЧЕТВЪРТЪК 12 декември

п/
03.25 Вечната музика /п/
03.55 Джинс /п/
04.25 Туристически маршру-

ти
04.55 Днес и утре

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.12

06.30 "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 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.7

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.30

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.2 еп.2

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, еп.32
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, еп.42
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Помощ 112" - екшън-

криминална риалити
поредица, еп.17

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.6

00.30 "Стрелата" - сериал,
с.6 еп.1

01.30 "Вътрешна сигурност" -
сериал, с.7 еп.3

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

ал, еп.15

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6 еп.10

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.4
еп.5 - 8

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.5

09.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6 еп.10

10.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили,
с.4 еп.11, 12

11.00 "Тренировъчен ден" -
сериал, еп.13

12.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал , с .2
еп.11

13.00 "Вълната" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
Швеция, 2015), режи-
сьор Роар Ютаг, в ро-
лите: Кристофер Йо-
нер, Ане Даал Торп, Йо-
нас Хоф Офтебро ,
Фридтьоф Сохем и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.6

16.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6 еп.11

17.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал , с .2
еп.12

18.00 "Агент Х" - сериал, еп.1
19.00 Часът на супергероите:

"Готъм" - сериал, с.3
еп.17

19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Ев-

ропа: Стандарт Лиеж -
Арсенал

22.00 Пряко, УЕФА Лига Ев-
ропа: Борусия Мьон-
хенгладбах - Истанбул
Башакшехир

00.00 Лига Европа, обзор
00.45 "Готъм" - сериал, с.3

еп.17
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ПЕТЪК 13 декември

Мартин Донован и др.
02.05 Култура.БГ /п/
03.05 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

04.05 Дойче Веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.13

06.30 "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 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.8

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.31

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.2 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, еп.33
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, еп.43
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Помощ 112" - екшън-

криминална риалити
поредица, еп.18 (пос-
леден)

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.7

00.30 "Стрелата" - сериал,
с.6 еп.2

01.30 "Вътрешна сигурност" -
сериал, с.7 еп.4

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

ал, еп.16

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6 еп.11

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.4 еп.7
- 10

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.6

09.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6 еп.11

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.17

11.00 "Агент Х" - сериал, еп.1
12.00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2
еп.12

13.00 "Трусът" - екшън, три-
лър, драма (Норвегия,
2018), режисьор Йон
Андреас Андершен, в
ролите: Кристофер Йо-
нер, Ане Даал Торп, Едит
Хогенруд-Санде, Йонас
Хоф Офтебро и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.7

16.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6 еп.12

17.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2
еп.13

18.00 "Агент Х" - сериал, еп.2
19.00 Часът на супергероите:

"Готъм" - сериал, с.3
еп.18

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос" - сериал, еп.7

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Такси 5"

- екшън, комедия
(Франция, 2018), ре-
жисьор Франк Гастам-
бид, в ролите: Салва-
торе Еспозито, Франк
Гастамбид, Сабрина Уа-
зани, Бернар Фарси,

07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена" -

сериал, 6 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена" -

сериал, 7 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.) , 9 епизод
(п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.)

21.40 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п)

22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

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

02.10 "Лява политика" с во-
дещ Александър Симов
(п)

03.10 "За историята - сво-
бодно" (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

06.30 Актуален коментар

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните на войната до-

кументална поредица /
6 епизод/

13.30 Илия Бешков - човекът,
който се превърна в
рисунка документален
филм /България ,
2004г./, режисьор
Костадин Бонев

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано пре-

даване за хора с ув-
реден слух

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

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

тв филм /42 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Виждам птица да лети

- трибют за Румен Тос-
ков Пловдив джаз
фест 2019

00.30 Великият Гетсби игра-
лен филм /копродук-
ция, 2000г./, режисьор
Робърт Марковиц, в
ролите: Мира Сорвино,
Тоби Стивънс, Пол Ръд,

Малик Бантала, Грегори
Фромантен и др.

00.00 "Наркос" - сериал, еп.7
01.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.18
02.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.3 еп.7
03.00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2 еп.13
04.00 "Агент Х" - сериал, еп.2

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама си-
нове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама си-
нове" - сериал, с.3
еп.5, 6

07.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

09.00 "Комиците и приятели"
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.28,
29

10.00 Премиера: "Елхички 5"
- комедия, семеен (Ру-
сия, 2016), режисьори
Тимур Бекмамбетов, Ва-
дим Перелман, Индар
Джендубаев и др., в ро-
лите: Константин Хабен-
ский, Иван Ургант, Сер-
гей Светлаков, Гоша Ку-
ценко, Мария Шукшина
и др.

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

13.00 "Полицаят от Рубльовка"
/п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

14.30 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал,
еп.122

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу (2019
пролет), еп.30, 31

18.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.4, 5

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.12 еп.10

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.5-7 еп.17

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.12, 13

23.00 "Полицаят от Рубльовка"
/п./ - сериал, еп.4

00.00 "Елхички 5" /п./ - ко-
медия, семеен (Русия,
2016)

02.00 "Двама бащи, двама си-
нове" /п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, еп.24, 25

08.00 "На всяка цена" - кри-
минален, драма (САЩ,
2016), режисьор Дей-
вид Маккензи, в роли-
те: Дейл Дики, Бен Фос-
тър, Крис Пайн, Джеф
Бриджис, Уилям Стърчи,
Бък Тейлър и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" -

сериал, еп.26
12.30 Телепазар
12.45 "Денят, в който земята

спря" - фантастика,
трилър (САЩ, 2008),
режисьор Скот Дерик-
сън, в ролите: Киану
Рийвс, Дженифър Ко-
нъли, Кати Бейтс, Джей-
дън Смит, Джон Клийс,
Джон Хам, Кайл Чанд-
лър, Робърт Непър и др.

15.00 "Завръщането на героя"
- исторически, комедия
(Франция, Белгия,
2018), режисьор Ло-
ран Тирар, в ролите:
Жан Дюжарден, Мела-
ни Лоран, Ноеми Мер-
лан, Кристоф Монтьо-
нез, Евлин Бюил, Крис-
тиан Бюжо и др.

16.45 "Новаци" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2010),
режисьор Майк Милс,

в ролите: Кристофър
Плъмър, Юън Макгре-
гър, Мелани Лоран, Го-
ран Вишнич и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Майка под наем" - ко-

медия, романтичен
(САЩ, 2008), режи-
сьор Майкъл Маккъ-
лърс, в ролите: Ейми
Поулър, Шабан Фалън,
Стив Мартин, Грег Ки-
ниър, Сигорни Уивър,
Тина Фей и др.

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

21.00 "Опасностите на Бан-
кок" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, Че-
хия, Тайланд, 2008),
режисьори братя Панг,
в ролите: Никълъс
Кейдж, Чарли Юнг,
Шахкрит Ямнарм, Дом
Хетракъл и др.

23.00 Премиера в петък: "Аз,
Ърл и умиращото моми-
че" - драма, комедия
(САЩ, 2015), режи-
сьор Алфонсо Гомес-Ре-
хон, в ролите: Томас
Ман, Ар Джей Сайлър,
Оливия Кук, Ник Офер-
ман, Кони Бритън, Мо-
ли Шанън, Джон Бърн-
тол, Мат Бенет и др.

01.15 "Дъската на дявола" -
хорър, психотрилър
(САЩ, Япония, 2014),
режисьор Стайлз Уайт,
в ролите: Оливия Кук,
Ана Кото, Дарън Кага-
сов, Бианка Сантос и
др. [16+]

03.00 "Човекът, който не бе-
ше там" - криминален,
драма (САЩ, Великоб-
ритания, 2001), режи-
сьор Джоуел Коен, в ро-
лите: Били Боб Торнтън,
Франсис Макдорманд,
Майкъл Бадалучо,
Джеймс Гандолфини,
Скарлет Йохансон, То-
ни Шалуб и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 5 /
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" - 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" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на тортата"
- предаване на NOVA,
нов сезон

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 1

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

риен филм, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето"

- сериен филм
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 5 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /п/

09.20 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сери-

ал, сезон 5 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал, се-

зон 6
14.00 "Кобра 11: Обади се!"

- сериал, сезон 14
15.00 "Агентите на ЩИТ" -

сериал, сезон 3
16.00 "Женени с деца" - се-

риал, сезон 6, 2 епи-
зода

17.00 "Ледове" - приключен-
ски филм с уч. на Ри-
чард Роксбърг, Сам
Нийл, Франсис О'Ко-
нър, Бен Крос, Саймън
Калоу, Патрик Бър-
джин, Клеър Форлани,
Стивън Мойър и др., I
част /п/

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Патриотични игри" -
екшън с уч. на Хари-
сън Форд , Самюел
Джаксън, Джеймс Ърл
Джоунс, Шон Бийн, То-
ра Бърч, Ан Арчър др.

00.30 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

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

03.45 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анастасо-
ва

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

12.00 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
22.00 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

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

Береану - с Владо Бе-
реану

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7 /п/

06.50 "Попитай сърцето" - ро-
мантичен филм с уч.
Уйлям Болдуин, Кари
Матчет, Роб Стюарт,
Стивън Лав и др.

08.45 "В сънищата ми" - ро-
мантична драма с уч.
на Джобет Уйлямс,
Катрин Макфий, Майк
Вогъл, Антонио Купо и
др.

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

12.00 "Мистерия 101" - кри-
минален с уч. на Джил
Уагнър, Кристофър По-
лаха, Престън Вандер-
слайс, Анди Томпсън и
др. /п/

14.30 "В кадър"
15.00 "Скелети близнаци"

(премиера) - романтич-
на комедия с уч. на Бил
Хадер, Ана Фарис, Люк
Уилсън, Тъй Бърел и др.

17.00 "Твърде лично 2" - ек-
шън с уч. на Лиъм
Нийсън, Фамке Янсен,
Маги Грейс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,

сезон 4
21.00 "Изменник по вкуса ни"

(премиера) - криминал-
на драма с уч. на Юън
Макгрегър, Стелън
Скарсгард, Наоми Ха-
рис, Деймиън Люис и
др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 4 /п/

00.10 "Чиракът на Мерилин" -
приключенски филм с
уч. на Миранда Ото,
Сам Нийл, Марк Гибън,
Тегън Мос, Дейвид Ву
и др., II част

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен

живот"
11.20 "Бялата гвардия"
12.50 "Изкуственият отбор"
15.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
15.15 "Храм за Онегин. След

славата"
15.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
16.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
00.15 Сериал: "Следствени

тайни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени

тайни"
02.25 Сериал: "Красив живот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Фрийстайл ски: Све-
товна купа във Вал Те-
ранс, ски крос

06.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Лейк Луиз, спускане,
жени

08.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Лейк Луиз, супер Г, же-
ни

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотландия,
четвърти ден

11.30 Биатлон: Световна ку-
па в Йостерзунд, инди-
видуално, жени

12.20 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, жени, директ-
но

13.50 Сноуборд: Световна ку-
па в Монтафон, сноу-
борд крос, директно

15.15 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, мъже, директ-
но

16.40 Ски скокове: Световна
купа в Клингентал, ква-
лификация, директно

18.00 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, жени

18.55 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, мъже

19.55 Снукър: Открито пър-
венство на Шотландия,
четвъртфинали

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Шотландия,
четвъртфинали, дирек-
тно

00.05 Новини
00.10 Ски скокове: Световна

купа в Клингентал, ква-
лификация

01.00 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, жени

01.45 Биатлон: Световна
купа в Хохфилцен,
спринт, мъже

02.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотландия,
четвъртфинали

04.00 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Копър Ма-
унтин, халф пайп



ЗЕМЯ 9 - 15 ДЕКЕМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

07.00 "Чудото на вкаменена-
та сватба" - докумен-
тален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

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

09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклор-

но предаване (п)
10.30 "Библейски загадки" -

документален филм (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Дискусионен клуб" с во-

дещ Велизар Енчев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Червен картон" -

спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

14.05 ТВ пазар
14.30 "Професия Турист" :

Сардиния /V част/
15.00 "Цветен следобед" -

избрано от следобед-
ния блок на БСТВ

16.10 "Романови" - докумен-
тален филм, II част

16.55 Киносалон БСТВ: "17
мига  от  пролетта "
(1973 г.) , 10 епи-
зод (п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

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

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ: "Си-
бирският бръснар"
(1998 г. ) , Русия/
Франция/Италия

22.50 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски (п)

23.50 Новини (п)
00.20 "Културен фронт" с

Юлия Владимирова (п)
01.20 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
02.20 "Студио Икономика" с

водеш Нора Стоичко-
ва (п)

04.00 "За историята - сво-
бодно" (п)

05.00 "Лява политика" с во-
дещ Александър Си-
мов (п)

06.00 "Не се страхувай" с
Васил Василев (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.25 Васко да Гама от село
Рупча 6-сериен тв
филм /България ,
1986г./, 1 серия, в ро-
лите Иван Ласкин ,
Илия Лингурски, Геор-
ги Марков и др.

