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Григор Димитров призна
след загубата си от
Франсис Тиафо на
Откритото първенство
на Австралия в Мел-
бърн, че се чувства
наранен. Той смята, че
са му нужни поне два
дни почивка, за да
анализира болезненото
поражение. "Тиафо се
бори добре. Беше на
ръба в някои геймове и
се възползва от тази
ситуация. В някои
случаи знам къде
сбърках. Не успях да
направя някои удари,
които трябваше да ми
донесат успех", анали-
зира Григор.

ГЕРБ

идерът на ГЕРБ Бойко
Борисов направи силно
критично изказване пред
съпартийците си на нацио-
налната работна среща на
партията в НДК заради
това, че ГЕРБ се срива, а
БСП почти ги настига.
Борисов не спести забележ-
ки към министри и най-
вече към кметовете на
партията. Той не може да си
отговори каква е причината
партията "да слиза надолу",
а в същото време ГЕРБ да е
направила толкова значими
неща за гражданите. "Това
ако не ви светне червената
лампичка, аз ще ви светна
синя!", закани се лидерът

Ñâåòúò îáëè÷à
æúëòàòà
æèëåòêà

Международната
организация "Оксфам"
публикува стряскащи
данни за социалното
неравенство. Според тях
26 милиардери вече
притежават толкова пари,
колкото и половината
най-бедно население в
света - общо 3,8 милиар-
да човека. Най-богатият
Джеф Безос е натрупал
през 2018 г. 112 милиар-
да долара. Общо състоя-
нието на най-богатите се
е увеличило с 900 млрд.
долара миналата година,
или с 2,5 млрд. долара
на ден, а състоянието на
половината най-бедно
население на планетата
се е свило с 11 на сто.
Броят на милиардерите се
е удвоил от финансовата
криза през 2008 г., което
също е диагноза. Според
"Оксфам" цели 7,6 три-
лиона долара са "спесте-
ни" чрез данъчни вратич-
ки от най-богатите, нещо,
което бедните хора и
средната класа поемат
като тежест. След тази
информация напълно
увисва тезата, че капита-
лизмът в този му вид е
най-справедливата и
успешна обществена
система, че пазарът е
най-добрият регулатор, че
държавата е лош стопа-
нин. Издиганатата като
идеал глобализация
всъщност работи за най-
богатите, за големите
корпорации и банки,
които отдавна са олигар-
хични структури, комбини-
ращи икономическа власт
със задкулисно полити-
ческо влияние - с тези
пари могат да се купят
медии, избори, парламен-
ти и правителства,
международни организа-
ции. България традицион-
но е най-бедната в
Европейския съюз и това
е така, защото нашият
преход бе извършен по
каноните на неолибера-
лизма и по инструкциите
на Световната банка,
Валутния фонд и Брюк-
сел. Именно събуждането
от неолибералната дрямка
на средната класа е една
от големите новини на
отминалата година.
Осъзнаването за класови
битки е факт. Протестът
на "жълтите жилетки" във
Франция не губи инерция
въпреки опитите за
компромиси на властта и
въпреки полицейските
атаки срещу протестира-
щите. Каузата за връща-
нето към принципите на
социалната държава ще
увлича все повече хора и
общества. Процесът е
необратим!
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Руските военноморски
сили следят американс-
ки боен кораб, който
влезе в Черно море,
съобщи министерството
на отбраната на Русия.
Според съобщението
американският кораб е
навлязъл в Черно море
в 19:50 часа българско
време в събота вечер.
"Доналд Кук" ще прове-
де "операция по обезпе-
чаване на сигурността в
морето, по укрепване на
стабилността и съвмест-
ната готовност с нашите
съюзници от НАТО и
партньорите в региона",
се казва в официално
съобщение на Шестия
флот на САЩ. ç

София. Българската православна църква почита паметта на
св. Евтимий - патриарх Търновски. В храма "Свети Седмочис-
леници" бе отслужена архиерейска света литургия. Богослуже-
нието беше оглавено от Белоградчишкия епископ Поликарп,
викарий на Софийския митрополит.
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Áîéêî Áîðèñîâ
íàõîêà ïàðòèéíèÿ
àêòèâ, ïðèçíà,
÷å ñîöèàëèñòèòå
íàñòèãàò
ïî ðåéòèíã
óïðàâëÿâàùèòå
на ГЕРБ на финала на
40-минутната си реч. Бори-
сов изреди успехите в нацио-
нален и местен мащаб, но
след това  призна, че ГЕРБ
се износва, а подкрепата за
партията намалява. "Хората
не обичат елитарни партии.
Ние трябва да внимаваме
много дали не сме се пре-
върнали в нещо такова.
И да не го допуснем", нареди
Борисов. "Ние всяка душа,
всеки човек трябва да го
чуем и да му помогнем,
защото имаме ресурса да му
помогнем", постави задачата
на местните управници
лидерът на ГЕРБ, цитиран
от Канал 3.

Снимки Пресфото БТА

По собствена иници-
атива ВМРО, която е
част от управлението,
подготви законопроект
за пчеларство. Браншът
с изненада научи за не-
го. Първата реакция на
пчеларите бе, че доку-
ментът е голяма каша.
Той обаче е и опасен за
пчеларството и пчелари-
те, информира Агро-
Пловдив. Законопроек-
тът променя брутално
една от най-важните
придобивки в действа-
щия Закон за пчеларст-
во - значителното учас-
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тие на пчеларите при
създаване на нормати-
ви и правила в работа-
та им. Тези функции в
новия документ на
ВМРО отиват в ръцете
на несъществуващата,
но предвидена в проек-
та специализирана ди-
рекция по пчеларство

към Министерството на
земеделието, храните и
горите. Дейностите на
тази дирекция са изре-
дени в 29 алинеи на чл.
6, като сред тях е и аб-
сурдната задача да ор-
ганизира и координира
дейността по пчелооп-
рашването.
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Към настоящия момент към
наказателна отговорност са прив-
лечени 6 лица, 5 от които са за-
държани от прокурор за 72 часа, а
шестото лице е обвинено задочно
и е обявено за международно
издирване, тъй като не е установе-
но на територията на страната,
съобщи за Агенция "Фокус" говори-
телят на главния прокурор Румяна
Арнаудова във връзка с реализаци-
ята, която беше осъществена вчера
на територията на страната от
Специализираната прокуратура за
тероризъм. На всяко от шестте
лица, са повдигнати по две обвине-
ния за престъпления против репуб-
ликата. Първото обвинение е за
това, че в периода от началото на
2016 г. до 18 януари 2019 г. на
територията на страната всяко едно
лице поотделно е извършвало

6 äóøè ñà îáâèíåíè ñëåä
àêöèÿòà çà òåðîðèçúì
Íà ïåòèìà ñèðèéöè è íà åäíà áúëãàðñêà ãðàæäàíêà
ñà ïîâäèãíàòè ïî äâå îáâèíåíèÿ çà ïðåñòúïëåíèÿ
ïðîòèâ ðåïóáëèêàòà, îáÿâè ãîâîðèòåëÿò
íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Ðóìÿíà Àðíàóäîâà

членовете на тази група от Бълга-
рия до Сирия в инкриминирания
период са не по-малко от 100,
обясни още Арнаудова и уточни, че
групата се състои от общо 6 лица,
като 5 от тях са мъже.

Всички те са сирийски гражда-
ни, законно пребиваващи на тери-
торията на България. Шестият е
жена - българска гражданка. По
отношение на чужденците, трима
от тях са с постоянно пребиваване
на територията на страната, а
останалите с временно пребивава-
не, допълни тя. Арнаудова уточни
още, че в рамките на един ден
прокуратурата ще поиска от съда
вземане на най-тежките мерки за
неотклонение на петимата задър-
жани. Продължава и международ-
ното издирване на шестия участник
в групата. ç

небанкови парични операции по
метода "хавала" в особено големи
размери - общо от всички лица, не
по-малко от 25 млн. евро, и е
участвало в закупуване на леки
автомобили в България и други
държави и прекарването им до
сирийски територии, уточни Арнау-
дова. По думите й всички тези
действия са извършени от лицата,
като са предполагали, че ще бъдат
използвани изцяло или частично за
извършване на терористични актове
на територията на чужда държава,
коментира Епицентър. Второто
обвинение, което всяко едно от
лицата са получило, е за това, че
са участвали в група, която си е
поставяла за цел извършване на
терористични действия на терито-
рията на чужда държава. Автомоби-
лите, които са били прекарвани от

�
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Пикът на епидемията от
грип още не е достигнат
Пикът на грипната епидемия
у нас все още не достигнат,
предупреди директорът на
Националния център по
заразни и паразитни
болести проф. Тодор Кантар-
джиев за БНТ. Последните
данни показват, че от грип в
момента боледуват около
100 хиляди души, което
обаче е по-добре от минала-
та година по това време,
когато броят на заразените
е варирал между 200 и 400
хиляди на седмица. Досега
грипна епидемия е обявена
в областите Смолян, Ямбол,
Бургас, Стара Загора,
Перник, Пазарджик, Шумен и
Силистра. В предепидемио-
логична обстановка е и
област Русе.

Жители на Шумен
протестират срещу
винетките
Жители на шуменски
квартали излязоха на
протест срещу винетките,
съобщи Би Ти Ви. Те отказват
да плащат за преминаването
по републикански път, по
който стигат до града.
Изискването за винетка
засяга шофьорите от
кварталите "Мътница" и
"Макак". Те са граждани на
Шумен, но за да стигнат до
града, пътуват и по републи-
кански път. От Пътната
агенция обясниха, че преди
да се предприемат действия
за отмяна на винетките или
промяна на собствеността
на пътя в общинска, трябва
да има такова решение на
Общинския съвет. Той ще
разгледа въпроса в края на
месеца.

Ще стане ли
имунизацията
срещу варицела
задължителна?
Да се даде възможност на
родителите, които желаят, да
имунизират децата си срещу
варицела. Предложението е
на здравните власти,
информира пред "Дарик
радио" главният здравен
инспектор д-р Ангел Кунчев.
Към момента ваксинацията
не е част от имунизационния
календар и по тази причина
препаратът не фигурира на
родния пазар. Затова
родителите са принудени да
търсят ваксината в Гърция,
Кипър или Австрия, което не
е редно, посочи Кунчев. Той
добави, че се обсъжда и
добавяне на задължителна
реимунизация срещу кок-
люш, тъй като заболяването
"изживявало ренесанс".

Министърът на регионал-
ното развитие Петя Аврамо-
ва заяви, че следващата
седмица трябва да се взе-
ме решение кой да е нови-
ят шеф на Агенция "Пътна
инфраструктура" (АПИ), пре-
даде Дарик радио. Пътното
управление е без ръково-
дител от 9 януари, когато
председателят на управи-
телния съвет Светослав Гло-
сов подаде оставка след
среща с премиера Бойко

Ïåòÿ Àâðàìîâà: Ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ùå èìà íîâ øåô íà ÀÏÈ
Борисов. Причина за напус-
кането му стана фалстартът
на въвеждането на елект-
ронните винетки. Заради
проблемите от началото на
месеца оставки, отново по
искане на премиера, вече
подадоха членът на управи-
телния съвет на АПИ Весе-
лин Давидов, директорът на
Националното тол-управле-
ние в Пътната агенция Ан-
тон Антонов и съветникът в
политическия кабинет на

"Със скоростта на F-16
блок - до нова победа", на-
дъха съпартийците си зам.-
шефът на партията и кмет
на Бургас Димитър Николов
вчера на националната ра-
ботна среща на ГЕРБ преди
евровота. В нея участват над
2000 делегати - всички кме-
тове и активът на партията,
заедно с депутати, минист-
ри и лидерът на ГЕРБ, пре-
миерът Бойко Борисов. Фо-
румът се провежда  в зала
3 на НДК в София. Убеден
съм, че ще застанем изклю-
чително твърдо и мощно зад
бъдещата ни листа за евро-
депутати, ще подкрепим ев-
ропейското си семейство в
ЕНП и водещия ни канди-
дат за бъдещ председател
на ЕК Манфред Вебер, под-
черта Димитър Николов, ци-
тиран от Епицентър. Имаме
късмета пред опонентите си,
вместо да толерираме фал-
шиви новини, да показваме
на нашите избиратели свър-
шеното, обясни зам.-предсе-
дателят на ГЕРБ. Кандида-

ÃÅÐÁ òðúãâà êúì ïîáåäà ñúñ ñêîðîñòòà íà F-16

тът на ЕВП за еврокомисар
№1 Манфред Вебер отпра-
ви призив към форума от ви-
део стена. ГЕРБ ще опреде-
ли критериите за кандида-
тите за евродепутати, които
могат да  бъдат номинира-
ни до 20 февруари. Ще бъ-
де обявена и инициативата
за провеждане на Национа-
лен граждански диалог по
основни секторни политики
във всичките 29 области на
страната, под мотото "Евро-
па в нашия дом" и ще се
проведе от февруари до ап-

рил. ГЕРБ вече проведе пър-
вите си заседания на Пре-
дизборния си щаб, който от-
ново утвърди за негов ръ-
ководител Цветан Цветанов,
припомни БНР. Едни от за-
дачите, които ще бъдат пос-
тавени на местните струк-
тури на ГЕРБ по време на
Националната предизборна
среща, ще бъдат преглед на
активните членове на пар-
тията, обучение на хора, ко-
ито да влязат в районните
и секционни избирателни
комисии и популяризиране

на постиженията на ГЕРБ
по места. Лидерът на ГЕРБ
Бойко Борисов направи сил-
но критично изказване към
съпартийците си, съобщи
Канал 3. Остри забележки
отправи той и към минист-
ри и кметове на партията.
Борисов не може да си от-
говори защо ГЕРБ е напра-
вила толкова значими неща
за гражданите, а слиза на-
долу. България е активна, го-
вореща в един глас с трите
европейски институции.
Днес повече от всякога
трябва да останем мобили-
зирани, верни един на друг
и на нашите граждани. Ев-
ропа има нужда от лидер ка-
то Бойко Борисов, заяви ев-
рокомисарят по цифровиза-
цията Мария Габриел. ГЕРБ
да запази най-малко съща-
та карта от предишните мес-
тни избори и да вземе поне
още 30-40 общини, спусна
поръчението зам.-шефът на
партията Цветан Цветанов,
който акцентира върху кмет-
ския вот. ç

министъра на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Радослав Николов,
припомни Дир.бг. Нямаме
време и трябва да реаги-
раме бързо. Следващата
седмица е нужно да се взе-
ме решение, каза Аврамо-
ва за овакантеното място.
Тя обясни, че автомобили-
те на тол агенцията не са
освободени от винетни так-
си, тъй като не са специа-
лизирани превозни средс-

тва. Така за тях държавата
трябва да плати винетка,
уточни регионалният минис-
тър. АПИ е преценила опи-
та и възможностите на дър-
жавното дружество "Авто-
магистрали", на което беше
възложено строителството
на 134 км от магистрала "Хе-
мус" за 1.35 млрд. лв. Имен-
но заради това дружество-
то ще носи пълна отговор-
ност за крайния резултат,
предупреди Аврамова. çПетя Аврамова

Румяна
Арнаудова
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2018 г. бе изключително
динамична и успешна за
Младежкото обединение в
БСП. Свършихме много ра-
бота, изминахме хиляди ки-
лометри, но през 2019 г.
предстоят още по-големи
предизвикателства пред
нас. Дълбоко вярвам, че
ние, младите, ще бъдем
движещата сила не само на
предстоящите избори, но и
на политическите процеси
в страната. Ако МО в БСП
запази тази си енергия, в
края на годината ще можем
да се поздравим с поне два
успешни избора". С тези ду-
ми се обърна председате-
лят на младите социалисти
Николай Бериевски на пър-
вия за 2019 г. изнесен На-
ционален съвет във Вели-
ко Търново.

Единият от най-важните
документи, които Младеж-
кото обединение прие, е
"Визия на младите за Бъл-
гария".

 "За шест месеца обико-
лихме почти цялата страна
с цел да попитаме младите
хора какви са техните проб-
леми и заедно да потърсим
решенията им. Резултатът
от всички наши срещи мо-
же да се обобщи в: "Мла-
дите хора искат да останат
в България", отбеляза Ни-
колай Бериевски. Той обяс-
ни, че младите искат да
създадат и отгледат семей-
ствата си в България, ис-
кат да бъдат здрави, искат
качествено образование и
достъп до култура. Бериев-
ски коментира и как може
да се случи това.

Един от начините млади-
те хора да имат спокойст-
вието да създават семейс-
твата си в България, е пре-
доставяне на еднократна
помощ от 6400 лв. за всяко
второ и трето дете на ро-
дители,  осигурени за ми-
нимум 12 месеца назад. В

здравето основен акцент
трябва да бъде подобрява-
не на осведомеността на
младите хора и двойки в
репродуктивна възраст от-
носно възможните причини
за възникване на репродук-
тивни проблеми. Подобря-
ване на качеството на об-
разованието може да се
случи с програма, която да
ориентира по- добре канди-
дат-студентите при взимане
на решение коя специал-
ност е най- подходяща за
тях. Стъпка към преодоля-
ването на проблема с дос-
тъпа до култура може да се
реши с въвеждането на т.
нар. културен чек. Това са
част от предложенията, око-
ло които младите социалис-
ти се обединиха в старата
столица.

"Именно върху тези че-
тири акцента се базира "Ви-
зия на младите за Бълга-
рия". Тя не е алтернатива
на "Визия за България", нап-
ротив. Документът е вдъх-
новен от две неща - диало-
га под надслов "Мисия ос-
тавам", който започнахме с
млади балкански лидери в
средата на лятото, в който

Îáðàçîâàíèå, çäðàâåîïàçâàíå, êóëòóðà
è ïîìîù çà ìëàäè ñåìåéñòâà ñ äåöà
ñà àêöåíòèòå â äîêóìåíòà

Ìëàäåæêîòî îáåäèíåíèå â ÁÑÏ
ïðèå "Âèçèÿ çà ìëàäèòå õîðà"

обсъдихме помежду си как-
ви са проблемите на мла-
дите в държавите ни и как-
ви мерки за решаването им
са предприели съответните
държави, и другото нещо е
"Визия за България" на
БСП", каза Николай Бери-
евски.

"За да имат младежите в
България по-добре перспек-
тива, това може да стане
само с промяна на управ-
лението в България. Това уп-
равление доведе България
до най-ниските доходи в Ев-
ропа и най-голямото соци-
ално разслоение. 80 про-
цента от българите са на
прага на бедността, а 20
процента са заможните. В
страната има огромно со-
циално напрежение и ог-
ромни регионални диспро-
порции. Това трябва да бъ-
де спряно и да бъде про-
менен този курс на водене
на политика. Политика на
парче, под натиск. Мина-
лата година мина под зна-
ка на протестите и сканда-
лите. Правителство, което
отказва реформи. Управля-
ващите са недоволни от
въпросите, които опозици-

ята поставя всеки ден. Уп-
равляващите не харесват и
президентската институция.
Те искат президент, който
говори в унисон с тях", спо-
дели пред младите хора на-
родният представител Ве-
села Лечева. По думите й
младите хора днес са раз-
делени, защото 80 процен-
та са бедни, а останалите
разполагат с много пари.
В същото време се дава
възможност за развитие на
малцина, но само ако са
членове на ГЕРБ. Според
Лечева управляващите не
гледат качествата, а пар-
тийната принадлежност.

 "Младежко обединение
в БСП е първата младеж-
ка политическа формация,
която изготвя подобен до-
кумент - "Визия на млади-
те за България". БСП е пра-
вила немалко неща за мла-
дите хора в България. ПГ
на "БСП за България" вне-
се законопроект за т. нар.
културен чек, който цели да
осигури 200 лв. на всеки
млад човек, навършил 18
години, за култура в това
число за книги, театър и ки-
но. Това, което Българска
социалистическа партия
прави, е иновативно. Край-
но време е младите хора
да заявят своя план за раз-
витие", каза народният
представител и зам.-пред-
седател на Младежкото
обединение в БСП Теодо-
ра Халачева.

На първото заседание на
Националния съвет на Мла-
дежкото обединение в БСП
за 2019 година официални
гости бяха народните пред-
ставители от ПГ "БСП за Бъл-
гария" Валентин Ламбев,
Явор Божанков, Кристиан
Вигенин и евродепутатът
Момчил Неков. Събитието
уважи и областният лидер
на социалистите в Търново-
Петко Тюфекчиев.ç

Водени от мантрата, че
държавата е лош собственик,
допуснахме в България всич-
ко да се превърне в разруха.
БСП казва, че държавата мо-
же да е добър стопанин с до-
бър мениджмънт. Летище Со-
фия може да носи още по-
сериозни печалби, ако има до-
бър мениджмънт. Това каза
пред БНР зам.-председателят
на ПГ "БСП за България" Хрис-
то Проданов. Той добави, че
левицата е информирала пре-
миера за писмото до Брюк-
сел и настоява Бойко Бори-
сов да спре концесията до
произнасянето на ЕК. "Иска-
ме прозрачност в изразход-
ването на средствата за стро-
ителството на АМ "Хемус" и
сме против между Коледа и
Нова година Министерският
съвет да разпределя средства
от бюджета." Това обясни
Христо Проданов по повод ре-
шението на правителството да
даде на "Автомагистрали"
строителството на аутобана.
Той допълни, че левицата е
внесла в АПИ искане, да бъде
предоставен договорът между
АПИ и държавната компания
"Автомагистрали". Освен това
социалистите искат от Строи-
телното министерство всички
рамкови договори и споразу-
мения между държавната ком-
пания и частни фирми. "В пуб-
личното пространство вече
има твърдения, че са плаща-
ни авансови средства на час-
тни строителни компании във
връзка със строителството на
АМ "Хемус", поясни Проданов.
Той уточни, че държавната
компания не е строила досега
магистрали. Според народния
представител в изграждането
на аутобани отиват едва по-
ловината от предвидените па-
ри, защото 20% са за изпъл-
нителя, а другите се връщат
към властта. Ако ДПС не под-
крепя ГЕРБ, правителството ще
падне. Не е за първи път гру-
пата на ДПС да подкрепя уп-
равляващото мнозинство. По-
каза се каква е истинската уп-
равляваща коалиция в момен-
та", каза зам.-председателят
на ПГ на "БСП за България".
Според него с всяко свое дей-
ствие управляващата коалиция
причинява вреда на държав-
ността в страната. "Решение-
то за F-16 беше взето под вън-
шен натиск. Това поставя под
въпрос суверенитета на дър-
жавата", каза народният пред-
ставител.ç

Близо 3000 населени места
у нас няма да избират кмет на
предстоящите през есента мес-
тни избори. Причината е, че в
тях живеят по постоянен адрес
под 350 души.

Едно от основните притесне-
ния на хората в селата е, че от
най-важните в едно населено
място - кмет, поп и даскал - ня-
ма да им остане никой. "Попът
почина, даскалите и те умряха",
коментира Венелин Петров, жи-
тел на село Горно Церовене,
пред "Нова телевизия". Загина-
ло в руини е и училището в мон-

3000 ñåëà áåç ïðàâî äà èçáèðàò êìåò
танското село Горно Церовене,
а с него започнали да намаля-
ват и хората. Тези, които са ос-
танали, разчитат на кмета.

"Знае всяко семейство от
какво има нужда. А сега ще ми
дойде някой от града наместник
и го назначават на 4 часа", ко-
ментира Иван Костов, жител на
село Горно Церовене. За пос-
ледните десет години в монтан-
ското село Горно Церовене жи-
телите намалели с близо 200 ду-
ши. "И паднахме към 342 по пос-
тоянен адрес и 115 с настоящ
адрес. Тук ред вече няма за те-

зи неща, идва моментът, когато
човек си заминава, младите са
по градовете, все пак има и мла-
ди хора тук", коментира Йордан
Йорданов, кмет на село Горно
Церовене.

От 2016 година с изменения
в Изборния кодекс е променен
прагът от 150 души в насените
места, на които ще се назнача-
ва служебно кмет.

"В досега действащия избо-
рен кодекс има изискване за
350 жители по постоянен адрес
да бъдат регистрирани. Това оз-
начава, че се чака указ на пре-

зидента, в който ще бъде регла-
ментирано кога ще бъдат нас-
рочени изборите, каква уседна-
лост ще се търси, всичко е в
ръцете на законодателя и дали
ще се измени този Изборен ко-
декс", заяви Красимир Иванов
от община Монтана.

Само в община Монтана в 2/
3 от селата няма да избират кмет
на кметство, а ще се назнача-
ват служебно. В останалите, ко-
ито са едва 8, ще имат право
на избор. Но в Горно Церовене
няма да имат този шанс. А във
видинската община Макреш ня-
ма нито едно населено място над
350 души, включително и общин-
ското село.ç

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ Ñîöèàëèñò:
Ìàíòðàòà, ÷å
äúðæàâàòà å ëîø
ñòîïàíèí, äîâåäå
äî ðàçðóõà

Христо Проданов
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Âîéâîäèòå íà Êàðàêà÷àíîâ íàïèñàõà
àáñóðäåí çàêîí çà ï÷åëîîïðàøâàíåòî
Áðàíøúò êàòåãîðè÷åí, ÷å ïðåäëîæåíèÿò
îò ÂÌÐÎ ïðîåêò å ãîëÿìà êàøà, îïàñåí å
çà ï÷åëàðñòâîòî è ï÷åëàðèòå

По собствена инициати-
ва ВМРО, която е част от
управлението, подготви
законопроект за пчеларст-
во. Браншът с изненада
научи за него. Едва преди
дни от ВМРО запознаха
някои пчеларски организа-
ции с творчеството си,
като им изпратиха зако-
нопроекта. Първата реак-
ция на пчеларите бе, че
документът е голяма каша.
Той обаче е и опасен за
пчеларството и пчеларите,
информира АгроПловдив.

Законопроектът проме-
ня брутално една от най-
важните придобивки в
действащия Закон за
пчеларство - значителното
участие на пчеларите при

създаване на нормативи и
правила в работата им.
Тези функции в новия
документ на ВМРО отиват
в ръцете на несъществува-
щата, но предвидена в
проекта, специализирана
дирекция по пчеларство
към Министерството на
земеделието, храните и
горите (МЗХГ). Дейностите
на тази дирекция са
изредени в 29 алинеи на
чл. 6, като сред тях е и
абсурдната задача да
организира и координира
дейността по пчелоопраш-
ването.

В сега действащия
закон с функциите на
бъдещата дирекция е
натоварен Националният

браншови пчеларски съюз.
Впрочем този съюз не
съществува, но точно сега
многобройните пчеларски
организации правят неимо-
верни усилия да уеднаквят
вижданията си за бъдеще-
то на бранша. След леги-
тимно проведени избори в
началото на тази година
за излъчване на предста-
вители за участие в бъде-
щия Експертно-консултати-

При сегашната система
на подпомагане на земе-
делието в страната фали-
ралите пиперопроизводите-
ли ще бъдат заменени от
стопани, които са твърде
далеч от занаята, но "за-
ради субсидиите ще търсят
високодобивни сортове,
чийто огромен недостатък
е, че са само вода и люс-
пи и от тях не стават доб-
ри консерви като от тра-
диционните български ка-
пии." Това прогнозира пред
Синор.БГ Георги Василев от
Асоциация "Български пи-
пер", според когото до 20
години страната ни едва ли
ще си възвърне позициите
в зеленчукопроизводство-
то, тъй като малкият биз-
нес тотално е изхвърлен от
професията.

За пример той даде
срива в зеленчукопроиз-
водството през последни-
те години, най-вече през
2018-а, когато заради теж-
ките метеорологични усло-
вия 30 на сто от пипероп-
роизводителите в страна-
та фалираха. Пазарът оба-
че не търпи празно място

30% îò ïèïåðîïðîèçâîäèòåëèòå ôàëèðàõà ìèíàëîòî ëÿòî

и през 2019 година инте-
ресът към пипера ще се за-
сили, още повече че бран-
шът постигна постоянен
бюджет от 6,5 млн. лева
по обвързаната подкрепа.

"Новите в бранша оба-
че ще купуват чушки, ко-
ито дават между 4,5 и 6,5
тона от декар вместо бъл-
гарските капии, чието ка-
чество е несравнимо по-
високо, но максималните
добиви от тях са между
1,5 и 2 тона", посочи ек-
спертът.

