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Владимир Путин
реабилитира
социалната държава
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Обирът на митницата в
Благоевград бил за поне
половин милион лева
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Â
оден апокалипсис. Това е България от послед-
ните седмици. Перник е на безпрецедентен во-
ден режим, причинен от умишлено източване и
липса на мерки даже в момента, в който става
ясно, че предстои катастрофа. Тежки аварии на
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Руският президент Влади-
мир Путин заяви, че е
против идеята властта да
се държи неограничено от
лидера на страната, как-
то е било при системата
от времето на Съветския
съюз. Той каза това на
среща с ветерани от Вто-
рата световна война в
Санкт Петербург, броени
дни след като обяви пред-
ложенията си за консти-
туционни промени. На
предложението, направе-
но от ветеран на вчераш-
ната среща, мандатът на
руския президент да е не-
ограничен, Путин отгово-
ри, че "би било много
обезпокоително да се вър-
нем към ситуацията от
средата на 80-те години,
когато държавните лиде-
ри един след друг остава-
ха на власт до края на
живота си".  ç

Васил Божков се срещ-
на с феновете на Левс-
ки. Бизнесменът, чийто
холдинг от една година
ръководи "сините", се
видя с привържениците
на стадион "Георги Ас-
парухов" , съобщава
Sportal.bg. Самите пред-
ставители на Национал-
ния клуб на привърже-
ниците на Левски обя-
виха с изненада жела-
нието за внезапна сре-
ща на ръководството с
тях, след като босовете
отбягваха среща от ме-
сец август миналата го-
дина . Васил Божков
пристигна на "Герена",
като влезе директно на
паркинга на Сектор "А"
и избегна среща с жур-
налистите.

Ïóòèí çàÿâè, ÷å å
ïðîòèâ íåîãðàíè÷åí
ïðåçèäåíòñêè ìàíäàò

Разширяваме кон-
султациите за вота на
недоверие с извънпар-
ламентарни партии. В
понеделник ще се срещ-
нем с АБВ и "Движение
21". Очакваме отговор
за среща с "Демократич-
на България". Това на-
писа лидерката на БСП
Корнелия Нинова във
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водопроводите оставиха Шумен и Свищов без вода, близо
половин милион българи са заплашени с режим на во-
дата. А все ни увеличават цената с мотив, че ще подоб-
ряват мрежата. Оказа се, че водата в Перник е прода-
вана по 13 стотинки на кубик за големите местни фир-
ми и по 2 лева за обикновените граждани. Властта е
майка за едрия капитал и мащеха за хората, пазарна
логика няма, има нагла схема! Кабинетът даде пари за
съоръжение, което ще позволи вода от язовир "Белме-
кен" през София да стигне до Перник. Но се набиват на
очи два факта. Няма я отдавна единствената организа-
ция, която можеше в срок и качествено да осигури вода
на перничани, а именно Строителни войски. В началото
на 90-те те прокараха за месец водопровод от Рила
към София и спасиха столицата от хронично безводие,
причинено от сходна далавера с язовир "Искър". А мал-
ко по-късно с преходна рушителска страст СДС закри
Стротелни войски като "комунистическа отиживелица".
Но държавата изгуби този мощен и дисциплиниран ре-
сурс за справяне в кризи, а сега милионите текат към
частни фирми… Медиите се надпреварват да припомнят,
че язовир "Белмекен" е първенец на Балканите и един
от най-големите в Европа - и при построяването му
през 1974-та, и сега - 46 години по-късно, когато по
всички основни показатели сме в дъното на ЕС. Забе-
лежете! През 1974-та, когато според някои ни е управ-
лявал "престъпен" и "мракобесен" режим, а България е
била фалирала. Е, как така един такъв режим прави
обект на европейско ниво, при това без фондове от
Брюксел!? Отговорът е прост - защото са абсолютна
лъжа мантрите на щатните антикомунисти и десните и
защото тогава принцип беше знаещи и безкористни хо-
ра да се трудят в името на общото благо, а не чрез
обществени поръчки на "наши" фирми и отчитане в
черни каси на управляващите партии. Спомняйте си то-
ва, уважаеми читатели, когато съзерцавате празното
кранче на чешмата или сметките си за ток и парно.

Теофан ГЕРМАНОВ

Äà ñå îáåäèíèì çà ïðîìÿíà!

Фейсбук по повод пред-
стоящия вот на недове-
рие към кабинета "Бо-
рисов 3" заради пробле-
мите в сектор "Еколо-
гия". Нинова допълни:
"Получихме подкрепа и
допълнителни мотиви
от граждански органи-
зации. Време е да се
обединим всички, кои-

родължаваща сушата и праз-
ните язовири, липсата на
валежи от сняг и аномално
високите температури за яну-
ари поставят под въпрос аг-
ротехническите мероприятия
през пролетта, както и раз-
витието на реколтата от зър-
нени култури през 2020 го-
дина. По данни на Асоциа-
ция на българските села
(АБС) и по информация,
получена от над 130 кметст-
ва, сушата е засегнала теж-

Âëàñòòà êðèå, ÷å 93.5% îò ÿçîâèðèòå â ñåëàòà ñúùî ñà ïðåñúõíàëè

то искаме промяна. Тя
минава през смяна на
сегашното безхаберно,
некомпетентно и ко-
румпирано управление.
То вече е вредно за
страната. Има толкова
умни, подготвени и
почтени българи. Не-
ка им дадем възмож-
ност да реализират ал-

тернативата". Очаква
се днес в 14.00 часа
"БСП за България" да
внесе вота на недове-
рие. ДПС даде заявка,
че ще подкрепи вота на
недоверие, а партия
"Воля" обяви, че ще ре-
ши в сряда какво да е
поведението й в пленар-
ната зала.

ко 93.5% от язовирите в сел-
ските и полупланински ре-
гиони. В същото време влас-
тите крият тази информа-
ция, а медиите говорят са-
мо за водна криза в Пер-
ник, пише сайтът Selo.bg.
Дъжд със стопанско значе-
ние не е валял от 26 юли
2019 г., а водните резерви
се изчерпват стремглаво, тъй
като липсва както изпълне-
нието на национална кри-
зисна стратегия, така и от-

говорност от страна на инс-
титуциите. Прогнозата за
януари и февруари също не
е благоприятна откъм вале-
жи. Такива ще има едва към
края на февруари, и то нез-
начителни по обем. Най-
тежко е положението в об-
ластите Шумен, Разград, Тър-
говище, Велико Търново, а
също в региона на Стара За-
гора, Нова Загора, Сливен,
Пловдив, Хасково, Свилен-
град, Ямбол. <5
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Снимка
Пресфото
БТА

Деца
изпълняват
упражнения
от кунгфу
по време на
пролетния
фестивал,
посветен на
настъпваща-
та китайска
Лунна нова
година
в село
Лонгуанши
в централна-
та китайска
провинция
Хенан
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Първа жертва на свинс-
кия грип в България за
сезона. Първата жертва
на грипния щам H1N1 в
областта е 51-годишен мъж
от село Борино, починал в
болницата от тежки белод-
робни усложнения, съобщи
БТА. Пациентът постъпи в
МБАЛ - Смолян в тежко
състояние с вирусна
пневмония и в продълже-
ние на дни е бил на
командно дишане. Лекуван
е в отделение, след което
седмица по-късно е приве-
ден в интензивния сектор,
предава Би Ти Ви.

Установена е обаче
устойчивост на симптоми-
те към обичайното лече-
ние. Взети са проби за
изследване. На 8 януари,
след извършен скенер на
белия дроб, пациентът е
приведен в ОАИЛ с остра
дихателна недостатъчност.
Пациентът е бил интуби-
ран, бил е на дихателен
съпорт, проведено е
комбинирано антибактери-

ално, антивирусно лече-
ние, но за съжаление, в
четвъртък рано сутринта е
починал, обясни д-р
Емилия Апостолова, зам.-
директор на болницата в
Смолян. Това, което
трябва да се знае за
вирусните инфекции, че в
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Отново убийство
в Кюстендил
Мъж, на 64 години, от
Кюстендил е задържан в
събота по подозрение, че е
убил съпругата си, съобщиха
от ОДМВР - Кюстендил,
цитирано от БГНЕС. Сигналът
е постъпил в полицията от
роднини на 63-годишна жена,
починала в жилището си в
града. Роднините сигнализи-
рали полицията, че имат
съмнения, че смъртта на
жената не е настъпила по
естествен начин. Предприети
са незабавни процесуално-
следствени действия от
криминалисти на РУ-Кюстен-
дил. Трупът е закаран за
аутопсия. При първоначалния
оглед са установени следи от
насилие, а от жилището са
иззети множество веществе-
ни доказателства. Работата
по започналото досъдебно
производство продължава
под прякото ръководство на
дежурен прокурор от
Окръжната прокуратура в
Кюстендил, уточняват от
полицията в областния град.
През миналата година в
Кюстендил са станали 4
умишлени убийства, припом-

ня БНР.