07.30 Патиланско царство тв
филм

07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Беър Грилс - екстрем-

но оцеляване, засне-
то с камера докумен-
тален филм

11.30 Туризъм.бг
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музи-

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Връчване на награди-
те "Сграда на година-
та 2019"

16.30 Пловдив - Европейска
столица на културата
2019 документален
филм

17.00 Вечната музика
17.30 Умно село Каменоде-

лецът: Иван Русев
18.30 Извън играта
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 Какво ще се случи 2

документална поредица
21.00 "Нощта на скоковете"

- финален кръг от
световния шампионат

Малик Бантала и др.
15.00 "Сърцето на дракона"

- фентъзи, приключен-
ски (САЩ, 1996), в
ролите: Денис Куейд,
Шон Конъри, Дина Ма-
йер и др.

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни
спортове, еп.37

17.30 "Да Знаеш Как" /п./ -
предаване за домаш-
ния майстор, еп.2

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили,
с.4 еп.13

18.45 "Топ гън" - екшън
(САЩ, 1986), в роли-
те: Том Круз, Вал Кил-
мър, Тим Робинс, Кели
Макгилис и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън :

"Фантастичната чет-
ворка" - екшън, фан-
тастика (САЩ, 2015),
в ролите: Майлс Те-
лър, Кейт Мара, Май-
къл Джордан и др.

00.00 "Чистката 3" - фентъзи,
хорър, психотрилър
(САЩ, 2016), в ролите:
Франк Грило, Елизабет
Мичъл, Майкълти Уи-
лямсън, Джоузеф Джу-
лиън Сориа и др. [16+]

02.15 "Монк" - сериал, с.8
еп.2, 3

04.15 "Хитмен: Агент 47" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, Германия,
2015), в ролите: Ру-
пърт Френд, Ханна Уе-
ър, Закари Куинто, Ки-
рън Хайндс и др. [14+]

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.7, 8

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

08.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

10.00 "Шрек 2" - анимация,
комедия, приключенс-
ки (САЩ, 2004)

12.00 "Лапички" - фентъзи,
семеен, приключенски
(Австралия, Великоб-
ритания, 1997), в ро-
лите : Били Конъли
(глас), Нейтън Кавале-
ри, Емили Франсоа,
Хийт Леджър и др.

14.00 "Бруклин 99" - сери-
ал, еп.5, 6

15.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

19.30 "На гости на третата
планета" - сериал

20.30 "Ела, изпей!" - анима-
ция, музикален, коме-
дия (САЩ, 2016)

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, еп.5, 6

23.30 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

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

02.30 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

03.00 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал

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

bTV Cinema

06.00 "Историята на една ру-
салка" - приключенс-
ки , драма , семеен
(САЩ, 2017), в роли-
те: Кейтлин Кармай-
къл, Сидни Скошия,
Джери О`Конъл и др.

08.00 "Завръщането на ге-
роя" - исторически, ко-
медия (Франция, Бел-
гия, 2018), в ролите:
Жан Дюжарден, Мела-
ни Лоран, Ноеми Мер-
лан и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Фантастичното пъте-

шествие до Оз" - ани-
мация, детски, приклю-
ченски (Русия, 2017)

11.45 Телепазар
12.00 "Аз, Ърл и умиращото

момиче" - драма, коме-
дия (САЩ, 2015),  в
ролите: Томас Ман, Ар
Джей Сайлър, Оливия

Кук, Ник Оферман и др.
14.15 "Амундсен" - биогра-

фичен, драма, истори-
чески (Норвегия, Шве-
ция, Чехия, 2019), в
ролите: Пол Свере Ха-
ген, Кристиан Рубек,
Катрин Уотърстън и др.

16.45 "Опасностите на Бан-
кок" - екшън, крими-
нален, трилър (САЩ,
Чехия, Тайланд, 2008),
в ролите : Никълъс
Кейдж , Чарли Юнг,
Шахкрит Ямнарм, Дом
Хетракъл и др.

18.45 "Денят, в който земя-
та спря" - фантасти-
ка , трилър (САЩ ,
2008), в ролите: Ки-
ану Рийвс, Дженифър
Конъли, Кати Бейтс,
Джейдън Смит и др.

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

21.00 "Домът на Мис Периг-
рин за чудати деца" -
фентъзи, приключенс-
ки (САЩ , 2016), в
ролите: Ейса Бътър-
филд, Ева Грийн, Са-
мюъл Джаксън и др.

23.30 Cinema X: "Дъската на
дявола: Произходът на
злото" - хорър, мис-
търи (САЩ, Япония,
Китай, 2016), в роли-
те: Елизабет Рийсър,
Лулу Уилсън, Аналийз
Басо и др. [16+]

01.30 "Информаторите" -
трилър, криминален,
драма (Германия ,
САЩ, 2008), в роли-
те: Били Боб Торнтън,
Ким Бейсингър, Мики
Рурк, Уинона Райдър,
Амбър Хърд и др. [16+]

03.30 "Крадец на животи" -
криминален, психот-
рилър (САЩ, Австра-
лия, 2004), в ролите:
Анджелина Джоли ,
Итън Хоук, Кийфър Съ-
дърланд и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сери-
ен филм

08.00 "Събуди се" - преда-
ване

11.00 "Съдебен спор" - пре-
даване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Падингтън 2" - с уч. на

Хю Грант, Брендън Глий-
сън, Сали Хокинс и др.

14.50 "Виж кой говори сега"
- с уч. на Джон Тра-
волта, Кърсти Али, Дей-
вид Галахър, Олимпия
Дукакис и др.

17.00 "Съдби на кръстопът"
- предаване на NOVA

18.00 "Ничия земя" - преда-
ване

19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Междузвездни войни:

Последните джедаи"
(премиера) - с уч. на
Марк Хамил, Кери Фи-
шър, Адам Драйвър,
Дейзи Ридли, Джон
Бойега и др.

23.10 "Автомобил 19" - с уч.
на Пол Уокър, Найма
Маклийн, Лейла Хай-
дариан и др.

01.00 "Небраска" - с уч. на
Брус Дърн, Уил Фор-
те и др.

04.30 "Виж кой говори сега" -
с уч. на Джон Травол-
та, Кърсти Али, Дейвид
Галахър, Олимпия Дука-
кис, Джордж Сегал и
др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Без багаж" - преда-
ване за туризъм, /п/

06.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 5

08.45 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

10.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 16

11.00 "Икона" - трилър с уч.
на Патрик Суейзи, Бен
Крос, Майкъл Йорк,
Аника Петерсон и др.,
II част

13.00 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Джеси Стоун: Гибелта
на невинните" - кри-

минален филм с уч.
на Том Селек, Кол
Суддут, Кати Бейкър,
Стивън Макхати, Гло-
рия Рубен и др.

15.20 "Сапьори" - приклю-
ченски екшън с уч.
на Долф Лундгрен,
Брус Пейн , Клеър
Стансфийлд и др. /п/

17.30 "Зрителна измама 2"
- криминален екшън с
уч. на Марк Ръфало,
Морган Фрийман, Уди
Харелсън и др. /п/

20.00 "Максимален риск" -
криминален екшън с
уч. на Жан-Клод Ван
Дам, Наташа Хенст-
рич, Жан-Юг Англад,
Зак Грениър и др.

22.00 "Наказателят" - кри-
минален екшън с уч.
на Джон Траволта, То-
мас Джейн, Саманта
Матис и др.

00.40 Еротичен телепазар
02.45 Професионална бор-

ба: "Разбиване", 52-
и епизод /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 Светът и всичко в

него - избрано
13.00 Времена и нрави -

избрано
15.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

16.00 Шпионката на Коко -
Скрита камера

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 - Докумен-
тален филм - 14еп.

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 България, която съг-
радихме - Докумен-
тален филм - 14еп.

Êèíî Íîâà

05.15 "Моята голяма бал-
канска сватба" - ко-
медия с уч. на Суза-
не фон Борсоди, Хен-
ри Хюбхен и др.

07.30 "Въздушният Бъд :
Шампионска лига" -
комедия с уч. на Ке-
вин Зегърс, Мартин
Фереро, Дейл Мик-
диф и др.

09.30 "Квакъри" (премиера)
- анимационен филм

11.15 "Коледа в сърцата" -
драма с уч. на Емили
Улеруп, Кристофър
Полаха, Кристъл Лоу,
Никълъс Карела и др.

13.00 "Последните пет го-
дини" - романтична
драма с уч. на Ана
Кендрик , Джеръми
Джордан и др.

15.00 "Хрониките на Нарния:
Принц Каспиан" -
фантастика с уч. на
Джорди Хенли, Скан-
дар Кейнс, Уилям Мо-
узли и др. /п/

18.20 "Александър и безк-
райно лошият ден" -
комедия с уч. на Стив

Ñ
СЪБОТА 14 декември

по фрийстайл моток-
рос пряко предаване
от "Арена Армеец", Со-
фия

22.30 По света и у нас
22.45 Студио "Х": Ченгета 2

тв филм /3 епизод/
(14)

23.40 Токсини игрален филм
/САЩ, 2015г./, в ро-
лите: Тейлър Хендли,
Дани Глоувър, Вини
Джоунс, Марго Харш-
ман и др. (12)

01.10 Тайните на войната
документална пореди-
ца /6 епизод/ /п/

02.05 Великият Гетсби игра-
лен филм /п/

03.50 Дойче Веле: Шифт
04.05 Какво ще се случи 2

документална пореди-
ца /п/

04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./ -
документална поре-
дица

06.00 "Джи Ай Джо: Ренега-
ти" - сериал, анима-
ция, еп.15, 16

07.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.21, 22

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - актуален уикенд
блок с водещи Жени
Марчева ,  Алекс
Кръстева  и  Диана
Любенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ
Поли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица на
Георги Тошев

13.00 "Завръщане в бъдеще-
то" - фантастика ,
приключенски (САЩ,
1985), в ролите: Май-
къл Джей Фокс ,
Кристофър Лойд, Лиа
Томпсън, Криспин Гла-
вър и др.

15.30 "The Voice" - музикал-
но шоу, международни
издания /най-доброто/

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски : Втори
план" - документална
поредица с водещ
Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5, финал
23.00 "Мръсни думи" - коме-

дия , драма (САЩ ,
2013), в ролите :
Джейсън Бейтман, Ро-
хан Чанд, Катрин Ха-
ан, Патриша Белчър,
Алисън Джани , Бет
Грант и др.

01.00 "Синята бездна" -
фантастика, екшън,
хорър (САЩ, Мекси-
ко, 1999), в ролите:
Томас Джейн, Сафрон
Бъроуз , Самюъл
Джаксън , Джаклин
Маккензи , Майкъл
Рапапорт, Стелан
Скарсгард и др. [16+]

03.00 "Домашен арест" /п./
- сериал

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.12

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.9 - 12

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.2 - 4

11.00 "Нощни ястреби" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1981), в
ролите : Силвестър
Сталоун, Рутгер Хауер,
Били Дий Уилямс, Лин-
дзи Уагнър, Пърсис
Камбата и др.

13.00 "Такси 5" - екшън, ко-
медия (Франция,
2018), в ролите: Сал-
ваторе Еспозито, Франк
Гастамбид, Сабрина Уа-
зани, Бернар Фарси,

Карел , Дженифър
Гарнър и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 4

21.00 "Z-та световна война"
- екшън с уч. на Брад
Пит, Матю Фокс ,
Дейвид Андрюс, Ерик
Уест, Мирей Инос,
Пиерфранческо Фа-
вино и др.