Според Василев големи-
ят проблем е в пълния от-
каз от подкрепа на малкия
и среден бизнес. "В Турция
и Македония пиперопроиз-
водството се стимулира ка-
то поминък на хората от се-
лата и ако там в едно село
има 100 къщи, то в поло-
вината от тях се отглежда
пипер върху малки площи
от половин, един или два
декара, което крепи произ-
водството", посочва Васи-
лев. В същото време в Бъл-
гария работната ръка отдав-
на се разпиля да търси ра-
бота в чужбина, затова днес

ластта на плодовете и зе-
ленчуците, които са има-
ли среща в министерство-
то на земеделието и хра-
ните по повод предстоя-
щи нотификации за ново
финансиране.

"Предлагат от тази го-
дина да се отпускат помо-
щи за производство на до-
мати за преработвателни-
те предприятия, но ако те-
зи схеми копират досегаш-
ните с картофите, едва ли
ще има ефект и от това
подпомагане. Още през
миналата година браншо-
вите организации от сек-
тора предложихме 8 мер-
ки срещу това безогледно
източване на средства, но
администрацията се оказа
напълно глуха към нашите
идеи", посочи Георги Ва-
силев.

Попитан дали тази го-
дина очаква увеличение в
производството на основ-
ните зеленчуци, Василев
обясни, че при пипера ве-
роятно площите ще се за-
вишат, тъй като през ми-
налата година от 26-те хи-
ляди декара бяха получени

се насърчава само едрият
бизнес, само че при него
не се държи на качество, а
на количество.

И докато министерство-
то подкрепя основно едрия
бизнес, на практика той
слага прът в колелата на
преработвателните предп-
риятия, които се нуждаят
от качествени чушки, а те
са в основата на традици-
онните български консер-
ви. Като припомни, че до
този момент 240-те кон-
сервни предприятия в стра-
ната са направили инвес-
тиции за 2 милиарда лева,
Василев попита защо не се
прави нищо за осигурява-
не на качествена суровина
за тези мощности. Вместо
това се измислят схеми за
подкрепа на картофи, при
които само за 2018 годи-
на е замислено източване
на около 11 милиона лева
по обвързаната подкрепа,
допълни експертът.

Проблемите с неадек-
ватната подкрепа са били
обсъждани за пореден път
на 11 януари т. г. от бран-
шовите организации в об-

През седмицата няма го-
леми промени в цените на
основните зърнени култури
по световните борсови па-
зари. След известни коле-
бания надолу в Чикаго це-
ната на пшеницата сега
се повиши с 1 долар до 225
щ. д./тон, а във Франция
спадна с 1 долар до 208 щ.
д./тон. В Украйна и Русия
котировките се повишиха
съответно до 239 щ. д./тон
и 249 щ. д./тон.

вен съвет по пчеларство
към МЗХГ, пчеларите
дадоха знак, че е възмож-
но да се обединят в името
на оцеляването си. Автори-
те на законопроекта обаче
отхвърлят тази възмож-
ност и прехвърлят браншо-
вите решения в ръцете на
администрацията.

 В чл. 17 авторите на
законопроекта са вписали
нови текстове относно

Àãðîòúðãîâèÿòà íà ñòîêîâàòà áîðñà ïîòðúãâà íà áàâíè îáîðîòè
са търговците започват го-
дината на по-бавни оборо-
ти. Хлебната пшеница се
търсеше от 340 до 360 лв./
т, продавачите оферираха
370-390 лв./тон. Появиха се
котировки за фуражна пше-
ница съответно "купува" от
320-340 и "продава" на 350
лв./т. Царевицата също по-
каза само оферти "купува"
за доставка февруари - 250
лв./тон, за незабавна дос-
тавка цената варира от 260-

При царевицата (цени
FOB) имаме повишение в
САЩ до 170 щ. д./тон, Ук-
райна - плюс 7 долара до

178 щ. д./т, Франция е с
плюс 2 евро до 178 евро/
тон. Рапицата в Европейс-
кия съюз (Еuronext) отново
леко се повиши с 1 евро и
се котираше на 368.50 ев-
ро/тон, а ечемикът във
Франция и Германия запа-
зи нивата си от миналата
седмица съответно за
Франция 206 и 199,50 евро/
тон.

У нас в подкръг "Зърно"
на Софийската стокова бор-

екосистемната услуга
опрашване. В ал. 5 е
определено, че цената на
екосистемната услуга
опрашване за период от
20 календарни дни не
може да бъде по-малка от
5% от минималната работ-
на заплата за страната за
всяко едно пчелно семей-
ство, тоест за 2019 г. не
по-малко от 28 лв./семей-
ство.

Новост, която е вписа-
на в чл. 29, ал.4, гласи:
(4) Определя се минимал-
на цена за изкупуването
на естествен пчелен мед
от пчелар производител,
произведен в съответст-
вие с чл. 22 и чл. 24.
Цената на изкупуване на
един килограм пчелен
мед, не може да бъде по-
малка от един процент от
определената действаща
минимална работна запла-
та за страната. ç

Â Àãðîìèíèñòåðñòâîòî âå÷å òðóäíî ùå âèäèòå àãðîíîì ñ ïîâå÷å îò 5-ãîäèøåí
ñòàæ â ïðîôåñèÿòà, êàçâà Ãåîðãè Âàñèëåâ îò Àñîöèàöèÿ „Áúëãàðñêè ïèïåð“

едва 20 хил. т чушки, за-
това и изкупните цени ско-
чиха до 2 лева за килог-
рам от полето.

Възможно е площите с
пипер тази година да стиг-
нат и 40 хиляди декара, но
този занаят е труден, изис-
ква страшно много ръчен
труд и ако с него се захва-
нат производители на зър-
но, ще имат нужда от много
добри агрономи, за да пос-
тигнат високи резултати, ка-
тегоричен е експертът.

"Изумен съм от стихий-
ността, до която ни дове-
доха европейските субси-
дии. Както зърнопроизво-
дителите остро критикуват
инвестициите в лавандула,

270 лв./т при търсенето до
300 лв./тон при предлага-
нето. Всички цени са без
ДДС. ç

предизвикали маса проб-
леми в Добруджа, така и
догодина ние ще критику-
ваме същите тези лаванду-
ладжии, които заради пре-
насищането на пазара ще
фалират и вероятно ще се
насочат към пипера", прог-
нозира Василев. И заклю-
чи, че именно заради тези
липси на политики българ-
ското земеделие трудно би
излязло от омагьосания
кръг на безалтернативност-
та, в която го държат чи-
новниците. Неслучайно в
Министерството на земеде-
лието вече трудно ще ви-
дите агроном с повече от
5-годишен стаж в профе-
сията. ç



ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 21.01.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5

Ñ 550 ìëí. åâðî ñå ñðèíàõà ïðåêèòå
èíâåñòèöèè çà ãîäèíà

Направените в Бълга-
рия преки чуждестранни
инвестиции за периода
януари - ноември на
миналата година са нама-
лели с 549,7 млн. евро
(40,9%) на годишна база,
показват предварителните
данни на Българската
народна банка (БНБ). Към
30 ноември 2018 г. вложе-
нията достигат 795,4 млн.
евро, докато в края на
ноември 2017 г. бяха 1,345
млрд. евро. Нетният поток
на преките инвестиции в
страната през ноември
2018 г. е отрицателен - 21,9
млн. евро, при 274,1 млн.
евро за ноември 2017 г.

Дяловият капитал
(преведени/изтеглени
парични и апортни вноски
на нерезиденти в/от
капитала и резервите на
български дружества,
както и постъпления/
плащания по сделки с
недвижими имоти в стра-
ната) е на минус с 5,7 млн.
евро за периода от януари

Създаването на орган в
България, който да се за-
нимава с предотвратяване
на последиците от евенту-
ален "твърд" Brexit, е напъл-
но ненужно. Това мнение
изрази Григор Сарийски,
икономист, в предаването
"Светът е бизнес" с водещ
Ивайло Лаков. "В крайна
сметка експозицията на
България към Великобрита-
ния е нищожна. Делът на
износа ни към Кралството
е под 2%, а и не е краен
продукт".

Сарийски отбеляза, че
един от сериозните проб-
леми при т. нар. твърд
Brexit ще е неясният статут
на българските студенти и
работници в кралството.
По думите му Великобри-
тания не би желала да за-
губи тези служители, като
е малко вероятно и бълга-
рите да поискат да се вър-
нат у дома. "Виждаме наг-
ласите на домакинствата в
последните анкети на На-
ционалния статистически
институт, според които те
очакват нивото на безра-
ботица да започне да се
повишава, независимо че
в момента то е рекордно
ниско", посочи още той.

Ïîñëåäèöèòå çà
Áúëãàðèÿ îò Brexit
áåç ñäåëêà ùå ñà
íåçíà÷èòåëíè

Ñïàäúò íà âëîæåíèÿòà îò ÿíóàðè äî
íîåìâðè  2018 ã. å ñ 40,9%, îò÷åòå ÁÍÁ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
8300 Средец, обл. Бургас пл."България" 8,

кмет: 05551/6990 централа: 05551/6996 факс: 05551/7725
e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg

Община Средец, гр. Средец, област Бургас, на основание Заповед №263 от 18.01.2019 г.
на Кмета на община Средец, обявява търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 15816.17.10 по КККР на с. Голямо Буково с площ 9156 кв. м, нтп - изоставена
орна земя, осма категория, с номер по предходен план №017010 в м. "Площа", при съседи:
15816.88.9, 15816.17.9, 15816.17.770, с начална тръжна цена 2289,00 лева и депозит за
участие 228,90 лева.

Търгът ще се проведе на 01.02.2019 г. от 10,10 ч. в зала № 202, ет. 2 в сградата на
община Средец.

Цената на тръжната документация е в размер на 36,00 лв. с ДДС, внесена до 16:00 ч. на
31.01.2019 г. Документи за участие в търга се входират в деловодството на община Средец
до 16:00 ч. на 31.01.2019 г.

Определените депозити за участие се внасят в касата на Общината или по банкова
сметка на община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до 16,00 ч.
на 31.01.2019 г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторен търг ще се проведе на
08.02.2019 г. от 10,10 часа при същите условия.

За допълнителна информация: www.sredets.bg. тел. 05551/7690.

до ноември. Той е по-
нисък със 182,7 млн. евро
от дяловия капитал за
единайсетте месеца на
януари - ноември 2017 г.,
който е положителен в
размер на 177 млн. евро.

В централната банка
пресмятат, че нетните
постъпления от инвестиции
на чуждестранни лица в
недвижими имоти са 7,1
млн. евро, при 18,7 млн.
евро за януари - ноември
2017 г. По страни най-
голям дял в инвестициите
в недвижими имоти имат
Русия (3,4 млн. евро),
Украйна (0,8 млн. евро) и
Германия (0,8 млн. евро).

По предварителни
данни, нетният поток по
подстатия Реинвестиране
на печалба (показваща
дела на чуждестранните
инвеститори в текущата
печалба или загуба на
дружеството на база на
счетоводни данни за
финансовия резултат) е
положителен и възлиза на

192,9 млн. евро, при поло-
жителна стойност от 95,9
млн. евро за януари -
ноември 2017 г.

За единайсет месеца
нетният поток по подстатия
Дългови инструменти
(промяната в нетните
задължения между дружес-
твата с чуждестранно
участие и преките чуждест-
ранни инвеститори по
финансови, облигационни и
търговски кредити) възлиза
на 608,2 млн. евро, при
1,072 млрд. евро за перио-
да януари - ноември 2017 г.

Най-големите нетни

потоци по преки инвести-
ции в страната за периода
от януари до ноември 2018
г. са холандци (767,1 млн.
евро), германци (122 млн.
евро) и белгийци (67,9 млн.
евро).

Преките инвестиции в
чужбина за единайсет
месеца са на плюс с 279,7
млн. евро, при положител-
на стойност от 299,4 млн.
евро за същия период на
2017 г. Само през ноември
те възлизат на 11,8 млн.
евро, при 7,7 млн. евро за
ноември 2017 г., изчисля-
ват в БНБ.ç

Индексът на тържищните
цени (ИТЦ), който отразява
цените на хранителните сто-
ки на едро, се повиши тази
седмица с 1,03 на сто до
1,472 пункта, съобщава Дър-
жавната комисия по стоко-
вите борси и тържищата
(ДКСБТ). От началото на го-
дината ИТЦ се повиши с 1,9
на сто. Базовото ниво на ин-
декса - 1,000, е от 2005 г.

Доматите от внос поев-
тиняват тази седмица с
3,09% до до 1,95 лв. за ки-
лограм, а краставиците от
внос поскъпват с 19,1 на сто
и се търгуват по 2,18 лв за
килограм. Картофите поев-
тиняват с 1,2% и се прода-
ват по 0,84 лв. за килограм
на едро. Морковите поскъп-

С приближаването на го-
дишното издание на Светов-
ния икономически форум в
Давос ново проучване сред
над 800 изпълнителни дирек-
тори на компании показа, че
световните бизнес лидери
гледат на възможността от
рецесия като на основна вън-
шна причина за тревога през
2019 г. Това показват данни
на изследователската група
The Conference Board, спо-
ред които заплахите за све-
товната търговия и полити-
ческата нестабилност заста-
ват съответно на второ и тре-
то място, съобщава CNBC.

Заплахата от надвиснала
рецесия е риск номер едно
в Япония, Китай и Латинска
Америка, но е на трето мяс-
то според изпълнителните
директори в САЩ. Там опас-

È òðåòàòà ñåäìèöà íà 2019-à îòáåëÿçà ïî-âèñîêè öåíè íà õðàíèòå

ват с 12,5 на сто и се търгу-
ват по 0,90 лв. за килограм.
Зелето поскъпва с 20% до
0,90 лв. за килограм.

Ябълките поскъпват със

7,2 на сто до 1,04 лв./кг. Це-
ната на портокалите се по-
качва с 5,8 на сто до 1,27 лв.
за килограм. Мандарините се
търгуват по 1,37 лева за ки-

лограм. Бананите поскъпват
с 1,6% до 1,96 лв. за килог-
рам. Лимоните се продават
по 1,77 лв. за килограм.

Кравето сирене поскъп-
ва с 1,0 на сто и се търгува
по 5,90 лв./кг; кашкавалът,
тип "Витоша", се купува по
10,04 лв./кг, а олиото се ку-
пува по 1,91 лв. за литър.
Каймата се търгува по 4,67
лв. за килограм. Пакетче кра-
ве масло от 125 г струва 2,35
лв. Пилешкото замразено
месо поскъпва с 0,5 на сто
и се продава по 3,84 лв. за
килограм на едро в края на
седмицата. Захарта се тър-
гува по 1,13 лв./кг, а браш-
ното тип "500" се продава по
0,87 лв. Яйцата се продават
по 0,20 лева за брой.ç

Ðåöåñèÿòà ùå å íàé-ãîëåìèÿò âúíøåí ðèñê ñïîðåä áèçíåñà

ността за киберсигурността
е източник на най-много при-
теснения, а новите конкурен-
ти са на второ място. Тър-
говските бариери между
САЩ и Китай предизвикаха
опасения за пълномащабна
търговска война, която би
могла да предизвика сери-
озни затруднения за иконо-
миките по света. Въпреки то-
ва сред бизнес лидерите в

Китай търговските притесне-
ния се нареждат на второ
място, а в САЩ са на чет-
върто.

Много по-ясна е картина-
та по отношение на вътреш-
ните рискове, където изпъл-
нителните директори от всич-
ки региони по света посоч-

ват привличането и задър-
жането на квалифицирани
кадри като основна тревога.
Налице е консенсус сред
бизнес лидерите, че новите
технологии също биха могли
да предизвикат промени в
съществуващите бизнес мо-
дели и пазари.ç

Сарийски изтъкна, че
едно от най-съществените
отражения от евентуален
"твърд" Brexit ще бъде това
върху финансовия сектор
в кралството и в цяла Ев-
ропа. "Финансовият сектор
е това, от което Великоб-
ритания печели с членст-
вото си в Европейския съ-
юз. Всеки голям, крупен
инвеститор, който иска да
направи по-сериозно начи-
нание, отива в Кралство-
то, където може да ползва
абсолютно всякакви фи-
нансови услуги", посочи
той.

По думите му премест-
ването на инвестиционни-
те банки в различни лока-
ции означава ангажиране
на нови хора, преструкту-
риране и други съпътства-
щи дейности - един много
тромав и муден процес,
който "ще струва много па-
ри, а ефектът му ще бъде
неясен".ç
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"В последните дни има-
ше случаи на криминални
прояви, които отново пос-
тавиха на древен ред въп-
роса за интеграция на ро-
мите. Очевидно е, че пра-
вителството на ГЕРБ и ОП
претърпя провал с Нацио-
налната стратегия за ин-
теграция на ромите". Това
заяви лидерът на БСП Кор-
нелия Нинова пред меди-
ите в парламента. Тя обяс-
ни, че много документи са
били приети, много пари
са се налели в тази систе-
ма, но очевидно резултат
няма.

"Време е за конкретни
решения и ние прилагаме
такива", заяви председате-
лят на БСП. На първо мяс-
то тя посочи, че законът в
България е еднакво задъл-
жителен за всички българ-
ски граждани независимо
от пол, раса, убеждения  и
той трябва да се прилага
в пълна сила еднакво за
всички.  Тя смята, че ако
искаме дългосрочно да ре-
шим този проблем, има ня-
колко действия , които
трябва да предприемем,
като особено важно е об-
разоването на ромските
деца и на ромите. "Начи-
нът, по който подхожда
ГЕРБ-  децата да се водят
принудително на училище,
очевидно не работи - те
отиват и след 2 седмици
напускат отново.  Това е
борба с последствията.
Ние искаме да се занима-
ваме с причината за това

ÁÑÏ: Äà ñå ñïðàò âñè÷êè ñîöèàëíè ïëàùàíèÿ
íà ñåìåéñòâà, ÷èèòî äåöà íå õîäÿò íà
ó÷èëèùå
Ïðàâèòåëñòâîòî
ñå ïðîâàëè ñ
íàöèîíàëíàòà
ñòðàòåãèÿ çà
èíòåãðàöèÿ íà
ðîìèòå.
Âðåìå å çà
êîíêðåòíè ìåðêè,
êàòåãîðè÷íè ñà
îò ëåâèöàòà

През последните седмици станах-
ме свидетели на много проблеми
около пациенти  с редки заболява-
ния,  на един от които дори беше
отказано лечение  извън територи-
ята на страната. Какво е вашето
виждане за стратегията за лечение
на редките заболявания в България,
взаимодействието с НЗОК и  ефек-
тивността на това взаимодействие?
Този въпрос отправи народният
представител от левицата проф. Ге-

състояние на образовател-
ната система", заяви тя и
допълни, че БСП предлага
да отпадне принципът па-
рите следват ученика и да
се преразгледа политика-
та на делегираните бюдже-
ти. Според нея заради та-
зи политика директорите
на училища са принудени
да водят по списък на учи-
лище деца, които не ходят,
за да могат да си спасят
училищата.
Корнелия Нинова обяс-

ни, че сегашната полити-
ка на социални и семейни
помощи за деца стимули-
ра всички тези процеси -
със сега действащия закон
се спират детските помо-
щи, ако дете не ходи на
училище. "Предлагаме да
се разшири тази мярка и
да се спират всички соци-
ални помощи на семейст-
ва, чиито деца не  ходят
на училище до 16-годишна
възраст", заяви Нинова. Тя
обясни, че тези социални
помощи са няколко вида -
месечни ,  еднократни ,
енергийни, за безплатен
транспорт, помощи за на-
еми.  Лидерът на БСП

обясни, че левицата иска
поправка в Закона за со-
циално подпомагане и те-
зи помощи да бъдат спи-
рани.
Като трета мярка Корне-

лия Нинова посочи в На-
казателния кодекс да се
засилят наказанията за ли-
ца, които живеят на съп-
ружески начала с малолет-
ни, непълнолетни - прак-
тиката деца да раждат де-
ца трябва да спре. "В чл.
151 от НК в някои от тези
случаи се допуска общес-
твено порицание, глоба.
Това не е достатъчно на-
казание както за лица, ко-
ито живеят на съпружес-
ки начала с непълнолетни
и малолетни, така и за ро-
дителите на тези деца, ко-
ито го позволяват", кате-
горична бе тя. Нинова смя-
та, че е време за решение
и конкретни действия - без
излишни емоции, без на-
тягане на напрежение, ко-
ето може да прерасне в
етнически конфликт и е
опасно за националната
сигурност. "С много разум
и конкретни решения на
проблемите, призоваваме

и другите парламентарни
групи, ние като законода-
тели да си свършим рабо-
тата, а изпълнителната
власт да пристъпи към
прилагането на закона в
цялата му сила", заключи
Корнелия Нинова.

Социалистите искат
законодателни мерки
срещу явлението
"деца раждат деца"

"Реалната борба с явле-
нието "деца раждат деца"
изисква законодателни из-
менения с по-строги санк-
ции", коментира народни-
ят представител от "БСП за
България" Теодора Халаче-
ва след пресконференци-
ята на парламентарната
група за интеграцията на
ромското население.
Миналата година по съ-

щото време тя постави те-
мата на вниманието на ви-
цепремиера по демограф-
ската политика чрез акту-
ален въпрос. "Отговорът,
който получих, не беше
удовлетворителен, от глед-
на точка на ефикасност на
прилаганите мерки. Тогава

казах, че не са достатъч-
ни превенцията и провер-
ките от органите на реда.
Затова и днес отново го-
ворим за същото", каза Ха-
лачева.
Тя посочи, че в послед-

ните години се установя-
ва трайна тенденция - над
три хиляди малолетни и не-
пълнолетни момичета да
раждат. "Ранното майчин-
ство е рисково. Първо е
фактор за социална изо-
лация на младата майка.
Второ , непълнолетните
майки не са личностно из-
градени. Трето, това е
предпоставка за злоупот-
реби с тяхната незрялост",
анализира пловдивска де-
путатка. Тя смята, че проб-
лемът налага комплексно
ангажиране на всички ин-
ституции - от Народното
събрание, през образова-
телната система до соци-
алните служби и органите
на реда. Парламентарна-
та група на "БСП за Бъл-
гария" ще внесе предложе-
ние за по-строги санкции
на лица, които живеят на
съпружески начала с ма-
лолетни.

Ïðîô. Ãåîðãè Ìèõàéëîâ: Äúðæàâàòà íè íÿìà âèçèÿ ïî ïðîáëåìà ñ ðåäêèòå çàáîëÿâàíèÿ
орги Михайлов към министъра на
здравеопазването. Според него тем-
повете, с които се развива списъ-
кът на болните и на заболяванията,
който след това се обсъжда за пъл-
но или частично реимбурсиране, са
незадоволителни. "Длъжен съм да
ви заявя, като специалист, че бро-
ят на редките заболявания в света
е около 7000, така че числото 135
или 138 далеч не изчерпва нито спи-
съка, нито проблема", заяви той.

"Създаването на Комисията по ред-
ки болести трябваше да реши проб-
лема, държавата да изработи стра-
тегия на кои заболявания да запла-
ща частично или напълно лечение-
то. Липсата на решение на този
проблем създаде т. нар. медицинс-
ка емиграция", заяви той.
Според проф. Михайлов прехвър-

лянето на цялата отговорност за
лечението на тези пациенти върху
НЗОК е дълбоко неправилно. По

думите му НЗОК е финансов ор-
ган, който след оценка на минис-
терството  извършва плащане по
определени направления на кли-
ничната медицина. "Тя обаче е об-
ласт, която е изключително слож-
на и лечението на тези пациенти
изисква сериозна и държавна ви-
зия, а не участие на НЗОК. Само
така разходваните средства ще бъ-
дат целесъобразни", заключи проф.
Михайлов.
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Бивш военен министър
съобщи по телевизията,
че седем от последните
български военни минист-
ри са за покупката на
Ф-16/блок 70.

В същото време, в
социалните мрежи про-
тивниците на сделката с
американците били чети-
ри пъти повече от подд-
ръжниците.

Четири към едно.
Човекът само съобщи

този факт - ако имаше
мъничко от маята на
Плевнелиев, щеше да
развие поредната хибрид-
на глупотевина.

А обяснението е много
просто: негативните
реакции на публиката се
дължат главно, ако не и
единствено, на балетните
подскачания на кабинета
около една предрешена
сделка.

Някой може да възра-
зи, че случващото се в
социалните мрежи е без
значение - ами, защо
тогава "сериозните"
медии/телевизии не могат
да дишат без тях и непре-
къснато се позовават на
вълненията там?

Докато нашите тук се
въртяха като харманджий-
ски коне около Ф-16/70,
Путин предложи на Сър-
бия един милиард и 400
милиона долара за инф-
раструктурата на връзка-
та с "Турски поток".

Ако българските Власт-
ници можеха да купят от
Тръмп Ф-16/70 и в също-
то време да получат
такива пари от Путин,
щяха да чуят ръкопляска-
ния дори от Историята.

Но няма как да се
случи това, знаете защо.

През 1999 година
американците зверски
бомбардираха Сърбия, но

Äîêàòî íàøèòå òóê ñå âúðòÿõà êàòî õàðìàíäæèéñêè êîíå îêîëî
Ô-16/70, Ïóòèí ïðåäëîæè íà Ñúðáèÿ åäèí ìèëèàðä è 400 ìèëèîíà
äîëàðà çà èíôðàñòðóêòóðàòà íà âðúçêàòà ñ "Òóðñêè ïîòîê"

Áàëåòíèòå ïîäñêà÷àíèÿ íà
âëàñòòà è åäíà ïðåäðåøåíà
ñäåëêà

изобщо не я уплашиха - и
това петно в биографията
на Клинтън е доста по-
позорно от петното със
семенната му течност по
роклята на Моника Люин-
ски.

А нашите хвалби все
опират до "живата торпи-
ла" Списаревски - тъй че
естествен е въпросът,
какво ще се промени с
покупката на осем Ф-16/
70.

От кого ще се пазим с
половин ескадрила, още
повече че съседите ни са
въоръжени до зъби.

Ние си слагаме една
келява пломба, толкова.

Покупката е един
ритуал - нищо повече.

Ритуал и на преданост,
обаче напълно излишен -
ами ние сме си винаги
предани, на когото завър-
нем.

Най-ясно изрази
същината на далаверата
Борислав Зюмбюлев ("24
часа"): купуваме, за да ни
разрешат американците
да продаваме оръжие,
поне засега.

Няма никакъв смисъл
да продължавате театро-
то: слагайте подписите

под договора за Ф-16/70
и забравете.

И дори не питайте,
кога ще ги доставят.

Когато - тогава.
Това каза и представи-

телят на "Локхийд Мар-
тин" по Канал-3.

Той беше напълно
сигурен, че Ф-16/70 е
най-добрият самолет.

Но никак не беше
сигурен кога ще получим
нашата порция.

Репортерката Милора-
дова направи добро
интервю и поне три пъти
го попита - и получи само
широки усмивки.

Възможно е с най-
много пасиви от сделката
с Ф-16/70 да излезе
Цветанов като главния
клисар на покупката.

Той може би вече ще
се е пенсионирал, когато
от "Локхийд Мартин" ще
продължават да се усмих-
ват широко.

Все пак Цветанов ще
си остане като най-
усърдния им търговски
агент - макар че те отдав-
на ще са го забравили.

Колкото помнят ония,
които ни навряха в Ирак
и Афганистан.

Между другото, някой
от тях присъстваше ли,
когато тия дни отбелязаха
15 години от атентата в
Кербала?

Ако не са - направете
нов помен и насила ги
заведете при гробовете
на убитите наши момчета.

Най-големи пасиви на
Цветанов му носи борич-
кането с Радев.

Сякаш се жертва, за
да вдига рейтинга на
президента.

Дори вече злоупотре-
бява със стари вестни-
карски публикации.

Преди няколко дни
Цветанов "вдигнал летва-
та" пред актива на ГЕРБ и
ги задължил да спечелят
поне 160 общини на
предстоящите избори.

Интересно: как ще
стане това? С какви
средства? По какъв
начин? Защо е толкова
сигурен?

В агитацията си хората
му ще включат ли и
последните данни от
Националния статистичес-
ки институт за явната и
скрита бедност у нас?

Цв. казал и още нещо:
"Никога повече стени!"

Сега пък започва да
се заяжда с президента
Тръмп.

Онзи ще прави стена с
Мексико - напълно осно-
вателно.

Нашият ще събаря
стени.