Млад мъж загина след
инцидент в заведение
във Видин
Млад мъж почина в събота
сутринта след инцидент в
заведение във видинския
квартал "Калето", съобщават
от пресцентъра на ОД на МВР
- Видин. В 7.20 часа на тел.
112 е подаден сигнал за
открит мъж с наранявания в
заведение във Видин. 31-
годишният местен жител е
починал в линейката на път
за болницата. Дежурна
оперативна група извърши
оглед на местопроизшествие-
то. Работата по разследване-
то продължава, коментира
БНТ.

Откриха италиански
боклук и на
пристанището в Бургас
Районната прокуратура -
Бургас ръководи досъдебно
производство за нерегламен-
тиран внос на 20 контейнера
с италиански отпадъци на
пристанище, стопанисвано от
"БМФ Порт - Бургас" ЕАД,

съобщават от прокуратурата.
Досъдебното производство е
образувано по повод
пристигнали на пристанището
в града 20 контейнера с
отпадъци. Товарът е транспор-
тиран с кораб на 5 септемв-
ри 2019 г., като му е бил
определен режим временно
складиране за срок до 90
дни. По документи стоката е
била декларирана като
пластмасови отпадъци и
каучук. Изпращач на контей-
нерите е италианското
дружество "Дентиче панталео-
не" със седалище Авелино,
Италия, а получател на
товара е българското
търговско дружество "Блаци-
он" ООД, със седалище и
адрес на управление в
София. Негов управител е
Блаже Игнатовски - гражда-
нин на Република Северна
Македония, коментира
Нюз.бг.

Ïúðâà æåðòâà íà
ñâèíñêèÿ ãðèï ó íàñ
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началото не се прилагат
антибиотици. Те просто не
действат. Лечението е с
противовирусни и симпто-
матични лекарства и
затова е по-добре да
бъде назначено от лекар,
обясни д-р Юлияна Лаза-
рова. Според специалис-

Най-малко половин милион
лева е щетата от обира на мит-
ницата в Благоевград, съобщи Би
Ти Ви. Крадците са задигнали па-
ри, бижута и други ценни вещи.
Разследването продължава, а са-
моличността на престъпниците е
все още неясна.

Обирът е изключително профе-
сионален, използван е заглушител
на СОТ и най-вероятно е ползвана
вътрешна информация за съхра-
няваните веществени доказателс-
тва по дела, които се точат с годи-
ни, информира БГНЕС.

Обирджиите са се покатерили
по аварийна противопожарна стъл-

роен нов водопровод и помпена
станция за 25 млн. лв. Премие-
рът Борисов и кметът на София
Йорданка Фандъкова увериха, че
няма опасност за водоснабдява-
нето на София и че това е един-
ственото възможно решение. Тех-
нически решението изглежда та-
ка - вода от "Белмекен" ще се
пренасочва към язовир "Бели Ис-
кър" над Самоков. Оттам - по се-
га съществуващия водопровод -
водата ще се влива във водоп-
реносната мрежа на София и чрез
байпасен водопровод, който те-
първа ще се строи от Мало Бу-
чино към пернишкия кв. "Изток"
водата ще достига перничани. То-
ва, което е необходимо на Пер-
ник, за да няма криза, можем да
го осигурим, без да влияем нито
на водосбора на "Софийска во-

Åìèë Äèìèòðîâ: Ïåðíèê íÿìà äà ïèå
âîäàòà íà Ñîôèÿ

да", нито на деривациите на "Со-
фийска вода". Деривациите, ко-
ито захранват язовира "Белме-
кен" за друга каскада, могат да
бъдат пренасочвани. От 1993 го-
дина, когато е изграден ревер-
сивният тунел, до момента той е
използван многократно и с тес-
това цел, с допълване, с опрес-
няване на вода. Тази система е
много добре премислена. Този ту-
нел е двупосочен, обясни за БНР
министърът на околната среда и
водите Емил Димитров.

Трябва да се пести питейната
вода, категоричен е министър Ди-
митров и добави, че не може да
пълни каца без дъно. Относно во-
допровода в Шумен той припом-
ни, че през тези години са отк-
раднати помпите, тръбите. В мо-
мента градът има сондажи и въз-

ба, за да достигнат до сградата.
Знаели са къде са всички вещест-
вени доказателства. В събота крад-
ците обраха югозападната терито-
риална дирекция на Агенция "Мит-
ници" в Благоевград. В помещени-
ето е проникнато въпреки охрана-
та, около сградата има и камери,
припомня "Дарик радио".

По думите на районния про-
курор на Благоевград Борислав
Ковачки крадците са бързали, тъй
като има разхвърлени сребърни
бижута. Днес се очаква проку-
ратурата да даде повече инфор-
мация за прогреса на разслед-
ването.ççççç

можност да се захрани самосто-
ятелно, но няма инфраструкту-
ра, предупреди още той. По опе-
ративна програма "Околна сре-
да" са осигурени средства, за да
може с по около 100 млн. за
всяка област да се поднови во-
допреносната мрежа, пречиства-
телните станции, целият сектор.
ВиК-тата са в тежко положение
и нямат собствено съфинанси-
ране, защото програмата от ЕС
е - даваме ви 80 млн., вие тряб-
ва да дадете 20 млн. от себе си,
обясни Димитров. Този холдинг
с тези пари, които ще бъдат да-
дени, ще може да уреди съфи-
нансирането, което не могат да
си позволят повечето ВиК-та. Та-
зи структура ще помогне на всич-
ки, обясни още министърът на
околната среда и водите. ççççç

тите много важно е спаз-
ването на основните
санитарни правила, за да
не се допуска разпростра-
нение на грипа. Заболева-
емостта в Смолянско е
под епидемиологичните
стойности и затова свиж-
данията не са ограничени.
Като предпазна мярка в
болницата се препоръчва
работа с предпазни
средства.

Изследвания в рефе-
рентна лаборатория
потвърдиха, че става дума
за щама H1N1, известен
като свински грип.

Още два доказани
случая на свински грип са
регистрирани в смолянс-
ката болница - 7-годишно
дете, което оздравя, и 37-
годишна жена. Потокът на
болните се увеличава,
отчитат личните лекари.
През неотложния кабинет
вчера са преминали 40
души.

Лекарите съветват да
не се прибягва до самоле-
чение.ççççç

Държавата решава водната
криза в Перник с помощта на
София, стана ясно след спешна
среща при премиера Бойко Бо-
рисов. Като изход от близо три-
месечната криза правителството
предлага Перник да получава во-
да от язовира "Белмекен" през
водопреносната мрежа на сто-
лицата. За целта ще бъде пост-
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"В понеделник БСП ще
внесе вота на недоверие
срещу правителството. Има-
ме повече от 30 страници
аргументи за кризата, при-
чинена от управляващите, а
предлагаме и решения на те-
зи кризи. Много ясно са раз-
писани алтернативите в три-
те сектора - вода, въздух,
управление и внос на отпа-
дъци." Това заяви заместник-
председателят на ПГ "БСП
за България" и член на ИБ
на БСП Весела Лечева пред
БНР, съобщиха от пресцен-
търа на партията.

Тя припомни, че през
последните 3 години леви-
цата многократно е предиз-
виквала дебат по отношение
на тези жизненоважни сис-
теми и начина, по който те
се управляват. За съжале-
ние, стигнахме дотук - об-
ластен град като Перник да
бъде върнат в 18-и век", ка-
за Лечева. Тя посочи, че
Перник е най-яркият, но не
единствен пример за лип-
сата на управленски капа-
цитет на това правителство.