23.15 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 4 /п/

00.15 "Изменник по вкуса
ни" - криминална
драма с уч. на Юън
Мак гре г ър ,Стелън
Скарсгард и др. /п/

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко пре-
даване"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 "Хуморина"
09.45 Игрален филм: "Лят-

на отпуска"
11.30 Концерт
13.00 Игрален филм
16.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
17.05 Игрален филм
02.10 Игрален филм :

"Здрав брак"
03.50 Концерт

Åâðîñïîðò

05.00 Сноуборд: Световна
купа в Монтафон, сно-
уборд крос

06.00 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, жени

06.45 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, мъже

07.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотландия,
четвъртфинали

09.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Бийвър Крийк, гигант-
ски слалом, мъже

10.20 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, гиган-
тски слалом, мъже,
първи манш, директно

11.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Сен Мориц, супер Г, ди-
ректно

12.30 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен, ща-
фета, жени, директно

13.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, гиган-
тски слалом, мъже,
втори манш, директно

15.00 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен,
спринт, мъже

15.45 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен, прес-
ледване, мъже, дирек-
тно

16.30 Ски бягане: Световна
купа в Давос, спринт,
директно

16.50 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
отборно състезание,
директно

18.55 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Сен Мориц, супер Г

19.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, гиган-
тски слалом, мъже,
втори манш

20.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотландия,
полуфинали

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Шотландия,
полуфинали, директно

00.30 Новини
00.35 Сноуборд: Световна

купа в Копър Маунтин,
халф пайп

01.30 Сноуборд: Световна
купа в Кортина д'Ам-
пецо, паралелен сла-
лом

02.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Сен Мориц, супер Г

03.15 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, гиган-
тски слалом, мъже,
втори манш

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотландия,
полуфинали



ЗЕМЯ 9 - 15 ДЕКЕМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА

07.00 "Дьлбокият корен" - до-
кументален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Библейските загадки" -
документален филм

09.15 ТВ пазар
09.30 "Професия Турист": Сар-

диния /V част/ (п)
10.00 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Романови" - докумен-

тален филм, ІII част
14.00 "Културен фронт" с

Юлия Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Цветен следобед" - из-

брано от следобедния
блок на БСТВ

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

18.30 "Гласове" с водещ Явор
Дачков

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ:"Гос-

пожица Юлия" (2014г.),
Норвегия/ Великобри-
тания/Ирландия

22.10 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

23.10 Новини (п)
23.40 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

00.40 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(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/
06.25 Сламено сираче 5-се-

риен игрален филм /
България, 1999 г./, 1
серия, в ролите: Богос-
лав Ангелов, Мария Ка-
варджикова, Марин
Янев и др.

06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата
13.00 Библиотеката
14.00 Учителят - Милчо Ле-

виев документален
филм

15.00 "Баща ми бояджията" /
80 години рождението
на Христо Тотев/" игра-
лен филм /България,
1974 г./, в ролите: Кос-
та Цонев, Невена Ко-
канова, Ицхак Финци,
Климент Денчев и др.

16.35 Как стигнахме дотук до-
кументална поредица

17.00 Отворени досиета 3: Ру-
мяна Таслакова. "Вра-
жески" емигрант от
"вражеска" радиостан-
ция документална поре-
дица

17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 България от край до

край 9
21.00 Вилна зона игрален

филм /България, 1975
г./, режисьор Едуард
Захариев, в ролите: Ка-
тя Паскалева, Ицхак
Финци, Наум Шопов,
Стефка Берова и др.

22.20 По света и у нас
22.35 Раят е на запад игра-

лен филм /копродук-
ция, 2000г./, режисьор

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.38

17.30 "Да Знаеш Как" - пре-
даване за домашния
майстор, еп.3

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили, с.4
еп.14

18.30 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6 еп.1

19.00 "Такси 5" - екшън, ко-
м е д и я (Ф р а н ц и я ,
2018), в ролите: Сал-
ваторе Еспозито, Франк
Гастамбид, Сабрина Уа-
зани, Бернар Фарси,
Малик Бантала и др.

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

рицата" - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
Австралия, 1999), в ро-
лите: Киану Рийвс, Ло-
рънс Фишбърн и др.

00.30 "Зелената стая" - хо-
рър, трилър, музикален
(САЩ, 2015), в роли-
те: Антон Йелчин, Имъ-
джен Путс, Алиа Шоу-
кат и др. [16+]

02.30 "Монк" - сериал, с.8
еп.5, 6

04.00 "Чистката 3" - фентъ-
зи, хорър, психотрилър
(САЩ, 2016), в роли-
те: Франк Грило, Ели-
забет Мичъл, Майкъл-
ти Уилямсън и др. [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама си-
нове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама си-
нове" - сериал, с.3
еп.9, 10

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

08.00 "Полицаят от Рубльовка"
/п./ - сериал

10.00 "Ела, изпей!" - анима-
ция, музикален, коме-
дия (САЩ, 2016)

12.00 "Елхички 5" - комедия,
семеен (Русия, 2016) в
ролите: Константин Ха-
бенский, Иван Ургант,
Сергей Светлаков и др.

14.00 "Бруклин 99" - сериал,
еп.7, 8

15.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

19.30 "На гости на третата
планета" - сериал

20.30 "Шрек 2" - анимация,
комедия, приключенски
(САЩ, 2004)

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, еп.7, 8

23.30 "Столичани в повече" /
п./ - сериал

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

02.30 "Двама бащи, двама си-
нове" /п./ - сериал

03.00 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал

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

bTV Cinema

06.00 "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.

08.00 "Новаци" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2010),
режисьор Майк Милс,
в ролите: Кристофър
Плъмър, Юън Макгрегър,
Мелани Лоран, Горан
Вишнич и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Кунг-фу панда 3" - ани-

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

12.15 Телепазар
12.30 "Ченгето от Бевърли

Хилс" - екшън, комедия
(САЩ, 1984), режисьор
Мартин Брест, в роли-
те: Еди Мърфи, Джъдж

Райнхолд, Джон Аштън,
Лиса Айлбакър, Стивън
Бъркоф, Джеймс Русо и
др.

14.45 "11 септември" - ек-
шън, криминален, три-
лър (Канада, 2017), в
ролите: Чарли Шийн,
Джина Гършон, Упи Гол-
дбърг, Луи Гузман, Ууд
Харис, Олга Фонда,
Жаклин Бисе, Брус Дей-
висън и др.

16.45 "Домът на Мис Периг-
рин за чудати деца" -
фентъзи, приключенс-
ки (САЩ, 2016), в ро-
лите: Ейса Бътърфилд,
Ева Грийн, Самюъл
Джаксън, Алисън Джа-
ни, Джуди Денч, Крис
О`Дауд, Рупърт Евърет,
Терънс Стамп и др.

19.15 Коледна премиера:
"Цветна Коледа" - ро-
мантичен (тв филм,
САЩ, 2018), в ролите:
Ники Уелън, Майлс Фи-
шър, Дафни Зунига,
Джули Макнивън и др.

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

21.00 "Подводница U-571" -
екшън, военен (САЩ,
Франция, 2000), в ро-
лите: Матю Макконъхи,
Бил Пакстън, Харви
Кайтел, Джон Бон Джо-
уви и др.

23.15 "Лошият лейтенант:
Пристанище на служба
- Ню Орлиънс" - кри-
минален, драма (САЩ,
2009), в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Ева Мен-
дес, Вал Килмър, Фе-
руза Болк и др. [16+]

01.45 "Крадец на животи" -
криминален, психотри-
лър (САЩ, Австралия,
2004), в ролите: Андже-
лина Джоли, Итън Хо-
ук, Кийфър Съдърланд,
Джена Роуландс, Пол
Дейно, Оливие Марти-
нез и др. [14+]

04.00 "Сладурани" - драма (тв
филм, Канада, 2015),
в ролите: Алисън Стоу-
нър, Тиера Сковли, Са-
ра Дъгдейл и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериен

филм
08.00 "Събуди се" - предава-

не
11.00 "Съдебен спор" - пре-

даване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Снежен блян" (преми-

ера) - с уч. на Дийн
Кейн, Кристи Суонсън,
Арън Буххолц, Лизи
Бойс и др.

14.15 "Нашата коледна песен"
(премиера) - с уч. на
Бека Тобин, Кевин Мак-
Гари, Кендра Тиминс 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 "Снежни кучета"- с уч.

на Куба Гудинг мл.,
Джеймс Кобърн, Сиско,
М. Емет Уолш, Греъм
Грийн и др.

22.00 "Железопътни тигри"
(премиера) - с уч. на
Джеки Чан, Джейси Чан,
Хироуки Икеучи и др.

00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /
п/

01.10 "Коварен капан: част 2"
- с уч. на Патрик Уил-
сън, Роуз Бърн, Барба-
ра Хърши, Лин Шайе и
др.

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 5

08.45 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

10.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 16

11.00 "Тенекиеният човек" -
приключенски филм с

уч. на Зоуи Дешанел,
Алан Къминг, Нийл Мак-
Дона, Катлийн Робърт-
сън, Раул Трухильо, Ри-
чард Драйфус и др., III
част

13.00 "Без багаж" - предава-
не за туризъм

13.30 "Операция "Възмездие"
- екшън с уч. на Марк
Дакаскос, София Пер-
нас, Трийт Уйлямс, Джо
Суба и др.

15.30 "Икона" - трилър с уч.
на Патрик Суейзи, Бен
Крос, Майкъл Йорк,
Аника Петерсон, Джеф
Фахи и др., II част /п/

17.30 "Патриотични игри" - ек-
шън с уч. на Харисън
Форд, Самюел Джак-
сън, Джеймс Ърл Джо-
унс, Шон Бийн, Тора
Бърч, Ан Арчър др. /п/

20.00 "Ледове" - приключен-
ски филм с уч. на Ри-
чард Роксбърг, Сам
Нийл, Франсис О’ Ко-
нър, Бен Крос, Саймън
Калоу, Патрик Бърджин,
Клеър Форлани, Стивън
Мойер и др., II част

22.00 "Висота" - екшън с уч.
на Долф Лундгрен, Де-
нис Ричардс, Чък Ли-
дъл, Джонатан Липни-
ки и др.

00.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

02.15 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

06.00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка 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 -
Скрита камера

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 -
със Стойка Стефанова

18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - Документален
филм - 10еп.

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 портрет

- с Рени Анастасова
00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави - из-

брано
04.30 Шпионката на Коко -

Скрита камера

Êèíî Íîâà

05.40 "Завръщане у дома" -
романтична драма с уч.
на Таня Уедхорн, Але-
сандро Прециози, Елмар
Гейлен, Патрин Мьоле-
кен, Пепино Мацота,
Карин Проя и др.

08.00 "Облачно с кюфтета 2"
- анимационен филм

10.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Истината" -
мистерии с уч. Кандис
Камерън Бър, Марилу
Хенър, Лекса Дойг, Брус
Доусан и др.