Това означава ли, че
ще събори и стената
между Българи и Цигани?

Впрочем защо Цвета-
нов никога думица не
обелва за Циганското
Надигане?

Никога повече стени -
рекъл Цв.

Това ли е причината,
България да не се въз-
ползва от натиска на
Европейската комисия
срещу "Газпром" и да не
предоговори цените на
газа - за разлика от
други европейски държа-
ви.

Обаче Путин дава един
милиард и 400 милиона
на Сърбия.

На нашите политици
със сигурност им се
завива свят от собствена-
та им политика.

Кеворк КЕВОРКЯН

От личния сайт на
автора, заглавието

е на ЗЕМЯ
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Позицията на България
към Македония трябва да
бъде категорична и
твърда. Това каза вицеп-
резидентът Илияна Йото-
ва в предаването "Седми-
цата" по "Дарик радио".
По думите й относно

становището на прези-
дента Румен Радев, че
Северна Македония е
против интересите на
България и българските
управляващи е трябвало
да се включат в прегово-
рите заедно с Гърция и
да не бъде допускано
така да се казва, защото
в него се включва и
българска територия, тя
заяви, че споделя негови-
те опасения за рискове в
тази посока. Според нея
споразумението трябва
да има колкото се може
по-скоро анекс, в който
да се определят решени-
ята и постановките по
определени спорни
въпроси, за да няма
съмнения за териториал-
ните претенции и населе-
нието на хората.

"Никак не е трудно
точно сега, в този мо-
мент, анексът да бъде
подписан, още повече че
има вече и решение на
парламента в Македония.
Както виждате, дори и
гръцкият премиер Алек-
сис Ципрас оцеля по
тази тема, дори и само с
един глас, за това среда-
та е благоприятна сега
да се направи такъв
документ. Моите уваже-
ния към хората, които
работят в тази комисия,
със своите македонски
колеги по изясняването
на спорните исторически
моменти, но аз до този
момент не съм разбрала
да има някакъв конкре-
тен резултат", подчерта
Йотова, като допълни, че
според нея много затво-
рено работи тази коми-
сия и за това не очаква
резултатите да бъдат
сериозни.

"Не могат да се предя-
вяват каквито и да било
претенции в определени
рискови посоки. Точно
това е смисълът на този
анекс - политическото
решение. Аз смятам, че
точно в този момент,
позициите, които има
Македония, и пътят, който
трябва да извърви към
евроструктурите или
НАТО, е благоприятна
среда, в която може да
се говори по този въп-
рос", каза вицепрезиден-
тът, като подчерта, че

Èëèÿíà Éîòîâà: Ïîçèöèÿòà íà Áúëãàðèÿ êúì
Ìàêåäîíèÿ òðÿáâà äà áúäå äîñòàòú÷íî
êàòåãîðè÷íà è òâúðäà
Ïîëèòèêàòà íà ñòðîãèòå èêîíîìèè è ðåñòðèêöèè äîâåäå äî ñðèâ íà
äîâåðèåòî êúì åâðîïåéñêèòå èíñòèòóöèè, ñìÿòà âèöåïðåçèäåíòúò

позицията на България
трябва да бъде достатъч-
но категорична и твърда,
въпреки че в момента
според нея не е такава.

"Някак си затихна тази
тема и е добре, че праз-
нуваме заедно общи
празници, но не е добре,
че на другия ден отново
се присвояват историчес-
ки събития, както наме-
рят за добре. Именно за
това казвам, че е по-
добре да има документ и
когато стане дума за
дискусия или се поставят
под съмнения факти или
има претенции, това ще
е доказателството, което
Македония ще е подписа-
ла", посочи Йотова.

"Няма да коментирам
президента и избора на
самолет, защото

виждам как все
повече хора в послед-
ните дни започнаха
да разбират от само-
лети и особено от
изтребители.
Не искам да бъда в

това мнозинство. Това,
което ме интересува, е
сделката да бъде изклю-
чително прозрачна.
Парламентът даде мандат
за преговори и от тук
нататък, те трябва да
бъдат пред всички нас,
за да се вижда какви
ангажименти се поемат",
подчерта също тя.
Проблемите с българс-

кото гражданство могат
да се избегнат, ако не се
изискват документи за
произход, защото това
всъщност е кутията на
Пандора, смята вицепре-

зидентът.
"Българското законода-

телство е изключително
либерално, не познавам
друго законодателство,
поне не и в Европа,
което да създава толкова
много възможности и да
липсва какъвто и да било
контрол от страна на
България. Прословутата
Агенция на българите в
чужбина не съществува в
Закона за българите в
чужбина. Там са записа-
ни от няколко години
ясно и категорично
механизмите за действие
на Национален съвет за
българите в чужбина, с
участие на нашите съна-
родници зад граница, но
това не е станало", заяви
вицепрезидентът, като
подчерта, че не е убеде-
на дали само със създа-
ването на министерство
за българите в чужбина и
превръщането на агенци-
ята в министерство ще
се решат проблемите по
този въпрос.

"Страхувам се само да
не създадем една нова
администрация, която да
бъде с много малък
коефициент на полезност.
За мен по-важно е

да накараме предста-
вители на нашите
общности навън да
участват в реалната
политика в България,

заяви още тя, като под-
черта, че подкрепя идея-
та за национален съвет.

"Няма нищо лошо и
вицепрезидентът да се
срещне с този, който
иска да има българско

гражданство, защото при
мен всичко идва само
документално и аз нямам
възможност дори за
контрол на тези докумен-
ти. Всичко, което идва от
Съвета по правосъдие,
трябва да се взима едно
към едно", допълни още
тя, като подчерта, че
хората, които искат да
получат българско граж-
данство, трябва да имат
норми на уседналост, да
знаят езика и химна на
България.
По думите й относно

средствата, изразходва-
ни за празника на Плов-
див за европейска столи-
ца на културата, няма
представа как са израз-
ходвани, но е разочаро-
вана.

"Европейската комисия
има един сериозен
финансов ангажимент
към тези столици, когато
те се изберат, но от тук
нататък ще трябват
проверки на тези средст-
ва. Аз умишлено бях долу
сред хората и слушах,
това, което говореха. Те
са разочаровани. Аз не
разбрах замисъла на
това, което видях", под-
черта вицепрезидентът
Илияна Йотова.

Евросигурността и
миграцията са най-
големият провал на
досегашния мандат
на европейските
институции,
заяви още Илияна Йото-
ва. По думите й относно
предстоящите евроизбо-
ри, най-вероятно няма да
има дебат, но най-голяма-

та тема ще бъде за
евросигурността и мигра-
цията.

"Тези теми са големият
провал на този мандат
на европейските институ-
ции, защото няма никак-
ва политика. Това, което
се опитаха да направят,
беше погрешно и това
беше ясно от самото
начало", подчерта още
тя, като заяви, че единст-
веният коз на европейс-
ките институции е бил, че
ще бъде постигнато
споразумение с Турция
за миграцията, но по
думите й това е само
временно решение и не
може да бъде дългосроч-
на политика.

"Разбира се, сред
темите ще бъдат и теро-
ризъм и социална неси-
гурност, но след 2008
година това е окото на
бурята и пикът на финан-
совата и икономическата
криза в света и в Евро-
па. Ние 10 години живе-
ем под сянката на тази
криза и има определени
икономически показате-
ли, които вървят нагоре,
особено за някои страни.
Така или иначе, Европа
не е дала своя полити-
чески отговор на тази
криза и аз очаквам, че с
гласуването за европейс-
кия парламент част от
този отговор ще се
получи", каза още тя,
като посочи, че ще има
затруднения и за т. нар.
автентични партии, за да
убедят европейските
граждани, че са си свър-
шили работата.
По думите й най-голя-

мата грешка за тези 10
години, която води до
големия срив на довери-
ето в европейските
институции и в партиите
и политическата система
е фактът, че Европа е
заложила само на рест-
риктивни мерки.

"Това са: да направи
бедните още по-бедни и
да направи мизерията
още по-голяма и да
затвърди силата на голе-
мите корпорации, които
дадоха мило и драго, за
да оцелеят в тази криза,
без да мислят за гражда-
ните. И когато не можеш
да намериш нито полити-
ческите, нито икономи-
ческите отговори на
всички тези въпроси и да
предложиш как да се
развиваш от тук нататък,
е добре да си говорим за
хибридни войни", подчер-
та Йотова.
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Желязната маска
сряда, 21,00 ч.

Уличен бой
вторник, 22,00 ч.

Кинти в небето
петък, 22:00 ч.

bTV ACTION

bTV Cinema,

ïåòúê,

21,00 ÷.

ÊÈÍÎ ÍÎÂÀ

47 ðîíèíè

bTV ACTION



ЗЕМЯ 21-27 ЯНУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 21 януари

15.25 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Благоевград/избрано/

15.55 Къщата на думите Барон
Мюнхаузен

16.25 Зайчето Пепи куклена
анимация за деца

16.50 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Храна за ду-
шата" кулинарно преда-
ване

17.15 Натисни F1 образова-
телна поредица за ди-
гитална култура с во-
дещ Крис Захариев

17.30 Знание .БГ образова-
телно предаване /БНТ 2
Пловдив/

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.20 60 минути за култура
информационно преда-
ване за култура /БНТ 2
Благоевград/

19.10 10 000 к р а ч к и
/БНТ 2 Благоевград/

19.20 Рецепта за култура ток-
шоу с Юрий Дачев /п/

20.10 Репетиция предаване за
сценични изкуства и
музикални събития /
БНТ 2 Благоевград/

20.40 В близък план
21.10 Стани богат тв игра /п/
22.00 Новото познание /п/
22.30 На първия ред на исто-

рията: "Доц. Стефан Тъ-
панов с Молерите" до-
кументален филм /БНТ
2 Благоевград/п/

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Тримата концертмайс-
тори концерт от цикъ-
ла "Концертмайсторите"
в рамките на Европей-
ския музикален фести-
вал /п/

00.45 Натисни F1 /п/
01.00 Знание.БГ /БНТ 2 Плов-

див/п/
01.30 60 минути за култура

/БНТ 2 Благоевград/п/
02.30 Репетиция /БНТ 2 Бла-

гоевград/п/
03.00 Младите иноватори /п/
03.30 Часът на зрителите /п/
04.00 Каменното съкровище

от Мездра документален
филм /п/

04.35 Библиотеката /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /л./ -
публицистично преда-
ване

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация

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 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

13.30 Премиера: "Любов от
втори опит" - сериал,
с.2, еп. 11

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.
28

16.00 Премиера :  "Алиса  в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.12

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера :  "Опасни

улици"- сериал, с.12,
еп. 53

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Искрите на
отмъщението" - сериал,
с. 1, еп.83

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.14

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости"- сериал, с.10,
еп.21

01.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал, с.8, еп.9

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Елисавета Ги-
гова, Боряна Каменова,
Даниел  Михайлов  и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура .БГ  културен
слот с водещи Алексан-
дра Гюзелева, Анна Ан-
гелова, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване
за  здравословен  и
съвременен начин на
живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Дързост и красота тв
филм /4068 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият  жребец

анимационен филм
15.15 Сафарито на Скаут тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв

филм /4069 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водещ Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Ататюрк и

България
22.00 1992 тв филм /7 епи-

зод/ (16)
23.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 тв филм /

7 епизод/ (16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 1992 тв филм /7 епи-

зод/п/(16)
03.20 Малки истории /п/
04.20 Викингите 4 тв филм /

7 епизод/п/ (16)

ÁÍÒ 2

05.00 В близък план /п/
05.30 Изкуството на 21 век /

п/
06.00 Къщата на думите Вни-

мавай с чуждите съве-
ти /п/

06.30 Култура.БГ /п/
07.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Храна за ду-
шата" кулинарно преда-
ване /п/

08.00 Каменното съкровище
от Мездра документален
филм

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 История.bg България в
навечерието на Втората
световна война /п/

09.50 Библиотеката /избрано/
10.45 Натисни F1 /п/
11.00 Знание.БГ /БНТ 2 Бла-

гоевград/п/
11.30 Домът на вярата доку-

ментална поредица /БНТ
2 София/п/

12.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

12.30 Култура.БГ
13.30 Часът на зрителите /п/
14.00 Музика, музика... /п/
14.30 Репетиция /БНТ 2 Вар-

на/п/
15.00 Опознай България /из-

брано/

шоу
03.50 "Cool…T" /п./- лайфс-

тайл предаване
04.50 "Опасни улици"- сери-

ал, с.12, еп. 29

bTV Action

06.00 "Аватар: Легенда за Анк"
- анимация

08.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.3

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 2

10.00 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.9

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.2,
еп. 4

12.00 "Легендите на утрешния
ден "  -  сериал ,  с .2 ,
еп.17

13.00 "Фалшиво обвинение" -
драма (Канада, 2009),
режисьор - Дейвид Уин-
клър, актьори - Брук Не-
вин, Кате Джаксън, Кий-
гън Конър Трейси и др.

15.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.4

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 3

17.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.1

18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-
лер" - сериал, с.2, еп.5

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.5,
еп.10

20.00 Екшъв в 8: "Неизвест-
ният" (премиера) - се-
риал, еп.10

21.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

22.00 "Доносник "  -  ек -
шън , драма , трилър (
САЩ, Обединени арабс-
ки емирства, 2013), ре-
жисьор - Рик Роман Уаг,
актьори - Дуейн Джон-
сън, Бари Пепър, Джон
Бернтал, Сюзан Саран-
дън, Майкъл Кенет Уи-
лямс, Надин Веласкес,
Харолд Перинео, Бен-
джамин Брат и др.

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

01.00 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.10

02.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.4

03.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.1

04.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, с.2, еп.5

bTV COMEDY

06.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

10.00 "Без граници" - коме-
дия ,  драма (Русия ,
2015), режисьори - Ре-
зо Гигинеишвили, Карен
Оганесян, Роман Пригу-
нов, актьори - Инна Чу-
рикова, Олег Басилаш-
вили, Александър Адаба-
шиян, Грант Тохатян, На-
талия Вдовина, Анна Чи-
повская, Иван Янковс-
кий, Равшана Куркова,
Александър Пал, Милош
Бикович, Мария Шалае-
ва, Сайора Сафари, Егор
Корешков ,  Анастасия
Стежко, Роман Маякин и
др.

12.00 "Страхотни новини" -
сериал

13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, с.2
18.00 "Страхотни новини" -

сериал
19.00 "Кое е това момиче" -

сериал
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.5
23.00 "Приятели" - сериал, с.

8
00.00 "Без граници" - коме-

дия ,  драма (Русия ,
2015), режисьори - Ре-
зо Гигинеишвили, Карен
Оганесян, Роман Пригу-
нов, актьори - Инна Чу-
рикова, Олег Басилаш-

вили, Александър Адаба-
шиян , Грант Тохатян ,
Наталия Вдовина, Анна
Чиповская, Иван Янков-
ский, Равшана Куркова,
Александър Пал, Милош
Бикович, Мария Шалае-
ва ,  Сайора  Сафари ,
Егор Корешков, Анаста-
сия Стежко, Роман Ма-
якин и др.

02.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

03.00 "Модерно семейство" -
сериал

04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал

08.00 "Агора" -  драма, исто-
рически, приключенс-
ки, романтичен (САЩ,
Испания, 2009), режи-
сьор - Алехандро Аме-
набар, актьори - Оскар
Айзък ,  Рейчъл Уайз ,
Макс Мингела, Рупърт
Евънс, Ошри Коен и др.

10.45 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал, с.8

13.00 "Сърцето на дракона: Си-
лата на огъня" - фентъ-
зи (САЩ, 2017), режи-
сьор - Патрик Сивърен,
актьори - Патрик Стю-
арт,  Том Рис Харис ,
Жасмин-Блис Бел, Там-
зин Мърчънт и др.

15.00 "Нинджа 2: Пътят на от-
мъщението "  -   ек -
шън,криминален,трилър
(Тайланд, САЩ, 2013),
режисьор - Исак Фло-
рентин, актьори - Скот
Адкинс, Кейн Косиги,
Мика Хиджи и др.

17.00 "Непоносима  жесто -
кост" - комедия, кри-
минален , романтичен
(САЩ, 2003), режисьо-
ри - Джоел Коен, Итън
Коен, актьори - Джолдж
Клуни ,  Катрин Зита-
Джоунс, Били Боб Тор-
тън, Джефри Ръш и др.

19.15 "Полупрофесионалисти"
-  к ом е д и я ,  с п о р т е н
(САЩ, 2008), режисьор
- Кент Алтерман, актьо-
ри - Уил Фарел, Уди Ха-
рълсън ,  Андрю Дей -
ли ,  Джейсън Съдей -
кис, Ед Хелмс,  Дейвид
Кохнър, Маура Тиерни,
Анди Рихтер и др.

21.00 Премиера: "478" - дра-
ма, трилър (САЩ, Вели-
кобритания, 2016), ре-
жисьор - Елиът Лестър,
актьори - Арнолд Швар-
ценегер, Скуут Макниъ-
ри, Маги Грейс, Мартин
Донован, Мариана Кла-
вено, Хана Уер, Глен
Моршуер, Лари Съли-
ван и др.

23.00 "Тръмбо" - драма, биог-
рафичен (САЩ, 2015),
режисьор - Джей Ро-
уч ,актьори -  Брайън
Кранстън, Майкъл Щул-
бърг, Дейвид Малдона-
до , Джон Гец ,  Даян
Лейн, Хелън Мирън и
др.

01.30 "Дронове убийци" -ек-
шън ,  трилър  (САЩ ,
2016) режисьор - Джак
Перез, актьори - Корин
Немек, Уитни Мур, На-
тин Бътлър и др.

03.15 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал
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05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 2 сезон /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, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

17.55 "Теглене на Лото 5
от 35 - "Златната топ-

ка"
18.00 "Семейни войни" - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA -

централна емисия
20.00 "Черешката на тортата"

- ТВ шоу, нов сезон
21.00 "Шеф под прикритие" -

риалити, нов сезон
22.00 "София - Ден и Нощ"

(премиера) - риалити
сериал

23.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериен филм,
10 сезон

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето"

(премиера) - сериен
филм

01.00 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 "Докоснати от слънце-
то" - сериен филм

03.00 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.30 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10, 2 епи-
зода /п/

06.30 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

07.30 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 4 /п/

08.45 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1 /п/

10.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 15
/п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6 /п/

12.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 4

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

14.50 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 15

15.50 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10

16.20 "Като рицарите" - прик-
люченски екшън с уч.
на Хийт Леджър, Руфъс
Сюъл, Шанин Сосамон,
Пол  Бетани ,  Лора
Фрейзър, Джеймс Пю-
ърфой, Марк Ади, Алън
Тудик и др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6

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

21.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1

22.00 "Снайперисти: Обсег на
стрелба" - екшън с уч.
на Кол Хаузър, Джош
Кели , Даниел Савре ,
Джейсън Уонг, Джеси
Гарсия , Стивън Ланг,
Есай Моралес, Велис-
лав  Петров ,  Ралица
Паскалева и др.

00.10 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 3 /п/

01.10 Еротичен телепазар
03.15 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

06.00 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до  тяло "  -  сериен
филм, сезон 4 /п/

09.30 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

13.30 "Север Юг" - сериен
филм /п/

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до  тяло "  -  сериен
филм, сезон 4

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани "
(премиера) - сериен
филм

18.00 "Госпожа Фазилет и
нейните дъщери" - се-
риал /п/

19.00 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2

20.00 "Слънце и Луна" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Север Юг" - сериен

филм
22.30 "Госпожа Фазилет и

нейните дъщери" (пре-
миера) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода /
п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.10 "В кадър"
06.45 "Убийства в Мидсъмър"

- сериен филм, сезон
12

08.50 "Рецепта за любов" -
романтична комедия с
уч. Даниел Панабейкър,
Шон Робъртс, Паскал
Хатън и др. /п/

11.00 "Пинокио "  -  семеен
филм с уч. на Боб Хос-
кинс, Томас Сангстър,
Маргерита Бай, Виолан-
те Плачидо, Алесандро
Гасман, Роби Кай, Лу-
чиана Литицето и др., I
част /п/

13.00 "Невинна лъжа" - коме-
дия с уч. на Попи Мон-
тгомъри, Адам Кауфман,
Чела Хорсдал, Одри Ва-
силевски и др.

15.00 "Баба е богата" - коме-
дия с уч. на Франк Уей-
ли, Марион Рос, Крис-
тин Елис, Кийт Кара-
дайн, Дейвид Делуис и
др.

16.50 "Белият зъб: Митът за
белия вълк" - приклю-
ченски филм с уч. на
Скот Беърстоу, Алфред
Молина ,  Шармейн
Крейг, Ал Харингтън, Ан-
тъни Руивайвър, Викто-
рия Расимо и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 12

21.00 "Воини на небето и зе-
мята" - приключенски
екшън с уч. на Джиан
Вен, Киичи Накаи, Ван
Ксуеки, Джао Вей, Ха-
си Баген и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 12
/п/

00.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
12 /п/

RTR

05.35 Вести-Москва
06.00 Вести
07.00 "Хуморина"
08.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
10.30 Концерт
12.00 Игрален филм
15.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
16.05 Игрален филм
00.15 "Безсмертнова"
01.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
02.50 Концерт
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15.45 Ски скокове: Световна
купа в Закопане

17.00 Биатлон: Световна купа
в  Руполдинг,  масов
старт, жени

17.30 Биатлон: Световна купа
в  Руполдинг,  масов
старт, мъже

18.00 Снукър: Турнир "Мас-
търс", финал

19.55 Новини
20.00 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, ос-
ми ден

22.00 Ски скокове: Световна
купа в Закопане

23.30 Биатлон: Световна купа
в  Руполдинг,  масов
старт, жени

00.00 Биатлон: Световна купа
в  Руполдинг,  масов
старт, мъже

00.25 Новини
00.30 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, ос-
ми ден

02.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали, директно



ЗЕМЯ 21-27 ЯНУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

/БНТ 2 Благоевград/п/
15.00 Пътешествия докумен-

тална поредица
15.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2

Варна/избрано/
16.00 Къщата на думите Не-

бесният стрелец
16.20 Зайчето Пепи куклена

анимация за деца
16.45 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Новодомци"
кулинарно предаване

17.15 Натисни F1 образова-
телна поредица за ди-
гитална култура с во-
дещ Крис Захариев

17.30 Знание.БГ образовател-
но предаване /БНТ 2
Варна/

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.20 60 минути за култура
информационно преда-
ване за култура /БНТ 2
Русе/

19.10 10 000 крачки
/БНТ 2 Русе/

19.20 Предел на риска игра-
лен филм /САЩ, 2011
г./, режисьор Джей Си
Чандър, в ролите: Дже-
ръми Айрънс , Кевин
Спейси, Пол Бетани и
др.

21.10 Стани богат тв игра /п/
22.00 История.bg 1150

години великоморавска
мисия /п/

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Телма игрален филм /
копродукция, 2017 г./,
режисьор Йоаким Три-
ер, в ролите: Айли Хар-
бо, Кая Уилкинс, Хен-
рик Рафаелсен и др.
(16)

01.20 Знание.БГ /БНТ 2 Вар-
на/п/

01.50 60 минути за култура
/БНТ 2 Русе/п/

02.45 Предел на риска игра-
лен филм /п/

04.30 Библиотеката /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /л./ -
публицистично преда-
ване

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация

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 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

13.30 Премиера: "Любов от
втори опит" - сериал,
с.2, еп. 12

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.
29

16.00 Премиера :  "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.13

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци"- сериал, с.12, еп.
54

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Искрите на
отмъщението" - сериал,
с. 1, еп.84

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.15

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости"- сериал, с.10,
еп.22

01.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал, с.8, еп.10

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

03.50 "Търси се" /п./ - ток-
шоу

04.50 "Опасни улици"- сери-
ал, с.12, еп. 30

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Елисавета Ги-
гова, Боряна Каменова,
Даниел Михайлов и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура .БГ културен
слот с водещи Алексан-
дра Гюзелева, Анна Ан-
гелова, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване
за здравословен и съв-
ременен начин на жи-
вот с водещи Мария
Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Дързост и красота тв
филм /4069 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

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

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Сафарито на Скаут тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв

филм /4070
епизод/

17.00 Бързо, лесно, вкусно
кулинарно предаване с
водещ Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусион-

но предаване с водеща
Добрина Чешмеджиева

22.00 1992 тв филм /8 епи-
зод/(16)

23.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 тв филм /

8 епизод/(16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 1992 тв филм /8 епи-

зод/п/(16)
03.20 История.bg Ататюрк и

България/п/
04.20 Викингите 4 тв филм /

8 епизод/п/ (16)

ÁÍÒ 2

05.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Благоевград/избрано/п/

06.00 Къщата на думите Прик-
люченията на барон
Мюнхаузен

06.30 Култура.БГ /п/
07.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Храна за ду-
шата" /п/

07.55 Пътуване до Исла Негра
документален филм /
БНТ 2 Пловдив/

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 Новото познание /п/
09.15 На първия ред на исто-

рията: "Доц. Стефан Тъ-
панов с Молерите" до-
кументален филм /БНТ
2 Благоевград/п/

09.45 Библиотеката /избрано/
10.45 Натисни F1 /п/
11.00 Знание.БГ /БНТ 2 Плов-

див/п/
11.30 Музика, музика... /п/
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Култура.БГ
13.30 Арт стрийм /БНТ 2

Пловдив/п/
14.00 60 минути за култура

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп. 3

06.00 "Аватар: Легенда за Анк"
- анимация

08.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.4

09.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп. 3

10.00 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.10

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.2,
еп. 5

12.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.1

13.00 "Доносник" - екшън, дра-
ма, трилър ( САЩ, Обе-
динени арабски емирст-
ва, 2013), режисьор -
 Рик Роман Уаг, актьори
- Дуейн Джонсън, Бари
Пепър, Джон Бернтал,
Сюзан Сарандън, Майкъл
Кенет Уилямс, Надин Ве-
ласкес, Харолд Перинео,
Бенджамин Брат и др.

15.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.5

16.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп. 4

17.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.2

18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-
лер" - сериал, с.2, еп.6

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.5,
еп.11

20.00 Екшъв в 8: "Неизвестни-
ят" (премиера) - сериал,
еп.11

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

22.00 "Уличен бой" - екшън
(САЩ, 2009), режисьор -
 Дито Монтиел, актьори
- Чанинг Тейтъм, Луис
Гузмън, Терънс Хау-
ърд, Брайън Уайт, Флако
Навая, Майкъл Ривера и
др.

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

01.00 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.11

02.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.5

03.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.2

04.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, с.2, еп.6

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Домашен арест" - сери-
ал

10.00 "Смотаняци 2" - комедия,
(САЩ, 1993 г.), режисьор
- Джим Ейбрахамс, ак-
тьори - Чарли Шийн ,
Лойд Бриджис, Валериа
Голино, Ричард Крина,
Бренда Бек, Мигел Ферер,
Роуан Аткинсън, Джери
Халива и др.

12.00 "Страхотни новини" - се-
риал

13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно ток шоу
18.00 "Страхотни новини" - се-

риал
19.00 "Кое е това момиче" - се-

риал
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.5
23.00 "Приятели" - сериал, с.

8
00.00 "Полицейска академия 6"

- екшън, комедия, кри-
минален (САЩ, 1989),
режисьор - Питър Бо-
нърз, актьори -Джордж
Гейнс, Майкъл Уинслоу,
Буба Смит, Дейвид Граф,
Лесли Иистбрук, Мари-
ън Рамзи и др.

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Модерно семейство" -
сериал

04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал

08.00 "Нинджа 2: Пътят на от-
мъщението" -  ек-
шън,криминален,трилър
(Тайланд, САЩ, 2013),
режисьор - Исак Фло-
рентин, актьори - Скот
Адкинс, Кейн Косиги,
Мика Хиджи и др.

10.15 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал, с.8

12.30 "478" - драма, трилър
(САЩ, Великобритания,
2016), режисьор - Ели-
ът Лестър, актьори - Ар-
нолд Шварценегер, Скуут
Макниъри, Маги Грейс,
Мартин Донован, Ма-
риана Клавено, Хана
Уер, Глен Моршуер, Ла-
ри Съливан и др.

14.30 "Мелодия за една нощ"
- романтичен (Канада,
2007), режисьор - Дей-
вид Уийвър, актьори -
Лора Лейтън, Антонио
Купо, Ели Харви и др.