Лечева коментира, че не
е нормално управление, ко-
ето парадира за стабилност,
да доведе до това състояние
гражданите си - да се редят
на опашки за вода, и то в
държава, която разполага с
големи водни ресурси: "Кри-
зата на управлението е оче-
видна. Не е нормално в 21-ви
век европейска държава да
се управлява по този безха-
берен начин. След милиар-
ди инвестиции в този сек-
тор - нищо съществено не е
подобрено в последните 10
години, а е доведен до кри-
зисна ситуация". Весела Ле-
чева подчерта, че всички
лостове на управление през
последните 10 години са в
ръцете на Борисов и ГЕРБ:
"Те управляват и европейс-
ките средства, и средствата
на българските данъкоплат-
ци. Въпреки всичко вижда-
ме какви са резултатите - ка-
тастрофа. Пред криза са и
други големи области като
Шумен,Търговище, Ямбол Ло-
веч, Варна."

"БСП е опозиция и най-
логичното действие на опо-

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ
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зицията е да бъде там, къ-
дето българските граждани
изпитват затруднения и къ-
дето правителството отсъс-
тва", заяви Лечева.
Социалист: Вотът е
тест кой е на власт,
кой е в опозиция

"Вотът на недоверие е
изключителен тест, който
ясно показва кои са опо-
зиция, кои подкрепят управ-
ляващите и какви са дейст-
вията или бездействията на
всички политически сили",
заяви Атанас Костадинов,
депутат на ПГ на "БСП за
България", за "Канал 3". Той
допълни, че не смята за ко-
ректно и оправдано Нено
Димов да е единственият
отговорен. Съгласи се, че
той носи тежка и сериозна
отговорност, но добави, че
цели 7 министерства имат
връзка и отношение по те-
мата с управлението на во-
дите. Костадинов смята, че
трябва  да се обърне вни-
мание на действията на из-
пълнителната власт и про-
куратурата покрай внасяне-
то на вота на недоверие.
Според него чрез вота са
принудени всички минис-
терства да започнат да пуб-
ликуват нови наредби, на-
ръчници, информация и рег-
ламенти за справяне с вод-
ната криза, така и с боклу-
ците. Самата смяна на Не-
но Димов е пак заради во-
та. "10-годишно управление
в секторите "Води", "Отпа-
дъци", "Въздух", доведоха до
тези трагични резултати,
срам за България. В момен-
та се взимат спешни и ра-
дикални мерки, без да се
оцени внимателно послед-
ващият ефект от взиманите
сега мерки. Така не се уп-
равлява - държава, воден
сектор, процеси", изказа
своите възмущения депута-
тът на левицата. "Не сме
против  спешните мерки, но
прехвърлянето на едни во-
ди от един воден басейн
към друг, според всички тъл-
кувания по темата за води-
те, е ясен сигнал за сери-
озна криза. Това е крайно

решение, което създава
дисбаланс и така ще се съз-
даде поредната криза", смя-
та Костадинов"Не смятам за
подходящо създаването на
ВиК холдинг. От 66 водно-
стопански оператори в Бъл-
гария, 36 нямат държавно
участие. Изчисленията по-
казват, че близо 60% от те-
зи предприятия остават из-
вън обхвата на този хол-
динг, като едва 14% са из-
цяло държавни", каза депу-
татът на "БСП за България".
"Нашето предложение е да
се създаде единен орган за
управлението на водите, но
по смисъла на рамковата
директива, което обаче не
означава холдинг. Във вод-
ния сектор има четири вод-
ни отрасъла - "ВиК", "хид-
роенергетика", "хидромели-
орации", "вредно въздейст-
вие от водите". Докато не
се направят стратегиите за
всеки един отрасъл и съот-
ветно им отраслово зако-
нодателство, е напълно без-
смислено да се прави "шап-
ка на шапката" и към нея
да се прешиват закони.
Новият ВиК холдинг -
прикриване на отговор-
ност, източване на
милиарди

"Създаването на общ ВиК
холдинг е възможност за
прикриване на отговорнос-
ти, опит за изхарчване и из-
точване на милиарди, защо-
то освен този милиард и
двеста милиона от ЕС, оче-
видно ще се изхарчи и още
един милиард от българска-
та държава. А така отговор-
ностите тотално ще се раз-
мият", каза депутатът от ПГ
на "БСП за България" Иван
Иванов пред "Дарик радио".

Иванов допълни, че за-
губата на вода по трасета-
та е безумно много, че уп-
равлението на ВиК дружес-
твата е изключително лошо,
както и че разпределението
на водните ресурсите е
крайно незадоволително.
"Ако не настъпи криза, не-
обходимите средства не се
дават. ВиК дружествата бя-
ха превърнати в партийни

клубове и все още работят
като такива", заключи Ива-
нов по темата.

"Трябва да внимаваме та-
зи хуманитарна криза да не
прерасне в икономическа.
1500 семейства останаха без
работа, на улицата. Пробле-
мът е изключително серио-
зен, но той си има своята
предистория - неспазване на
редица ангажименти и въоб-
ще липса на желание и при-
оритети за справяне с проб-
лемите в този сектор. Сред-
ства не липсват. Например
такива се осигуряват по опе-
ративна програма "Опазва-
не на околната среда" на ЕС
още от 2014 година, по коя-
то са предвидени милиард
и двеста милиона лева за
ВиК сектора, но за съжале-
ние, не се спазва основно-
то изискване, записано по
тази програма, а именно -
пари срещу реформи.

Той напомни, че освен
неспазването на споразуме-
нията за реформи по опера-
тивната програма на ЕС, уп-
равляващите нарушават мно-
жество други договоренос-
ти, като например изисква-
нето от ЕС България да на-
мали загубите на вода до
20%, което държавата по ни-
какъв начин не спазва. Ива-
нов посочи, че
в редица области вод-
ните загуби достигат до
80% от целия подаван
обем вода,

като конкретно назова Шу-
мен и Добрич.

"Идеята за общ държавен
ВиК холдинг няма да даде
обективна информация как-
во се случва с всички об-
ластни и общински водни
предприятия, всичко ще бъ-
де заметено под една обща
отговорност, именно за да
се прикрие плачевното им
състояние. Холдингът няма
да оправи проблемите и ня-
ма да е способен да даде
реален отговор на общест-
вото какво е състоянието на
ВиК сектора, какво се случ-
ва с ВиК дружествата и за-
що са докарани до фалит",
коментира Иванов.ç

:

Събития
” 1600 г. - Светата инкви-
зиция признава Джордано
Бруно за еретик.
” 1937 г. - Франклин
Делано Рузвелт поставя
началото на полагане на
клетва на президента на
САЩ на този ден. Преди това
датата е била 4 март.
” 1941 г. - Втората светов-
на война: правителството на
България решава да присъе-
дини страната към Тристран-
ния пакт.
” 1942 г. - Втората светов-
на война: в Берлин нацисти-
те провеждат конференция
на тема окончателното
решаване на еврейския
въпрос, известна като
"Конференцията Ванзе",
която дава насоки на
практиката на масовото
ликвидиране на евреи.
” 1980 г. - САЩ обявяват
бойкот на Олимпийските
игри в Москва.
” 1986 г. - Маргарет Тачър
и Франсоа Митеран подпис-
ват договор за съвместно
строителство на тунел под
Ла Манш от Великобритания
и Франция.
” 1996 г. - Ясер Арафат
става първият избран
президент на Палестина.
Родени
” 1857 г. - Владимир
Бехтерев, руски невропато-
лог
” 1920 г. - Федерико
Фелини, италиански режи-
сьор
” 1921 г. - Иван Врачев,
български антифашист,
генерал и политик

” 1932 г. - Хачо Бояджиев,
български режисьор
” 1952 г. - Йордан Кара-
джов, български рок певец
Починали
” 1983 г. - Гаринча, бразил-
ски футболист
” 1984 г. - Джони Вайсмю-
лер, американски плувец
” 1993 г. - Одри Хепбърн,
английска актриса
” 2006 г. - Марко Стойчев,
български сценарист
” 2015 г. - Валентин
Гацински, български дипло-
мат

Íà òîçè äåí
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Купихме дрон, за да
наблюдаваме животните
по пасищата. Дори да са
оградени с електропастир,
е хубаво да имаш и дрон,
защото той ти позволява
да видиш какво се случва
със стадото и бързо да
реагираш, ако има проб-
лем, споделя животновъ-
дът Рейхан Алиосман за
Агри.БГ. По думите му
внедряването на нови
технологии спестява не
само време, но и работна
ръка. Разбира се, нужна е
първоначална инвестиция,
но тя се избива с времето.
Именно благодарение на
новаторското си мислене
и предприемачески дух
Рейхан беше награден за
млад фермер на годишна-
та среща на Националната
овцевъдна и козевъдна
асоциация в края на
миналата година (НОКА).