11.50 "Скелети близнаци" -
романтична комедия с
уч. на Бил Хадер, Ана
Фарис, Люк Уилсън, Тъй
Бърел и др. /п/

13.50 "Александър и безкрай-
но лошият ден" - коме-
дия с уч. на Стив Ка-
рел, Дженифър Гарнър,
Бела Торн, Ед Оксенбо-
улд и др. /п/

15.30 "Палави мамчета" - ко-
медия с уч. на Мила Ку-
нис, Кристен Бел, Кат-
рин Хан, Ани Мумоло,
Джейда Пинкет - Смит,
Кристина Апългейт и др.
/п/

17.30 "Наръчник на оптимис-
та" - романтична коме-
дия с уч. на Брадли Ку-
пър, Дженифър Лорънс,
Робърт де Ниро, Крис
Тъкър, Джулия Стайлс,
Джон Ортиз и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 4

21.00 "Стелт" - екшън с уч.
на Джош Лукас, Дже-
сика Бийл, Джейми
Фокс, Сам Шепърд,
Ричард Роксбърг и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 4 /п/

00.30 "Студена планина" -
драма с уч. на Джъд
Лоу, Никол Кидман, Ре-
не Зелуегър, Доналд
Съдърланд, Натали
Портман, Филип Сий-
мор Хофман, Айлин Ат-
кинс, Брендан Глиисън,
Емили Дешанел, Джо-
вани Рибизи, Лукас
Блак и др. /п/

RTR

06.00 Вести
06.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Сен Мориц, супер Г

06.45 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, гигант-
ски слалом, мъже, вто-
ри манш

07.30 Ски скокове: Световна
купа в Клингентал, от-
борно състезание

08.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили
WTCR на Сепанг, ква-
лификация

09.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили
WTCR на Сепанг, първо
състезание, директно

10.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, сла-
лом, мъже, първи манш,
директно

11.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили
WTCR на Сепанг, първо
състезание

12.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили
WTCR на Сепанг, второ
състезание, директно

13.00 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен, прес-
ледване, жени, дирек-
тно

13.40 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили
WTCR на Сепанг, второ
състезание

14.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили
WTCR на Сепанг, трето
състезание, директно

15.00 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен, ща-
фета, мъже, директно

16.35 Ски скокове: Световна
купа в Клингентал, ин-
дивидуално състезание,
директно

18.45 Ски бягане: Световна
купа в Давос, 15
км, мъже

19.45 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен, прес-
ледване, жени

20.15 Снукър: Открито пър-
венство на Шотландия,
финал

20.40 Новини
20.45 Снукър: Открито пър-

венство на Шотландия,
финал, директно

Í
НЕДЕЛЯ 15 декември

Коста Гаврас, в роли-
те: Рикардо Скамачо,
Одисеас Папаспилиопу-
лос, Ерик Каравака,
Леа Виаземски и др.

00.25 Какво ще се случи 2
документална поредица
/п/

00.50 Студио "Х": Ченгета 2 тв
филм /3 епизод/п/ (14)

01.40 Токсини игрален филм
/п/ (12)

03.15 Беър Грилс - екстрем-
но оцеляване, заснето
с камера документален
филм /п/

03.40 Съкровище в двореца
тв филм /42 епизод/п/

04.40 Отблизо с Мира /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати"

- сериал, анимация,
еп.17, 18

07.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.23, 24

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 "Ловци на храна" - пре-

даване за кулинарен
туризъм с водещи Анд-
ре Токев и Събин Ран-
ков, с.4 еп.12

13.00 "Еди Орела" - спортен,
драма (Великобрита-
ния, САЩ, Германия,
2016), в ролите: Тарън
Еджъртън, Хю Джакман
и др.

15.10 "Ice Castles" - спортен,
романтичен, драма
(САЩ, Канада, 2010),
в ролите: Тейлър Фърт,
Роб Мейз, Хенри Чър-
ни, Морган Кели и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "България търси талант"

- телевизионно шоу, с.6
(финал)

22.30 "Папараци" - телевизи-
онен таблоид с водещ
Венета Райкова

23.30 "Хакер" - екшън, кри-
минален (САЩ, 2015),
в ролите: Крис Хемсу-
ърт, Вайола Дейвис, Тан
Вей и др.

02.00 "Съседското момче" -
психотрилър (САЩ,
2015), в ролите: Дже-
нифър Лопес, Райън
Газман, Кристин Чено-
ует и др. [16+]

03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.4
еп.11 - 14

08.00 "Монк" - сериал, с.8
еп.4 - 6

11.00 "Призрачен ездач 2: Ду-
хът на отмъщението" -
фентъзи, екшън, три-
лър (САЩ, ОАЕ, 2011),
в ролите: Никълъс
Кейдж, Кирън Хайндс,
Идрис Елба и др.

13.00 "Фантастичната чет-
ворка" - екшън, фан-
тастика (САЩ, 2015),
в ролите: Майлс Телър,
Кейт Мара, Майкъл
Джордан, Тоби Кебъл,
Джейми Бел и др.

15.00 "Сърцето на дракона:
Силата на огъня" - фен-
тъзи, приключенски
(САЩ, 2017), в роли-
те: Патрик Стюарт
(глас), Том Рис Харис,
Джесмин-Блис Бел,
Тамзин Мърчант, Андре
Ериксен и др.
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Тъжна, черна година е
2019-а за българския ар-
тистичен свят. Легендарна-
та актриса Стоянка Мута-
фова почина в петък, 6 де-
кември, на 97-годишна въз-
раст. Тя бе почетена от
най-висшите държавници и
от своите колеги. Съболез-
нователни думи казаха
президентът Румен Радев
и вицепрезидентката Или-
яна Йотова, премиерът
Бойко Борисов, председа-
телката на НС Цвета Ка-
раянчева, лидерката на
БСП Корнелия Нинова,
кметът на София Йордан-
ка Фандъкова, шефът на
Комисията по култура и
медии в НС Вежди Раши-
дов и много други.

"Тази сутрин в 6,15 ч. за-
губихме Стоянка Мутафова.
Нейният Нейчо си я приб-
ра на Никулден! Поклон
пред светлата й памет!", съ-
общи личният й мениджър
Евгени Боянов.

Човек - виелица, фурия,
чудо! Така я вижда драма-
тургът Юрий Дачев и пред-
рича, че тя ще спре да иг-
рае тогава, когато се  под-
стригват мравките.

"Мисля си: от какви пар-
чета е направен този жи-
вот? Любов, смърт, чест, по-
щада... - споделя в автоби-
ографичната си книга Сто-
янка Мутафова. - Знам, че
зад гърба ми някои мърмо-
рят: "Тая, дъртата, няма ли
най-сетне да се насити да
играе!?" Ами няма! Не се на-
ситих. Ще играя и за вну-
ците ви!"

И Чудото Стояна играе-
ше, учеше текста с лупа, па-
даше, ставаше и пак играе-
ше...

Стоянка Мутафова каз-
ваше: "Не може без театър.
Животът е театър, който не
носи театър в себе си, е
умрял. Аз не говоря за ар-
тисти. Всеки човек носи те-
атър в себе си. Всеки. Аз
вече си отивам, но ми се
иска театърът малко да се
извиси. Обичам сцената,
обичам театъра. Не й се на-
сищам и независимо че ве-
че съм навлязла доста го-
дини, на сцената все още
се чувствам много добре и
там получавам някаква
особена сила. Никога не
лежа на самочувствието
си. Винаги много се плаша
- какво ще стане. Никога
не знам кое е най-хубаво-
то. Нямам фиксирана ро-
ля, да кажа - това беше -
или роля, за която да меч-
тая. Каквото дойде, се хва-
щам здраво в него.

Когато излизам на сце-
ната, получавам особена
сила, каквато в живота ня-
ма откъде от друго място
да взема. Въпреки много-
то години аз съм си все та-
ка буйна, годините не мо-
гат да ме укротят... На сце-
ната ми минават всички бо-
лежки. Дай ми на мен да
съм стихийно бедствие и
ми гледай сеира. Сцената
ми е живецът и затова не
се отказвам. Да стоя вкъ-
щи, би значело духовна
смърт за мен. Щом пълня
салоните и ме аплодират,
значи трябва да играя и
публиката ме иска. Гледай-
те ми спектаклите, а не бо-
лестите!

Всеки човек прави из-
куство, а да обичаш роди-
ната си, е най-голямото из-
куство. Понякога се чувс-
твам много млада, много
малка даже. Някои пъти

Ñìúðòòà íè îòíå è âåëèêàòà,
âå÷íî ìëàäàòà Ñòîÿíêà Ìóòàôîâà

като дете. Нещо детско си
нося в себе си. Не се чув-
ствам възрастна. Не, не,
не. Не нося това, което
много хора имат много ра-
но - едно такова достоле-
пие добиват в поведение-
то си - така може, пък та-
ка не може. Както искам,
така си живея. Човек по-
лучава толкова много цве-
тя два пъти в живота - ко-
гато идва и когато си оти-
ва. Аз идвам!"

Голямата българска акт-
риса имаше напоследък

здравословни проблеми и
се намираше в реанимаци-
ята на Военномедицинска
академия.

До последно, на
97 години, тя играеше
на сцената на Сатирич-
ния театър, чийто
основател беше.

Стоянка Мутафова бе
оперирана през октомври
от възпалена жлъчка, но по-
лучи усложнения и лекари-
те дълго се бориха за жи-
вота й.

Актрисата постъпи в ре-
анимацията на ВМА, къде-
то до последно бе и Сте-
фан Данаилов, когото загу-
бихме на 27 ноември.

Стоянка Мутафова е ро-
дена на 2 февруари 1922 г.
в София.

Баща й Константин Му-
тафов е драматург в Народ-
ния театър "Иван Вазов". Ро-
ден е в град Русе, където
малката Стоянка често гос-
тува в своето детство.

През 1941 г. завършва
Първа софийска девическа
гимназия. Завършва класи-
ческа филология в Софий-
ския университет "Св. Кли-
мент Охридски", Държав-
ната театрална школа към
Народния театър "Иван Ва-
зов" в София (1946 - 1947) и
театралния отдел на Акаде-
мията за изкуства в Прага,
Чехословакия (1947 - 1949).
От 1946 до 1949 г. работи в
театър в Прага, а от 1949
до 1956 г. в Народния теа-
тър.

Тя е сред основателите
на Държавния сатиричен те-
атър "Алеко Константинов",
където работи от 1956 до
1991 г., след това в Драма-
тичен театър "Адриана Бу-
девска" в Бургас - от 1991 г.

Играе в над 90
театрални постановки.

Популярна с ролите си
във филмови и телевизион-
ни продукции като "Голема-
нов", "Вражалец", "Милионе-
рът", "Новогодишна шега",
"Топло", "Любимец 13", "Кит"
и др. Известни нейни сце-

Âñåêè ÷îâåê ïðàâè èçêóñòâî, à äà îáè÷àø
ðîäèíàòà ñè, å íàé-ãîëÿìîòî èçêóñòâî.
Ïîíÿêîãà ñå ÷óâñòâàì ìíîãî ìëàäà,
ìíîãî ìàëêà äàæå. Íÿêîè ïúòè êàòî
äåòå. Íåùî äåòñêî ñè íîñÿ â ñåáå ñè,
êàçâàøå Ãîñïîæà Ñòèõèéíî áåäñòâèå

нични партньори са Георги
Калоянчев, Георги Парцалев,
Апостол Карамитев, Невена
Коканова. На 94-годишна
възраст през 2016 г., осъщес-
твява мащабно турне в те-
атрални зали в САЩ, Кана-
да, Германия, Нидерландия,
Швейцария и Великобрита-
ния. На Стената на славата
пред Театър 199 има пано с
нейните отпечатъци. Канди-
дат за Световен рекорд на
Гинес в категорията "Най-
възрастна активно играеща
на сцената актриса".

От 1 ноември 2017 г. пъ-
тува в цялата страна заед-
но с дъщеря си Мария Гру-
бешлиева, с която провеж-
да творчески срещи разго-
вор и представяне на кни-
гата "Добър вечер, столетие
мое".

Гостува с книгата си в
Пловдив, Стара Загора,
Кюстендил, Русе, Пазар-
джик, Хасково, Димитровг-
рад, Шумен, Велико Търно-
во, Горна Оряховица, Пер-
ник, Велинград, Силистра,
Тутракан, Балчик, Поморие,
Трявна, Левски, Царево,
Бургас, Асеновград, София,
и др. По време на нацио-
налното турне получава
близо 20 почетни знака, ня-
кои от които в градовете
Левски, Трявна, Поморие,
Бургас, Пловдив, Асеновг-
рад и др.

През 2019 г. Стоянка
Мутафова отбеляза
своите 70 години
на сцена
и 97-ия си рожден ден в за-
ла 1 на НДК.

Стоянка Мутафова има 3
брака. През 1946 г. се жени
за първия си съпруг, чеш-
кия режисьор Роберт Рос-
нер, когато е на 23 години,
а той - на 51 г. След брака
отиват да живеят във Вие-
на, а после заради негова-
та работа се преселват в
Прага. Там Стоянка Мутафо-
ва завършва второ висше
образование към театрал-
ния отдел на Пражката кон-
серватория.

Вторият й съпруг е Лео-
нид Грубешлиев, по профе-
сия журналист и преводач.
От него е единствената дъ-
щеря на актрисата - Мария
Грубешлиева (Муки).