16.15 "Достигни ме" - дра-
ма (САЩ 2014), режи-
сьор - Джон Херцфелд,
актьори - Силвестър
Сталоун, Кевин Конъ-
ли, Тери Крюз , Дани
Айело , Том Берин-
джър, Кира Седжуик, То-
мас Джейн, Лорън Ко-
ен, Нели и др.

18.30 "Тръмбо" - драма, биог-
рафичен (САЩ, 2015),
режисьор - Джей Ро-
уч,актьори -  Брайън
Кранстън, Майкъл Щул-
бърг, Дейвид Малдона-
до, Джон Гец,  Даян
Лейн, Хелън Мирън и
др.

21.00 "Ловци на шаферки" -
романтичен, комедия
(САЩ, 2005), режисьор
- Дейвид Добкин, актьо-
ри - Оуен Уилсън, Винс
Вон, Кристофър Оукън,
Рейчъл Макадамс, Джейн
Сиймур, Брадли Купър и
др.

23.30 "Дякон Левски" - биог-
рафичен, екшън, драма
(България, 2015), режи-
сьор - Максим Генчев,
актьори - Симеон Фи-
липов, Максим Генчев,
Ники Сотиров, Ивайло
Аспарухов, Стоян Цвет-
ков, Горан Гънчев, Пе-
тьо Цеков, Якуб Бахар,
Тезджан Ферад, Деляна
Добрева, Мехмед Билял,
Николай Янев, Николай
Тодоров, Цветомир Ан-
гелов-Цуки, Цветомир
Нешев, Фахрадин Фах-
радинов, Николай Тодо-
ров и др.

02.00 "Мелодия за една нощ"
- романтичен (Канада,
2007), режисьор - Дей-
вид Уийвър, актьори -
Лора Лейтън, Антонио
Купо, Ели Харви и др.

03.30 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 2 сезон /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, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

17.55 "Теглене на Лото 5
от 35 -
"Златната топка"

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на тортата"
- ТВ шоу, нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, 6 сезон

22.00 "София - Ден и Нощ"

(премиера) - риалити се-
риал

23.00 "Теория за големия
взрив" - сериен филм,
10 сезон

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето"

(премиера) - сериен
филм

01.00 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 "Докоснати от слънце-
то" - сериен филм

03.00 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Женени с деца" - сери-
ал, сезон 10 /п/

06.30 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

07.30 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
4 /п/

08.45 "В.И.П." - сериал, сезон
1 /п/

10.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 15
/п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6 /п/

12.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
4

14.00 "В.И.П." - сериал, сезон
1

15.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 15

16.00 "Женени с деца" - сери-
ал, сезон 10, 2 епизода

17.00 "Американска нинджа 2"
- екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Стив Джеймс,
Лари Поиндекстър, Гари
Конуей и др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6

20.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

21.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1

22.00 "Димящи аса 2" - екшън
с уч. на Том Беринджър,
Клейн Крауфорд, Вини
Джоунс, Томи Фланаган,
Маури Стърлинг и др.

23.50 "Среднощен ездач" - се-
риал /п/

01.00 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 4 /п/

09.30 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

13.30 "Север Юг" - сериен
филм /п/

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 4

16.00 "Слънце и Луна" - сери-
ал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

18.00 "Госпожа Фазилет и ней-
ните дъщери" - сериал
/п/

19.00 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2

20.00 "Слънце и Луна" (преми-
ера) - сериал

21.00 "Север Юг" - сериен
филм

22.30 "Госпожа Фазилет и ней-
ните дъщери" (премие-
ра) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода /
п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.50 "В кадър"
06.20 "Убийства в Мидсъмър"

- сериен филм, сезон
13

08.20 "Есенни сънища" - ро-
мантична комедия с уч.
на Джил Уагнър, Колин
Еглесфийлд , Даниел

Бейкър, Бил Доу и др. /
п/

10.30 "Пинокио" - семеен
филм с уч. на Боб Хос-
кинс, Томас Сангстър,
Маргерита Бай, Виолан-
те Плачидо, Алесандро
Гасман, Роби Кай, Лу-
чиана Литицето и др., II
част /п/

12.30 "Ангел на Коледа" - ро-
мантична комедия с уч.
на Дженифър Финиган,
Джонатан Скарф, Холи
Робинсън Пат, Кристи
Лейнг и др.

14.30 "Езикът на разбитото
сърце" - романтична ко-
медия с уч. на Джуди
Толт, Кейт Френч, Джу-
ли Уайт, Итън Кон, Ла-
ра Пулвър, Оскар Ну-
нес, Стивън Андерсън,
Кели Джонсън и др.

16.30 "Воини на небето и зе-
мята" - приключенски
екшън с уч. на Джиан
Вен, Киичи Накаи, Ван
Ксуеки, Джао Вей, Хаси
Баген и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 12

21.00 "Елизиум" - екшън-
фантастика с уч. на Мат
Деймън, Джоди Фостър,
Диего Луна, Хосе Паб-
ло Кантийо , Уилям
Фихтнър Алис Брага, Та-
лиса Сото , Майкъл
Шанкс, Шарлто Копли и
др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 12
/п/

00.10 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
13 /п/

RTR

05.00 Вести
05.35 Игрален филм
09.00 "Бялото студио"
09.40 "Романтиката на роман-

са"
10.35 Игрален филм
12.05 Игрален филм
13.35 Таврида
15.10 Игрален филм
18.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
18.55 "Смехопанорама"
19.20 Вести-Москва
20.00 Вести
20.15 "Русия, моя любов"
20.45 "Смехът е разрешен"
23.00 Вести
23.15 "Верни на клетвата"
00.00 "Пешком..."
00.30 "Повече от любов"
01.15 "Абсолютният слух"
01.55 Игрален филм

Åâðîñïîðò

08.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали

10.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали, директно

13.30 Ски скокове: Световна
купа в Закопане

14.30 Биатлон: Световна купа
в Руполдинг, масов
старт, жени

15.00 Снукър: Турнир "Мас-
търс", финал

17.00 Конен спорт: Световна
купа в Лайпциг

18.00 Ски скокове: Световна
купа в Закопане

19.30 Биатлон: Световна купа
в Руполдинг, масов
старт, мъже

19.55 Новини
20.00 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, чет-
въртфинали

22.00 Биатлон: Световна купа
в Руполдинг, масов
старт, жени

22.30 Формула Е: Преди старта
в Сантиаго

23.00 "В духа на ветроходст-
вото"

23.30 Ски скокове: Световна
купа в Закопане

00.25 Новини
00.30 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, чет-
въртфинали

02.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали, директно

Â
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ЗЕМЯ 21-27 ЯНУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ñ
СРЯДА 23 януари

Пловдив/избрано/
16.00 Къщата на думите Око-

ло света с Александър
Грин

16.30 Зайчето Пепи куклена
анимация за деца

16.45 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Храна за ду-
шата" кулинарно преда-
ване

17.15 Натисни F1 образова-
телна поредица за ди-
гитална култура с во-
дещ Крис Захариев

17.30 Знание .БГ образова-
телно предаване /БНТ 2
Русе/

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.20 60 минути за култура
информационно преда-
ване за култура /БНТ 2
Варна/

19.10 10 000 к р а ч к и
/БНТ 2 Варна/

19.20 Фалшива свобода иг-
рален филм /Германия,
2014 г. / ,  режисьор
Бернд Фишерауер ,  в
ролите: Кен Дукен, Джу-
ли Енгелбрехт, Гуендо-
лин Гьобел и др. (12)

20.50 Световно наследство
Синтра

21.10 Стани богат тв игра /п/
22.00 История.bg Първите ре-

форматори - богоми-
лите /п/

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Нашите любовници иг-
рален филм /Испания,
2016 г./, режисьор Ми-
гел Ангел Ламата, в ро-
лите: Едуардо Нориега,
Мишел  Хенер ,  Феле
Мартинес, Амайа Сала-
манка, Габино Диего и
др. (14)

01.00 Натисни F1 /п/
01.15 Знание.БГ /БНТ 2 Русе/

п/
01.45 60 минути за култура

/БНТ 2 Варна/п/
02.45 Фалшива свобода иг-

рален филм /п/ (12)
04.15 Афиш  културно -ин -

формационно предава-
не /п/

04.30 Библиотеката /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /л./ -
публицистично преда-
ване

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация

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 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

13.30 Премиера: "Любов от
втори опит" - сериал,
с.2, еп. 13

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.
30

16.00 Премиера :  "Алиса  в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.14

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера :  "Опасни
улици"- сериал, с.12,
еп. 55

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Искрите на
отмъщението" - сериал,
с. 1, еп.85

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.16

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости"- сериал, с.11,
еп.1

01.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал, с.8, еп.11

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Елисавета Ги-
гова, Боряна Каменова,
Даниел  Михайлов  и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура .БГ  културен
слот с водещи Алексан-
дра Гюзелева, Анна Ан-
гелова, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване
за  здравословен  и
съвременен начин на
живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Дързост и красота тв
филм /4070 епизод/
п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият  жребец

анимационен филм
15.15 Сафарито на Скаут тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв

филм /4071 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водещ Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Хайка  за  вълци  тв

филм /4 серия/
22.00 1992 тв филм /9 епи-

зод/(16)
23.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 тв филм /

9 епизод/ (16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 1992 тв филм /9 епи-

зод/п/(16)
03.20 Библиотеката /п/
04.20 Викингите 4 тв филм /

9 епизод/п/ (16)

ÁÍÒ 2

05.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Варна/избрано/п/

06.00 Къщата на думите Не-
бесният стрелец /п/

06.20 5 минути София
06.30 Култура.БГ /п/
07.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Новодомци"
/п/

08.00 Феноменът Елена Ни-
колай

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 История.bg 1150
години великоморавска
мисия /п/

09.50 Библиотеката /избрано/
10.45 Натисни F1 /п/
11.00 Знание.БГ /БНТ 2 Вар-

на/п/
11.30 Младите иноватори /п/
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Култура.БГ
13.30 На опера с БНТ 2: "Така

правят  всички "  от
В .А .Моцарт  /БНТ  2
Пловдив/п/

14.00 60 минути за култура
/БНТ 2 Русе/п/

15.00 Туристически маршрути
15.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2

03.50 "Карбовски: Втори план"
/п./- документална по-
редица

04.50 "Опасни улици"- сери-
ал, с.12, еп. 31

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 4

06.00 "Аватар: Легенда за Анк"
- анимация

08.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.5

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 4

10.00 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.11

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.2,
еп. 6

12.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.2

13.00 "Уличен бой" - екшън
(САЩ, 2009), режисьор
- Дито Монтиел, актьо-
ри - Чанинг Тейтъм, Лу-
ис Гузмън, Терънс Хау-
ърд, Брайън Уайт, Флако
Навая, Майкъл Ривера и
др.

15.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.6

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 5

17.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.3

18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-
лер" - сериал, с.2, еп.7

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.5,
еп.12

20.00 Екшъв в 8: "Неизвест-
ният" (премиера) - се-
риал, еп.12

21.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

22.00 Футбол за Купата на
краля

00.30 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.12

01.30 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.12

02.30 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.6

03.30 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.3

04.30 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, с.2, еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

10.00 "Като роден брат" - ко-
медия (Италия, 2012),
режисьори -  Паоло
Узи, Джовани Верниа,
актьори -  Джовани Вер-
ниа, Маурицио Мичели,
Сузи Лауде, Стела Еги-
то, Бебо Сторти и др.

12.00 "Страхотни новини" -
сериал

13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
18.00 "Страхотни новини" -

сериал
19.00 "Кое е това момиче" -

сериал
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.5
23.00 "Приятели" - сериал, с.

8
00.00 "Като роден брат" - ко-

медия (Италия, 2012),
режисьори -  Паоло
Узи, Джовани Верниа,
актьори -  Джовани Вер-
ниа, Маурицио Мичели,
Сузи Лауде, Стела Еги-
то, Бебо Сторти и др.

02.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

03.00 "Модерно семейство" -
сериал

04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал

08.00 "Шаферки "  -  коме -
дия, романтичен (САЩ,
2011), режисьор - Пол
Фейг, актьори - Кристен

Уиг, Тери Крюз, Мая Ру-
долф, Майкъл Хичкок,
Кали Хоук, Роуз Бърни
и др.

10.45 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал, с.8

13.00 "Хорът на момчетата" -
драма, музикален (Хо-
ландия, САЩ, 2014), ре-
жисьор - Франсоа Жи-
рар, а актьори - Дъстин
Х о ф м а н ,  К а т и
Бейтс, Еди Изард, Кевин
Макхал, Джош Лукас,
Дебра Уингър,  Ерика
Пичинини, Ривер Алек-
сандър и др.

15.00 "Зад решетките" - три-
лър (Канада, 2006), ре-
жисьор - Скот Уилямс,
актьори - Паджет Брюс-
тър, Антонио Купо, Мег
Роу, Робърт Уисден, Она
Грауер и др.

16.45 "Сърцето на дракона: Си-
лата на огъня" - фентъ-
зи (САЩ, 2017), режи-
сьор - Патрик Сивърен,
актьори - Патрик Стю-
арт,  Том Рис Харис ,
Жасмин-Блис Бел, Там-
зин Мърчънт и др.

19.00 "Ударен от гръм" - се-
меен (САЩ, 2012), ре-
жисьор - Джон Уайтсел,
актьори - Кевин Дю-
рант, Тейлър Грей, Джим
Белуши ,  Брандън  Т.
Джаксън, Уилям Рагс-
дейл, Ларами Док Шау,
Тристин Мейс и др.

21.00 "Легендата за Оз: Зав-
ръщането на Дороти" -
анимация(САЩ ,2013),
режисьор: Дан Ст. Пиер

22.45 "Агора" -  драма, исто-
рически, приключенс-
ки, романтичен (САЩ,
Испания, 2009), режи-
сьор - Алехандро Аме-
набар, актьори - Оскар
Айзък ,  Рейчъл Уайз ,
Макс Мингела, Рупърт
Евънс, Ошри Коен и др.

01.15 "Игри на съзнанието" -
трилър (Канада, 2006),
режисьор - Тери Инг-
рам, актьори -  Алексан-
дра Холдън, Пол Джо-
х а н с ъ н ,  С т е й с и
Грант, Уанда Канън и др.

03.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал
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05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 3 сезон /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, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

17.55 "Теглене на Лото 5
от 35 - "Злат-
ната топка"

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на тортата"
- ТВ шоу, нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, 6 сезон

22.00 "София - Ден и Нощ"
(премиера) - риалити
сериал

23.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериен филм,
10 сезон

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето"

(премиера) - сериен
филм

01.00 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 "Докоснати от слънце-
то" - сериен филм

03.00 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.30 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10, 2 епи-
зода /п/

06.30 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

07.30 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал ,
сезон 4 /п/

08.45 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1 /п/

10.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 15
/п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6 /п/

12.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал ,
сезон 4

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

15.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 15

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10

16.30 "Джеронимо: Една аме-
риканска легенда" -
уестърн с уч. на Джей-
сън  Патрик ,  Джийн
Хекман, Робърт Дювал,
Уес Стъди, Мат Деймън,
Родни Грант, Кевин Тайг,
Стив Рийвс ,  Карлос
Паломино, Виктор Арън
и др. /п/

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 1

20.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

21.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1

22.00 "Пълководци" - екшън
с уч. на Джет Ли, Анди
Лау,Такеши Канеширо и
др.

00.30 "Среднощен ездач" - се-
риал /п/

01.30 Еротичен телепазар
03.30 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

06.00 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до  тяло "  -  сериен
филм, сезон 4 /п/

09.30 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

13.30 "Север Юг" - сериен
филм /п/

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до  тяло "  -  сериен
филм, сезон 4

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

18.00 "Госпожа Фазилет и
нейните дъщери" - се-
риал /п/

19.00 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2

20.00 "Слънце и Луна" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Север Юг" - сериен
филм

22.30 "Госпожа Фазилет и
нейните дъщери" (пре-
миера) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода /
п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.10 "В кадър"
06.45 "Убийства в Мидсъмър"

- сериен филм, сезон
13

08.45 "Пътешествие до края
на света" - приключен-
ски филм с уч. на Бе-
недикт  Къмбърбач ,
Джаред  Харис ,  Сам
Нийл, Джейми Сайвс,
Ричард Маккейб, Вик-
тория Хамилтън и др.,
I част /п/

11.00 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски филм с
уч. на Миранда Ричар-
дсън, Сам Нийл, Марк

Гибън, Тегън Мос и др.,
I част /п/

13.00 "Сава: Сърцето на вои-
на "  -  анимационен
филм

14.50 "16 желания" - семеен
филм с уч. на Деби Ра-
йън, Жан-Люк Билоду,
Ана Май Рутлидж, Ка-
риса Тайнс, Патрик Гил-
мор и др.

16.45 "Елизиум "  -  екшън -
фантастика с уч. на Мат
Деймън, Джоди Фостър,
Диего Луна, Хосе Паб-
ло  Кантийо ,  Уилям
Фихтнър Алис Брага, Та-
лиса  Сото ,  Майкъл
Шанкс, Шарлто Копли
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7

21.00 "Желязната маска" -
приключенски филм с
уч. на Леонардо ди Кап-
рио, Джеръми Айрънс,
Джон Малкович, Жерар
Депардийо , Гейбриъл
Бърн, Хю Лори, Питър
Сарсгард, Ан Парийо и
др.

23.40 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7
/п/

00.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
13 /п/

RTR

05.00 Вести
06.00 Игрален филм
09.30 Игрален филм
11.05 Игрален филм
12.40 Игрален филм
15.00 "Утрото на Русия"
20.00 Вести
20.35 Вести-Москва
20.50 "За най-важното"
21.45 "Културният отдих"
22.15 Сериал :  "Следствени

тайни"
23.00 Вести
23.25 Вести-Москва
23.40 Сериал :  "Следствени

тайни"
00.25 Сериал: "Красив живот"
02.00 Вести
02.30 Вести-Москва
02.50 Вести
03.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
04.35 Вести-Москва

Åâðîñïîðò

08.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали

10.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали, директно

13.45 Снукър: Турнир "Мас-
търс", финал

15.00 Формула Е: Преди стар-
та в Сантиаго

15.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали

18.00 Фигурно пързаляне: Ев-
ропейско първенство в
Минск, спортни двой-
ки, кратка програма, ди-
ректно

20.00 Фигурно пързаляне: Ев-
ропейско първенство в
Минск , жени , кратка
програма

20.55 Новини
21.00 Колоездене: Обиколка

на Австралия, обзор
22.00 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, чет-
въртфинали

23.25 Новини
23.30 Тенис: Открито първен-

ство  на  Австралия ,
четвъртфинали

01.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали

02.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, двойки, мъ-
же, директно

04.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали
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12.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

12.30 Култура.БГ
13.30 Опера на открито /БНТ

2 Варна/п/
14.00 60 минути за култура

/БНТ 2 Варна/п/
15.00 Пътешествия докумен-

тална поредица /п/
15.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2

Русе/избрано/
16.05 Къщата на думите Ко-

медия за глупаци
16.35 Зайчето Пепи куклена

анимация за деца
16.50 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Храна за ду-
шата" кулинарно преда-
ване

17.15 Натисни F1 образова-
телна поредица за ди-
гитална култура с во-
дещ Крис Захариев

17.30 Знание .БГ образова-
телно предаване /БНТ 2
Благоевград/

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.20 60 минути за култура
информационно преда-
ване за култура /БНТ 2
Пловдив/

19.10 10 000 к р а ч к и
/БНТ 2 Пловдив/

19.20 Плъзгащи се врати иг-
рален филм /Великоб-
ритания, 1998 г./, ре-
жисьор Питър Хауит, в
ролите: Гуинет Полтроу,
Джон Хана, Джон Линч
и др. (12)

20.55 Япония днес
21.10 Стани богат тв игра /п/
22.00 История.bg Български-

те хайдути /п/
23.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
23.25 Таблоид игрален филм

/Великобритания, Люк-
сембург, 2005 г./, ре-
жисьор Мери Макгаки-
ан, в ролите : Рупърт
Грейвс, Малкълм Мак-
дауъл ,  Дженифър
Джейсън Лий, Бил Па-
терсън, Иън Харт и др.
(14)

01.25 Знание.БГ /БНТ 2 Бла-
гоевград/п/

01.55 60 минути за култура
/БНТ 2 Пловдив/п/

02.55 Плъзгащи се врати иг-
рален филм /п/ (12)

04.30 Библиотеката /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /л./ -
публицистично преда-
ване

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация

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 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

13.30 Премиера: "Любов от
втори опит" - сериал,
с.2, еп. 14

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.
31

16.00 Премиера :  "Алиса  в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.15

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера :  "Опасни

улици"- сериал, с.12,
еп. 56

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Искрите на
отмъщението" - сериал,
с. 1, еп.86

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.17

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости"- сериал, с.11,
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05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Елисавета Ги-
гова, Боряна Каменова,
Даниел  Михайлов  и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура .БГ  културен
слот с водещи Алексан-
дра Гюзелева, Анна Ан-
гелова, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване
за  здравословен  и
съвременен начин на
живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Дързост и красота тв
филм /4071 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

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

филм
14.50 Сребристият  жребец

анимационен филм
15.15 Сафарито на Скаут тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв

филм /4072 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водещ Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

18.15 Още от деня коментар-
но предаване

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Линия на разделението

2 игрален филм /3 ,
последен епизод/ (12)

23.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика преда-

ване за класическа и
джаз музика с водещ
Марио Николов

00.00 Улови момента с Ми-
лен Атанасов предава-
не за иновации и нови
технологии/п/

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Линия на разделението

2 игрален филм /3 ,
последен  епизод/п/
(12)

04.10 Скритият език на пари-
те: Геният от дърводел-
ската работилница /п/

04.30 Отблизо с Мира /п/

ÁÍÒ 2

05.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Пловдив/избрано/п/

06.00 Къщата на думите Око-
ло света с Александър
Грин /п/

06.30 Култура.БГ /п/
07.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Храна за ду-
шата" /п/

08.00 Пазители на традиции-
те предаване за фолк-
лорните обреди и оби-
чаи /БНТ 2 Варна/п/

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 История.bg Първите ре-
форматори - богоми-
лите /п/

09.40 10 000 крачки /
БНТ 2 Варна/

09.50 Библиотеката /избрано/
10.45 Натисни F1 /п/
11.00 Знание.БГ /БНТ 2 Русе/

п/
11.30 Вечната музика

еп.2
01.00 "Дневниците на вампи-

ра" - сериал, с.8, еп.12
01.50 "Преди обед" /п./ - ток-

шоу
03.50 "Бригада Нов дом" /п./-

социален проект
04.50 "Опасни улици"- сери-

ал, с.12, еп. 32

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 5

06.00 "Аватар: Легенда за Анк"
- анимация

08.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.6

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 5

10.00 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.12

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.2,
еп. 7

12.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.3

13.00 "Опасен копнеж" - три-
лър (Канада, 2016), ре-
жисьор - Пол Шапиро,
актьори - Линдзи Харт-
ли, Палома Квиатковс-
ки, Дан Пейн, Джедайда
Гудакр и др.

15.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.7

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 6

17.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.4

18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-
лер" - сериал, с.2, еп.8

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.5,
еп.13

20.00 Екшъв в 8: "Неизвест-
ният" (премиера) - се-
риал, еп.13

21.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

22.00 Футбол за Купата на
краля

00.30 "Неизвестният" - сери-
ал, еп.13

01.30 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.13

02.30 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.7

03.30 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.4

04.30 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, с.2, яп.8

bTV COMEDY

05.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

10.00 "Фалстарт "  -  коме -
дия, романтичен (САЩ,
2006), режисьор - Том
Дей ,  актьори - Матю
Макконъхи, Сара Джеси-
ка Паркър, Зоуи Деша-
нел , Джъстин Барта , 
Брадли Купър ,  Кати
Бейтс, Стивън Тоболов-
ски, Катрин Уиник и др.

12.00 "Страхотни новини" -
сериал

13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно ток шоу
18.00 "Страхотни новини" -

сериал
19.00 "Кое е това момиче" -

сериал
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.5
23.00 "Приятели" - сериал, с.

8
00.00 "Фалстарт "  -  коме -

дия, романтичен (САЩ,
2006), режисьор - Том
Дей ,  актьори - Матю
Макконъхи, Сара Джеси-
ка Паркър, Зоуи Деша-
нел , Джъстин Барта , 
Брадли Купър ,  Кати
Бейтс, Стивън Тоболов-
ски, Катрин Уиник и др.

02.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериал

03.00 "Модерно семейство" -

сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

05.00 "Ривърдейл" - сериал
06.00 "Дневниците на вампи-

ра" - сериал
08.00 "Непоносима  жесто -

кост" - комедия, кри-
минален , романтичен
(САЩ, 2003), режисьо-
ри - Джоел Коен, Итън
Коен, актьори - Джолдж
Клуни ,  Катрин Зита-
Джоунс, Били Боб Тор-
тън, Джефри Ръш и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал,
с .1

12.30 "Невъзможно твой" -
драма, комедия (САЩ,
2003), режисьор - Нан-
си Майърс, актьори -
Джак Никълсън, Даян
Киитън, Киану Рийвс и
др.

15.00 "Героите на джунглата"
- анимация, приключен-
ски, комедия (Франция,
2017), сценаристи -
 Ерик Тости, Дейвид Ало,
Жан-Франсоа Тости, ре-
жисьор - Дейвид Ало

17.00 "Несправедливо обви-
нена " - криминален ,
мистерия, трилър (Ка-
нада, САЩ, 2012), ре-
жисьор - Джим Доно-
ван, актьори - Мари Ав-
геропулос ,  Кристина
Кокс, Каспър Ван Диен,
Дани Бланко Хол, Дей-
ниъл Райндрес-Кей и др.

19.00 "Нинджа 2: Пътят на от-
мъщението "  -   ек -
шън,криминален,трилър
(Тайланд, САЩ, 2013),
режисьор - Исак Фло-
рентин, актьори - Скот
Адкинс, Кейн Косиги,
Мика Хиджи и др.

21.00 "Черният рицар: Възраж-
дане" - екшън, драма,
криминален ,  т рилър
(САЩ, 2012), режисьор
- Кристофър Нолан, ак-
тьори  -  Крисчън
Бейл, Гари Олдман, Том
Харди, Джоузеф Гордън-
Левит, Ан Хатауей, Ма-
рион Котияр,  Морган
Фрийман,  Бен Мендел-
сон, Даниел Сунджата, 
Майкъл Кейн ,   Лиъм
Нийсън и др.

00.15 "Диваци "  -  кримина -
л е н ,  д р ам а ,  т р и л ъ р
(САЩ, 2012), режисьор
- Оливър Стоун, актьо-
ри - Блейк Лайвли, Арън
Тейлър-Джонсън, Тейлър
Кич, Бенисио Дел То-
ро, Джон Траволта, Сал-
ма Хайек и др.

02.45 "Ривърдейл" - сериал

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 3 сезон /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, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

17.55 "Теглене на Лото 5
от 35 - "Злат-
ната топка"

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на тортата"
- ТВ шоу, нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, 6 сезон

22.00 "София - Ден и Нощ"
(премиера) - риалити
сериал

23.00 "Теория  за  големия
взрив" - сериен филм,
10 сезон

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето"

(премиера) - сериен
филм

01.00 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 3 сезон

02.00 "Докоснати от слънце-

то" - сериен филм
03.00 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10
/п/

06.30 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

07.30 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 4 /п/

08.45 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1 /п/

10.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 15
/п/

11.00 "Викингите" - сериал,
сезон 1 /п/

12.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 4

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

15.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10

16.30 "Пълководци" - екшън с
уч. на Джет Ли, Анди
Лау,Такеши Канеширо и
др. /п/

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 1

20.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

21.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1

22.00 "Мъже в черно 2" - ек-
шън-комедия с уч. на
Томи Лий Джоунс, Уил
Смит, Рип Торн, Лара
Флин Бойл, Джони Нок-
свил, Росарио Доусън,
Тони Шалуб ,  Патрик
Уорбъртън и др.