Младият мъж е четвър-
то поколение животновъд.
Днес заедно с баща си
Ружди управляват семей-
ната ферма в бургаското
село Каменяк. Разположе-
ни са на билото на Стара
планина, на 600 м надмор-
ска височина. "Винаги сме
отглеждали животни, но
през 2002 г. започнахме да
увеличаваме стадото, да
правим кръстоски, да
подобряваме селекцията",
спомня си Рейхан.  В
момента в стопанството
има 1200 бройки от Синте-
тична популация българска
млечна порода овце.
Козите са 200 - кръстоска
между местна порода, от
една страна, и тогенбурска
и алпийска, от друга. 50-те
дойни крави са от порода-
та "Българско сиво гове-
до", които ще бъдат доени
от тази година.

"През последните
години стопаните у нас
масово си продават кози-
те, а ние искаме да ги

Ðåéõàí Àëèîñìàí óñïåøíî çàòâàðÿ
öèêúëà íà ïðîèçâîäñòâî ñúñ
ñîáñòâåíà ìàíäðà, êàòî èìà èäåÿ
äà ðàçâèâà è ôåðìåðñêè òóðèçúì
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вени продукти. Днес
продаваме в магазини за
млечни продукти в Бургас,
Варна, София. Зареждаме
пекарни. Имаме клиенти,
които идват на място във
фирмения магазин до
мандрата", радва се
Рейхан. "Когато затваряш
цикъла на производство,

увеличаваме. Тенденцията
е, че има все по-голямо
търсене към козето мляко
в цяла Европа. Това е
уникално мляко, което
държи добра цена", убеден
е животновъдът.

По негови изчисления
фермата има капацитет за
разрастване. Стадото овце
може да се увеличи до
2000. Има търсене и към

трябва да си наясно как
ще финансираш проекта.
Дали банката ще ти даде
кредит. Трябва да си
гъвкав и с пазара ", казва
той.

За да не бъде зависим
от прекупвачи и да може
да реализира цялото
добито количество сурови-
на, младият фермер изг-
ражда мандра с проект по
подмярка 4.2 "Инвестиции
в преработка/маркетинг на
селскостопански продук-
ти". "Вече от една година
произвеждаме собствени
овче и козе продукти -
сирене, кашкавал, извара,
прясно и кисело мляко.
Когато продавахме овчето
мляко на мандра, на 10
август спираха да изкупу-
ват, защото си запълваха
капацитета. Тогава се
чудихме какво да правим
с тези 300 л мляко, което
доим на ден. Откакто си
направихме собствена
мандра, този проблем
вече го нямаме", обяснява
животновъдът.

Освен по подмярка 4.2
Рейхан има спечелени още
два проекта по подмярка
4.1 "Инвестиции в земедел-
ски стопанства". С първото
еврофинансиране през
2016 г. закупуват доилна
зала, хранилка за агнета и
козлета, колесен трактор,
торораздаващо ремарке,
фуражораздаващо ремар-
ке, челен товарач, балоп-
реса, косачка, сено съби-

рач.  "Вторият проект по
подмярка 4.1 е за увелича-
ване на капацитета на
животновъдния обект. Пак
имаме голяма зала и тя е
за 700 животни. Изградена
е вече. Оборудвана е с
хранителна автоматична
лента и силози за подава-
не на фуража", описва
стопанинът.

Неговата ферма е една
от малкото в България, в
която се прилага ранно
отбиване на агнета. Тази
технология вече е наложе-
на в западноевропейските
ферми, но у нас тепърва
навлиза. "След като си
вземат коластрата, отделя-
ме малките и ги храним с
млекозаместители. Така
подобряваме ефективност-
та и себестойността на
млякото. Агнетата обаче
искат повече грижи,
затова при тях постоянно
има човек. Трудоемко е, но
си заслужава", убеден е
Рейхан.

Той отглежда животните
оборно пасищно, като за
целта разполага със
собствени и наети общинс-
ки земи. Отглежда още
сезонни култури - овес,
ръж, люцерна. Като окоси
нивите, ги ползва за паша
на животните.

"Имам идея да развия
стопанството като туристи-
чески обект", казва още
Рейхан Алиосман. Самата
ферма обхваща 30 дка,
като в нея се трудят и
трима работници под
напътствията на бащата
Ружди. В момента Рейхан
се е съсредоточил върху
мандрата и реализацията
на продуктите на пазара.
Има също идея да канди-
датства по подмярка 7.6
"Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и подобря-
ване на културното и
природно наследство на
селата".

"Ние сме на 60 км от
Слънчев бряг. От две
години има тенденция
туристи от Германия,
Франция, Англия да обика-
лят ферми, винарни. За
тази година имаме спора-
зумение да ни посещават
групи от туристи фермери.
Ще се пробваме. Това ще
бъде един голям плюс за
фермата. Искаме да се
развием в тази насока, да
посрещаме и сънародни-
ци", споделя своите плано-
ве младият животновъд.

Åêàòåðèíà ÀÐÑÅÍÎÂÀ,Åêàòåðèíà ÀÐÑÅÍÎÂÀ,Åêàòåðèíà ÀÐÑÅÍÎÂÀ,Åêàòåðèíà ÀÐÑÅÍÎÂÀ,Åêàòåðèíà ÀÐÑÅÍÎÂÀ,
Àãðè.ÁÃÀãðè.ÁÃÀãðè.ÁÃÀãðè.ÁÃÀãðè.ÁÃ

кравето мляко, от което в
мандрата искат да произ-
веждат традиционен,
балкански кашкавал.  "В
началото се чудихме как
ще намерим клиента. И в
един момент, като тръгнах-
ме да продаваме, клиентът
сам ни намери, защото
ние произвеждаме качест-

Ìëàä ôåðìåð ïàñå 1450 æèâîòíè
ñ… äðîí
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Сушата не е само в Пер-
ник и региона. Сушата е в ця-
ла България. Сушата е в цяла
Европа. Климатичните проме-
ни са глобални. Макар каме-
рите на медии и новинарските
емисии да са концентрирани
върху политическият оттенък на
събитията, свързани с водната
криза в Перник и язовир "Сту-
дена", всъщност проблемът е
много по-дълбок и тепърва за-
губите ще са много големи.
Проблемът не е само в клима-
тичните промени и липсата на
валежи над 6 месеца, а е свър-
зан и с безотговорното изси-
чане на гори, което унищожа-
ва правилното влагозапасява-
не и подпочвените водни ре-
сурси. Рискът от сушата и праз-
ните язовири на фона на лип-
сата на валежи от сняг и ано-
мално високите температури за
януари поставя под въпрос аг-
ритехническите мероприятия
през пролетта, както и разви-
тието на реколтата от зърнени
култури и плодове през 2020
година.

От около две седмици
изкупната цена на пилеш-
кото скочи от 3,00 лв. на
3,20 лв. Това съобщи
птицевъдът Иван Калчев
за Агри.БГ. Пилешкото
месо обичайно поевтиня-
ва през зимния период и
започва годишното си
увеличение към пролетта.
По прогнози на Центъра
за икономически изслед-
вания в селското стопан-
ство средната цена на
пилешко кланичното тегло
през януари 2020 г. тряб-
ваше да бъде около 2,85
лв./кг, след като декемв-
рийската беше 2,90 лв./кг.
Картината обаче се оказа
различна. В данните на
МЗХГ, касаещи пилешкото

месо, цените на дребно
не се променят забележи-
мо през последните две
седмици. Но в началото
на търговската верига,
при изкупуването на
продукцията, вече се
забелязва поскъпване от
около 7%.