Третият съпруг на Мута-
фова е артистът Нейчо По-
пов. За него тя казва, че е
любовта на живота й. За
първи път се виждат в На-
родния театър, където тя за-
почва да работи като акт-
риса, а той е студент във
ВИТИЗ. За него Стоянка
Мутафова казва, че е голя-
мата й любов.

Поклон и
аплодисменти!

� Как искате да Ви запомнят? - А, много ми е зор!
Както искат, така да ме запомнят!

� Човек получава толкова много цветя два пъти в
живота - когато идва и когато си отива. Аз идвам!

� Без компютри няма напредък, но без изкуство
няма живот.

� Голяма беда за актьорското съсловие е простоти-
ята...

� Никога не вървя по магистрала. Карам по стра-
нични пътеки, насам-натам, докато си изградя образа.
При мен няма постоянство и не повтарям нещата.

� Ако реша да лудувам, го правя толкова бясно, че
събирам полицията. Не мога по друг начин.

� Който не носи театър в себе си е умрял.

� Когато излизам на сцената, получавам особена
сила, каквато в живота няма откъде от друго място да
взема. Въпреки многото години аз съм си все така буй-
на, годините не могат да ме укротят... На сцената ми
минават всички болежки. Дай ми на мен да съм сти-
хийно бедствие и ми гледай сеира. Сцената ми е живе-
цът и затова не се отказвам. Да стоя вкъщи, би значело
духовна смърт за мен. Щом пълня салоните и ме апло-
дират, значи трябва да играя и публиката ме иска. Гле-
дайте ми спектаклите, а не болестите!

� Знайте, че сте българи, а се старайте да надмине-
те европейците!

Â íåéíà ïàìåò íåêà ñè ïðèïîìíèì
íÿêîè îò íàé-êóëòîâèòå é ðåïëèêè

Поклонението пред
тленните останки на
Стоянка Мутафова ще
бъде днес в Сатиричния
театър.
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„Зайчето ме изслуша“ -
забележителна
детска книга
След красивите и въздей-
стващи детски книги
"Винаги ще те обичам" и
"Ще те обичам нощ и
ден" издателска къща
"Хермес" представя още
едно илюстровано
издание. "Зайчето ме
изслуша" от Кори Доер-
фелд попада в множест-
во годишни класации за
най-добри детски четива.
Това е най-забележител-
ната детска книжка за
2018-а според "Ню Йорк
Таймс".

Театър „Възраждане“
разказва нова
приказка за
„Трите прасенца“
"Трите прасенца", по
музика на Развигор
Попов, една от най-
популярните истории за
деца и възрастни,
оживява на сцената на
театър "Възраждане".
Може да се види на 28
декември, режисьор е
Христо Ботев Станчев.
Негова е и сценография-
та. Участват Ивет Радуло-
ва, Виттория Николова,
Донка Аврамова - Боче-
ва, Боян Младенов, Жана
Рашева, Костадинка
Аратлъкова, Саня Борисо-
ва, Христо Ботев Стан-
чев.

Íàêðàòêî

Интерактивна изложба на Фон-
дация "Ценности" по случай
140-годишнината от дипломатичес-
ките отношения между България и
Италия. България от 20-те и 30-те
години на миналия век и връзката
с Италия от онова време са в
центъра на изложбата "България
през стъклото на времето", която
гостува на Музея на Рим в Трасте-
вере от 12 декември до 12 януари
2020 г.

След изключителния успех в
Националната художествена гале-
рия "Квадрат 500" в София римското
издание е в чест на 140 години от
установяването на дипломатически-
те отношения между България и
Италия. С мултиефекти и анимации
са представени 36 автентични
стъклени плаки от семейното нас-
ледство на фамилия Близнаков.
Изложбата се организира съвмест-
но с Общината на Рим и с парт-
ньорското съдействие на Софий-
ската столична община.

Тя е създадена и организирана
от Фондация "Ценности" на Антони-
на Стоянова под патронажа на
Посолството на България в Италия
и извънредния и пълномощен
посланик Тодор Стоянов, в сътруд-
ничество с Българския културен
институт в Рим.

С хумор, лекота и изящес-
тво на стила авторът на "Кон-
ференцията на животните"
разказва една от любимите
приказки на милиони деца и
на техните родители. "Котара-
кът в чизми" е в превод на
Жанина Драгостинова. Тя е
класическа поучителна исто-
рия за верността, приятелст-
вото и победата над неспра-
ведливостта.

Приключенията на умния,
смел и изобретателен котарак,
който надхитрява силния, но
глупав магьосник. А очарова-
телните рисунки на известния
художник Валтер Трир, илюст-
рирал почти всички книги за
деца на писателя, създават не-
повторима атмосфера, озаре-
на от мъдрост.

Ерих Кестнер (1899-1974)
е германски поет, белетрист,
журналист, един от най-чете-
ните писатели. Неговите ро-
мани за деца, сред които
"Емил и детективите", "Антон
и Точица", "Двойната Лотхен",
"Хвърчащата класна стая", му
донасят световна слава. ç

„Êîòàðàêúò â
÷èçìè“, êðàñèâî
ïðåðàçêàçàíà îò
Åðèõ Êåñòíåð, èçëåçå
çà ïúðâè ïúò íà
áúëãàðñêè åçèê

„Áúëãàðèÿ ïðåç ñòúêëîòî íà âðåìåòî“
â Ìóçåÿ íà Ðèì

"Обективно" е озаглаве-
на изложбата от живопис,
обекти и рисунки на поз-
натия творчески тандем Ва-
лентин Ангелов и Петко Ар-
наудов, които галерия "Ра-
курси" събира за десети
път.

В изложбата художници-
те пресъздават предмети
от техните ателиета, съби-
рани с години и свързани
със спомени и романтични
преживявания. Те ни въвеж-
дат в техния фантастичен,
леко носталгичен и пропит
с тънко чувство за хумор
свят. Предмети и натюр-
морти сякаш оживяват и се
превръщат във важни обек-
ти на случки и приказни ис-
тории. Като добри разказ-

Èçëîæáà „Îáåêòèâíî“ - Âàëåíòèí Àíãåëîâ è Ïåòêî Àðíàóäîâ
10 äåêåìâðè 2019 - 8 ÿíóàðè 2020

Откриването на излож-
бата живопис на Юрий Ка-
лоферов събра многоброй-
на публика от негови це-
нители и колеги, които от
години следят творческия
му път.

Повече от 50 творби на
Калоферов от различни не-
гови периоди са подреде-
ни на двата етажа в къща-
та с експозиция на Енчо
Пиронков към Градската ху-
дожествена галерия - Плов-
див в Стария град. Те ще
могат да се видят до 3 яну-
ари 2020 г., а входът е сво-
боден.

Þðèé Êàëîôåðîâ îòêðè
ðåòðîñïåêòèâíà èçëîæáà

Вълнуващо пътешествие в бита
и нравите на България отпреди 100
години. 36-те фотографски плаки
представят епохата, в която са
направени  от историческа, етног-
рафска и географска гледна точка.
Прожектирани по стените на му-
зея, стъклените плаки разкриват
пейзажи и обичаи от България от
20-те и 30-те години на ХХ век. Тези
старинни фотографски находки са
били съхранявани, увити в изблед-
нели машинописни листове  -
дипломатически преписки, бюлети-
ни на Ройтерс и БТА от 30-те годи-
ни на миналия век.

Историята, залегнала в изложба-
та, завладява въображението.
Всичко започва, когато Надежда
Близнаков де Микели Витури,
италианска аристократка от българ-
ски произход, се среща през 1998 г.
с Антонина Стоянова, по това
време първа дама на България. Тя й
подарява семейното съкровище -
36-те стари фотографски плаки,
принадлежали на дядо й  Марко
Близнаков, един от основателите на
пристанищната дейност в страната.
Младият старозагорец завършва
инженерство в Белгия и е изпратен,
по волята на княз Фердинанд, да
специализира пристанищно инже-
нерство в Триест. ç

Юрий Калоферов е ро-
ден на 18 март 1954 г. в
Пловдив. Завършва Худо-
жествената гимназия в Ка-
занлък (1973 г.). Член е на
Съюза на българските ху-
дожници, както и на Меж-
дународната асоциация за
пластични изкуства (AIAP)
към ЮНЕСКО.

Работи в различните
жанрове на живописта -
пейзажи, портрети, фигу-
рални композиции и др.
Живописта му е пастьозна,
предимно в топли гами, из-
разена чрез ярък собствен
художествен почерк. ç

вачи двамата автори успя-
ват да ни убедят в истин-
ността на техните истории
и ние с радост поемаме на
далечно плаване с една
стара ютия, скитаме се по
пусти плажове, събираме
плоски камъчета, гмуркаме
се в кристални води. По-
тапяме се в един топъл и
уютен оазис, защото наб-
лижава Коледа.

Валентин Ангелов е за-
вършил специалност "Гра-
фика" в Националната худо-
жествена академия. Има
над трийсет и пет самосто-
ятелни изложби - в Кьолн,
Будапеща, Москва, Виена,
Прага, Истанбул, София.
Носител е на Първа награ-
да от Биеналето на рисун-

ката в Ел Ферол, Испания.
Скулпторът Петко Арна-

удов също е възпитаник на
Националната художестве-
на академия, специалност

"Скулптура" при проф. Ве-
личко Минеков и проф. Ге-
орги Чапкънов-Чапа. Има
над 25 изложби у нас и в
чужбина. ç
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На 8 декември 1980 г. в
Ню Йорк е убит великият
певец, музикант и осно-
вател на легендарните
"Бийтълс" Джон Ленън.
Убиецът му - Марк Чап-
мън, е негов умствено
разстроен фен.

Във фаталния ден
Чапмън пресреща Ленън,
когато той излиза от
дома си и взема автог-
раф върху албума Double
Fantasy. Срещата е запе-
чатана от намиращ се
наблизо фотограф. Чап-

Какво обърква мозъка39 години от убийството на Джон Ленън
мън остава край дома на
Ленън. В 22.50 лимузината
на Джон и Йоко Оно се
връща от студиото, къде-
то са записвали сингъла
Walking on Thin Ice. Първа
от колата излиза Оно,
следвана от Ленън. Чап-
мън е недалеч от входа.
Когато Джон минава
покрай него, той го пос-
реща с вика "мистър
Ленън". Докато певецът
се обърне, Чапмън изст-
релва пет куршума. Един
пропуска целта, но други-

Филмите обичат да разказват за су-
пергерои, които спасяват света или оце-
ляват в най-екстремните ситуации. Само
че не забравяйте, че това е филм - живо-
тът на големия екран рядко се припокри-
ва с този в реалността. Ето някои сери-
озни заблуди, които биха могли да ви кос-
тват живота в действителност. Пещерата
е идеалното място, за да запалите огън.

Една от най-популярните сцени по
филмите. Толкова често се вижда, че из-
глежда съвсем естествено да съберете
съчки и грижливо да започнете да кла-
дите огън. В действителност топлината
може да накара камъните да започнат да
се чупят, което си е доста опасно. Пре-
поръчваме ви да палите огън в открито
пространство.
Можете да ядете сурова риба,
която току-що сте уловили

Това, което филмите ви спестяват, е
сериозните стомашни проблеми, до кои-
то ще доведе това начинание. Всякакво
сурово месо може да причини стомашни
проблеми заради бактериите и микроор-
ганизмите, които живеят в него. Със си-
гурност е по-добре да сготвите рибата,
която сте уловили.

Филмови сцени, опасни за
живота ви в реалността

но. Все пак не забравяйте, че това е
телевизионно шоу, в което участват де-
сетки или дори стотици души екип, кои-
то никога не виждате на екрана. Всеки
гаф може да бъде изрязан, а и наблизо
винаги има лекар, готов да се притече
на помощ.
Преварената вода е
безопасна за пиене.

Съжаляваме, но и тук ще ви разоча-
роваме. По филмите актьорите просто кип-
ват вода и тя автоматично става годна за
пиене. В реалния живот нещата не стоят
точно така. Например няма значение колко
дълго ще варите калната вода - никога
няма да стане годна за пиене. Преди да
пиете вода в дивото, трябва да я филтри-
рате през ситен плат (кърпа или риза нап-
ример) и да оставите водата да престои
малко, за да се утаи останалата мръсо-
тия.
Ако сте се изгубили, тръгнете по
поречието на близката река и рано
или късно ще намерите хора.