23.50 "Среднощен ездач" - се-
риал /п/

00.50 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до  тяло "  -  сериен
филм, сезон 4 /п/

09.30 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

13.30 "Север Юг" - сериен
филм /п/

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до  тяло "  -  сериен
филм, сезон 4

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани "
(премиера) - сериен
филм

18.00 "Госпожа Фазилет и
нейните дъщери" - се-
риал /п/

19.00 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2

20.00 "Слънце и Луна" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Север Юг" - сериен
филм

22.30 "Госпожа Фазилет и
нейните дъщери" (пре-
миера) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода /
п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.45 "В кадър"
06.20 "Убийства в Мидсъмър"

- сериен филм, сезон
13

08.20 "Пътешествие до края
на света" - приключен-
ски филм с уч. на Бе-
недикт Къмбърбач, Джа-
ред Харис, Сам Нийл,
Джейми Сайвс, Ричард
Маккейб, Виктория Ха-
милтън и др., II част /
п/

10.30 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски филм с
уч. на Миранда Ричард-
сън, Сам Нийл, Марк

Гибън, Тегън Мос
12.30 "Любителката на мисте-

рии: В сенките"- мис-
тери с уч. на Кели Мар-
тин, Кейси Сандър, Кла-
рънс Уилямс III и др. /
п/

14.30 "Моят нов най-добър
приятел" - семеен филм
с уч. на Джеймс Ден-
тън , Лайла Фитцдже-
ралд, Лора Менел, Кър-
стен Робек, Крис Готие
и др.

16.20 "Желязната маска" -
приключенски филм с
уч. на Леонардо ди Кап-
рио, Джеръми Айрънс,
Джон Малкович, Жерар
Депардийо , Гейбриъл
Бърн, Хю Лори, Питър
Сарсгард, Ан Парийо и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7

21.00 "Отстреляй бившата" -
комедия с уч. на Дже-
нифър Анистън , Дже-
рард Бътлър, Кристин
Барански, Питър Грийн,
Джейсън Съдейкис и др.

23.15 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7
/п/

00.15 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
12 /п/

RTR

05.00 Вести
06.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
09.20 "Обречени .  Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

13.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

14.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

15.00 "Утрото на Русия"
20.00 Вести
20.35 Вести-Москва
20.50 "За най-важното"
21.45 "Културният отдих"
22.15 Сериал :  "Следствени

тайни"
23.00 Вести
23.25 Вести-Москва
23.40 Сериал :  "Следствени

тайни"
00.25 Сериал: "Красив живот"
02.00 Вести
02.30 Вести-Москва
02.50 Вести
03.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
04.35 Вести-Москва

Åâðîñïîðò

05.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали , жени , ди-
ректно

09.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, жени

10.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинал, мъже, дирек-
тно

13.30 "В духа на ветроходст-
вото"

14.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, жени

15.15 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, спринт, же-
ни, директно

16.45 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, мъже

18.30 Фигурно пързаляне: Ев-
ропейско първенство в
Минск, спортни двой-
ки, волна програма, ди-
ректно

21.00 Новини
21.05 Биатлон: Световна купа

в Антхолц, спринт, же-
ни

22.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, жени

00.10 Новини
00.15 Биатлон: Световна купа

в Антхолц, спринт, же-
ни

01.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, жени

02.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, мъже

04.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, жени

×
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16.00 Къщата на думите Кра-
савица по волята на съд-
бата

16.25 Зайчето Пепи куклена
анимация за деца

16.45 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Храна за ду-
шата" кулинарно преда-
ване

17.15 Натисни F1 образовател-
на поредица за дигитал-
на култура с водещ Крис
Захариев

17.30 Новото познание /п/
18.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
18.20 1014 - последната годи-

на на Самуил докумен-
тален филм /БНТ 2 Бла-
гоевград/

19.10 10 000 крачки /
БНТ 2 София/

19.20 Съпруг за Коледа игра-
лен филм /САЩ, 2016
г./, режисьор Дейвид Де-
кото, в ролите: Вивика
Ей Фокс, Рико Рос, Ерик
Робъртс, Доминик Суейн
и др

20.45 Днес и утре
21.10 Стани богат тв игра /п/
22.00 История.bg Ататюрк и

България
23.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
23.25 Последният император

игрален филм /копро-
дукция, 1987 г./, режи-
сьор Бернардо Бертолу-
чи, в ролите: Руичи Са-
камото, Джон Лоунс,
Джоан Чен, Питър О'Тул
и др. (12)

02.00 В близък план /п/
02.30 Съпруг за Коледа игра-

лен филм /п/
03.55 Откакто свят светува

предаване за фолклор /
БНТ 2 София/п/

04.25 Библиотеката /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /л./ - пуб-
лицистично предаване

06.00 "Малкото Пони: Приятел-
ството е магия" - ани-
мация

06.30 "Тази сутрин" - инфор-
мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу с
водещи Десислава Сто-
янова и Александър Ка-
диев

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

13.30 Премиера: "Любов от
втори опит" - сериал,
с.2, еп. 15

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.
32

16.00 Премиера :  "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.16

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци"- сериал, с.12, еп. 57
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: "Искрите на

отмъщението" - сериал,
с. 1, еп.87

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.18

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости"- сериал, с.11,
еп.3

01.00 "Дневниците на вампи-
ра" - сериал, с.8, еп.13

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

03.50 "Папараци" /п./- телеви-
зионен таблоид

04.50 "Опасни улици"- сериал,
с.12, еп. 33

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп. 6

06.00 "Аватар: Легенда за Анк"
- анимация

08.00 "Синовете на анархията"

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с во-
дещи Елисавета Гигова,
Боряна Каменова, Дани-
ел Михайлов и Илия
Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културен слот
с водещи Александра Гю-
зелева, Анна Ангелова,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвре-
менен начин на живот с
водещи Мария Андонова
и Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Дързост и красота тв
филм /4072 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории предава-

не на социална темати-
ка с водеща Ирен Леви

15.00 Предаване за хора с ув-
реден слух

15.15 Сафарито на Скаут тв
филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота тв

филм /4073 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно ку-

линарно риалити с во-
дещ Ути Бъчваров

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Васи-

лев обзорно политичес-
ко предаване

22.00 Нощни птици вечерно
токшоу с водеща Искра
Ангелова

23.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 BG Vintage Празници на

изкуствата Аполония -
2018

00.30 Деветият етаж - в тър-
сене на древната релик-
ва игрален филм /САЩ,
2014г./, режисьор Май-
къл Стоукс, в ролите:
Джони Крус, Натали Ке-
ли, Хали Хърш и др.(14)

02.05 Култура.БГ /п/
03.05 100% будни /п/
04.20 Още от деня коментар-

но предаване/п/

ÁÍÒ 2

05.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Русе/избрано/п/

06.00 Къщата на думите Коме-
дия за глупаци /п/

06.30 Култура.БГ /п/
07.30 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Храна за ду-
шата" /п/

08.00 Откакто свят светува
предаване за фолклор /
БНТ 2 София/п/

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 История.bg Българските
хайдути /п/

09.45 Библиотеката
10.45 Натисни F1 /п/
11.00 Парламентарен контрол

пряко предаване от На-
родното събрание

14.00 60 минути за култура /
БНТ 2 Пловдив/п/

15.00 На първия ред на исто-
рията: "Доц. Стефан Тъ-
панов с Молерите" до-
кументален филм /БНТ 2
Благоевград/п/

15.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Русе/избрано/

- сериал, с.7, еп.7
09.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп. 6
10.00 "Стрелата" - сериал, с.5,

еп.13
11.00 "Хуберт и Щалер" - с.2,

еп. 8
12.00 "Тренировъчен ден" - се-

риал, еп.4
13.00 "Убийство в колежа" -

трилър (САЩ, 2015), ре-
жисьор - Джеси Джеймс
Милър, актьори - Скарлет
Бърн, Никол Муньос, Са-
ра Дъгдейл, Мелиса Рок-
сбърг и др.

15.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.8

16.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп. 7

17.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.5

18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-
лер" - сериал, с.2, еп.9

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.5,
еп.14

20.00 Екшъв в 8: "Неизвестни-
ят" (премиера) - сериал,
еп.14

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

22.00 "Кинти в небето" - коме-
дия, екшън, криминален
(САЩ, 2011), режисьор -
 Брет Ратнър, актьори -
 Бен Стилър, Еди Мърфи,
Кейси Афлек, Майкъл Пе-
ня, Матю Бродерик, Теа
Леони, Габури Сидибе,
Алан Алда, Джуд Хирш,
Стивън Хендерсън и др.

00.00 "Неизвестният" - сериал,
еп.14

01.00 "Стрелата" - сериал, с.5,
еп.14

02.00 "Синовете на анархията"
- сериал, с.7, еп.8

03.00 "Тренировъчен ден" - се-
риал, еп.5

04.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, с.2, еп.9

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно ток шоу

10.00 "Гномчета вкъщи" - ани-
мация, (САЩ, Великобри-
тания, Канада  2017), ре-
жисьор - Питър Лепени-
отис, сценаристи - Май-
къл Шварц, Зина Зафлоу,
Джаред Мика Херман

12.00 "Страхотни новини" - се-
риал

13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу
18.00 "Страхотни новини" - се-

риал
19.00 "Кое е това момиче" - се-

риал
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.5
23.00 "Приятели" - сериал, с.

8
00.00 "Гномчета вкъщи" - ани-

мация, (САЩ, Великобри-
тания, Канада  2017), ре-
жисьор - Питър Лепени-
отис, сценаристи - Май-
къл Шварц, Зина Зафлоу,
Джаред Мика Херман

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Модерно семейство" -
сериал

04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира"
- сериал

08.00 "Невъзможно твой" -
драма, комедия (САЩ,
2003), режисьор - Нан-
си Майърс, актьори -
Джак Никълсън, Даян Ки-
итън, Киану Рийвс и др.

11.00 "Ривърдейл" - сериал,
с.1

13.15 "Фатално обсебване" -
трилър (Канада, 2017),
режисьор - Шон Толесон,
актьори - Гриър Грамър,

Клои Бабкук, Стив Бей-
сик и др.

15.00 "Черният рицар: Възраж-
дане" - екшън, драма,
криминален ,  т рилър
(САЩ, 2012), режисьор
- Кристофър Нолан, ак-
тьори - Крисчън
Бейл, Гари Олдман, Том
Харди, Джоузеф Гордън-
Левит, Ан Хатауей, Мари-
он Котияр ,  Морган
Фрийман,  Бен Мендел-
сон, Даниел Сунджата, 
Майкъл Кейн,  Лиъм Ний-
сън и др.

18.30 "Ловци на шаферки" -
романтичен , комедия
(САЩ, 2005), режисьор
- Дейвид Добкин, актьо-
ри - Оуен Уилсън, Винс
Вон, Кристофър Оукън,
Рейчъл Макадамс, Джейн
Сиймур, Брадли Купър и
др.

21.00 "47 ронини " - ек-
шън, приключенски, фен-
тъзи (САЩ, 2013), режи-
сьор - Карл Ринч, актьо-
ри - Киану Рийвс, Хиро-
юки Санада, Ко Шибаса-
ки, Кари-Ан Мос, Хюго
Уиивинг, Ринко Кикучи,
Кари-Хироюки Тагава, То-
го Игава, Джин Аканиши,
Таданобу Асава и др.

23.30 "В окото на бурята" -
 трилър, екшън (САЩ,
2014), режисьор - Сти-
вън Куейл, актьори - Ри-
чард Армитаж, Сара Уейн
Келис, Мат Уолш, Макс
Дийкън, Нейтън Крес, Ар-
лен Ескарпета, Джеръми
Съмптър, Скот Лорънс,
Кайл Дейвис и др.

01.15 "Дявол" - трилър, ужа-
си , мистерия (САЩ ,
2010), режисьор -  Джон
Ерик Доудли, актьори -
 Крис Месина, Джефри
Аренд, Якоб Варгас, Мат
Крейвън, Джени О 'Ха-
ра , Логан Маршъл-
Г р и й н ,  Д ж о ф р и
Аренд, Божана Новако-
вич , Бокеем Ууд-
байн, Джейкъб Варгас и
др.

03.00 "Достигни ме" - дра-
ма (САЩ 2014), режисьор
- Джон Херцфелд, актьо-
ри - Силвестър Стало-
ун, Кевин Конъли, Тери
Крюз, Дани Айело, Том
Беринджър, Кира Седжу-
ик, Томас Джейн, Лорън
Коен, Нели и др.
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05.20 "Нощна смяна" - сериен
филм, 3 сезон /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, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премие-

ра) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

17.55 "Теглене на Лото 5
от 35 - "Злат-
ната топка"

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Черешката на тортата" -
ТВ шоу, нов сезон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, 6 сезон

22.00 "София - Ден и Нощ"
(премиера) - риалити се-
риал

23.00 "Теория за големия
взрив" - сериен филм,
10 сезон

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, 16 сезон
01.00 "Нощна смяна" - сериен

филм, 3 сезон
02.00 "Докоснати от слънцето"

- сериен филм
03.00 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Женени с деца" - сери-
ал, сезон 10 /п/

06.30 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 6

07.30 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
4 /п/

08.45 "В.И.П." - сериал, сезон
1 /п/

10.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 3 /п/

11.00 "Викингите" - сериал,
сезон 1 /п/

12.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
4

14.00 "В.И.П." - сериал, сезон
1

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" - сери-
ал, сезон 11, 2 епизода

17.00 "Джеси Стоун: Неочаква-
ни промени" - крими-
нален фим с уч. на Том
Селек, Кати Бейкър, Ре-
бека Пиджън, Шон Йънг,
Мика Бурем, Стивън Мак-
хати , Уилям Садлър ,
Джеймс Гамън и др.

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 1

20.00 "Среднощен ездач" - се-
риал

21.00 "Специален отряд" - се-
риал, сезон 1

22.00 "Последният замък" - ек-
шън с уч. на Робърт
Редфорд, Джеймс Ган-
долфини, Марк Руфало,

00.40 "Среднощен ездач" - се-
риал /п/

01.40 "Фрактура" - предаване
за рок музика /п/

04.00 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 4 /п/

09.30 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

13.30 "Север Юг" - сериен
филм /п/

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 4

16.00 "Слънце и Луна" - сери-
ал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

18.00 "Госпожа Фазилет и ней-
ните дъщери" - сериал
/п/

19.00 "Огледален свят" - се-
риен филм, сезон 2

20.00 "Слънце и Луна" (преми-
ера) - сериал

21.00 "Север Юг" - сериен
филм

22.30 "Госпожа Фазилет и ней-
ните дъщери" (премие-
ра) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Борбата на Пола" - те-
леновела, 2 епизода /
п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.50 "В кадър"
06.30 "Убийства в Мидсъмър"

- сериен филм, сезон
13

08.50 "Пътешествие до края на
света" - приключенски
филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Ха-
рис, Сам Нийл, Джейми
Сайвс, Ричард Маккейб,
Виктория Хамилтън и
др., III част /п/

10.45 "Блинки Бил" - анима-
ционен филм

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

14.45 "Да надминеш себе си"
- семеен филм с уч. на
Пета Шанън, Кели Берг-
лунг, Лили Карамаликис,
Тес Флауъри др.

16.45 "Отстреляй бившата" -
комедия с уч. на Джени-
фър Анистън, Джерард
Бътлър, Кристин Баран-
ски, Питър Грийн, Джей-
сън Съдейкис и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпление-
то" - сериал, сезон 7

21.00 "Пауър Рейнджърс" -
приключенски екшън с
уч. на Дакр Монгомъри,
Наоми Скот, Елизабет
Банкс, Луди Лин, Беки
Джи, Брайън Кранстън,
Бил Хейдър и др.

23.30 "От местопрестъпление-
то" - сериал, сезон 7 /
п/

00.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
12 /п/

RTR

05.00 Вести
06.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
10.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
11.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
13.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
14.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
15.00 "Утрото на Русия"
20.00 Вести
20.35 Вести-Москва
20.50 "За най-важното"
21.45 "Културният отдих"
22.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
23.00 Вести
23.25 Вести-Москва
23.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
00.25 Сериал: "Красив живот"
02.00 Вести
02.30 Вести-Москва
02.50 Вести
03.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
04.35 Вести-Москва
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06.00 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, спринт, же-
ни

07.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, жени

08.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, двойки, жени, ди-
ректно

10.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинал, мъже, директ-
но

13.30 Ски скокове: Световна
купа в Сапоро, квалифи-
кация

14.30 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, спринт, же-
ни

15.15 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, спринт, мъ-
же, директно

16.45 Ски алпийски дисципли-
ни: Световна купа в Киц-
пюел, супер Г, мъже

17.30 Ски скокове: Световна
купа в Сапоро, квалифи-
кация

18.00 Фигурно пързаляне: Ев-
ропейско първенство в
Минск , жени , волна
програма, директно

20.55 Новини
21.00 Биатлон: Световна купа

в Антхолц, спринт, мъ-
же

22.00 Ски скокове: Световна
купа в Сапоро, квалифи-
кация

22.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, мъже

00.15 Новини
00.20 Ски скокове: Световна

купа в Сапоро, квалифи-
кация

01.15 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, спринт, мъ-
же

02.00 Ски алпийски дисципли-
ни : Световна купа в
Кицпюел, супер Г, мъже

02.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, мъже

04.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, момичета, директ-
но



ЗЕМЯ 21-27 ЯНУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Васи-
лев /п/

06.05 Пиксел Пинки 2 анима-
ционен филм /п/

06.30 Стройковците анимаци-
онен филм

06.40 Внимание, роботика ани-
мационен филм/п/

07.05 Сийбърт анимационен
филм/п/

07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова - Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистично
предаване

11.00 Туризъм.бг /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди предаване за зе-

меделие
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване за
фолклор

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев предаване
за религия и култура

15.00 Васил Гендов - мит и ре-
алност документален
филм /България, 2015г./
режисьор Илия Костов

16.05 Чуй звездите тв филм /
България 2003г./, режи-
сьор Михаил Мелтев, в
ролите: Иван Иванов,
Деян Донков, Светослав
Кацарски и др.

16.45 Шоуто на Греъм Нортън
с участието на Марго Ро-
би, Алисън Джани, Да-
ниел Калуя, Алисия Ви-
кандер, Камильа Кабейо/
п/(12)

17.30 Джинс предаване за фа-
милната история на из-
вестни съвременници

18.00 Извън играта развлека-
телно предаване с воде-
ща Люба Пашова

18.45 Умно село "Нямо кино…
и други истории" /Вла-
димир Игнатовски/

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Любовта наранява игра-

лен филм /САЩ, 2009г./
режисьор Бара Грант, в
ролите: Ричард Грант,
Кери-Ан Мос , Джони
Пакар и др.

22.20 По света и у нас Ин-
формационна емисия

22.35 Студио "Х": Шофьорът 2-
сериен игрален филм /
2, последен епизод/ (14)

00.05 Добрият ученик игрален
филм /САЩ, 2006г./, ре-
жисьор Дейвид Остри, в
ролите: Тим Дейли, Хай-
дън Панетиер , Уилям
Садлър и др.

01.25 Алтамира игрален филм
/п/

03.00 Деветият етаж - в тър-
сене на древната релик-
ва игрален филм /п/
(14)

04.30 Бразди /п/

ÁÍÒ 2

05.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Русе/избрано/п/

06.00 Часът на зрителите /п/
06.30 Пазители на традициите

предаване за фолклор-
ните обреди и обичаи /
БНТ 2 Варна/п/

07.00 Сид - дете на науката
анимационен сериал

07.25 Внимание, роботика се-
риен анимационен филм

07.50 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

08.15 Япония днес: Красотата
на природата

08.30 По света и у нас
09.00 Домът на вярата доку-

ментална поредица /БНТ
2 София/п/

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

10.30 Откакто свят светува
предаване за фолклор /
БНТ 2 София/

11.00 Пирински соколи /БНТ 2
Благоевград/

11.30 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/

12.00 По света и у нас
12.30 Репетиция /БНТ 2 Благо-

евград/п/
13.00 В близък план /п/

Байер, актьори - Жюли-
ен Бойсел, Йоаким Курл,
Андреас Шмид, Армел
Дойч и др.

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

03.30 "Мармалад" /п./ - токшоу

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп. 7

06.00 "Аватар: Легенда за Анк"
- анимация

07.30 "Луцифер" - сериал
10.30 "Доносник" - екшън, дра-

ма, трилър ( САЩ, Обе-
динени арабски емирст-
ва, 2013), актьори - Ду-
ейн Джонсън, Бари Пе-
пър, Джон Бернтал, Сю-
зан Сарандън и др.

12.45 "Невъзможно бягство" -
екшън ,трилър (САЩ ,
2013), актьори - Силвес-
тър Сталоун , Арнолд
Шварценегер, Вини Джо-
унс, 50 Cent, Джеф Чейс,
Мат Джералд и др.

15.00 "Неизвестният" - сериал
17.00 "Дивата муха"- предава-

не за екстремни спор-
тове

17.30 "МИСИЯ МОЯТ ДОМ" -
предаване за строителс-
тво, ремонти, обзавеж-
дане и дизайн

18.00 "4х4" - автомобилно пре-
даване

19.00 "Кинти в небето" - коме-
дия, екшън, криминален
(САЩ, 2011), актьори -
 Бен Стилър, Еди Мърфи,
Кейси Афлек, Майкъл Пе-
ня, Матю Бродерик, Теа
Леони и др.

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

21.45 bTV Репортерите - пре-
даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 "Как прекарах лятната ва-
канция" - драма, екшън
(САЩ, 2012), актьори -
 Боб Гантън, Мел Гибсън,
София Сиснига, Арън Ко-
ен и др.

23.45 "Психиатрията Стоун-
хърст" - трилър (САЩ,
2014), режисьор - Брад
Андресън, актьори -

02.00 "Библиотекарите" - сери-
ал

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

08.00 "Любимци" - сериал
10.00 "Десет ярда" - екшън,ко-

медия (САЩ, 2004), ак-
тьори - Брус Уилис, Ма-
тю Пери,Аманда Пийт, Ке-
вин Полак, Наташа Хен-
стрич и др.

12.00 "Фалстарт" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2006),
актьори - Матю Макконъ-
хи, Сара Джесика Паркър,
Зоуи Дешанел, Джъстин
Барта и др.

14.00 "Ало, ало" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.30 "Стъпка по стъпка" - се-

риал
18.30 "Новите съседи" - сери-

ал
20.30 "Полицейска академия 7:

Мисия Москва" - коме-
дия, криминален (САЩ,
1994), актьори - Стив Гу-
темберг, Ким Катрал, Д.Б
Байли, Буба Смит и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

00.30 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

01.00 "Модерно семейство" -
сериал

02.00 "Любимци" - сериал
04.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дякон Левски" - биог-
рафичен, екшън, драма
(България, 2015), актьо-
ри - Симеон Фили-
пов, Максим Генчев, Ни-
ки Сотиров, Ивайло Ас-
парухов, Стоян Цветков,
Горан Гънчев и др.

08.30 "Несправедливо обвине-

на" - криминален, мис-
терия, трилър (Канада,
САЩ, 2012), актьори -
Мари Авгеропулос, Крис-
тина Кокс, Каспър Ван
Диен и др.

10.30 "Дронове убийци" -ек-
шън, трилър (САЩ, 2016)
актьори - Корин Немек,
Уитни Мур и др.

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

13.30 "Ловци на шаферки" -
романтичен , комедия
(САЩ, 2005), актьори -
 Оуен Уилсън, Винс Вон,
Кристофър Оукън, Рей-
чъл Макадамс и др.

16.00 "47 ронини " - ек-
шън, приключенски, фен-
тъзи (САЩ, 2013), актьо-
ри - Киану Рийвс, Хиро-
юки Санада, Ко Шибаса-
ки, Кари-Ан Мос и др.

18.30 "Невъзможно твой" -
драма, комедия (САЩ,
2003), режисьор - Нан-
си Майърс, актьори -
Джак Никълсън, Даян Ки-
итън, Киану Рийвс и др.

21.00 "Джон Уик" - екшън, три-
лър (САЩ, 2014), Чад
Стахелски, актьори - Ки-
ану Рийвс, Майкъл Ник-
вист, Алфи Алън, Уилям
Дефо и др.

23.00 Cinema X: "Нощта на ужа-
сите 2: Нова кръв" - ко-
медия , ужаси (САЩ ,
2013), актьори - Уил
Пейн, Джейми Мърей,
Шон Пауър, Саша Пар-
кинсън, Крис Уолър и др.

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

02.00 "Психотерапевт" - коме-
дия, драма (САЩ, 2009),
актьори - Кевин Спейси,
Джо Нунез и др.

04.00 "Несправедливо обвине-
на" - криминален, мис-
терия, трилър (Канада,
САЩ, 2012), актьори -
Мари Авгеропулос, Крис-
тина Кокс, Каспър Ван
Диен и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериен филм, се-
зон 5

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Смърфовете 2" - с уч.

на Ханк Азария, Брендан
Глийсън, Нийл Патрик
Харис и др.

15.00 "Джак и Джил" - с уч. на
Адам Сандлър , Кейти
Холмс, Ал Пачино, Ник
Суордсън и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

17.55 "Теглене на Лото 5
от 35 - "Злат-
ната топка"

18.00 "Ничия земя" - предава-
не

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Пърл Харбър" - с уч. на

Бен Афлек, Алек Болду-
ин, Том Сайзмор, Кейт
Бекинсейл, Джон Войт,
Куба Гудинг мл., Джош
Хартнет и др.

23.50 "Давам им година" - с
уч. на Роуз Бърн, Ана
Фарис, Саймън Бейкър,
Рейф Спол и др.

01.50 "Джак и Джил" - с уч. на
Адам Сандлър , Кейти
Холмс, Ал Пачино, Ник
Суордсън и др. /п/

04.30 "Смърфовете 2" - с уч.
на Ханк Азария, Брендан
Глийсън, Нийл Патрик
Харис и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 1

07.00 "Топ Гиър - 41 велики
случки" - предаване за
автомобили, 2 епизода

09.50 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 6

10.50 "Джеси Стоун: Неочаква-
ни промени" - кримина-
лен фим с уч. на Том
Селек, Кати Бейкър, Ре-
бека Пиджън, Шон Йънг,
Мика Бурем , Стивън

Макхати, Уилям Садлър,
Джеймс Гамън и др. /
п/

12.45 "Национална лотария" /
п/

13.20 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 2, 3 епи-
зода

18.10 "Мъже в черно 2" - ек-
шън-комедия с уч. на
Томи Лий Джоунс, Уил
Смит, Рип Торн, Лара
Флин Бойл, Джони Нок-
свил, Росарио Доусън,
Тони Шалуб , Патрик
Уорбъртън и др. /п/

20.00 "Ръка за милиони" -
драма с уч. на Джон
Хам, Асиф Мандви, Бил
Пакстън, Лейк Бел, Алън
Аркин, Мадхур Митал,
Сурадж Шарма, Пито-
баш Трипати и др.

22.30 "Мистър Брукс" - три-
лър с уч. на Кевин Кос-
тнър, Деми Мур, Дейн
Кук, Уилям Хърт, Мардж
Хелгенбергер , Рубен
Сантяго-Хъдсън, Даниел
Панабейкър, Джейсън
Люис и др.

01.00 Еротичен телепазар

Diema Family

06.50 "Малката булка" - сери-
ен филм

10.00 "Пепел от рози" - се-
риен филм, 2 епизода

12.00 "Дали е любов" - ро-
мантична комедия с уч.
на Джила фон Вайтер-
шаусен, Фритц Вепер,
Ева-Мария Грайн фон
Фридъл, Ернст Станков-
ски и др.

14.00 "Жената до него" - ро-
мантична филм с уч. на
Кейт Авалоун, Регула
Граувилер, Ноа Краус,
Маркъс МакДермот и др.

16.00 "Доня Сандовал" (пре-
миера) - теленовела, 2
епизода

18.00 "Да поговорим за лю-
бовта" - романтична ко-
медия с уч. на Чарлз Хе-
дър Морис, Джонатан
Бенет, Тери Поло, Ос-
кар Нунез и др.