"Ситуацията с птичия
грип и салмонелата в
Полша може би оказаха
благоприятно влияние
върху нашия пазар. А
африканската чума по
свинете насочи внимани-
ето към пилешкото и
увеличи търсенето му.
Смятам, че това са двата
основни външни фактора,
които доведоха до необи-
чайното повишаване на

изкупните цени", казва
Иван Калчев. В началото
на 2020 г. зараза от
птичи грип обхвана
голяма ферма в Полша, а
през декември бяха
открити и няколко случая
на салмонела, включи-
телно в месо, внесено у
нас. Това доведе до
ограничаване на вноса и
постоянни проверки от
БАБХ на полското птиче

Çàðàçèòå â Ïîëøà è ÷óìàòà ïî ñâèíåòå
ñà âåðîÿòíèòå ïðè÷èíè çà âäèãàíå
íà öåíàòà ìó ñúñ 7 %

Ñêúïîòèÿòà íå ïîäìèíà è
ïèëåøêîòî ìåñî

Âëàñòòà êðèå,
÷å 93.5% îò
ÿçîâèðèòå
â ñåëàòà ñà
ïîëóïðàçíè

месо в България. Прогно-
зите на Калчев са, че
тази година ще бъде по-
добра за птицевъдите у
нас от предходната. Друг
благоприятен фактор за
птицевъдите, е все още
липсата на голямо засту-
дяване, което е добре по
отношение на заразите.
Птичият грип обикновено
идва с падането на
температурите. ç

Черноморската скумрия,
която се срещаше в Черно
море, вече я няма, защото
популацията й се е изчер-
пала. Това каза за БГНЕС
хидробиологът и ихтиолог
Пенчо Пандъков, който е и
част от Сдружение "Балкан-
ка". Освен скумрията са из-
чезнали и два вида есетри,
които са се срещали в р.
Дунав, посочва хидробиоло-
гът и подчертава, че наред
с тези видове има и таки-
ва, които са застрашени от
изчезване. "От 6 вида есет-
ри в р. Дунав - два вече са
изчезнали, три са критич-
но застрашени и един вид
е само застрашен. Това са
еволюционно най-старите и
атрактивни риби. А от глед-
на точка на стопанския ри-
болов и едни от най-ценни-
те. От тях се добива скъпо

×åðíîìîðñêàòà ñêóìðèÿ è äâà âèäà åñåòðè èç÷åçíàõà îò Áúëãàðèÿ

струващият черен хайвер",
обяснява Пандъков.

По думите му същите
проблеми имаме с типич-
ните обитатели на чистите
реки, некоригираните реки
и там където няма ВЕЦ-ове,
такива са Балканската кро-
тушка, двата вида гулеши,
щипоците - балкански, бъл-
гарски, голям и обикнове-
ни щипок.

Главната причина за из-
мирането на видовете е из-
чезването на местообитани-
ята им вследствие на пост-
рояване на ВЕЦ, корекции
на реки и замърсяване на
водите.

"Имаме особен проблем
с опазването на рибите,
особено с мигриращите гру-
пи риби. Блокирали сме го-
ляма част от техните миг-

рационни коридори и това
възпрепятства тези видове
да достигат до местата, къ-
дето се размножават или
хранят. Най-много страдат
миногите, които са почти
изчезнали. Има само еди-
нични свидетелства от пос-
ледните 30 г. от река Дунав,
като става дума за индиви-
ди, които са размножени в
румънски или сръбски ре-
ки", казва в заключение
Пандъков.

И добавя, че при обслед-
ването на яз. "Пчелина" са
установили, че на 5 км под
малката водно - електричес-
ка централа всички риби са
изтровени от дейността на
съоръжението. Преди пост-
рояването на ВЕЦ-а там е
имало струмски гулеш, кой-
то е типичен за р. Струма
и Места. ç

От 17 януари 2020 г. вля-
зоха в сила новите изиск-
вания за по-висока биоси-
гурност при отглеждане на
свине в лични стопанства,
фамилни и индустриални
ферми,след като наредба-
та бе публикувана в Дър-
жавен вестник, съобщават
от Министерството на зе-
меделието. В личните сто-
панства е прецизиран бро-
ят на допустимите за отг-
леждане животни за лични
нужди. При свинете се до-
пуска отглеждането на не
повече от 3 прасета за уго-
яване. Трябва да бъдат оси-
гурени места за храна, во-
да и съхранение на фура-
жа. Всяко стопанство тряб-

Îôèöèàëíî: Äî 3 ïðàñåòà
â äîìàøíèòå êî÷èíè

ва да има ограда и обосо-
бено място за отглеждане
на животните с определе-
на площ. Стопаните трябва
да предприемат действия за
дезинфекция, както и за ог-
раничен контакт с хора и
други животни.

Във фамилните ферми
допустимият брой свине за
отглеждане е до 10 свине
майки с приплодите им, но
не повече от 200 броя об-
що с определена площ за
съответната категория жи-
вотни. Новите изисквания в
този тип ферми са свърза-
ни с обособяването на фил-
тър за смяна на работното
облекло на входа/изхода на
всяка сграда, в която се от-

глеждат свине. Той трябва
да е оборудван с вана за
измиване и дезинфекция на
обувките и съоръжение за
дезинфекция на ръцете.   И
при тези обекти е важно
осигуряване на защита на
фуража за изхранване, как-
то и обезопасяване на от-
ворите, вратите и прозор-
ците. Въвежда се почиства-
не, измиване и дезинфек-
ция на транспортните сред-
ства.

За животновъдните
обекти, пасищата за цело-
годишно отглеждане на жи-
вотни, са въведени  изиск-
вания за поставяне на ог-
раждения и осигуряване на
храна и вода. Те трябва да
имат и навес за осигуря-
ване на защита от небла-
гоприятни климатични ус-
ловия, както и  на място
за извършване на ветери-
нарномедицински манипу-
лации. ç

По данни на Асоциация на
българските села (АБС) и по
информация, получена от над
130 кметства, състоянието на
водните запаси в язовирите е
на изключително критично нис-
ки нива. Сушата на практика е
засегнала тежко 93.5% от язо-
вирите в селските и полупла-
нински региони, сочат данни-
те от телефонните допитвания
и обходи по места. В същото
време властите крият тази ин-
формация, а медиите говорят
само за водна криза в Пер-
ник, пише сайтът Selo.bg.

Дъжд със стопанско значе-
ние не е валял от 26 юли 2019
г., а водните резерви се из-
черпват стремглаво, тъй като
липсва както изпълнението на
национална кризисна страте-
гия, така и на отговорност от
страна на институции, медии и
общество. Прогнозата за яну-
ари и февруари също не се
очертава благоприятна откъм
валежи. Такива ще има, едва
към края на февруари и то нез-
начителни по обем.

Най-тежко е положението
в цяла Северна България, осо-
бено в региона на Шумен, Раз-
град, Търговище, Велико Търно-
во, а също в региона на Стара
Загора, Нова Загора, Сливен,
Пловдив, Хасково, Свиленград,
Ямбол. ç
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Òîâà å âàæíà ïîáåäà çà ëàãåðà íà âñè÷êè îíåçè äúðæàâè,
êîèòî ñà ñå èçïðàâèëè ñðåùó ëèáåðàëíî-ãëîáàëèñòêèÿ ðåä

Âëàäèìèð Ïóòèí ðåàáèëèòèðà
ñîöèàëíàòà äúðæàâà

Петър ВОЛГИН

С настояването си наци-
оналното законодателство
да има приоритет спрямо
международните правни
норми Владимир Путин от-
белязва важна победа за
лагера на всички онези дър-
жави, които са се изправи-
ли срещу либерално-глоба-
листкия ред. Кое е най-ха-
рактерното за този ред?
Според либералния глоба-
лизъм държавата е отживе-
лица и трябва да отмре. И
колкото по-рано, толкова
по-добре. А защо толкова
неистово желаят тези сили
смъртта на националната
държава? Ами защото ис-
кат властта да бъде в ръце-
те на транснационалните
корпорации, а национални-
те институции да бъдат без-
помощен свидетел на тях-
ното нагло забогатяване.
Работата е там, че единст-
вено държавата с нейната
система от надзорни орга-
ни е в състояние да обуз-
дае неистовия стремеж на
корпорациите към макси-
мална печалба, съпроводе-
на, разбира се, с неистова
експлоатация на работещи-
те. Затова колкото по-сил-
на е една държава, толко-
ва по-голяма е вероятност-
та нормалните работещи хо-

ра да живеят по-добре. И
обратното, колкото по-сла-
ба е държавата, както нас-
тояват либералните глоба-
листи, толкова по-вероятно
е нормалните хора да се
превърнат окончателно в
безгласни слуги на между-
народния капитал.