Тук ключовото е "рано или КЪСНО" -
тоест може би ще стигнете до хора в
някакъв момент, но може да е твърде
късно. Представете си, че ви отнеме сед-
мици, за да стигнете до някакво насе-
лено място. Не е ли по-важно да сте на
топло и сигурно място, вместо да вър-
вите в неясна посока по поречието на
река? Първото и основно правило, ко-
гато се загубите, е: стойте на едно мяс-
то, за да може спасителният екип да ви
намери.
По-добре мокри дрехи,
отколкото без дрехи.

Не е задължително. Ако например тем-
пературата е под нула градуса и вие сте
облечени с мокри дрехи, ще замръзнете
от студ. Или ако паднете в ледена вода,
по-добре свалете дрехите и ги изсушете
на огън. В противен случай тялото ви ще
изразходва всичката си енергия да изсу-
ши дрехите на гърба ви, вместо да ги
вложи в съхранение на органите ви.
Първото нещо, което трябва
да направите в пустинята,
е да намерите източник на вода.

Не, първото, което трябва да напра-
вите, е да откриете сянка и да изчакате
слънцето да залезе, защото горещината
много бързо ще ви изтощи и по този на-
чин ще изхабите запасите на вода в тя-
лото си. Когато стане по-хладно, можете
да потърсите вода и хора.

Трябва да си пестите водата и
да си я пазите за по-късно.
Ако сте жадни, трябва да седнете на

сянка, да пиете и да изчакате тялото ви
да се охлади. Ако сте изложени на горе-
щото слънце и потискате желанието си
да пиете вода, можете да загубите съзна-
ние или да получите топлинен удар.

А по ирония на съдбата, докато лежи-
те в безсъзнание, в манерката до вас все
още ще има вода.

Манипулато-
рите използват
хората за собст-
вена изгода. Те
се възползват от
нашите чувства
на състрадание
или вина и чес-
то могат да ни
накарат да се
съмняваме в се-
бе си.

Ето няколко
фрази, които
нарцистичните
личности, роде-
ни манипулато-
ри, използват
най-често. Бъде-
те подготвени да
чуете тези фрази, и да им отгово-
рите подобаващо.

1. Не ме разбра
Удобно е да хвърли вината

върху вас - така манипулаторът
е невинен, а вие се съмнявате в
себе си.

2. Преувеличаваш
Още един начин да ви накара

да се съмнявате в себе си. Ако не-
що е важно за вас, то е ВАЖНО
ЗА ВАС. Не се оставяйте да ви на-
карат да омаловажавате чувства-
та си.

3. Ти имаш нужда от това
Манипулаторът се опитва да ви

"продаде" нещо. Не го оставяйте
да представя своите желания като
ваши собствени. Попитайте го ди-
ректно защо го прави.

4. Ей, ти си дебел/кльощав/
дребен… Чакай малко,
шегувам се!
Глупавите шеги за особености-

те на вашия външен вид или ха-
рактер могат да подкопаят само-
чувствието ви. Те имат нужда от
това, за да получат повече власт
над вас.

5. Не те интересуват
моите проблеми
Това е фраза на човек, който

иска да ви смаже. Вероятно вече
сте му помогнали повече от вед-
нъж. Обяснете му, че неговите
проблеми са негова собствена от-
говорност, а не ваша.

6. Всичко, което започва
с "Но ти си…"
"Но ти си ми майка!...", "Но вие

сте учител!", "Но ти си умен!..." И
тъй нататък.

Това се използва, за да ви се вну-
ши чувство за вина. Най добрият от-
говор е от типа:

"Да, учител съм, и при това до-
бър учител."

7. Ти си толкова добър
/умен/щедър…

Нарцистични манипулации

те четири пронизват
Джон. Фаталният прекъс-
ва аортата. Ленън прави
шест крачки, влиза в
портиерната и, падайки,
промълвява: "Прострелян
съм, прострелян съм."
Чапмън остава неподви-
жен с 38-калибровия си
револвер в ръка. Той му е
отнет от Хосе Пердомо,
който с крясък го пита:
"Какво направи, какво
направи?" Чапмън спокой-
но отговаря: "Току-що
убих Джон Ленън", след

което сваля палтото си,
завива краката си с него,
изважда книга и започва
спокойно да чете.

Полицията пристига
след няколко минути и го
намира със "Спасителят в
ръжта" в ръка. Полицаите
откарват все още живия
Ленън в болница, но
усилията да бъде спасен
са напразни - той вече е
загубил 80 процента от
кръвта си и умира на
едва 40 години и два
месеца...

Можете да хвърлите граната,
без да издаде никакъв звук.

В реалния живот веднага след като
активирате граната, тя започва да издава
силен звук. Много е важно да хвърлите
гранатата веднага след като сте я активи-
рали. В противен случай съществува ре-
ална опасност да се нараните сериозно.
Ако ви ранят в ръката, направете
стегната превръзка (турникет).

Да, ама не. Всъщност това може да е
опасно, защото стегнатият възел може до-
ри да причини инфаркт или да повреди
тъканите под турникета, защото до тях не
достига кръв. В някои случаи дори се стига
до ампутация на крайник, който е можел
иначе да бъде спасен. Ако сте ранени,
най-добре е да превържете раната и да я
притискате, за да не изтече много кръв.
Турникет се прави само ако кървенето е
наистина много силно и това е единстве-
ният начин да се спаси животът на чове-
ка (с всички рискове, следващи от това
решение обаче).
Телевизионните предавания за
оцеляване в екстремни ситуации
могат да ви подготвят за реалността.

Звучи примамливо, обаче не е вяр-

Първо идва похвалата, а после
и молбата - "Ти знаеш френски тол-
кова добре! Ще ми помогнеш ли с
превода?" Запомнете, ще помогне-
те, само ако вие го искате.

8. Никой не ме харесва!
Някои хора преувеличат неуда-

чите си, за да получат вашето съ-
чувствие. Внимавайте, после ще го
използват срещу вас.

9. Това ще ме разстрои
/наскърби/обиди толкова
много!
С това манипулаторът ви показ-

ва, че правите нещо не така, както
иска.

Най-добрият отговор е "Ако оби-
чаш да се чувстваш разстроен, да-
вай."

10. Съжалявам, толкова съм
ужасен! Как изобщо
ме търпиш?
Не, това не е истинско разкая-

ние - просто начин да ви размек-
нат, за да сте подръка, когато се
налага. Манипулаторите ви карат
да се чувствате виновни вместо тях.

Какво да правите, ако видите,
че ви манипулират:

Поемете инициативата и изне-
надайте манипулатора неподготвен.
Започнете да задавате въпроси или
да казвате нещо за себе си.

Ако изисква отговор от вас, из-
ползвайте метода на "разваления
грамофон": просто повтаряйте съ-
щото отново и отново, със споко-
ен и твърд тон - в крайна сметка
ще се откаже.

Посрещнете ги директно: "Стру-
ва ми се, че се опитваш да ме ма-
нипулираш" или "Спри да ме при-
тискаш."

Избирайте отговори, които по-
казват на манипулатора, че се
съмнявате, че има право: "Не съм
сигурен в това", "Може да грешиш
за това", "Това е само твое мне-
ние".
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Русия покани турския
президент Реджеп Ердоган
на Парада на победата
през 2020 г., съобщава в.
"Известия", позовавайки се
на информация от руското
посолство в Анкара. Оттам
подчертаха, че все още не
е получено съгласие от
турската страна, съобщава
бгнес.

Администрацията на
турския президент все още
не е потвърдила плановете
на държавния глава да
присъства на юбилейните
тържества в Москва.
Досега нито един турски
президент не е посещавал
Москва, за да участва в
парада на Червения пло-
щад.

Следващата година
целият свят ще отбележи с
размах 75-годишнината от
Победата във Великата
Отечествена война.

Сред поканените в
Русия гости засега са
лидерите на страните

Иранският президент Хасан Рохани
представи вчера в парламента проек-
тобюджет за 39 млрд. долара, който той
нарече "бюджет на съпротива" срещу
задушаващите санкции, наложени от
САЩ, заклет враг на Иран, предаде АФП.

Властите не посочват цифри за це-
ната на петрола и обемите на изно-
са, използвани при изчисленията, но
според МВФ на Иран ще е нужно
тройно поскъпване на петрола, за да
балансира бюджета си, след като из-
носът на суровината силно намаля.
САЩ въведоха отново санкции сре-
щу Техеран с цел да тласнат надолу
продажбите на ирански суров петрол
- основен източник на приходи за ис-
лямската република. Това стана след
като миналата година Вашингтон се
оттегли от ядреното споразумение
между световните сили и Иран, при-
помня Ройтерс.

Ðîõàíè ïðåäñòàâè áþäæåò "íà ñúïðîòèâà",
ïî-ìàëêî çàâèñèì îò ïåòðîëíèÿ èçíîñ

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Ñëåäâàùàòà ñðåùà
íà äâàìàòà ëèäåðè
å íàñðî÷åíà çà 8
ÿíóàðè â Èñòàíáóë

Иранският президент Хасан Рохани заяви
в парламента, че страната му ще зависи
по-малко от приходите от износа на

петрол и ще може да разчита на кредит
от 5 млрд. долара от Русия, който в

момента се финализира

Ïóòèí ïîêàíè Åðäîãàí íà Ïàðàäà
íà ïîáåäàòà â Ìîñêâà ïðåç 2020 ã.

Мигранти се опитват да се стоплят
в импровизирания бежански лагер

Вучак, в Босна и Херцеговина.
Властите  вероятно ще закрият

лагера, където условията за живот
са станали нетърпими след
застудяването на времето.

Същевременно над 100 нелегални
мигранти бяха заловени във влак в

югоизточния сръбски град
Владичин хан. Не е известно как
толкова голям брой нелегални
мигранти, главно от Пакистан и

Афганистан,  са успели да
навлязат на около 80 км навътре

в сръбска територия. След
регистрация мигрантите ще бъдат
изпратени в някой от приемните

центрове в Южна Сърбия.

Очаква се на 8 януари 2020 г. според предварителни информации президентите Владимир Путин
и Реджеп Ердоган да открият в Истанбул заедно газопровода "Турски поток"

Ново земетресение
в Албания
с магнитуд 4,2 бе регистрирано
в 0.14 ч. в неделя.  Според
Черногорския сеизмологичен
институт епицентърът е на 18
км южно от Медова в Албания,
на дълбочина 8 км. Земетресе-
нието е било почувствано и в
Черна гора. Няма информация
за щети или жертви. Албания
още се възстановява от
катастрофалното земетресение
с магнитуд 6,4 по Рихтер на 26
ноември, при което загинаха
51 души, стотици бяха ранени,
бяха повредени над 11 000
сгради, а 12 000 души
останаха без дом.

МВФ обяви,
че е постигнал принципно
споразумение с Украйна за
заем в размер на около 5,5
млрд. долара за даване на
тласък на изпадналата в
затруднение икономика.
Заемът, който трябва да бъде
одобрен от ръководството и
държавите членки на МВФ,
зависи също така от условия
като укрепването на независи-
мостта на правосъдната
система и борбата срещу
корупцията, се казва в
комюнике на фонда.

Саудитецът,
който уби трима души в
американска военноморска
база във Флорида, е критикувал
САЩ и е цитирал Осама бин
Ладен в социалните мрежи
часове преди атаката. Федерал-
ните разследващи не разкриха
какъв е мотивът зад атаката,
извършена рано сутринта в
петък, когато саудитецът е
стрелял с пистолет в класна
стая в базата в Пенсакола. ФБР
съобщи, че нападателят се
казва Мохамед Саид Алшамра-
ни, на 21 г. Часове преди
атаката той е написал в
"Туитър", че мрази американс-
кия народ, защото е извършил
"престъпления не само срещу
мюсюлмани, но и срещу
човечеството"

Националният
съвет на Монако
прие законопроект, позволя-
ващ на всички двойки,
независимо от пола, да
сключват граждански съюз.
Граждански съюз ще могат да
сключват и роднини, които
живеят заедно. Законът бе
приет единодушно на 4
декември от 24-те представи-
тели в парламента на княжест-
во Монако. От тези нови
разпоредби произтичат права
за всички двойки, сключили
този граждански договор и
заверили го пред нотариус, в
случай на болест (когато
трябва да се използва
здравната застраховка на
партньора), при смърт (за
наследство), при договори за
наем (и двамата да бъдат
вписвани като титуляри). Този
договор, като част от монакс-
кото семейно право, няма за
цел да конкурира институцията
на брака. Той няма да има
ефект върху установяването на
родство, правата и задължени-
ята на родителите, правата на
децата и осиновяването, се
уточнява в нормативния акт.