20.00 "Момичето с индийския
смарагд" - приключенс-
ки филм с уч. на Елео-
норе Вайсгербер, Щефа-
ни Щумп, Омар Ел-Са-
еди и др., I част

22.00 "Жената до него" - ро-
мантична филм с уч. на
Кейт Авалоун, Регула
Граувилер, Ноа Краус,
Маркъс МакДермот и др.
/п/

00.00 "Дали е любов" - ро-
мантична комедия с уч.
на Джила фон Вайтер-
шаусен, Фритц Вепер,
Ева-Мария Грайн фон
Фридъл, Ернст Станков-
ски и др. /п/

02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Момичето с индийския

смарагд" - приключенс-
ки филм с уч. на Елео-
норе Вайсгербер, Щефа-
ни Щумп, Омар Ел-Са-
еди и др., I част /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Актьорско студио" -
токшоу, сезон 17

06.40 "Баба е богата" - коме-
дия с уч. на Франк Уей-
ли, Марион Рос, Крис-
тин Елис, Кийт Кара-
дайн, Дейвид Делуис и
др. /п/

08.50 "Невинна лъжа" - коме-
дия с уч. на Попи Мон-
тгомъри, Адам Кауфман,
Чела Хорсдал, Одри Ва-
силевски и др. /п/

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

12.30 "Изгубеният град Z" -
приключенски филм с
уч. на Чарли Хънам, Ро-
бърт Патинсън, Сиена
Милър, Том Холанд и др.
/п/

15.20 "Пауър Рейнджърс" -
приключенски екшън с
уч. на Дакр Монгомъри,
Наоми Скот, Елизабет
Банкс, Луди Лин, Беки
Джи и др. /п/

Ñ
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13.30 Арт стрийм /БНТ 2
Пловдив/п/

14.00 Добър ден с БНТ 2
15.00 Олово срещу словото

документален филм
16.00 Суматоха в 7/8 концерт

с участието на Николи-
на Чакърдъкова, Янка
Рупкина, Венци Такев,
оркестър "Златни стру-
ни", оркестър "Канарите"
и др.

17.00 Пустинният бегач тв
филм /България, 2009
г./, режисьор Григор
Лефтеров , в ролите :
Владимир Пенев, Радина
Кърджилова, Емануела
Шкодрева, Кирил Кава-
дарков и др. (12)

17.30 На опера с БНТ 2: "Така
правят всички" от
В.А.Моцарт /БНТ 2 Плов-
див/п/

18.00 Рецепта за култура ток-
шоу с Юрий Дачев

19.00 Часът на зрителите
19.30 Арт стрийм /БНТ 2

Пловдив/
20.00 Музика, музика... музи-

кално-образователно
предаване

20.30 Експресна схема игра-
лен филм /САЩ, 2014
г./, режисьор Тери Кънин-
гам, в ролите: Шон Пат-
рик Фланъри, Урсула
Карвен, Джоуел Уест и
др. (12)

22.00 Шифт
22.20 По света и у нас
22.35 Ново 10 + 2 музикална

класация
23.35 Добър ден с БНТ 2 /п/
00.35 Експресна схема игра-

лен филм /п/ (12)
02.05 Време за губене /БНТ 2

Пловдив/п/
02.35 Олово срещу словото

документален филм /п/
03.30 Днес и утре /п/
04.00 Туристически маршрути

/п/
04.30 Рецепта за култура ток-

шоу с Юрий Дачев /п/

bTV

05.40 "НепознатиТЕ" /п./ - до-
кументална поредица

06.00 "Джи Ай Джо: Сигма" -
анимация

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.11

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Ма-
риана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любе-
нова

11.00 "Cool…T" - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Мутра по заместване" -
сериал, с.4

13.00 "Отмъстителите" - ек-
шън , приключенски
(САЩ, 1998), актьори -
 Ралф Файнс, Ума Тър-
ман, Шон Конъри, Джон
Ууд, Еди Изард,  Джим
Броудбент и др.

15.00 "Бригада Нов дом" - со-
циален проект

16.00 "Мармалад" - токшоу
18.00 "Карбовски: Втори план"

- документална пореди-
ца с водещ Мартин Кар-
бовски

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.30 bTV Репортерите - по-
редица за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

20.00 Мегахит: "Непобедимите
3" - екшън, приключен-
ски, трилър (САЩ, 2014),
актьори - Силвестър Ста-
лоун, Ранди Котур, Тери
Крюз, Харисън Форд, Ан-
тонио Бандерас и др.

22.20 Мегахит: "Съучастникът" -
 трилър ,  екшън ,  дра-
ма, криминален (САЩ,
2004), актьори - Том
К р у з ,  Д ж е й м и
Фокс, Джейда Пинкет
Смит и др.

00.30 "Анри Наварски" - биог-
рафичен,военен,драма
(Германия , Франция ,
2010), режисьор - Джо

18.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал, 2 епи-
зода /п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7

21.00 "Полет" - трилър с уч.
на Дензъл Уошингтън,
Дон Чийдъл, Джон Гуд-
ман и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 7
/п/

01.00 "Непознатите: Жестоки
игри" - ужаси с уч. на
Кристина Хендрикс ,
Мартин Хендерсън, Бей-
ли Мадисън и др.

RTR

05.00 Вести
06.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
09.20 "Бялата гвардия"
10.50 "Културната революция"
11.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
12.15 "Битката за луната"
13.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
14.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
15.00 "Утрото на Русия"
20.00 Вести
20.35 Вести-Москва
20.50 "За най-важното"
21.45 "Културният отдих"
22.15 Сериал : "Следствени

тайни"
23.00 Вести
23.25 Вести-Москва
23.40 Сериал : "Следствени

тайни"
00.25 Сериал: "Красив живот"
02.00 Вести
02.30 Вести-Москва
02.50 Вести
03.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
04.35 Вести-Москва

Åâðîñïîðò

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, момчета, директно

08.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, жени

10.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, жени, директно

13.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, двойки, мъже, ди-
ректно

15.00 Северна комбинация:
Световна купа в Трьон-
дхайм, ски бягане, ди-
ректно

15.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кицпюел, спускане, мъ-
же

16.15 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, преследва-
не, мъже, директно

17.15 Спускане с шейни: Све-
товно първенство във
Винтерберг, мъже, вто-
ри манш, директно

18.00 Спускане с шейни: Све-
товно първенство във
Винтерберг, двойки ,
втори манш

18.30 Ски скокове: Световна
купа в Сапоро, състе-
зание

19.25 Новини
19.30 Биатлон: Световна купа

в Антхолц, преследва-
не, жени

20.00 Формула Е: Преди стар-
та в Сантиаго

20.30 Формула Е: Квалифика-
ция в Сантиаго

21.00 Формула Е: Състезание
в Сантиаго, директно

22.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, жени

23.15 Ски скокове: Световна
купа в Сапоро, състе-
зание

00.25 Новини
00.30 Фигурно пързаляне: Ев-

ропейско първенство в
Минск, мъже, волна
програма

01.45 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кицпюел, спускане, мъ-
же

02.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, жени

04.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, мъже
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ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Пиксел Пинки 2 анима-

ционен филм/п/
06.30 Динотряд "Кунг-Фу" ани-

мационен филм/п/
06.55 Внимание, роботика ани-

мационен филм/п/
07.20 Сийбърт анимационен

филм/п/
07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова - Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистично
предаване

11.00 Отблизо с Мира разв-
лекателно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 Улови момента с Милен

Атанасов предаване за
иновации и нови техно-
логии

13.00 Светлин Русев.Усещане
за вечност документален
филм /България, 2018г./
1 част, сценарист и ре-
жисьор Атанас Киряков

14.00 Библиотеката предаване
за литература и култура
с водещ Николай Колев

15.00 Не се мотай в краката
ми тв филм /България,
1987г./, в ролите: Еле-
на Райнова, Жана Кара-
йорданова, Стефан Да-
наилов и др.

16.00 Михаил Белчев - 50
години на сцена юбиле-
ен концерт

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Шоуто на Греъм Нортън

(12)
19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Открито с Валя Ахчиева
21.15 Утринен ездач игрален

филм /САЩ, 2012г./, в
ролите: Крисчън Слей-
тър, Доналд Съдърланд,
Джил Хенеси и др. (12)

22.50 По света и у нас
23.05 Ела, завържи ме! игра-

лен филм /Испания ,
1989г./, режисьор Пед-
ро Алмодовар, в роли-
те: Виктория Абрил, Ан-
тонио Бандерас, Лопес
Леон и др. (16)

00.50 Студио "Х": Шофьорът 2-
сериен игрален филм
/2, последен епизод/п/
(14)

02.20 Извън играта /п/
03.15 Утринен ездач игрален

филм /п/ (12)
04.45 Вяра и общество с Го-

ран Благоев /п/

ÁÍÒ 2

05.30 Домът на вярата доку-
ментална поредица /БНТ
2 София/п/

06.00 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/

06.30 Откакто свят светува /
БНТ 2 София/п/

07.00 Сид - дете на науката
анимационен сериал

07.25 Внимание, роботика се-
риен анимационен филм

07.50 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

08.15 Шифт /п/
08.30 По света и у нас
09.00 Неделна литургия пряко

предаване от София
10.30 Домът на вярата доку-

ментална поредица /БНТ
2 Варна/

10.50 Олтарите на България /
БНТ 2 Благоевград/

11.00 Рецепта за култура ток-
шоу с Юрий Дачев /п/

12.00 По света и у нас
12.30 Приказките на госпожа

Виола /БНТ 2 Варна/
13.30 Изкуството на 21 век
14.00 Добър ден с БНТ 2
15.00 Пророкът на кораба на

изкуствата документален
филм

15.45 №1 Туризмът: "Азбука на
черноморската кухня" до-
кументален филм /БНТ 2
Варна/

16.15 Черно-бяло кино: "Хро-
ника на чувствата" /90
години от рождението на
актьора Васил Попили-

узеф Гордън-Левит, Ро-
сарио Доусън, Брус Уи-
лис, Ева Грийн, Пауърс
Бут и др.

01.20 "Погрешен завой 6" -
ужаси, САЩ, 2014 г., ак-
тьори - Антъни Илот,
Крис Джарвис и др.

03.00 "Търси се" /п./ - токшоу
03.50 "120минути" /п./ - пуб-

лицистично предаване

bTV Action

06.00 "Аватар: Легенда за Анк"
- анимация

07.00 "Легендата за Кора" -
анимация

08.00 "Луцифер" - сериал
11.00 "Уличен бой" - екшън

(САЩ, 2009), актьори -
Чанинг Тейтъм, Луис Гуз-
мън, Терънс Хауърд, Бра-
йън Уайт и др.

13.00 "Кинти в небето" - коме-
дия, екшън, криминален
(САЩ, 2011), актьори -
 Бен Стилър, Еди Мърфи,
Кейси Афлек, Майкъл Пе-
ня, Матю Бродерик, Теа
Леони и др.

15.00 "Неизвестният" - сериал
17.00 "Дивата муха"- предава-

не за екстремни спор-
тове

17.30 "МИСИЯ МОЯТ ДОМ" -
предаване за строителс-
тво, ремонти, обзавеж-
дане и дизайн

18.00 "4х4" - автомобилно пре-
даване

18.45 "Невъзможно бягство" -
екшън , трилър (САЩ ,
2013), актьори - Силвес-
тър Сталоун , Арнолд
Шварценегер, Вини Джо-
унс, 50 Cent, Джеф Чейс,
Мат Джералд и др.

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

21.45 bTV Репортерите - пре-
даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 "Призрачен ездач 2: Ду-
хът на отмъщението" -
екшън, фентъзи, трилър
(САЩ, Обединени арабс-
ки емирства, 2012), ак-
т ь о р и -  Н и к ъ л ъ с
Кейдж, Виоланте Плачи-
до, Кристоф Ламбер, 
Киъран Хайндс и др. 

00.00 "Как прекарах лятната ва-
канция" - драма, екшън
(САЩ, 2012), актьори -
 Боб Гантън, Мел Гибсън,
София Сиснига, Арън Ко-
ен, Патрик Бошо, Скот
Коен и др.

01.45 "4х4" - автомобилно пре-
даване

02.15 "Библиотекарите" - сери-
ал

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

08.00 "Любимци" - сериал
10.00 "Полицейска академия 7:

Мисия Москва" - коме-
дия, криминален (САЩ,
1994), актьори - Стив Гу-
темберг, Ким Катрал, Д.Б
Байли, Буба Смит и др.

12.00 "Гномчета вкъщи" - ани-
мация, (САЩ, Великобри-
тания, Канада  2017)

14.00 "Ало, ало" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.30 "Стъпка по стъпка" - се-

риал
18.30 "Новите съседи" - сери-

ал
20.30 "Десет ярда" - екшън,ко-

медия (САЩ, 2004), ак-
тьори - Брус Уилис, Ма-
тю Пери,Аманда Пийт, Ке-
вин Полак и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

00.30 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

01.00 "Модерно семейство" -
сериал

02.00 "Любимци" - сериал
04.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Мелодия за една нощ" -
романтичен (Канада ,
2007), актьори - Лора
Лейтън, Антонио Купо,
Ели Харви и др.

07.45 "Фатално обсебване" -
трилър (Канада, 2017),
актьори - Гриър Грамър,
Клои Бабкук, Стив Бей-
сик и др.

09.45 "Героите на джунглата" -
приключенски, комедия
(Франция, 2017)

12.00 "Черният рицар: Възраж-
дане" - екшън, драма,
криминален ,  т рилър
(САЩ, 2012), актьори -
Крисчън Бейл, Гари Олд-
ман, Том Харди, Джоузеф
Гордън-Левит, Ан Хатау-
ей, Марион Котияр и др.

15.15 "В окото на бурята" -
 трилър, екшън (САЩ,
2014), актьори - Ричард
Армитаж, Сара Уейн Ке-
лис, Мат Уолш, Макс
Дийкън и др.

17.00 "478" - драма, трилър
(САЩ, Великобритания,
2016), актьори - Арнолд
Шварценегер, Скуут Мак-
ниъри, Маги Грейс, Мар-
тин Донован и др.

19.00 "Емпайър Стейт" - драма
(САЩ, 2013), актьори -
 Лиъм Хемсуърт, Дуейн
Джонсън - Скалата, Ема
Робъртс , Ники Рийд ,
Крис Диамантопулос, Ро-
джър Гуенивир Смит и др.

21.00 "Талисманът" - драма
(САЩ, 2012), актьори -
 Зак Ефрон, Тейлър Ши-
линг, Блайт Данър , Адам
ЛеФевр и др.

23.00 "Мъже на честта" - драма
(САЩ, 2000), актьори -
 Арнолд Шварценегер,
Джейми Лий Къртис, Том
Арнолд и др.

01.30 "Бродуейска терапия" -
комедия (САЩ, 2014),
актьори - Катрин Хан,
Тейтъм О'Нийл, Рис Ай-
фънс, Уил Форте, Има-
джин Потс и др.

03.30 "Нощта на ужасите 2:
Нова кръв" - коме-
дия, ужаси (САЩ, 2013),
актьори - Уил Пейн ,
Джейми Мърей, Шон Па-
уър, Саша Паркинсън,
Крис Уолър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериен филм, се-
зон 5

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Сватба през зимата" -

с уч. на Брук Д'Орси,
Марилу Хенър, Уес Бра-
ун, Джерард Плънкет и
др.

14.10 "Отново любов" (преми-
ера) - с уч. на Тери По-
ло, Пол Джохансън, Хло
Бабкок и др.

16.00 "Нора Робъртс: Брегът на
тъмната вода" - с уч. на
Клеър Форлани, Оливър
Хъдсън, Жаклин Бисе,
Джонатан Скарфи и др.

18.00 "Мис Пепеляшка" - тв
риалити

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 "Тор: Светът на мрака" -

с уч. на Крис Хемсуърт,
Натали Портман, Том Хи-
дълстън , Антъни Хоп-
кинс, Стелън Скарсгард,
Кристофър Екелстън ,
Адеуале Акинуйе-Агбайе ,
Закари Леви, Рене Русо
и др.

22.15 "Z-та световна война" -
с уч. на Брад Пит, Матю
Фокс, Дейвид Андрюс,
Ерик Уест, Мирей Инос,
Пиерфранческо Фавино
и др.

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /
п/

01.00 "Нора Робъртс: Брегът на
тъмната вода" - с уч. на
Клеър Форлани, Оливър
Хъдсън, Жаклин Бисе,
Джонатан Скарфи и др./
п/

03.40 "Сватба през зимата" -
с уч. на Брук Д'Орси,
Марилу Хенър, Уес Бра-
ун, Джерард Плънкет и
др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 1

07.10 "Топ Гиър - 41 велики
случки" - предаване за
автомобили, 2 епизода

10.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 6

11.00 "Джеси Стоун: Тънък лед"
- криминален филм с уч.
на Том Селек, Кати Бей-
кър, Кол Суддут, Лесли
Хоуп, Стивън Макхати,
Уилям Садлър, Джесика
Хект и др.

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 2

15.00 "Тежка категория" - ек-
шън-комедия с уч. на Ке-
вин Джеймс, Салма Ха-
йек, Хенри Уинклър, Грег
Джърман, Джо Роугън и
др.

17.15 "Последният замък" - ек-
шън с уч. на Робърт Ред-
форд, Джеймс Гандол-
фини , Марк Руфало ,
Стив Бъртън , Делрой
Линдо, Клифтън Колинс
мл. и др.

20.00 "Американска нинджа 3"
- екшън с уч. на Дейвид
Брадли, Стив Джеймс,
Майкъл Чан и др.

22.00 "Подземен свят: Пробуж-
дане" - екшън с уч. на
Кейт Бекинсейл, Стивън
Риа, Майкъл Ийли, Тео
Джеймс, Индия Ийсли,
Сандрин Холт,  Чарлз
Данси др.

23.50 "Фрактура" - предаване за
рок музика

02.15 Еротичен телепазар

Diema Family

06.50 "Малката булка" - сери-
ен филм

10.00 "Пепел от рози" - сери-
ен филм, 2 епизода

12.00 "Събудих се на 70" - ро-
мантична комедия с уч.
на Ивоне Катерфелд, Ур-
села Мон, Щефен Грот,
Соня Краус и др.

14.00 "Изгубени души" - ро-
мантичен филм с уч. на
Лена Бадер, Катрин Бо-
уд, Матю Ериксен, Пол
Кандариан, Робърт Кър-
си, Кристина Клебе и др.

16.00 "Доня Сандовал" (преми-
ера) - теленовела, 2 епи-
зода

18.00 "Покана за приятелство"
- романтична комедия с
уч. на Ерин Краков, Ра-
ян Макпартлин, Патриша
Ричардсън, Кейтлин Да-
бълдей и др.

20.00 "Момичето с индийския
смарагд" - приключенс-
ки филм с уч. на Елео-
норе Вайсгербер, Щефа-
ни Щумп, Омар Ел-Сае-
ди и др., II част

22.00 "Изгубени души" - ро-
мантичен филм с уч. на
Лена Бадер, Катрин Бо-
уд, Матю Ериксен, Пол
Кандариан, Робърт Кър-
си, Кристина Клебе и др.
/п/

00.00 "Събудих се на 70" - ро-
мантична комедия с уч.
на Ивоне Катерфелд, Ур-
села Мон, Щефен Грот,
Соня Краус и др. /п/

02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Момичето с индийския

смарагд" - приключенс-
ки филм с уч. на Елео-
норе Вайсгербер, Щефа-
ни Щумп, Омар Ел-Сае-
ди и др., II част /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Езикът на разбитото
сърце" - романтична ко-
медия с уч. на Джуди
Толт, Кейт Френч, Джули
Уайт, Итън Кон, Лара
Пулвър, Оскар Нунес,
Стивън Андерсън, Кели
Джонсън и др. /п/

07.50 "Да надминеш себе си"
- семеен филм с уч. на
Пета Шанън, Кели Берг-
лунг, Лили Карамаликис,
Тес Флауъри др. /п/

10.10 "Блинки Бил" - анимаци-
онен филм /п/

12.10 "Моят нов най-добър
приятел" - семеен филм

с уч. на Джеймс Ден-
тън, Лайла Фитцджералд,
Лора Менел, Кърстен
Робек, Крис Готие и др.
/п/

14.00 "Полет" - трилър с уч.
на Дензъл Уошингтън,
Дон Чийдъл, Джон Гуд-
ман, Брус Грийнууд, На-
дийн Велазкес и др. /п/

17.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал, 3 епи-
зода /п/

20.00 "От местопрестъпление-
то" - сериал, сезон 7

21.00 "Спешна пратка" - екшън
с уч. на Джоузеф Гор-
дън-Левит, Даня Рами-
рес, Джейми Чънг, Асиф
Мандви, Майкъл Шанън,
Шон Кенеди и др.

23.00 "От местопрестъпление-
то" - сериал, сезон 7 /
п/

00.00 "Злите мъртви" - ужаси
с уч. на Джейн Леви,
Шайло Фернандез, Дже-
сика Лукас, Лу Тейлър
Пучи, Елизабет Блекмор
Брус Кембъл и др. /п/

RTR

05.00 Вести
06.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
09.20 "Бялата гвардия"
10.50 "Изкуственият отбор"
11.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
12.15 "Храм за Онегин. След

славата"
13.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
14.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
15.00 "Утрото на Русия"
20.00 Вести
20.35 Вести-Москва
20.50 "За най-важното"
21.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
22.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
23.00 Вести
23.25 Вести-Москва
23.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
00.25 Сериал: "Красив живот"
02.00 Вести
02.30 Вести-Москва
02.50 Вести
03.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
04.35 Вести-Москва

Åâðîñïîðò

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, смесени двойки, ди-
ректно

08.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, по-
луфинали, мъже

09.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, жени

10.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, мъже, директно

14.00 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, масов старт,
жени, директно

14.30 Ски алпийски дисципли-
ни: Световна купа в Киц-
пюел , слалом , мъже ,
втори манш, директно

15.30 Северна комбинация :
Световна купа в Трьонд-
хайм, ски бягане

16.00 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, масов старт,
жени

16.30 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, масов старт,
мъже, директно

17.15 Спускане с шейни: Све-
товно първенство във
Винтерберг, щафета, ди-
ректно

17.45 Ски скокове: Световна
купа в Сапоро, състеза-
ние

19.15 Ски алпийски дисципли-
ни: Световна купа в Гар-
миш, супер Г, жени

20.00 Биатлон: Световна купа
в Антхолц, масов старт,
мъже

20.30 Ски бягане: Световна ку-
па в Улрисехамн, щафе-
та, жени

20.55 Новини
21.00 Ски скокове: Световна

купа в Сапоро, състеза-
ние

22.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, фи-
нал, мъже

Í
НЕДЕЛЯ 27 януари

ев/ игрален филм /Бъл-
гария, 1961 г./, в роли-
те: Жоржета Чакърова,
Васил Попилиев, Йо-
сиф Сърчаджиев и др.

17.30 На концерт с БНТ 2 /БНТ
2 София/

18.00 Афиш културно-инфор-
мационно предаване

18.15 Натисни F1 /п/
18.30 Новото познание
19.00 Младите иноватори до-

кументална поредица за
иновации и нови техно-
логии

19.30 Откакто свят светува
предаване за фолклор /
БНТ 2 София/п/

20.00 Дясната ръка на прези-
дента документален
филм /САЩ, 2013 г./пър-
ва част/

21.25 Мартенски музикални
дни 2018: "Духът на
Франция" концерт на
Светлин Русев /цигулка/
и Евгени Божанов /пиа-
но/

22.25 Световно наследство
Синтра /п/

22.50 По света и у нас
23.05 Добър ден с БНТ 2 /п/
00.05 Афиш културно-инфор-

мационно предаване /п/
00.20 Изкуството на 21 век

/п/
00.50 Музика, музика... /п/
01.20 Ново 10 + 2 музикална

класация /п/
02.20 Дясната ръка на прези-

дента документален
филм /САЩ, 2013 г./пър-
ва част/п/

03.45 Репетиция /БНТ 2 Благо-
евград/п/

04.15 Младите иноватори до-
кументална поредица за
иновации и нови техно-
логии /п/

04.45 Арт стрийм /БНТ 2
Пловдив/п/

bTV

05.10 "Cool…T" /п./- лайфс-
тайл предаване

06.00 "Джи Ай Джо: Сигма" -
анимация

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.11

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Ма-
риана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любе-
нова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "НепознатиТЕ" - доку-
ментална поредица

13.00 "Феноменалният Бърт
Уондърстоун" - комедия
(САЩ, 2013), актьори -
 Стив Карел, Стив Буше-
ми, Алън Аркин, Джим
Кери, Оливия Уайлд, и
др.

15.00 "Малка принцеса" - дра-
ма , фентъзи , семеен
(САЩ, 1995), актьори -
Елинор Брон, Лизъл Ма-
тюс и др.

17.00 "120минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120минути" - публи-

цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.30 bTV Репортерите - по-
редица за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

20.00 Мегахит: "Цар на война-
та" - екшън , трилър ,
драма , криминален
(САЩ, 2005), актьори -
Бриджит Мойнахан, Ни-
кълъс Кейдж, Джаред Ле-
то, Итън Хоук и др.

22.20 "Папараци" - телевизи-
онен таблоид

23.20 "Град на греха: Жена, за
която да убиваш" - ек-
шън, трилър, криминален
(САЩ, 2014), Франк Ми-
лър , актьори - Мики
Рурк , Джесика Ал-
ба, Джош Бролин, Джо-
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Докато представители-
те на Републиканската
партия в САЩ постоянно
говорят в медиите за
"нова студена война",
американските експерти
се разделиха на два
лагера в мненията си за
руско-китайските отноше-
ния. Едните от тях пред-
полагат, че двете страни
вече са договорили
стратегически алианс, с
цел в бъдеще да отпра-
вят сериозно предизви-
кателство към Щтатите.
Другата група експерти
са на мнение, че сега
отношенията между
Русия и Китай са неста-
билни и ако контактите
между Русия и западните
страни се подобрят, то
отношенията с Пекин
също ще претърпят
сериозна промяна.

Относно изложените
по-горе позиции си
струва да споменем
неотдавнашния отговор
на представителя на
пресслужбата на Минис-
терството на външните
работи на Китай на
въпроса на журналист за
оценката му на отноше-
нията между Русия и
Китай. Той каза следното:
"В сегашната сложна и
променлива международ-
на обстановка отношени-
ята между нашите страни
са стабилни като скала".
Развитието на взаимоот-
ношенията през минала-
та година напълно пот-
върждава това негово
изказване.

Дипломатически връз-
ки между Русия и Китай
бяха установени преди
повече от 20 години.
Анализирайки историята
на тяхното развитие, се
забелязва, че междудър-
жавните отношения са не
само много стабилни, но
нивото им постоянно се
повишава. Какво обусла-
вя тяхната дълбочина и
здравина? Авторът счита,
че тук е очевидна пряка-
та им връзка с вътрешна-
та сила на двете държа-
ви.

Ако разгледаме въпроса
от гледна точка на геополи-
тическата стратегия, оче-
видно е, че Русия и Китай
са съседи, имащи общ
интерес в сферата на
сигурността и развитието
на икономиките. Може да
се каже, че без добросъ-
седски отношения и сът-
рудничество, Китай трудно
ще може да развива
безпрепятствено крайбреж-
ните райони, а също така и

Ðóñíàöèòå ñà ñèëåí íàðîä, à êèòàéöèòå - èçäðúæëèâ. Âúðâåéêè ðúêà çà ðúêà, ñú÷åòàâàéêè
ìåêàòà è òâúðäà ñèëà, äâåòå ñòðàíè ìîãàò äà ñå ñïðàâÿò ñ âñÿêà âúíøíà çàïëàõà

Ðóñêî-êèòàéñêèòå îòíîøåíèÿ
ñà ñòàáèëíè êàòî ñêàëà

Шанхайската организа-
ция за сътрудничество
като регионална орга-
низация от нов тип.

Бидейки съседи, това
означава също така, че
двете страни, в еднаква
степен, са длъжни да се
грижат за поддържане
сигурността в региона и
съвместно да предотвра-
тяват опитите на чужди
държави да нарушават
установения ред.

Що се отнася до
Русия, то без приятелст-
вото й с Китай трудно би
успяла да противодейст-
ва на постоянно нараст-
ващата заплаха от стра-
на на Запада за сигур-
ността й, а още по-
сложно е тя да следва
стратегията си за разви-
тие на Далечния изток.

От гледна точка  на
стратегическото пре-
възходство, Русия и
Китай чудесно се до-
пълват и подкрепят
взаимно.