Ето защо е толкова важ-
но националната държава
да има приоритет пред меж-
дународните норми. И Вла-
димир Путин е напълно
прав да настоява за това.
Прав е и когато казва, че
Русия няма как да бъде уп-
равлявана като класическа
парламентарна република.
Да, редно е да бъдат уве-
личени правомощията на
парламента, но все пак сил-
ната президентска власт ос-
тава. Много важно е и нас-
тояването на Путин хората,
които ще заемат държавни
длъжности, да нямат чуждо
гражданство и изобщо чуж-
да обвързаност. В България
се нагледахме на разни
"специалисти" от чужбина,
които в различни периоди
на Прехода биваха наста-
нявани по високите етажи
на властта, уж за да нап-
равят живота тук по-добър.
Да, техния си живот го по-
добриха. И то осезателно.
Спечелиха толкова много от
по-краткото или по-дългото

си министерстване, колко-
то никога не биха спечели-
ли, ако бяха останали в чуж-
бина. Що се отнася до на-
шия живот, какво ги е гри-
жа? Всеки трябва да се спа-
сява поединично. Нали то-
ва е любимият девиз на
днешните либерали? И вся-
каква подкрепа за гражда-
ните в тежко материално
положение трябва да бъде
забравяна, за да не се изк-
ривява свещеният пазар.
Това също е основно либе-
рално кредо.

Социалните програми,
предложени от президента
Путин и насочени най-ве-
че към отглеждането на
малките деца, са удар
именно срещу този извра-
тен либерален възглед. И,
да, на хората с ниски до-
ходи трябва да се помага,
за да могат да отгледат де-
цата си. Оставени на про-
извола на съдбата или ка-
зано по модерному, на па-
зара, тези деца ще станат
престъпници и проститутки.
А това е директният път към
безвъзвратния упадък на
една нация.

С една нация е свърше-
но и тогава, когато не ус-
пява да опази историята си
от посегателствата и фал-
шификациите на своите не-
доброжелатели. И съвсем

неслучайно тази тема съ-
що беше спомената в об-
ръщението на Владимир
Путин. Опити да бъде пре-
написана, изопачена и нап-
раво фалшифицирана исто-
рията на Втората световна
война се правят отдавна.
Но в последно време тези
опити станаха особено наг-
ли. Целта им е да бъде нег-
лижирана основната роля,
която изигра Съветска Ру-
сия в разгрома на хитле-
ристка Германия. Архивът
за Втората световна вой-
на, чието създаване беше
обявено от руския прези-

дент, има за задача кате-
горичното противопоставя-
не на историческите фал-
шификации. А именно тези
фалшификации са почвата,
върху която растат отров-
ните растения на днешния
фашизъм. Колкото повече
бива отричана ролята на
Съветска Русия и на кому-
нистите в цяла Европа за
победата над фашизма,
толкова повече фашистка-
та десница ще надига гла-
ва. Ако това е целта на ис-
торическите ревизионисти,
те могат да бъдат спокой-
ни - постигнали са я.

Спирдон СПИРДОНОВ

Еднократно плащане за
75-годишнината от Победа-
та във Великата отечестве-
на война ще възлиза на 75
хиляди рубли (2150 лева) за
всеки ветеран и 50 хиляди
рубли (1430 лв.) за работ-
ниците от тила. Това заяви
руският президент Влади-
мир Путин на среща с ве-
терани и представители на
обществени патриотични
сдружения, предава ТАСС.

Той припомни, че обик-
новено на годишнината от
Победата еднократните пла-
щания са 10 хиляди рубли
(285 лв.) за ветерани и 5 хи-
ляди рубли (145 лв.) за ра-
ботниците от тила. "През та-
зи година отбелязваме 75 го-
дини от Победата, затова ще
окажем помощ, свързана с
тази дата: ще дадем по 75
хиляди рубли на ветерани-
те и всички категории, при-
равнени с тях, и по 50 хиля-
ди на тружениците от тила",
заяви държавният глава.

Ще бъде чест за българ-

Ðóñèÿ çàðàäâà âåòåðàíèòå ñè çà 75 ãîäèíè
îò Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà, à Áúëãàðèÿ...?

сега са на възраст между
92 и 102 години, заслужават
такова внимание. Те бяха в
състава на нашата армия,
която с решителни действия
в заключителния етап на
Втората световна война се
отдалечава на повече от
1000 км от родината и дос-
тига подножието на Австрий-
ските Алпи. За първи път в
тринадесетвековната ни ис-
тория български войски дей-
стват толкова далеч. Няко-
га воините на Крум и Омур-
таг водят боеве с аварите и
франките по долините на
Сава, Драва и Мур, но не
достигат планините, от кои-
то извират тези реки. Това
правят единадесет века по-
късно техните потомци, во-
ините от Първа българска
армия. Победите по бойни-
те фронтове на Европа са с
цената на 12 587 загинали и
много повече ранени. А те-
зи, които се върнаха живи,
продължиха да служат на
Родината си в различни про-
фесионални области. Чест и
слава за всеки от тях!

ското правителство, ако
вземе подобно решение и
за българските ветерани от
Втората световна война.
Сметката по около 2000 лв.
на човек почти няма да се

отрази на държавния бю-
джет. От друга страна, то-
зи скромен жест ще пока-
же уважение на българска-
та държава към тези мъже
и жени, които преди пове-

че от седем десетилетия не
се поколебаха да се жерт-
ват в борбата срещу хитле-
рофашизма.

Не може да има съмне-
ние, че тези българи, които

Български ветерани от Отечествената война
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Язовир "Белмекен"
се намира в Рила
планина на 1923 м
надморска височина.

Той е най-големият
язовир на Балканския
полуостров с насипна
стена и е част от кас-
кадата "Белмекен -
Сестримо - Чаира" с
обем 140 млн. м3. Изг-
раден е по течението
на Сестримска река,
като изходният пункт е
село Сестримо.

Река Крива, приток
на р. Марица, има го-
лям наклон в участък
от 10 км и естествен
пад от 1300 метра. То-
ва припомня сайтът
"Епицентър".

Българските хидро-
техници обединяват
тази природна енер-
гия с възможността
да се построи язовир
с обем над 140 млн.
м3 на 1900 м надмор-
ска височина, наличи-
ето на естествен кон-
центриран пад от 1550
м от язовир "Белме-
кен" до с. Момина
клисура и възмож-
ността чрез дерива-
ции на два "етажа" за
извеждане на води до
основното водохрани-
лище и изравнител
"Станкови бараки".

Изграждането на
каскадата е знамена-
телно по отношение на
мащабност на строи-
телната площадка и на
човешки ресурси. Пос-

тиженията на проек-
тантите, строителите и
монтажните са впечат-
ляващи. Изпълнението
на строителните рабо-
ти е съпътствано с
много затруднения, с
борба с природните
стихии. Проектът е за-
вършен през 1974 го-
дина

Това е един от най-
големите хидроенер-
гийни комплекси в Ев-
ропа.

С изграждането на
язовир "Белмекен" за-
почва строителството
на каскадата.

Построени са 3 язо-
вира, 2 дневни израв-
нителя, 4 електроцент-
рали, обвързани по-
между си чрез слож-
на мрежа от напорни
тунели и тръбопрово-
ди, каптажи и канали.

През тунел и под-
земен напорен тръбоп-
ровод водата от язо-
вир "Белмекен" постъп-
ва в ПАВЕЦ-Белмекен.

От централата во-
дите се насочват към
намиращия се в бли-
зост дневен изравни-
тел Станкови бараки.
Отново по тунел и под-
земен напорен тръбоп-
ровод водата достига
ВЕЦ-Сестримо.

От централата през
трикилометрова безна-
порна деривация вода-
та достига до дневния
изравнител на ВЕЦ-Мо-
мина клисура, и след

централата, премина-
вайки по 70-километров
тунел, достигат до язо-
вир "Пясъчник", чрез ко-
ито се подпомага напо-
яването на Горнотра-
кийското поле.

Общи данни за вод-
ноелектрическите цен-
трали от каскадата:

Хидроенергийната
каскада "Белмекен-
Сестримо-Чаира" е
част от Националната
електрическа компа-
ния.

Централите се из-
ползват за покриване
на върховите натовар-
вания, регулиране на
параметрите и режи-
мите на работа на
електроенергийната
система.

Всички те са реха-
билитирани, с модер-
но оборудване, с ви-
сока разполагаемост и
със съвременни систе-
ми за управление.

Заедно с ПАВЕЦ-
Чаира е оформен най-
големият хидроенерги-
ен комплекс в Бълга-
рия с обща мощност
1600MW в генераторен
режим и 892MW в пом-
пен режим.