Íàêðàòêî

:

"Следващата година, както и през
настоящата, нашият бюджет ще бъде бю-
джет на съпротива и упорство срещу
санкциите", каза Рохани. "Този бюджет
казва на света, че въпреки санкциите
ние можем да управляваме страната",
добави президентът.

Той посочи 4,845 трилиона риала ка-
то стойност на номинално балансира-
ния проектобюджет, което се равнява
на 38,8 милиарда щатски долара по кур-
са на свободния пазар. Бюджетът е за
иранската финансова година, започва-
ща на 20 март. В местна валута новият
бюджет е с 10 процента по-голям от
предходния, но в долари е по-нисък за-
ради годишната инфлация от около 35
%. Заложен е спад от 40 процента на
приходите от петрол, газ и кондензати
- дупка, която страната планира да за-
пълни с държавни облигации и продаж-
ба на държавни имоти. ç

Договора за колективна
сигурност, повечето държа-
ви на европейския конти-
нент, американският прези-
дент Доналд Тръмп и
израелският премиер
Бенямин Нетаняху.

В началото на декември
намерението за посещение
на Русия на 9 май 2020 г.
бе потвърдено от ръково-
дителите на 17 държави,
включително лидерите на
Индия, Франция, Куба,
Венецуела, Беларус, Мол-
дова, Сърбия, Чехия и др.

"Поканата, адресирана
до президента на Турция,

бе изпратена по установе-
ния ред. Чакаме решение",
заявиха от пресслужбата
на руското посолство в
Анкара.

И въпреки че президен-
тът на Турция се среща с
президента на Русия по-
често от другите чуждест-
ранни лидери - през 2018 г.
Путин и Ердоган проведоха
7 срещи, през 2019 г. - 4,
той никога не е посещавал
Москва за честването на 9
май.

"През 2020 г. е много
вероятно Ердоган да
пристигне в Москва на 9

май. Това ще бъде симво-
личен жест и повратна
точка за руско-турските
отношения", коментира
турският политолог Ке-
рим Хас.

Последната среща на
руския и турския лидери
се състоя на 22 октомври
тази година, преговорите
продължиха над 6 часа. На
2 декември говорителят на
президента Дмитрий
Песков заяви, че следва-
щата среща между Путин
и Ердоган е насрочена за
8 януари 2020 г. в Истан-
бул. ç
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Руският президент
Владимир Путин и бела-
руският му колега Алек-
сандър Лукашенко се
срещнаха в черноморския
курорт Сочи в събота. На
продължилите над 5 часа
разговори, проведени при
закрити врата, е била
договорена нова среща
на двамата лидери на 20
декември в Санкт Петер-
бург.

Двамата президенти
са обсъдили пътните карти
за съюзна интеграция,
както и междудържавните
инвестиционни проекти.
Русия и Беларус имат
разбиране как да продъл-
жат напред по спорни
въпроси, заяви Максим
Орешкин, ръководител на
Министерството на иконо-
мическото развитие.
Според него страните
имат малък брой спорни
въпроси.

 "Днес беше натоварен
ден. Работихме плодотвор-
но. В редица области - в

Ðàçãîâîðèòå ìåæäó ïðåçèäåíòèòå íà
Ðóñèÿ è Áåëàðóñ ïðîäúëæèõà íàä 5 ÷àñà

Òîêñè÷åí îáëàê äèì îò ãîðñêèòå ïîæàðè
äîñòèãíà àâñòðàëèéñêàòà ñòîëèöà Êàíáåðà

Токсичен облак дим от
горските пожари, бушува-
щи в Източна Австралия,
достигна столицата Канбе-
ра, съобщи АФП. Жители-
те на Канбера се събуди-
ха вчера сутринта в за-
душлива мъгла, покрила
града. Неотдавна най-го-
лемият град в страната,
Сидни, преживя няколко
седмици подобно явление.

Пожарникарите продъл-
жават да се борят срещу
над 140 пожара, които в
началото на следващата
седмица може да се за-
силят поради силна горе-

Снимки Пресфото БТА

Роднини пристигат за идентифициране на телата на десетките загинали
вчера при пожар във фабрика в индийската столица Делхи. Огънят,
отнел живота на най-малко 43-ма души, се е разразил в сграда в

претъпкана зона със зърнени храни в централната част на града. Още
16 души са приети в болница с изгаряния и дихателни проблеми.

Френският премиер Еду-
ар Филип изрази твърда
решителност да завърши
планираната пенсионна ре-
форма, но лидерът на Об-
щата конфедерация на тру-
да Филип Мартинез заяви,
че ще се бори, докато пла-
нът не бъде оттеглен. Два-
мата дадоха интервюта,
публикувани вчера и цити-
рани от Ройтерс и ТАСС.
Френската транспортна
система е парализирана
вече няколко дни от стач-
ката срещу реформата.

Ôðåíñêèÿò ïðåìèåð å òâúðäî ðåøåí äà
äîâåäå äîêðàé ïåíñèîííàòà ðåôîðìà

"Твърдо решен съм да
доведа докрай тази пен-
сионна реформа и ще го
направя с уважение и от-
говаряйки на опасенията
на хората", каза премие-
рът  пред  седмичника
"Журнал дю диманш". "Ако
днес не приемем цялост-
на, сериозна и прогресив-
на реформа, то утре ня-
кои друг ще го направи,
но наистина брутално", ко-
ментира Едуар Филип .
Филип Мартинез каза
пред същото издание, че

Ïóòèí è Ëóêàøåíêî ñà íàñðî÷èëè íîâà
ñðåùà íà 20 äåêåìâðè â Ñàíêò Ïåòåðáóðã

Хиляди хора, облечени в костюми на Дядо Коледа, участваха
във вчерашното предпразнично бягане по улиците

на испанската столица Мадрид

неговият синдикат ще про-
дължи протеста, докато
правителството не се от-
каже от плана.

Президентът Еманюел
Макрон иска да въведе
пенсионна система с рав-
ни права за всички и да
премахне подсистемите,
при които някои работни-
ци в жп транспорта и дру-
ги сектори могат да се
пенсионират в началото
на 50-те си години, с едно
десетилетие преди остана-
лите. ç

Руският президент Владимир Путин и белоруският му колега Александър Лукашенко вдигат тост
по време на срещата си в черноморския курорт Сочи. Руската федерация и Беларус вчера отбелязаха

20-годишнината от подписването на договора за създаване на съюзна държава

селското стопанство, в
комуникациите, в митници-
те, в регулирането на
пазара на петрола, всъщ-
ност постигнахме серио-
зен напредък, дори по
въпроса за петрола и газа
позициите на страните
бяха много сериозно
сближени", отбеляза
министърът. В същото
време президентите и
премиерите могат да
свикат или да проведат
допълнителни срещи,
добави Орешкин. Той
заяви, че от понеделник
Москва и Минск ще
започнат на експертно
ниво подробно проучване
на инструкциите, получени
по време на тези прегово-
ри, за формулиране на
пътни карти. "Тогава ще
докладваме на премиери-
те, ще докладваме на
президентите", каза той.

Основните различия
между страните в прего-
ворите за интеграция се
отнасят до цените на

руския газ за Беларус
през 2020 г. и компенса-
циите за Минск на загу-
бите в резултат на извър-
шената от Русия т. нар.

ща вълна. Източна Авст-
ралия от три месеца е об-
хваната от опустошителни
пожари, които според уче-
ните са резултат от про-
дължителната суша и гло-
балното затопляне.

Властите обявиха, че
благоприятните метеоро-
логични условия са им поз-
волили да овладеят някол-
ко пожара, преди прогно-
зираното от вторник зав-
ръщане на силните ветро-
ве и високите температу-
ри. Най-големият пожар е
обхванал площ от 2 500 000
дка, на час път от Сидни.

Над 700 къщи бяха уни-
щожени от пламъците, а
6 души загинаха от сеп-
тември насам, когато из-
бухнаха пожарите. През
2009 г., най-смъртоносна-
та година в резултат на
пожарите, загинаха близо
200 души. Но размерът на
опустошените райони та-
зи година е много по-го-
лям в сравнение с пре-
дишни години. Пламъците
вече са унищожили най-
малко 20 000 000 дка, кол-
кото половината терито-
рия на Швейцария, пише
АФП. ç

данъчна маневра в пет-
ролната сфера, която
доведе до поскъпване на
горивата, които Москва
продава на Минск. Отбе-

лязва се, че по време
на преговорите в Сочи
страните са сближили
позициите си по тези
въпроси. ç
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òåæêà êàòåãîðèÿ
Àíòúíè Äæîøóà îòíîâî å êðàëÿò íà
òåæêà êàòåãîðèÿ

Британският термина-
тор Антъни Джошуа (вече
23 победи, 1 загуба, 21
успеха с нокаут) си върна
световните титли по бокс
в тежка категория, след
като победи по точки
американеца Анди Руис
(вече 33-2, 22 KO) в
реванша между двамата,
наречен Сблъсъка в
дюните, който се състоя
в Дирия, Саудитска
Арабия. Поясите на
Световната боксова
асоциация (WBA), Между-
народната боксова феде-
рация (IBF), Световната
боксова организация
(WBO) и Международната
боксова организация
(IBO) останаха притежа-
ние на Руис едва 6 месе-
ца след като нокаутира
Джошуа през юни.

Половин година по-
късно 30-годишният Джо-
шуа показа много по-
разнообразна игра,
промени поведението си
и заслужено спечели,

Искам трети мач, заяви
веднага след двубоя за
световните титли Анди Руис

Антъни Джошуа си върна четирите пояса на световен шампион
Снимка Пресфото БТА

Кубрат Пулев се за-
кани да победи Антъни
Джошуа, който си вър-
на световните титли
във версии IBF, WBA и
WBO след победа по
точки над Анди Руис.
Кобрата е официален
претендент на Между-
народната боксова фе-
дерация (IBF).

"Искам да поздравя
Антъни Джошуа и  ме-
ниджърa му Еди Хърн,
че си върнаха притежа-
нието на титлата. Очак-
вам да се изправя сре-

Промоутърът  Еди
Хърн коментира бъ-
дещите съперници
на своя клиент Антъ-
ни Джошуа, след ка-
то британецът си
върна световните
титли във версии
IBF, WBA, IBO и WBO.
30-годишният Джо-
шуа е задължен да
се бие с Кубрат Пу-
лев, който е офици-
ален претендент за
титлата на IBF (Меж-
дународна боксова
федерация). В съща-
та  ситуация  е  и
Олександър Усик ,
който е задължите-
лен претендент на
WBO (Световната
боксова организа-
ция).

IBF твърди ,  че

въпреки че не нокаутира
американеца от мекси-
кански произход. Британ-
ският атлет изкова изклю-
чително технична и най-
вече тактическа победа
над досегашния шампион
Анди Руис в 12 рунда
(118-110, 118-110, 119-109 с
единодушно съдийско
решение).

"Първо трябва да
благодаря на Господ.
Човек като мен няма
извинения, свикнал съм
да нокаутирам, да печеля.
След първия мач бях
сигурен и си обещах, че
трябва да се завърна
отново и да покажа един
майсторски клас. Исках
да покажа, че можеш да
удряш, без да бъдеш
удрян. Уважавам много
Анди като боксьор", каза
Джошуа след двубоя.

"Всичко е въпрос на
подготовка. Това е най-
важното в една кариера -
да трупаш опит. Аз си
взех поука, всеки може

да го направи. Щом сме
се били два пъти, можем
да го направим и трети
път", заяви Джошуа още
на ринга.