Китай е не само
втората икономика в
света, а и страна с
бързо нарастващо поли-
тическо влияние и воен-
на мощ. Съвкупната мощ

на Русия, макар вече да
не е свръхдържава, също
не може да бъде подце-
нявана. По своята воен-
на мощ Русия отстъпва
само на САЩ, а към това
трябва да се добавят
забележителните й спо-
собности да изгражда
стратегии в международ-
ните отношения. Двете
страни отлично се допъл-
ват и в сферата на стра-
тегическите сили, като
при грамотно сътрудни-
чество може да бъде
създаден ефект "1+1>2".
Руснаците са силен
народ, а китайците -
издръжлив. Вървейки
ръка за ръка, съчетавай-
ки меката и твърда сила,
двете страни могат да се
справят с всяка външна
заплаха.

Сега нека погледнем
стратегическата обста-
новка и идеите. Тук Русия
и Китай също си прили-
чат много.

Те са новите велики
неевропейски държави
и главен фактор в
сдържането на САЩ.

В същото време те са
членове и на Съвета за
сигурност на ООН, което
означава, че стратегичес-
ките цели и интереси на

Руската федерация и
Китайската народна
република са много по-
близки, в сравнение с
тези на западните държа-
ви. Друг важен момент е,
че и двете страни се
придържат твърдо към
принципите за "неприсъе-
диняване към каквито и
да било съюзи, нулева
конфронтация, отказ от
блоково противопоставя-
не и идеологически
натиск, а също така
придържане към принци-
па за взаимна изгода и
взаимно зачитане на
интересите". Близостта
им в стратегическо
отношение е основа и за
задълбочаване на дело-
вите отношения.

Ако говорим за разви-
тието на международните
отношения, то светът се
намира в стадий на
велики промени, където
Руската федерация и
Китайската народна
република имат истори-
ческа мисия. Затова, от
една страна, позицията
на бившия министър на
отбраната на САЩ Джим
Матис, че "Русия и Китай
нямат точки на съприкос-
новение", е напълно
лишена от основание.
От друга страна, според
много западни експерти

задълбочаването в перс-
пектива на отношенията
между двете съседни
държави няма да доведе
до създаването на военен
съюз, тъй като няма
подходящи условия за
това. Освен това според
тях това може да предиз-
вика връщане към сило-
вото доминиране на
Москва и Пекин и създа-
ване на нова, крайно
несиметрична система на
двустранни отношения,
която на свой ред ще
създаде огромни рискове,
ще влоши сътрудничест-
вото и в крайна сметка
ще доведе до разрушава-
не на сигурността.

Без да отдаваме
голямо значение на
оценките на западните
експерти, със сигурност
може да твърдим, че
перспективите за разви-
тие на руско-китайските
отношения са в посока
на "постепенно, всест-
ранно задълбочаване на
стратегическите отноше-
ния и сътрудничеството",
или както ги определи
президентът Путин:
"особени партньорски
отношения, като между
близки приятели".

 Ван ХАЙЮН
От в. "Хуанцю шибао"

Превод на сайта
"Гласове"
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Òåàòúðúò ïðàçíóâà
â öèðêà

47.83 % îò ãëàñóâàëèòå â àíêåòàòà íà Dir.bg
îïðåäåëÿò êàòî ðàçî÷àðîâàùî ãðàíäèîçíîòî  øîó çà
åâðîïåéñêàòà ñòîëèöà íà êóëòóðàòà

Ïðåîáëàäàâàùî ðàçî÷àðîâàíèå îò
îòêðèâàíåòî íà Ïëîâäèâ 2019

Поради огромния общес-
твен интерес към българс-
кото културно събитие на
годината зададохме въпро-
са: Как оценявате открива-
нето на "Пловдив 2019 -
Европейска столица на
културата"?

Церемонията, състояла
се на 12 януари, предизви-
ка вълна от разнопосочни
реакции, вариращи в двете
крайности - от възхита, до

пълно отричане.
Не закъсня и финансови-

ят скандал. Позициите си,
както Dir.bg по-рано съоб-
щи, публично сблъскаха
Слави Трифонов и фонда-
ция "Пловдив 2019".

Според шоумена сцената
тип "кула", на която бе
проведена церемонията, е в
пъти по-евтина от официал-
но обявената седемцифрена
сума. Организаторите от

"Пловдив 2019" отхвърлиха
категорично твърденията. В
момента се извършва
проверка по случая, която
се очаква да завърши в
рамките на 30 дни. След
множеството публикации и
коментари в различни
медии  Окръжната проку-
ратура в Града под тепета-
та се самосезира за
евентуално извършено
длъжностно престъпление.

Огромната секвоя с прякор
"Президента" е на 3200 години.
Уникалността й се състои в това,
че заради изключително големи-
те си размери, дълго време не са
могли да я "хванат" на една сним-
ка. За пръв път това прави екип
от учени и фотографи на National
Geographic. Секвоята е висока 75
метра и с обем 1275 куб. Широ-
чината на ствола е 8 метра, а по
неговите клони има 2 млрд. игли
- повече от което и да е друго
дърво на планетата. Освен това и
сега продължава да расте с мно-
го бързи темпове.

Гигантската секвоя се намира
в Националния парк "Секвоя" в
южната част на планината Сиера
Невада, в щата Калифорния, САЩ.
След 32 дни работа и съединява-
нето на 126 отделни снимки еки-
път на National Geographic е ус-
пял да направи портрета на "Пре-
зидента". ç

Ñíèìàõà íàé-ãîëÿìîòî äúðâî â ñâåòà

За три дни на анкетата
на Dir.bg отговориха 1541
души. Само 21.03% са
оценили откриващото
събитие на "Пловдив 2019"
като  "впечатляващо", а
9.93%отбелязват, че им е
харесало, но за тези пари
е могло да бъде направено
повече.

Ето как са реагирали
останалите 70 % от читате-
лите: 47.83 % го определят

Началото на детската програ-
ма "Отиваме на опера и балет от
3 до 14", създадена по идея на
директора на Софийската опера
Пламен Карталов, стартира през
февруари 2008 г. Грижата на пър-
вия оперен театър е да се отгле-
да и възпита бъдеща оперна пуб-
лика. Стартът е с адаптацията на
"Вълшебната флейта", "Хензел и
Гретел" и "Петя и вълкът".

На камерна сцена са осъщест-
вени 32 премиери на детски опе-
ри, балети, мюзикъли и адаптации
на големи оперни заглавия. През
настоящия сезон 2018-2019 пред-
стоят две премиери - фамилната
опера "Котката" по музика на Ма-
симилиано Матезич и интерактив-
ният спектакъл - "Музикална азбу-
ка" - музика Луиза Станоева. С тях

заглавията стават 34 на брой.
Досега са изиграни 1388 дет-

ски спектакъла и са посетени от
134 226 души.

Камерна сцена дава възмож-
ност на децата да контактуват със
солистите, да са съпричастни със
своите любими герои и да станат
активен участник в театралното
действие. В края на всеки сезон
детската програма се изнася на
открито - в парка на Военната ака-
демия.  Детската програма госту-
ва и извън София. Незабравими

като "разочароващо",
17.72 % смятат, че им е
"липсвало усещане за
идентичност", и едва 3.5%
-  "нямат мнение" по
въпроса.

2/3 от участвалите в
анкетата са мъже, като
общо над 2/3 от далите
своя глас живеят в София
и Пловдив, сочат още
резултатите от онлайн
допитването на Dir.bg.ç

Äåöà â îïåðàòà
Àêàä. Ïëàìåí Êàðòàëîâ: Îòãëåæäàìå íîâî
ïîêîëåíèå îïåðíà ïóáëèêà

Çà äà ñå çàñíåìå ãèãàíòúò, ñà áèëè íóæíè 32 äíè

остават срещите с публиката във
Велинград, Правец, Ниш, Велико
Търново.

По идея на академик Пламен
Карталов през 2014 г. стартира и
втори клон от детската програма.
Той е насочен към още по-малка
аудитория - от 0 до 3 години.

През 2019 г.  "Концертите за
Бебоци" навършват 5 години, кои-
то до този момент са 464 на брой
и са посетени от 19 767 деца от 0
до 3 години и техните родители -
бъдещи почитатели на операта.ç

Всяка година на 27 яну-
ари по традиция започва
Залцбургският музикален
фестивал. Той е създаден
от маестро Херберт фон
Караян в родния град на
двамата музиканти. На то-
зи ден е роден Волфганг
Амадеус Моцарт и имен-
но на него е посветен и
най-престижният фест -
триумф на класическата
музика.

 На тази дата нестан-
дартните Кварто музикан-
ти ще представят една
зимна Моцартова серена-

да в зала "България", с концерт, в който са включени
само произведения на композитора.

Към края на краткия си живот Моцарт е написал
някои от най-силните си творби - последните му сим-
фонии и опери са любими шедьоври, включително и
грандиозното Divertimento Trio, което надхвърля ма-
щабите на най-големите му симфонии.

Струнният квинтет с две виоли е сред най-краси-
вите творби на Моцарт, а "Вечерна серенада" за со-
ло 2 цигулки, струнни и тимпан е сред любимите за
публиката по цял свят. ç

Çèìíà ñåðåíàäà çà 263-òèÿ
ðîæäåí äåí íà Ìîöàðò

Спектакълът "Всяка година по
същото време" е поредният съв-
местен проект с участието на
Христо Шопов и Лилия Мара-
виля. Майсторската им игра зав-
ладява театралната публика още
в първата част на продукцията
- "Догодина по същото време" -
пиеса по сценарий на блестя-
щия драматург Бърнард Слейд.
"Препълнените зали, при над
100 представления на родна
сцена, бурните аплодисменти и
широкия медиен отзвук ни мо-
тивираха да поставим и естест-

Âñÿêà ãîäèíà ïî ñúùîòî âðåìå
веното драматургично продъл-
жение на пиесата - "Всяка го-
дина по същото време".

Във "Всяка година по също-
то време" актьорите продължа-
ват завидната си творческа сим-
биоза, за да разкрият чрез ге-
роите си - Джордж и Дорис,
тайните на трогателната любов,
неподвластна на житейските об-
стоятелства, моментите, в кои-
то бързаш да прекосиш пусти-
нята на неполучените отговори
и да изкачиш своя личен Еве-
рест.ç

От impressio на dir.bg
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Êîëêî ùå ïëàòèì çà ñíèìêà
íà Áîðèñîâ ñ Òðúìï
Èñòîðè÷åñêîòî ôîòî ñëåä ñäåëêàòà çà Ô-16 ùå íè èçëåçå
ìèíèìóì äâà ìèëèàðäà - íà íàñ, íà äåöàòà, íà âíóöèòå íè

Нека отдадем дължимото
на адептите на военната по-
литика на правителството. В
последните седмици те пред-
приеха истински щурм на ме-
дийното пространство и по-
ложиха неимоверни усилия
в отчаян опит да защитят не-
защитимото - решението на
управляващите да изберат
американските изтребители
F-16 за превъоръжаване на
българските военновъздушни
сили.

А ето и една бляскава ми-
съл на Каракачанов: "Не ни
трябва самолет - играчка за
пилоти, а за бой, ако се на-
ложи". Сиреч шведският "Гри-
пен" е играчка, а американ-
ският F-16, блок 70 си е за
истинска война. Не е за вяр-
ване, че Каракачанов не е
чел собствения си доклад,
който внесе в Министерския
съвет. А там черно на бяло е
написано: "В резултат на
прилагането на Методиката,
предложението на Швеция
за самолет JAS-39 C/D Gripen
получава най-висока оценка
по критерия с най-голяма те-
жест в схемата на обобще-
ната оценка - "Оперативна
ефективност".

Това е най-важният пока-
зател и по него "Грипен" е с
една позиция пред F-16. Ако
Каракачанов не знае, около
него би трябвало да има ге-
нерали, които да го ограмо-
тят какво означава "опера-
тивна ефективност"- тя има
много компоненти, но най-
важните са бойните способ-
ности, тоест възможностите
и качествата на самолета.
"Грипен" не само не отстъп-
ва, но даже и превъзхожда
в някои отношения F-16 по
бойни способности. Дори мо-
же да носи и повече въоръ-
жение.  Няколко дни преди
произнасянето на българс-
кия парламент всичко стана
ясно от пост в Туитър на ви-
сокопоставен представител
на администрацията във Ва-
шингтон:

"Силно подкрепям усили-
ята на българския министър-
председател Бойко Борисов
да закупи произведени в
САЩ самолети F-16, превъз-
ходен самолет, несравним с
конкуренцията. Това ще за-
сили нашето партньорство,
основано на споделяната в
НАТО отговорност за отбра-
ната, и ще допринесе за си-
гурната работа на над 4000
американци.  Това е страхот-
на сделка за България, Аме-
рика и НАТО.

Джо Болтън - съветник по
националната сигурност на
президента на САЩ"

С други думи - админист-
рацията на Тръмп е довол-

на, защото четири хиляди
американци ще хранят се-
мействата си с парите на
българските данъкоплатци.

Нищо лично, всичко е биз-
нес. А в правенето на биз-
нес американците никога не
са влагали чувства.

Сега нека и ние да под-
ходим прагматично към си-
туацията. От гледна точка на
репутацията на страната с та-
зи сделка България безспор-
но стана за смях. Обяви
международен конкурс и в
движение промени правила-
та. После реши, че това не е
точно конкурс, защото избо-
рът ще е политически, без
да отменя самия конкурс. Та-
ка България се подигра с
Швеция и Италия и техните
правителства, положили уси-
лия да внасят оферти. Защо
въобще тогава трябваше да
се обявява конкурс и да се
симулира прозрачност? Чес-
тният подход бе управлява-
щите да заявят: САЩ са стра-
тегически партньор на Бъл-
гария, ще преговаряме с тях.

Премиерът Бойко Бори-
сов беше казал, че като ку-
пим новите F-16, нашите пи-
лоти трябва "само да свалят
найлоните от седалките и
щом излетят във въздуха, да
се сборят и победят". Всъщ-
ност, ако нещо в момента е
"в найлони", то това е поточ-
ната линия, която ще сгло-
бява F-16, блок 70. Произво-
дителите я местят от Тексас
в Гринвийл, Южна Кароли-
на, защото F-16 от години не
се произвежда за американ-
ската армия, а само за тре-
ти страни. Кога ще я събе-
рат, стиковат и напаснат - не
се знае.

Освен че не отстъпва по
бойни способности на F-16,
"Грипен" има и друго голямо
преимущество - поддръжка-
та и експлоатацията на са-
молета за целия жизнен ци-
къл от 30-40 години е два пъ-
ти по евтина от тази на аме-
риканския му конкурент. От-
горе на всичкото F-16 е мно-

го капризен по отношение на
инфраструктурата и състоя-
нието на пистата, която тряб-
ва да е идеално излъскана,
буквално излизана. А това на-
лага изграждането на нова
инфраструктура. В проекта,
гласуван от парламента, из-
рично е посочено, че този
ангажимент е за наша смет-
ка, което означава минимум
още 100 млн. лева отгоре.

Изтребителната ни авиа-
ция е дислоцирана в авио-
база "Граф Игнатиево". Ако в
случай на военни действия
пистата на летището бъде из-
вадена от строя (което не е
кой знае какъв проблем), от-
къде ще излетят F-16? В та-
къв случай те просто стават
безполезни. Същевременно
"Грипен" е конструиран така,
че да може излита и от обик-
новено шосе или от писти с
по-непретенциозни настилки,
което е изключително важ-
но в случай на конфликт. А и
шведите са предложили два
подвижни хангара за 8 са-
молета, които може да бъ-
дат местени във всяка точка
на страната.

Ето още малко сметки:
"Грипен" е интегрирана плат-
форма за европейско, аме-
риканско и израелско въо-
ръжение. Докато F-16 полз-
ва само американско. С по-
купката на тези самолети се
обвързваме с монополни
доставки от компанията "Лок-
хийд Мартин", която е един-
ствен производител на въо-
ръжението. Тя диктува цена-
та, нямаш друг вариант, и не
можеш да се пазариш. С
"Грипен" имаш избор и ва-
риантност - купуваш въоръ-
жение от този, който ти го
предложи по ниска цена. Не
на последно място, всички
части и оборудване - дори и
всеки болт, който ще внася-
ме с годините за F-16, ще се
облагат с мита.

Но дори и всичко това са
"дребни сметки", а какви са
големите? Шведите предла-
гат за 1,41 млрд. лв. да ни

продадат 10 изтребителя. До-
като парламентът е гласувал
проект за модернизация на
ВВС на стойност 1,5 млрд.
лева за 8 самолета. Като в
тяхната оферта е  включено
и въоръжение за близък въз-
душен бой. Оставили са ни
толеранс от 100 млн. лв., за
да закупим ракети за дале-
чен въздушен бой.

Общо шведската оферта
се оскъпява с около 25 млн.
лв. от гласуваните парамет-
ри на проекта от Народното
събрание. Предложението
включва разсрочено плаща-
не за 10 години и доставка
на първите машини за 24 ме-
сеца от датата на подписва-
не на договора, като те вед-
нага започват да дават бой-
ни дежурства. Тоест оферта-
та на Швеция отговаря на
всички изисквания, гласува-
ни от българския парламент.

Да видим офертата на
САЩ - тя не се вписва в че-
тири от седем основни изис-
квания, които бяха одобре-
ни от депутатите. А по закон
оферта, която не отговаря до-
ри на едно изискване, въоб-
ще не би следвало да се до-
пуска до участие в конкур-
са.

Шведският изтребител не
отстъпва на американския по
бойни качества, но е много
по-мобилен и непретенцио-
зен в обслужването.

Първото изискване, на ко-
ето тя не съответства, е це-
ната. Няма официални дан-
ни, но се появиха информа-
ции, че американците искат
2,1 млрд. лв. за осем F-16,
блок 70. Отделно трябва да
се начислява и ДДС. Минис-
тър Каракачанов шикалкави
за цената и едва ли скоро
ще посмее да признае, че е
получил доклад от американ-
ска страна, в който е каза-
но, че тя няма да бъде сва-
лена нито с цент. И че в не-
формален разговор му е
обяснено, че F-16 е добър са-
молет… за държави със сил-
на икономика.

Второто изискване на
конкурса е, че изтребителят
трябва да е влязъл в произ-
водство и да е на въоръже-
ние в страната, която ни го
предлага. Американската
оферта не отговаря и на не-
го, тъй като F-16 във вариан-
та блок 70 е самолет "на хар-
тия". Още не е произведен и
не е на въоръжение в нито
една държава в света.

Третото изискване - в
срок от  24 месеца трябва
да получим първите някол-
ко изтребителя. Е как да се
случи това, след като заво-
дът още не е сглобен, а и
преди нас, както стана яс-
но, с вече подписани поръч-
ки са Бахрейн, Словакия и
Гърция.

Четвъртото изискване е
разсроченото плащане. Аме-
риканското законодателство
не го позволява за оръжей-
ни сделки и трябва да бро-
им парите накуп. Говори се,
че правителството на САЩ
може да ни отпусне кредит,
за да се издължим на "Лок-
хийд Мартин" и след това да
го връщаме разсрочено. Но
да сте чули някой да дава
заем без лихва?

Въпреки тези явни несъ-
ответствия правителството
избра именно офертата, ко-
ято се разминава драстич-
но с първоначалното реше-
ние на българския парла-
мент.

Има още един аспект в
цялата драма - Бойко Бори-
сов най-сетне трябва да се
срещне с Тръмп. Това му е
мечтата - да бие Румен Ра-
дев по снимки с американс-
кия президент. Нали така на-
писа вестникът, нагърбил се
да е правителствен офици-
оз? Негласното условие оба-
че е: избираме F-16 срещу
официална покана за посе-
щение в САЩ. Историческо-
то фото ще ни излезе мини-
мум два милиарда - на нас,
на децата, на внуците ни. Из-
числете сами по колко лева
на всеки от вас се падат.

А голямата драма ще нас-
тъпи след 5-6 години, когато
пристигнат първите самоле-
ти. Тогава всички ще изтрез-
неят и махмурлукът след се-
гашното опиянение ще е бо-
лезнен. Днешните полити-
чески бабаити вероятно ве-
че ще са политически мар-
гинали, пенсионирани от на-
родния вот. Но всички ще
сърбаме кашата, която са
надробили. Единственият
лъч надежда е тогава да
имаме главен обвинител,
който честно да си свърши
работата.

Калоян ТОДОРОВ
От сайта "Барикада"
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Американският прези-
дент предложи нова
сделка по темата имигра-
ция в опит да бъде сло-
жен край на продължава-
щото вече месец частично
спиране на работата на
федералната администра-
ция, съобщи Ройтерс.

В реч в Белия дом
Доналд Тръмп предложи
да бъде удължена закри-
лата на т. нар. мечтатели
- млади имигранти, прис-
тигнали незаконно в
САЩ още като деца,
както и за тези, които се
ползват със статут на
временна закрила.

В замяна той настоява
да се изпълни искането
му да бъдат отпуснати
тази година 5,7 млрд.
долара за изграждането
на стена по границата на
САЩ с Мексико.

"Днес съм тук, за да
намеря изход от задъне-
ната улица, да предложа
на Конгреса път за прео-
доляване на парализата

Òðúìï ïðåäëàãà íîâà ñäåëêà
çà ñïèðàíå íà ìèãðàíòèòå
Â çàìÿíà ïðåçèäåíòúò èñêà 5,7
ìëðä. äîëàðà çà îãðàäàòà ñ Ìåêñèêî

Снимки Пресфото БТА/Интернет

На основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Решение на
Съвета на директорите на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД по Протокол
от13.01.2019 г. и Заповед на изпълнителния директор на
"ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД № 1/16.01.2019 г. обявява търг за от-
даване под наем на обект, собственост на "ЗЕМИНВЕСТ"
ЕАД, за срок от 3 /три/ години, а именно: Имот № 000046,
представляващ ВОДОЕМ, с площ 15.868 дка, в землището
на с. Биволяне, общ. Момчилград, област Кърждали, при
граници: № 000861 Пуст. необр. земя на ОПФ, №000858
Нива на ОПФ, №000857 нива на насл. на Ахмед Алимолла
Ахмед, № 000010 Гор. стоп. терен на МЗГ-ДА, съгласно
Нотариален акт за собственост върху недвижими имо-
ти, издаден на основание писмени доказателства № 189,
том I, рег. № 1096, дело 175 от 2006 г. на Нотариус
Николай Бъчваров с № 416 на НК, а съгласно кадастрална
скица Поземлен имот с идентификатор 04008.1.266, нахо-
дящ се в с. Биволяне, общ. Момчилград, обл. Кърджали, с
площ 15867 кв. м, трайно предназначение на територия-
та: Територия, заета от води и водни обекти, начин на
трайно ползване: Водоем, при съседи: 04008.1.997,
04008.1.994, 04008.1.993, 04008.1.221.

Начална цена 400 /четиристотин/ лева годишно с ДДС.
Условия за закупуване тръжна документация
Тръжната документация се получава от 10:00 до 16:00

ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга
на адреса на управлание на "Земинвест" ЕАД на адрес:
гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 5, след предста-
вяне на платежен документ за внесена такса за закупува-
нето й. Цената за един комплект тръжна документация е

О  Б  Я  В  А
"ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - СОФИЯ

50 /петдесет/ лева с ДДС, като тази сума не се възстано-
вява. Цената на тръжната документация се внася по бан-
ков път по банкова сметка на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - IBAN:
BG98UNCR75271059001120, BIC CODE: UNCRBGSF, Уни-
кредит Булбанк АД. Удостоверяването на плащането се
извършва със заверено копие на вносна бележка/платеж-
но нареждане.

Приемане на предложенията - до деня, предхождащ
датата на търга вкл., всеки работен ден до 16 ч. в дело-
водството на ЗЕМИНВЕСТ ЕАД.

ДЕПОЗИТЪТ ЗА УЧАСТИЕ в търга е в размер на 10% от
обявената начална годишна тръжна цена без ДДС и след-
ва да бъде платен по сметка на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - IBAN:
BG98UNCR75271059001120, BIC CODE: UNCRBGSF, Уник-
редит Булбанк АД.

КРАЕН СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТА:16.00 часа
на деня, предхождащ датата на търга.

Време и начин за оглед - до 16.00 ч. на деня, пред-
хождащ датата на търга вкл.

Дата, час и място на провеждане на търга:
06.02.2019 г. от 11,00 часа в сградата на "ЗЕМИНВЕСТ"
ЕАД - гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 5, при
открито заседание от комисия.

Повторно провеждане - 27.02.2019 г. от 11,00 ч. на
същото място.

Общите и специални условия на търга, изискванията
към участниците и списък на документите, които да бъдат
представени са подробно описани в документацията за
участие.

Адрес и телефон на организатора: "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД
- София, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 5, тел.
02/ 988 67 22.

Над 100 000 души протес-
тираха вчера на атинския

пл. "Синтагма" срещу
споразумението със Скопие

за промяна на името на
бившата югославска

република на Република
Северна Македония.

Протестиращите пристигна-
ха в гръцката столица с

десетки автобуси от цялата
страна, но главно от

Северна Гърция. Гражданс-
ки организации водиха

активна кампания в
социалните мрежи, за да

привлекат колкото се може
повече участници.

Конституционният
съд  на ДР Конго
официално провъзг-
ласи вчера Феликс
Чисекеди за
президент на
страната, след като
отхвърли жалбата на
съперника му Мартин
Фаюлу. Така Чисеке-
ди става петият
президент на
страната от получа-
ването на независи-
мост на 30 юни
1960 г. Той ще заеме
поста от досегашния
държавен глава
Жозеф Кабила, който
е на власт от
убийството на баща
му Лоран-Дезире
Кабила, извършено
преди 18 г.

Íàêðàòêî
Израелският премиер
Бенямин Нетаняху пристигна
вчера в Чад. Той определи като
"исторически пробив" визитата си
в тази африканска страна, където
мнозинството от население е
мюсюлманско, и с която Израел
се готви да възобнови отношени-
ята си. Той допълни, че посеще-
нието му в Чад ще стане повод
за "големи новини", очевидно
имайки предвид възможността за
възобновяване на дипломатичес-
ките отношения, които Чад
прекъсна през 1972 г.

Индийското
правителство
уволни двама директори от
държавната Пенджабска нацио-
нална банка (ПНБ), защото не
предотвратили измама за 2 млрд.
долара. Това се случва близо
година, след като беше разкрита
най-голямата в историята на
Индия схема за източване на
банка. В петък вечерта ПНБ,
втората по големина държавна
банка в Индия, уведомила
Индийската фондова борса, че
правителството е уволнило
Брахмаджи Рао и Санджив Шаран
от директорските им постове. В
уведомлението обаче не се
посочвала причината за това
решение. Правителството ги
освободило от длъжностите им,
защото "не са използвали
международната система за
разплащания СУИФТ, за да
засекат измамата".

Британската полиция
е разговаряла с принц Филип,
след като съпругът на кралица
Елизабет Втора беше заснет да
кара без колан. Това стана само
два дни, след като принц Филип
бе участник в автомобилна
катастрофа. Полицията в
графство Норфолк заяви, че "на
водача са били дадени съответ-
ните препоръки". На снимка,
публикувана в събота от
британските медии, 97-годишни-
ят Филип кара нов "Ленд
Роувър" близо до кралската
резиденция в Сандрингам. В
четвъртък Филип шофираше друг
автомобил, когато се оказа
участник в сериозен сблъсък на
пътя, при който двама души в
другата кола получиха леки
наранявания. Произшествието
все още се разследва и никой
не е бил арестуван или обвиня-
ван. Бъкингамският дворец
заяви, че Филип има валидна
шофьорска книжка. Във Вели-
кобритания няма горна граница
за възрастта на шофьорите.

на правителството и за
уреждане на кризата по
южната ни граница", каза
Тръмп.

Малко преди словото
на Тръмп председателката
на Камарата на предста-
вителите на американския
Конгрес, демократката
Нанси Пелоси, нарече в
комюнике предложението
"неприемливо" и добави,
че не вярва то да събере
необходимия брой гласо-
ве, за да бъде прието.

Заради спора за стена-
та между президента и
контролираната от Демок-
ратическата партия долна
камара на Конгреса бяха
частично спрени 1/4 от
американските правителс-
твени програми, а 800 000
федерални чиновници
бяха пуснати в отпуск или
работят без заплащане от
22 декември.

Ето какво предложи
Тръмп в речта си:

- 5,7 млн. долара за
370-километрова стомане-

на ограда по границата.
- 800 млн. долара за

технологии и кучета,
обучени да откриват
наркотици.

- Наемане на допълни-
телни 2750 гранични и
други служители.