ВЕЦ-Момина клису-
ра се намира на око-
ло 100 км югоизточно
от столицата. ВЕЦ-Мо-
мина клисура е пос-
ледното, трето стъпа-
ло на каскадата. Ней-
ната мощност е
120MW. Средногодиш-

ното производство на
върхова електроенер-
гия е 106GWh.

Водноелектричес-
ката централа-Сестри-
мо е втората по голе-
мина от каскадата.
Нейната мощност е
240MW. Двете най-
мощни пелтонови тур-
бини в България, вся-
ка по 120MW, осигуря-
ват средното годишно
производство на вър-
хова електроенергия
от централата от
225GWh.

ПАВЕЦ-Белмекен

Първото стъпало на
каскадата е помпено-
акумулиращата водно-
електрическа централа
"Белмекен".

ПАВЕЦ- Белмекен е
най-голямата от трите
електроцентрали с
мощност от 375MW в
турбинен режим и
104MW в помпен ре-
жим.

Централата осигу-
рява средно годишно
производство на вър-
хова електроенергия
от около 290GWh.

Язовир „Белмекен“

Горният изравнител
язовир "Белмекен" е
многогодишен израв-
нител и за трите цент-
рали от енергийната
каскада. Неговият
обем е 140 милиона
куб. м. Водите в язо-
вира постъпват от се-
верната и южната
страна на Рила чрез
около 110 км изграде-
ни тунели и канали. Ка-
менно-насипната язо-
вирна стена се нами-
ра на кота 2000 м.

ПАВЕЦ-Чаира е
подземна електроцен-
трала и е най-новата
централа от каскадата.
С генераторна мощ-
ност 864MW и помпе-
на 788MW ПАВЕЦ-Чаи-
ра е най-голямата пом-

Тази година покрай коледните и
новогодишните празници е отчетен
срив на болничните. Те са 4 пъти
по-малко, отколкото в други дни на
декември. Това обаче не пречи на
медиите на бизнеса да излизат със
заглавия от сорта на "Най-много
болнични по празниците са полз-
вали държавните служители", "Чи-
новниците с най-много болнични по
празниците" и  цветистото "Бум на
болнични по празниците". Във ве-
черните си новини наскоро "Нова
телевизия" излъчи и широко рекла-
миран през деня репортаж, изтъ-
кан от полуистини и откровени лъ-
жи. Но какво ще си помисли един
човек, когато прочете подобно заг-
лавие? Явно ще остане с впечатле-
ние, че има бум, а не срив на бол-
ничните. Освен това човек ще по-
мисли, че тези лоши "чиновници" са
просто мързеливци. За какво оба-
че всъщност става дума? Новоназ-
начената министърка на труда и со-
циалната политика Деница Сачева
вчера е внесла в  Министерски съ-
вет анализ на болничните през пос-
ледните години, изготвен от НОИ и
Министерството на здравеопазва-
нето. Точно от този анализ става
ясно, че не само няма бум на бол-
ничните покрай празниците, а точ-
но обратното - наблюдава се срив.
Болничните са 4 пъти по-малко, от-
колкото в други дни на декември.
Сачева не казва пред медиите точ-

Òðè ëúæè çà áîëíè÷íèòå
но колко са болничните, използва-
ни от бюджетните предприятия, а
само, че са около 25% от всички
болнични общо. Но съвсем малко
мозък е необходим, за да се сети
човек, че тъй като държавата е най-
големият работодател в страната и
най-много служители са точно на
бюджетна издръжка, то е съвсем
естествено те да ползват и най-мно-
го болнични.

Справка в данните на НСИ по-
казва, че наетите лица в публичния
сектор, тоест във въпросните "бю-
джетни предприятия", са 671 000 ду-
ши - над 24% от всички работещи.
След като наетите там са една чет-
върт от всички наети, то е нормал-
но да ползват и една четвърт от
всички болнични. Още по-нормал-
но е да бъдат и "най-много". Най-
много спрямо… кого? Спрямо кръч-
маря бай Славчо със сигурност. Та
дори и спрямо всички фирми на
собственика на "Нова тв" Кирил До-
мусчиев. Дори той няма толкова
служители, колкото държавата.
Просто няма как да не са "най-мно-
го", ама де акъл, де, в средноста-
тистическия читател и зрител. Дру-
гата манипулация в заглавията е на-
ричането на бюджетните служите-
ли "чиновници". Тя върви от години
и така населението не може да
осъзнае, че на бюджетна издръжка
изобщо не са "чиновници", седнали
на някакво топло местенце, а ра-

да бъдат! В "разкритията" си "Нова
телевизия" ни поднася и ужасява-
щия факт, че "2/3 от всички болнич-
ни са издадени в големите градо-
ве". Какво разкритие само! Явно на
журналистите там им е много труд-
но да направят връзката между броя
на наетите лица и броя на издаде-
ните болнични! Дано все пак някой
да има търпението да им обясни,
че където работят хората, там и се
разболяват. Аз нямам подобно тър-
пение - изпълнена съм единствено
с омерзение пред този журналис-
тически слугинаж. Интересното е,
че Деница Сачева излиза с тези си
изявления (а бизнес сайтовете й
пригласят) точно след като снощи
БНТ пусна репортаж за 1200 фир-
ми в страната с основна дейност…
източването на НОИ чрез болнич-
ни! Министърката и дума не обел-
ва по този скандален случай оба-
че. Нито пък бизнес сайтовете и ор-
ганизации. Най-неприятното е, че
за пореден път вместо хората да
си зададат въпроса докога ще ги
водят за носа с подобни оруелски
заглавия и репортажи, се възмуща-
ват от лошите "държавни чиновни-
ци" и разпространяват манипулаци-
ите на ония-които-не-се-наядоха-но-
все-работниците-са-им-виновни.
Честита Нова година и дано да е
по-осъзната от миналата!

Даниела ПЕНКОВА
От "Клуб 24 май"

(Заглавието и подзаглавието са
на ЗЕМЯ)

ßçîâèð „Áåëìåêåí“ - ïúðâåíåö íà Áàëêàíèòå,
åäèí îò íàé-ãîëåìèòå â Åâðîïà
ßçîâèð „Áåëìåêåí“ - ïúðâåíåö íà Áàëêàíèòå,
åäèí îò íàé-ãîëåìèòå â Åâðîïà

ботници от плът и кръв, като учите-
ли, лекари, медицински сестри, по-
жарникари, военни, социални ра-
ботници, та дори и чистачи! С две
думи, онези стотици хиляди, които
крепят държавата и често работят
за смехотворни "държавни" запла-
ти, в сравнение с онези, които би-
ха получавали в частния сектор. В
потресаващо манипулативния ре-
портаж на "Нова телевизия" ни ин-
формират, че "25% от всички бол-
нични по празниците са издадени
на чиновници". Само в този кадър
има 3 лъжи накуп: Първо, явно не е
имало никакво сливане на празни-
ците - според справката, на 27 и 30
декември броят на издадените бол-
нични листове е съответно 3296 и
3341, докато на 2 и 9 декември са
били 12 638 и 12 710. Второ, Деница
Сачева говори не за "чиновници", а
за служители в бюджетни предпри-
ятия, включително чистачките в дет-
ските градини например. Накрая, не
са ли потресаващи тези 25%? Хай-
де бе, чак толкова ли? Жалко са-
мо, че точно толкова би трябвало

пено-акумулираща
централа в Югоизточ-
на Европа.

ПАВЕЦ-Чаира оси-
гурява възможности за
оптимизиране на ре-
жима на базовите про-
изводствени мощности
в атомната електро-
централа и топлоелек-
трическите централи.

Всеки от четирите
едностъпални хидроаг-
регата е по 216MW в
генераторен режим и
по 197MW в помпен ре-
жим. Средногодишно-
то производство на
върхова електроенер-
гия на ПАВЕЦ-Чаира е
285GWh.

Със своята висока
маневреност и бързи-
на на смяна на режи-
мите ПАВЕЦ-Чаира има
фундаментално значе-
ние за управлението и
сигурността на елект-
роенергийната система
на България, припомня
"Епицентър".
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На 18 януари се навър-
шиха 30 години от аресту-
ването на първия държавен
глава в годините на демок-
рация Тодор Живков.

Само два месеца след
свалянето му от партийния
връх бившият Първи се
оказва ВИП арестант, сре-
щу когото прокуратурата от-
правя възможно най-тежки-
те обвинения и в следващи-
те 7 години води срещу не-
го пет дела с особена об-
ществена значимост.