Анди Руис, който загуби
битката за световните
титли в тежка категория от
Антъни Джошу, призна, че
не е бил добре подготвен
за двубоя и отдаде пора-

жението си на натрупаните
килограми. "Искам трети
мач срещу Антъни Джошуа.
Няма да се извинявам,
защото Ей Джей беше по-
добрият, това беше негова-
та вечер. Разиграваше ме
отлично, движеше се, аз
го гоних. Мислех, че с
повече килограми ще
удрям по-тежко, но се

колебаех прекалено,
комбинациите ми не
влизаха. За третия мач ще
бъда в най-добрата си
форма, ще бъда по-отда-
ден, ще тренирам повече с
екипа си. За този мач
тренирах сам. Благодаря
на всички, които ме подк-
репяха тук тази вечер",
каза Анди Руис. ç

Ìåíèäæúðúò íà áúëãàðèíà: Èäâà ðåä íà
Êîáðàòà äà ñå áîêñèðà çà ïîÿñà íà IBF

щу Ей Джей в следва-
щия му мач, както на-
редиха от IBF. Резулта-
тът този път ще е раз-
личен. Гарантирам го!",
написа Пулев в Туитър.

Мениджърът на Куб-
рат Пулев - Ивайло Го-
цев, твърди, че следва-
щият боксьор, който
трябва да се бие с Ан-
тъни Джошуа, е имен-
но българинът. Гоцев
акцентира, че вече има
гарантиран мач между
Тайсън Фюри и Дион-
тей Уайлдър, поради

което системата е та-
кава, че битката за по-
яса от IBF трябва да е
именно с Пулев.

"Не вярвам да видим
реванш на реванша.
Пак имаме лицето на
бокса - Антъни Джошуа,
който се боксира бри-
лянтно. Направи бой,
който трябва да спече-
ли на всяка цена. Има-
ме шампион, така че на
22 февруари има мач
между Фюри и Уайлдър,
така че ние идваме на-
ред", сподели Гоцев. ç

Ùå âèäèì êîé å ïúðâè - Ïóëåâ èëè
Óñèê, îáÿâè ïðîìîóòúðúò Åäè Õúðí

първи е редът на ней-
ния претендент Пу-
лев. От друга страна,
WBO настоява , че
Джошуа трябва да се
изправи срещу Усик в
най -скоро  време .
"Първият задължите-
лен беше Кубрат Пу-
лев, той се оттегли и
Антъни се би с Кар-
лос Такам. Задължите-
лен претендент на
WBO бе Александър
Поветкин, никой не
искаше да се бие с
него, а Антъни го по-
беди", припомни Хърн.

"В момента Кубрат
Пулев е претендент
на IBF, Олександър
Усик е претендент на
WBO. Ще говорим с
двете организации
кой ще е първи и пос-

ле по Коледа с Ан-
тъни Джошуа започ-
ваме да работим по
следващия му мач",
допълни промоутъ-
рът на Ей Джей.

Самият Джошуа
заяви след победа-
та си, че е готов да
проведе трети мач с
Анди Руис. Освен
това се говори, че
британецът е силно
заинтригуван от бит-
ка с Дионтей Уайл-
дър, който държи
шампионския пояс
във  версия  WBC
(Световен боксов
съвет ) .  Бившият
световен шампион
Тайсън Фюри също
е на опашката за
битка с Антъни Джо-
шуа. ç

Антъни Джошуа е
взел 65 695 000 дола-
ра за успеха си сре-
щу Анди Руис, пишат
медиите в Англия. То-
ва е най-големият фи-
нансов бонус, получа-
ван от 30-годишния
британец. По този на-
чин само с един мач
Антъни Джошуа удвои
богатството си, което

Ðåêîðäíà ïðåìèÿ îò íàä 65 ìèëèîíà
äîëàðà ïðèáðà áðèòàíåöúò çà óñïåõà

до момента се изчис-
ляваше на 42 милио-
на паунда.

 Анди Руис пък ще
вземе 13 139 000 до-
лара. Голямата разли-
ка в парите се дължи
на факта, че повече-
то финансови детай-
ли са били уточнени
още в договора за
първия мач, където е

имало специална кла-
уза за провеждането
на реванш.

 Освен това Антъни
Джошуа и Анди Руис
ще получат допълни-
телни пари от прихо-
дите, свързани с або-
наментите за телеви-
зионното излъчване
на мача за световни-
те титли. ç

Българската звезда на свръхтежката категория на професионалния бокс
Кубрат Пулев се закани да победи Антъни Джошуа
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 234

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППРРРРРОМЕНЛИВООМЕНЛИВООМЕНЛИВООМЕНЛИВООМЕНЛИВО
ВОДОРАВНО: "Великите патета". Ретуш. Ракитин (Ни-

кола). ДАМИЛ. Корал. ТА. Манама. Олива. "Да". Окара
(Габриел). Отони. Рил. "На лов". Тал (Михаил). Тис. Ка-
тер. Боти. Нома. Емине. Ир. Лопата. Асара. Линон.
Поник. Балонет. Навик. "Акага". Акар. Бора. АРЕТА. "Ира".
Килер. Габин. Кадар (Янош). Малак. Ре. Лимани. Ино-
сан. Ни. "Атила". Осака. Нан. Касис. "Лел". Караманов
(Владимир). Кина.

ОТВЕСНО: Вера Маринова. Окалина. Лема. Исоп.
Лириди. Ар. Нитинол. Мало (Ектор). Аламана. Кулак.
"Катина". Ерат (Кристине). Шиш. Мана. Анекар (Жа-
нин). Ника. Карате. Отар. "Милан". НЕРО. Алеман. Ге-
га. Асо. Паро. Орис. "Натали". Ив (Стивън). Бакалов
(Слав). Напа. Абанос. Тилит. Берова (Стефка). Икос.
Сет. "Вото". Аникин (Владимир). Сали. Титанати. Икар.
Ракен ("Терез Ракен"). Гана. Илирик. Равенала.

Днес вятърът ще спре и минималните
температури ще се понижат, като ще са от
около минус 2, минус 3 до плюс 2 граду-
са. Дневните стойности ще бъдат от 6 до 11, 12 градуса. Ще
бъде слънчево, с повече облаци в Северозападна България, а
в източните райони ще се появи слаб южен вятър.

Във вторник през страната ще премине атмосферно сму-
щение, изразено с усилване на вятъра и слабо понижение на
температурите. В низините на места ще превали слаб дъжд, а
по високите полета - дъжд и мокър сняг, но съществена снеж-
на покривка няма да се образува.

Дневните температури във вторник ще бъдат от 7 до 13
градуса.

В сряда вятърът ще стихне и в част от низините ще се
образуват мъгли. Температурите ще се понижат, като мини-
малните ще са от минус 3 до плюс 3, а дневните - от 2 до 9
градуса.
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Лудогорец и Черно
море завършиха 1:1 в мач
от 19-ия кръг на efbet
Лига. Резултата откри
Актау в 43-тата минута, а
Якуб Шверчок изравни в
84-тата. Шампионите
изиграха посредствен
мач, в който за пореден
път се видя слабата игра
в защита на Сисиньо,
Григоре и Форестър. В
атака "орлите" също не
бяха на нужното ниво и
логично срещнаха огром-
ни трудности срещу
бойкия тим на Черно
море. Лежерната игра на
Лудогорец, най-вече в

защита, бе наказана от
моряците в 43-тата мину-
та. Тогава Григоре и Сиси-
ньо допуснаха поредна
елементарна позиционна
грешка през този сезон,
която костваше гол във
вратата на домакините.

Лудогорец стигна до
равенството в 84-тата
минута, когато Антон
Недялков намери резерва-
та Шверчок в наказател-
ното поле на гостите и
полякът вкара с шут по
земя от десетина метра.
Секунди преди края на
двубоя Лудогорец остана
с човек по-малко, тъй

Ðàäî ßíêîâ îòñòðàíè
ñâåòîâíèÿ øàìïèîí

Радослав Янков записа отли-
чен резултат във второто състе-
зание за сезона в сноуборда.
Българинът завърши четвърти в
паралелния гигантски слалом в
Банное (Русия), като по пътя към
полуфиналите победи настоящия
световен шампион в двете дис-
циплини Дмитри Логинов (Русия)
и австриецът Александер Пайер.

Янков даде 14-о време в пре-
сявките и достигна до елимина-
циите. В тях негов съперник бе
световният шампион и в двете
дисциплини Дмитри Логинов, кой-
то бе победен. На четвъртфина-
ла съперник на Янков бе авст-

Шампионите пускат жалба, не
искат повече рефера Георги
Кабаков да ръководи техни мачове

като главният рефер
Георги Кабаков изгони
Сисиньо с директен
червен картон.

След срещата стана
ясно, че Лудогорец пуска
жалба срещу съдийската
бригада начело с Георги
Кабаков.  Нещо повече -
шампионите не искат

риецът Александер Пайер, който
също имаше предимството да из-
бира трасе. В началото Пайер взе
преднина, но с феноменално
смело каране в долната полови-
на на трасето Янков навакса и
накрая победи австриеца с 13
стотни.

На полуфиналите Янков се из-
прави срещу Мирко Феличети.
Двамата вървяха наравно през
цялото време, но в крайна смет-
ка италианецът победи с 19 стот-
ни. В битката за трето място Ян-
ков направи две грешки и бе из-
преварен от опитния австриец Бе-
нямин Карл. ç

Ëèîíåë Ìåñè ãðàáíà ðåêîðäíà
øåñòà "Çëàòíà òîïêà"!
×åðíî ìîðå ñïðÿ Ëóäîãîðåö
â Ðàçãðàä

повече този рефер на
мачовете си.

Славия победи с 2:0
като гост Ботев (Враца) в
друг мач от 19 кръг на
efbet Лига. "Белите" триум-
фираха с попадения на
Янис Карабельов (16) и
Емил Стоев (90+2). Славия
игра цяло второ полувре-

ме с човек по-малко, тъй
като Христо Попадийн бе
изгонен за два жълти
картона още в 49-ата
минута.

Все пак ситуацията бе
спокойна почти до послед-
ните минути. Тогава Вале-
ри Домовчийски реализи-
ра с глава за 1:1. Играчите
на Тони Здравков се
порадваха, след което и
двата тима се наредиха за
подновяване на играта от
центъра. В този момент
обаче последва сигнал от
страничния съдия, че е
имало засада и попадени-
ето трябва да бъде отме-
нено. Това отприщи гнева
на треньора Тони Здравков
и футболистите му. Настав-
никът на врачани дори си
скъса и хвърли баджа, за
което бе предупреден с
жълт картон от съдията
Георги Димитров. Повторе-
нията показаха, че засада
има и голът е правилно
отменен.

В други две срещи от
кръга Ботев (Пд) победи
Берое с 3:1, а Царско село
и Етър завършиха 2:2. ç

Антъни Иванов се
класира за финала

на 200 м бътерфлай на
европейското първенство по
плуване в малък басейн в
Глазгоу. Българинът спечели
трета квалификационна серия
с време от 1:53.48 мин и със
седми резултат продължава
към финала. Диана Петкова
постигна 25.06 сек на 50 м и
остана на 24-то място от
общо 53 състезателки. На 50
м гръб при мъжете 16-
годишният Калоян Левтеров

:

Íàêðàòêî

Радослав Янков записа отличен резултат във второто състезание за
сезона в сноуборда

постигна резултат от 26.02
сек, който му отреди шесто
време във втора квалифика-
ционна серия.

ЦСКА 1948 обърна
Локомотив (Сф)

с 3:2 в среща от 18-ия кръг
на Втора лига пред празни
трибуни на стадиона в
квартал "Надежда".  Други
резултати от кръга: Поморие
- Черноморец (Балчик) 0:0,
Спартак (Плевен) - Хебър
(Пазарджик) 1:3 и Спартак
(Варна) - Нефтохимик  0:4.

Съдията Георги Кабаков си навлече гнева и на собственика на Лудого-
рец и член на Изпълкома на БФС - Кирил Домусчиев. Босът на "орлите"
заяви, че ще настоява да се въведе системата ВАР на всички стадиони

у нас, за да няма повече ощетени от "Кабаковците" клубове