- 563 млн. долара за
съдилищата, в които се
водят дела срещу имиг-
ранти.

- 3-годишна правна

закрила за т. нар. мечта-
тели - около 700 000
имигранти, влезли в
страната незаконно още
като деца.

- Удължаване с 3 години
на разпоредбите за лица-
та, ползващи се с времен-
на закрила - 300 000 души
от страни, засегнати от
въоръжени конфликти,
природни бедствия или
други проблеми.ç

Някои конгресмени от Демократическата партия вече нарекоха
предложението на Доналд Тръмп "неприемливо" с мотива, че прези-
дентът предлага временна закрила за някои имигранти срещу една

неефикасна и скъпоструваща стена по границата с Мексико
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Основната опозицион-
на сила във Великобрита-
ния, Лейбъристката
партия, обеща да продъл-
жи да настоява за предс-
рочни парламентарни
избори с цел излизане от
задънената улица за
Брекзит. В същото време
партията остави отворена
възможността да подкре-
пи нов референдум за
членството на страната в
ЕС, предаде ДПА.

Във вторник британс-
кият премиер консерва-
тор Тереза Мей претърпя
съкрушително поражение
в Камарата на предста-
вителите, която отхвърли
с голямо мнозинство
договореното от нея
споразумение за Брек-
зит. На следващия ден
долната камара на бри-
танския парламент все
пак отхвърли внесения от
лейбъристите вот на
недоверие срещу Мей.
"Вотът на недоверие в
сряда бе само началото
на усилията на лейбърис-
тите да постигнат парла-

Ëåéáúðèñòèòå îáåùàõà äà ïðîäúëæàò äà
íàñòîÿâàò çà èçáîðè âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ
Áèâøèÿò ïðåìèåð Äæîí Ìåéäæúð ïðèêàíâà
Òåðåçà Ìåé äà ñå îòêàæå îò ñâîèòå
"÷åðâåíè ëèíèè" çà Áðåêçèòà

Íàé-ìàëêî 73 ñà æåðòâèòå ïðè âçðèâà
íà ïåòðîëîïðîâîä â Ìåêñèêî

Британската министър-председателка Тереза Мей отхвърля призивите
за свикване на предсрочни избори и казва, че ще търси консенсус в
разговорите с всички партии. Очаква се днес Мей да заяви пред
Камарата на общините, че възнамерява да продължи с Брекзита.

Полицията използва сълзотворен газ при протеста в събота на
"жълтите жилетки" в Марсилия, Южна Франция. Сблъсъци имаше още
в Анже, Рен, Руан, Кан (в северозападната област Нормандия), Нанси,
Лион и Тулуза, където се събраха рекордните 10 000 демонстранти.

Спасители и криминалисти постоянно са на мястото на експло-
зията на петролопровод в мексикански щат Идалго, при която

в събота загинаха най-малко 73-ма души

Äåñåòêè õèëÿäè "æúëòè æèëåòêè" îòíîâî
èçëÿçîõà íà ïðîòåñòè âúâ Ôðàíöèÿ

Около 84 000 хиляди ду-
ши излязоха в събота на
протести във Франция въп-
реки започнатия от прези-
дента Еманюел Макрон "го-
лям дебат" за успокояване
на кипящото от два месе-
ца обществено недоволст-
во, съобщи АФП. Президен-
тът Макрон продължава
обиколката си във Франция
и маратона от дебати, в ко-
ито участват стотици кме-
тове.

"Макрон, оставка!", скан-
дираха протестиращите
"жълти жилетки" в Париж,
чийто брой бе 7000. "Голе-

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Най-малко 73-ма са за-
гиналите при мощната ек-
сплозия на тръбопровод в
централния мексикански
щат Идалго , съобщиха
представители на местни-
те власти, цитирани от
ДПА. 74 са ранените, на-
писа в Туитър губернаторът
на щата Омар Фаяд. Мно-
го от жертвите са толкова
силно обгорени, че за мо-
мента не могат да бъдат
идентифицирани.

Взривът и пожарът из-
бухнаха в събота в участък,

мият дебат е измама", мо-
жеше да се прочете на
транспаранта, който носе-
ха демонстрантите от пър-
вата редица. Следобед
имаше няколко сблъсъка в
столицата между демонст-
ранти и полиция, която из-
ползва водни оръдия и съл-
зотворен газ, след което
обстановката се успокои.
Стотици хора в Париж но-
сеха рози в памет на де-
сетимата загинали демон-
странти от ноември насам,
повечето от които при път-
нотранспортни произшест-
вия. Над 2000 души бяха ра-

нени от началото на про-
тестите, включително де-
монстранти и полицаи. По-
ожесточени сблъсъци има-
ше в град Бордо, където на
протест излязоха 4000 ду-
ши. Маскирани младежи,
които не бяха част от ос-
новната група демонстран-
ти, използваха флексове и
чукове, за да извадят от
уличната настилка павета
и да ги натрошат на по-мал-
ки парчета, за да ги хвър-
лят, видяха журналисти на
АФП. Най-малко пет коли
бяха подпалени. Силите на
реда арестуваха 49 души. ç

където тръбата е била про-
бита, както се предполага
от крадци за източване на
суровината. Експлозията е
проехтяла в момент, кога-
то стотици хора са съби-
рали с кофи и туби изтича-
що от тръбопровода гори-
во. Властите все още не
могат да установят какво
е причинило взрива.

Президентът Лопес Об-
радор изказа съболезнова-
ния на пресконференция на
близките на жертвите. Той
обаче заяви, че "кражбата

на петрол трябва да спре".
Той започна кампания сре-
щу кражбите на горива, ко-
ито според правителство-
то миналата година са кос-
твали на страната повече
от 3 млрд. долара. Взри-
вът в градчето Тлауелилпан
е един от най-сериозните
напоследък. Президентът
призова сънародниците си
да не се превръщат в съу-
частници в кражба на го-
риво, което е незаконно и
освен това излага живота
им на риск. ç

ментарни избори", каза
вчера министърът в
сянка на партията за
Брекзит Киър Стармър в
реч пред ляв мозъчен
тръст. Той подчерта, че
изборите са приоритет
като единствения начин
за постигане на радикал-
ната промяна, от която
тази страна се нуждае".

В същото време Стар-
мър направи уговорката,
че лейбъристите може в
крайна сметка да подкре-
пят нов референдум за
Брекзит, тъй като това е
единият от "само двата
оставащи варианта",
наред със запазването
на близки икономически
връзки с ЕС. Стармър
каза още, че отлагането
на Брекзит, предвидено
за 29 март, сега изглеж-
да неизбежно.

През уикенда се заси-
лиха спекулациите, че
Мей все пак може да
свика избори. В. "Фай-
неншъл таймс" писа, че
високопоставени предс-
тавители на правителст-

вото миналата седмица
са "обсъдили извънредни
планове за избори".

Бившият британски
премиер Джон Мейджър
прикани премиера Тереза
Мей да се откаже от
своите "червени линии" за
Брекзита или да остави
на парламента да намери
начин да избегне напус-
кането на ЕС през март
без споразумение, преда-
де Ройтерс. В интервю за
радио Би Би Си Мейджър
припомни, че като преми-
ер през периода 1990-
1997 г. е правел компро-
миси по ключови реше-
ния за мирния процес в
Северна Ирландия и за
първата Война в Залива,
така че Мей трябва да
направи същото, след
като нейният план за
Брекзита бе отхвърлен с
огромно мнозинство от
депутатите. "Нейната
сделка е мъртва и, честно
казано, не мисля, че с
поправките на бърза ръка
ще има голяма разлика",
каза той. ç
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Клубът ще ползва базите
дълги години, а "Българска
армия" е важен елемент от
кандидатурата за Евро 2028,
заяви Красен Кралев

 О Б Я В А

"ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - СОФИЯ

тръжната документация се внася по банков път по банкова
сметка на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - IBAN:
BG98UNCR75271059001120, BIC CODE: UNCRBGSF, Уникре-
дит Булбанк АД. Удостоверяването на плащането се извърш-
ва със заверено копие на вносна бележка/ платежно нареж-
дане.

Приемане на предложенията - до деня, предхождащ да-
тата на търга вкл., всеки работен ден до 16 ч. в деловодство-
то на ЗЕМИНВЕСТ ЕАД.

ДЕПОЗИТЪТ ЗА УЧАСТИЕ в търга е в размер на 10% от
обявената начална годишна тръжна цена без ДДС и следва
да бъде платен по сметка на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - IBAN:
BG98UNCR75271059001120, BIC CODE: UNCRBGSF, Уникре-
дит Булбанк АД.

КРАЕН СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТА:16.00 часа на
деня, предхождащ датата на търга.

Време и начин за оглед - до 16.00 ч. на деня, предхож-
дащ датата на търга вкл.

Дата, час и място на провеждане на търга: 06.02.2019 г.
от 12,00 часа в сградата на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД - гр. София,
бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 5, при открито заседание от
комисия.

Повторно провеждане - 27.02.2019 г. от 12,00 ч. на
същото място.

Общите и специални условия на търга, изискванията към
участниците и списък на документите, които да бъдат предс-
тавени са подробно описани в документацията за участие.

Адрес и телефон на организатора: "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД -
София, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17,
ет. 5, тел. 02/ 988 67 22.

На основание чл. 15 от ПРУПДТДДУК, Решение на Съ-
вета на директорите на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД по Протокол от
13.01.2019 г. и Заповед на изпълнителния директор на "ЗЕ-
МИНВЕСТ" ЕАД № 2/16.01.2019 г. обявява търг за отдава-
не под наем на обект, собственост на "ЗЕМИНВЕСТ" ЕАД, за
срок от 3 /три/ години, а именно: Имот № 023133, предс-
тавляващ ВОДОЕМ, с площ 6.581 дка в землището на с.
Горна кула, община Крумовград, обл. Кърдажли, при грани-
ци: № 023151 пасище с храсти на Община Крумовград,
съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижими
имоти, издаден на основание писмени доказателства, а съг-
ласно кадастрална скица поземлен имот с идентификатор
16287.23.133, находящ се в село Горна кула, общ. Кру-
мовград, обл. Кърждали, площ 6581 кв.м., трайно предназ-
начение на територията: Територия, заета от води и водни
обекти; начин на трайно ползване: Водоем, при съседи:
16287.23.151.

Начална цена 272 /двеста седемдесет и два/ лева го-
дишно без ДДС.

Условия за закупуване тръжна документация
Тръжната документация се получава от 10:00 до 16:00

ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга на
адреса на управлание на "Земинвест" ЕАД на адрес: гр. Со-
фия, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 5, след представяне на
платежен документ за внесена такса за закупуването й. Це-
ната за един комплект тръжна документация е 50 /петдесет/
лева с ДДС, като тази сума не се възстановява. Цената на

Министърът на
младежта и спорта
Красен Кралев
намекна за предсто-
яща интересна
развръзка по казуса
със стадион "Българ-
ска армия". Той
успокои феновете на
ЦСКА, че клубът ще
продължи да ползва
базата за дълги
години. Нещо пове-
че - стадион "Бъл-
гарска армия" може
да се окаже важен
елемент от съвмест-
ната ни кандидатура
за Евро 2028, Мон-
диал 2030 и Евро
2032 с Гърция,
Румъния и Сърбия.

"Водим прегово-
ри, имаме други
планове, които са
много по-интересни.
Като приключат
преговорите и
подпишем договори-
те ще обявим всич-
ко. Нека феновете
на ЦСКА бъдат
спокойни, клубът ще
си бъде собственик
на базите за много
по-дълго време. Във
връзка с плановете

Îòèäå ñè
Èâàí Âóöîâ
В петък сутринта по-

чина легендата на българ-
ския футбол Иван Вуцов.
Тай напусна този свят на
79 години, след като на-
последък боледуваше, а
от няколко седмици бе-
ше в болница. Вуцата има
зад гърба си девет сезо-
на като бранител на "си-
ните", с които печели две
титли на България (1965,
1968) и веднъж Купата на
Съветската армия (1967).
В периода от 1960 до 1969
година изиграва 261 ма-
ча, като отбелязва и че-
тири попадения със си-
нята фланелка. Това го
нарежда на 20-о място в
историята на Левски по
изиграни срещи. Носил е
още екипите на Янтра
(Габрово), Ботев (Плов-
див) и Академик (София).

Иван Вуцов има 24 ма-
ча за България, като
участва на Мондиал`66 в
Англия, където играе и в
трите мача - срещу Бра-
зилия, Португалия и Ун-
гария, но има нещастие-
то да си отбележи авто-
гол срещу Еузебио и ком-
пания.

В треньорската си ка-
риера Вуцов е водил пет
сезона Левски - 1974/75,
1975/76, 1977/78, 1978/79
и 1979/80.  Под негово ръ-
ководство тимът печели
веднъж титлата (1979) и
два пъти Купата на стра-
ната (1976, 1979), запис-
вайки едни от най-слав-
ните моменти на клуба в
Европа. Той  извежда
Левски до четвъртфинал
в  УЕФА (1975/1976). При
него "сините" постигат ле-
гендарните елиминации
на немския Дуисбург и
световното величие Аякс,
а също така и знамени-
тата победа с 5:4 над
Барселона на Йохан
Кройф пред над 70 000
зрители на "Васил Левс-
ки", което се води най-
посетената футболна сре-
ща в историята на Бъл-
гария.

Като селекционер кла-
сира България на Монди-
ал`86 в Мексико, а също
така извежда за първи
път "лъвовете" до осми-
нафинал на световно
първенство. Той има 63
мача начело на "трико-
льорите" между 1982 г. и
1986 година, както и от
1989 до 1991 година.

От 21 ноември 1995 г.
бе генерален секретар, а
по-късно изпълнителен
директор на БФС до 21
октомври 2005 г.

Иван Вуцов е баща на
братята Велислав и Рус-
лан. Той ще остане в ис-
торията като един от най-
опитните ръководители в
българския футбол.

Поклонението ще се
състои днес от 10 часа
във фоайето на Нацио-
налния стадион "Васил
Левски". Опелото ще бъ-
де от 12,30 часа в храм
"Света София".

Напусна ни волейболната ле-
генда Светослав Стойчев. През
1991 г. в Кайро под негово ръко-
водство националният отбор за
младежи до 23 г. печели светов-
ната волейболна титла. Светос-
лав Стойчев се е състезавал за
Спартак (София), Миньор (Пер-
ник), Миньор (Бухово), Металург
(Перник), Локомотив (София).
Първият му отбор като треньор е
столичният Локомотив, след то-
ва преминава в ЦСКА, където тре-
нира юноши. Става шампион с
всички възрасти, след което тре-
нира и мъжете.

Той е баща на волейболния тре-
ньор Радостин Стойчев.

Филип Кривиралчев почина на 86-
годишна възраст. Той е един от най-
успешните български треньори. Поч-
ти 10 години (от 1967-а до 1976-а)
той е старши треньор на национал-
ния отбор по класическа борба. През
1971 година неговите състезатели
сътворяват фурор, като печелят пър-

ни за кандидатства-
не за европейско и
световно първенство
със Сърбия, Гърция
и Румъния сме
поели ангажимент
да предоставим
четири стадиона с
капацитет 40 000
зрители. Нов стади-
он ще има, това
влиза в плановете
ни. Стадион "Васил
Левски" може да се
приведе в достоен
вид за провеждане
на състезания от
такъв ранг със
средства от порядъ-
ка на 30-40 милиона
лева", каза Кралев в
кулоарите на цере-
монията "Нощта на
шампионите", орга-
низирана  за чет-
върта поредна
година от Министер-
ството на младежта
и спорта и Българс-
кия спортен тотали-
затор.  На събитието
с парични премии
на обща стойност
215 000 лева в
7 категории бяха
наградени най-
изявените спортисти

Елена Бинева.
Момичетата получи-
ха премия на стой-
ност 50 000 лв., а
техният треньор
Весела Димитрова -
10 000 лв.

Парични премии
получиха още: Пьотр
Нестеров, който бе
избран за тенисист
№1 на Европа при
момчета до 16
години, неговият
треньор Кристиян
Илиев, двойните
шампиони от Мла-
дежките олимпийски
игри в Буенос Айрес
Мирела Костадинова
и Панайот Димитров
(акробатика), заедно
с треньора си
Гергана Денева,
Биляна Дудова,
която спечели
сребърно отличие на
световното първенс-
тво по борба и
европейска титла,
Денислав Коджаба-
шев, извоювал
исторически първи
медал за България в
тениса на маса от
световно първенство
за спортисти с
увреждания и тре-
ньора му Асен
Асенов.

С държавното
отличие "Венец на
победителя" бяха
удостоени Илиана
Раева, Гинка Загор-
чева, Норайр Нури-
кян, Валентин Рай-
чев, Янко Русев,
Димитър Златанов,
Николай Петков и
Кирил Досков. ç

Ïî÷èíà ëåãåíäà íà
áúëãàðñêèÿ âîëåéáîë

Íàïóñíà íè åäèí îò íàé-óñïåøíèòå áúëãàðñêè òðåíüîðè ïî áîðáà Ôèëèï Êðèâèðàë÷åâ
вата в историята световна отборна
титла на първенството на Национал-
ния стадион "Васил Левски" в София.
Две години по-късно тимът става и
европейски отборен шампион.

Сред неговите възпитаници са пле-
яда звездни имена - Боян Радев, Пе-
тър Киров, Георги Мърков, Алексан-

дър Томов, Христо Трайков, Стефан
Ангелов, Стоян Николов, Кирил Ди-
митров, Стоян Апостолов, Борис Бут-
раков и много други.

Под негово ръководство състеза-
телите са донесли на България 82
медала от световни, европейски пър-
венства и Олимпийски игри.

Чек за 50 000 лв. получи
Спортист №1 на България - световната и европейска

шампионка по борба Тайбе Юсеин

и треньори на
България за 2018 г.

Чек за 50 000 лв.
получи  Спортист
№1 на България -
световната и евро-
пейска шампионка
по борба Тайбе
Юсеин. Треньор №1
на България за 2018
г. Петър Касабов,
наставник на женс-
кия ни национален
отбор по борба,

също получи премия
от 50 000 лв.

Наградата в
категория "Отбор №1
на България" за 2018
г. за трета поредна
година взе нацио-
налният ансамбъл
по художествена
гимнастика в състав:
Мадлен Радуканова,
Симона Дянкова,
Лаура Траатс, Сте-
фани Кирякова и

Снимка
Пресфото

БТА
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Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 12

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо
ВОДОРАВНО: "Деца на Сатаната". Нелеп (Георгий).
Варовик. Пелед. Барит. Мот (Невил). Бетон. Бел.
Бон. Килим. Нота. СИЛАН. Вон (Сара). Сепаре. Аки-
нети. Нерити. Ереван. Метал. Сенат. ЛАН. Масаж.
Код. Люк. Косер. Сари. Сотир. Гид. Сивори (Омар).
Иконика. Анева (Вихра). Аморос (Мануел). Фазан.
Номер. Пер. Торес (Корайма). МОК. Нол (Дитер).
Нонан. Кира. Лиман. Лаколит. Гон. Манор. Рата.
ОТВЕСНО: "Мене, моме не люби". АПОЛО. Целон.
Петак. Вазелин. Балет. Саран. Сонар. Нед. Кирил.
Корен. "На М". Пап. Билет. Мотив. Тона. "Бела". Иса-
си (Антонио). Анон. Каватина. ЕСЕРИ. ОРАЛО. ТА-
РОМ. КЕНАР. Каменар. "Карин". Вираж. Гомес. Нот.
Нонет. Синор. Кор. Кав. Бонев (Христо). Кадир. Ми-
ла. Тибет. Тагор (Рабиндранат). Колорит. Сак. Лавин
(Мери). Динас. Ката.

Днес ще преобладава предимно
облачно време. Валежи от сняг или
от дъжд не се очакват. Минимални-
те температури ще са между минус
5 и 3 градуса, а максималните меж-
ду 4 и 11.

 Във вторник над цялата страна ще бъде облачно с валежи от
дъжд. Температурите леко ще се понижат и максималните ще са между
2 и 9 градуса.

В сряда валежите в южната част на страната ще намалеят, а в
северната - ще са по-интензивни. Минималните температури ще са
между минус 2 и 5 градуса, а максималните между 4 и 13.

 В четвъртък и петък валежите от дъжд ще продължат, на места ще
преминат в мокър сняг. Температурите остават без промяна и макси-
малните ще бъдат между 4 и 12 градуса. През почивните дни времето
ще остане без промяна. Над цялата страна се очакват валежи от дъжд,
който ще преминава в мокър сняг. Минималните температури ще са
между минус 2 и 5 градуса, а максималните между 4 и 13.
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21-годишният Франсис Тиафо победи
българския тенисист на 1/8-финалите

�

Íàêðàòêî
Красимир Анев се
нареди 12-и в масовия
старт

на 15 километра в Рупол-
динг. Лидерът в генералното
класиране за Световната
купа по биатлон Йоханес
Тингес Бьо (Норвегия) записа
девета победа за сезона,
след като триумфира в
германския зимен център.

Арсенал постигна
успех с 2:0

срещу Челси в лондонското
дерби от 23-тия кръг на
Висшата лига. За "червена-
та" победа се разписаха
Александър Лаказет (14) и
Лоран Косчелни (39). Други
резултати от 23-тия кръг:
Уулвърхемптън - Лестър 4:3,
Борнемут - Уест Хем 2:0,
Ливърпул - Кристъл Палас
4:3, Манчестър Юнайтед -
Брайтън 2:1, Нюкасъл -
Кардиф 3:0, Саутхемптън -
Евертън 2:1 и Уотфорд -
Бърнли 0:0.

Микаела Шифрин
спечели супергигантския
слалом

 от Световната купа по ски-
алпийски дисциплини, в
италианския зимен център
Кортина д'Ампецо. 23-
годишната американка
записа 11-а победа за
сезона, с което се доближи
до рекорда за всички
времена от 14 успеха в
една кампания на швейцарс-
ката легенда Френи Шнай-
дер от сезон 1988/1989.
Това е 54-та победа в
кариерата на Шифрин за
Световната купа, с което тя
се изравни с легендата
Херман Майер (Австрия) на
шестото място във вечната
ранглиста. Този успех е
трети за Шифрин в три
супергигантски слалома от
началото на сезона. Звезда-
та на женските алпийски
ски Линдзи Вон (САЩ) не
успя да завърши последното
състезание в Италия в
нейната кариера.

Най-добрият български
тенисист Григор Димитров
загуби от американеца
Франсис Тиафо с 1:3 сета
на осминафиналите на
Откритото първенство на
Австралия. Тиафо, който
вчера навършва 21 години,
изигра страхотен двубой,
бе по-ефикасен и се
възползва по-добре от
шансовете, които имаше.
Гришо пропусна много
възможности за пробив,
които можеха да пратят
мача в друга посока.
Димитров изостана с 0:2
сета, намали на 1:2, но
загуби с 5:7, 6:7( 6), 7:6 (1),
5:7 на "Мелбърн Арина".
Така Франсис Тиафо за
първи път в кариерата си
се класира за четвъртфи-
нал на турнир от Големия
шлем, а Димитров приклю-
чи участието си едно
стъпало по-ниско от мина-
лата година.

Първата ни ракета бе
пробит на два пъти в
първия сет и въпреки че
върна един пробив, ведна-
га след това отново допус-
на такъв. Българинът
имаше повече шансове за
пробив, но американецът
бе по-ефикасен при своите
възможности.

Във втория сет Григор
осъществи пробив, но
веднага последва такъв на

сметката на Франсис
Тиафо и се стигна до
тайбрек. Там първата ни
ракета поведе с 6:3, но не
спечели нито точка след
това и американецът
спечели с 8:6 точки, а с
това увеличи аванса си на
2:0 сета.

Третата част отново
приключи след тайбрек,
но този път в полза на
първата ни ракета. Съпер-
ниците размениха по един
пробив, като Франсис
Тиафо поведе с 4:2, но
Димитров удържа и израв-
ни. Американецът показа
признаци на умора и това
даде надежди за родния
тенисист за обрат в
двубоя.

В четвъртия сет Григор
Димитров имаше три
възможности за пробив
при 4:3, но американецът
изравни и успя да пробие
българина за 6:5, след
което на свой сервис
затвори мача.

Франсис Тиафо ще се
изправи на четвъртфина-
лите срещу Рафаел Надал.
Световният номер 2 за
единадесети път се класи-
ра на 1/4-финалите в
Мелблън след убедителна
победа с 6:0, 6:1, 7:6 (4)
над Томаш Бердих. Това
беше 19-и успех за испа-
неца над чеха в последни-

Ãðèãîð Äèìèòðîâ ïðèêëþ÷è ñ
ïúðâåíñòâîòî íà Àâñòðàëèÿ

те 20 официални мача
между двамата.

В същото време очак-
ваният на тенис турнира в
София гръцки талант
Стефанос Циципас хвърли
голямата бомба на Откри-
тото първенство на Авст-
ралия, като след близо 4-
часова битка отстрани
номер 3 при мъжете
Роджър Федерер с 6:7

(11), 7:6 (3), 7:5, 7:6 (5). В
следващия кръг 20-годиш-
ният Циципас ще срещне
Роберто Баутиста Агут,
справил се по-рано с
Марин Чилич.

При дамите голямата
изненада на деня бе
квалификантката Даниел
Роуз Колинс, която победи
втората в света Анджелик
Кербер с 6:0, 6:2.ç

Григор Димитров преживя тежко загубата в Мелбрън
                                                         Снимка Пресфото БТА

Ñêúñàõ ñå îò ðàáîòà, çà äà ñòèãíà
äîòóê, çàÿâè ¹39 â ñâåòà

Американецът Франсис Тиафо, който отстрани Григор Димитров
на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия по те-
нис, заяви след мача: "Скъсах се от работа, за да стигна дотук.
Обещах на моите родители преди 10 години, че ще стана професи-
оналист и ще променя живота им, а сега вече навърших 21 и съм на
четвъртфинал на турнир от Големия шлем. Не мога да повярвам".

"С Григор сме много добри приятели. Той е чудесен човек. Когато
играхме миналия път, аз загубих и му казах, че следващия път ще
спечеля", сподели 21-годишният тенисист, който вчера празнува
рождения си ден.

"Да играеш на четвъртфинал на турнир от Шлема с Надал, е
голямо преживяване", каза още 39-ият в световната ранглиста, по-
питан за следващото предизвикателство пред него.ç

От стр.1
"Особено в тайбрека на вто-

рия сет. Аз играех все по-добре,
а той всеки път имаше отговори.
Борих се колкото можех. В някои
важни моменти топката се удари
в мрежата или той целеше лини-
ите. Тези неща са извън моя кон-
трол. Но в други моменти със си-

Ãðèøî íàðàíåí ñëåä îòïàäàíåòî â Ìåëáúðí
гурност можех да направя по-доб-
ри удари", коментира Димитров.

"В момента нямам какво да
кажа. Болезнено е. Мисля, че ми
трябват два дни почивка. В мо-
мента виждам повече негативни-
те неща, отколкото позитивните.
Надявам се след два дни да мога
да мисля за нещата, които нап-

равих правилно, за тези, които
сбърках, какво беше добро и как-
во лошо. В момента усещането
е странно. И в миналото съм
имал мачове, които са били на
привили и отливи. Но да не мога
да използвам шансовете си? Не
можах да преодолея тези слож-
ни моменти", допълни Григор.ç

Ðàïèä (Âèåíà) ïðåäñòàâÿ Ìàóðèäåñ
Нападателят на ЦСКА Мауридес

напусна лагера на "червените" в
испанския курорт Марбея, твър-
дят медии в Австрия. Според вес-
тник "Курир" бразилецът трябва да
мине медицински прегледи днес
сутринта в местния гранд Рапид
(Виена) и ако всичко е наред, да
подпише договор и да бъде пред-
ставен пред медии и фенове.

"Зелено-белите" се надяват бра-

зилският нападател да пътува с тях
за началото на зимната подготов-
ка в сряда. Изданието се позова-
ва на вътрешна информация от Ра-
пид за финансовите условия по
сделката. Според нея ЦСКА ще по-
лучи 1,3 милиона евро, като има
предвидени бонуси в зависимост
от представянето и успехите на Ма-
уридес във Виена. Така сумата мо-
же да стигне 1,5 милиона.ç

Според
австрийски
медии
нападателят
на ЦСКА
Мауридес вече
е играч на
Рапид (Виена)