Снимките на арестува-
ния Живков дълги години
са на първите страните на
вестниците, а

мегапроцесът
срещу бившия
държавен глава
е шумен и показен.

На 18 януари 1990 г. e
издадена заповед за аресту-
ването на Живков. Същия
ден той е отведен на "Раз-
вигор", където е обвинен в
редица престъпления, вкл. в
"подбудителство към наци-
онална вражда".

Още на другия ден глав-
ният прокурор Евтим Сто-
именов утвърждава т.нар.
План на разследването, от-
печатан в един екземпляр и
съгласуван с началника на
Главно следствено управле-
ние при МВР генерал Лео-
нид Кацамунски и начални-
ка на Националната служ-
ба за защита на Конститу-
цията при МВР генерал
Красимир Саманджиев.

Като непосредствени ръко-
водители на разследваното са
били определени зам. глав-
ният прокурор Атанас Атана-
сов и зам.-началникът на
Главно следствено управление
генерал Богдан Калчев.

Събирането и обработва-
нето на доказателствата е
било възложено на 18 сле-
дователи.

Изготвянето на обвини-
телния акт е възложено на
пет прокурори: Петьо Пла-
тиканов, Георги Георгиев,
Христо Христов, Еньо Ба-
калов и Иван Ралев.

Обвинител по скандално-
то мегадело № 1 срещу То-
дор Живков е Красимир
Жеков. Много прокурори
преди него се отказват да
поемат делото, защото виж-
дат неговата несъстоятел-
ност.

На 6 август 1990 г. про-
курорът Г. Георгиев изгот-
вя т. нар. Частично заклю-
чително постановление за
прекратяване на следствие-
то, след което подава остав-
ка и напусна системата на
Прокуратурата.

По-късно се оказа, че съ-
щото становище поддържат
и останалите трима проку-
рори, поради което т. нар.
Заключение за предаване на

Çàùî ïðåäè 30 ãîäèíè Òîäîð Æèâê
Аз не съм извършвал престъпление. Целия си съзнателен живот посветих на добруването
на България и българския народ. А ако сега е необходимо някой да се принесе в изкупителна
жертва, не се плаша от това да бъда аз, заяви тогава бившият държавен глава

съд е подписано само от Пе-
тьо Платиканов. Адвокати
на Живков в дългите про-
цеси са Рени Цанова и Да-
ниела Доковска.

През 1990 г. е образува-
но Дело № 1 за насилстве-
ната смяна на имената на
българските турци и прину-
дителното им изселване от
1984 до 1989 г. В периода
до 1998 г. Върховният съд
връща делото 4 пъти за до-
разследване във Военната
прокуратура.

През юли 1990 г. мярка-
та за неотклонение е заме-
нена с домашен арест.

През 1990 г. Живков е об-
винен и за превишаване на
правата в качеството си на
държавен глава на НРБ за
периода от 1962 до 1989 г.
по т. нар. дело "Фонд Моск-
ва" (Дело № 2) за подпома-
гане на международното ко-
мунистическо движение.

съдържание от различни из-
дателства е получил без
правно основание 39 392 лв.

Още в самото начало на
съдебното разглеждане на де-
лото Тодор Живков заявява,
че не е виновен за нищо, че
не съществуват никакви до-
казателства срещу него, че об-
винението е скалъпено от т.
нар. Комисия по деформаци-
ите, начело на която стои Ан-
дрей Луканов, и че тяхната
стратегия е първо да отпра-
вят обвинение, после в про-
дължение на много години да
търсят доказателства, след ко-
ето да приключат делото.

На 4 септември 1992 г.
Върховният съд признава То-
дор Живков за виновен и го
осъжда на 7 години лишава-
не от свобода и да върне на
държавата 7 млн. лева. Каз-
ват, че съдийката се разпла-
кала, преди да произнесе "ви-
новен" за бившия Първи.

Така Тодор Живков ста-
ва първият български дър-
жавен глава, осъден за зло-
употреби със служебното си
положение. Присъдата от 7
години лишаване от свобо-
да е наложена за ощетява-
не на държавата с 21 010
380 лв., похарчени за раз-
даване на жилища на 72-
ма души, за покупката на
67 автомобили за нуждите
на Управлението за безопас-
ност и охрана (УБО) при
МВР и за храни и предста-
вителни нужди на държав-
ния апарат.

От седемчленния
първоинстанционен
съдебен състав
присъдата е
подписана с
"особено мнение"
от трима юристи

- Кръстьо Петров (който поч-
ти веднага след това бе пен-

сиониран), Христо Павлов и
Константин Константинов.

Защитата на Живков -
адвокатката Рени Цанова,
се оттегля от по-нататъшно
участие в процеса, като за-
яви, че не желае да прида-
ва с участието си законосъ-
образност на такъв брута-
лен процес, а адвокатката
Даниела Доковска обжалва
присъдата, като изтъква ар-
гумента, че държавният гла-
ва може да отговаря само
за държавна измяна, но не
и за други деяния, поради
което присъдата е постано-
вена в нарушение на мате-
риалния закон, а и при мно-
жество съществени наруше-
ния на процесуалния закон.

На 28 октомври 1993 г.
петчленен състав на Второ-
инстанционния съд (с пред-
седател Мелкон Мелконян и
членове Румен Ненков ,
Савка Стоянова, Иван Не-
дев и Веселин Ангелов) раз-
гледа делото и на 18 януа-
ри 1994 г. обявява решени-
ето си, с което потвържда-
ва присъдата на Тодор Жив-
ков, намалява я на 1 годи-
на и 6 месеци и превръща
в условна присъдата на
Милко Балев.

Същия ден съдията док-
ладчик Румен Ненков зая-
вява пред медиите, че е при-
ложил закона и ще спи спо-
койно, а Тодор Живков ве-
че може да разчита единст-
вено на "президентска ми-
лост".

От своя страна Живков
обявява, че нито ще иска,
нито ще приеме помилва-
не, защото такова се дава
само на извършилите прес-
тъпление, а той не е извър-
шил.

През януари 1994 г. при-
съдата е потвърдена. Вто-
роинстанционната присъда
също така бе подписана с

Привлечен е като обви-
няем и по Дело №3 заедно
с още 21 бивши заместник-
председатели на Министер-
ския съвет и секретари на
ЦК на БКП за отпускане на
несъбираеми кредити и по-
мощи на развиващи се дър-
жави и комунистически пар-
тии, с което е ощетил дър-
жавния бюджет.

На 25 февруари 1991 г.
започва мегапроцесът по
Дело № 4 срещу Тодор Жив-
ков за незаконно раздава-
не на апартаменти, коли и
представителни пари от
УБО. Същия ден Тодор
Живков е въведен в съдеб-
ната зала като подсъдим по
обвинение, поддържано от
прокурора Красимир Же-
ков.

Обвинителният акт съ-
държа 74 страници, подреде-
ни в 7 раздели; като "свиде-

тели на обвинението" офи-
циално са били вписани и
призовани 248 души, а през
следващите две години на ра-
зигравания театър като та-
кива гастролират преди всич-
ко хора на артистичния свят
и на бившето Политбюро.

Заедно с Живков на под-
съдимата скамейка е изпра-
вен и Милко Балев.

Живков е обвинен, че за
периода от 1962 г. до 10 но-
ември 1989 г. като първи сек-
ретар и генерален секретар на
ЦК на БКП, председател на
Министерския съвет и пред-
седател на Държавния съвет
е превишил властта и права-
та си с цел да набави за себе
си и други лица облага за 26
516 039 лв.

Обвинението срещу Мил-
ко Балев е, че за периода
1978-1986 г. чрез използва-
не на документи с невярно

Момент от процеса срещу бившия държавен глава

Живков с Андрей Луканов, когато последният бе кандидат-член в
оглавяваното от него Политбюро и вицепремиер
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Боен кон
сряда, 21,00 ч.

Завръщане
петък, 21,00 ч.

Караваната
вторник, 22,00 ч.

bTV Cinema,
ñúáîòà,
21,00 ÷.
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ЗЕМЯ 20 - 26 ЯНУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 20 януари

филм
14.45 Сид - дете на науката

2 анимационен филм
15.10 Разследването на Мун

тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 "Нощта на шампионите"

- церемония по връч-
ване наградите на най-
отличилите се спортис-
ти и треньори на годи-
ната пряко предаване
от Rainbow Plaza

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

фан
22.00 Телевизионен театър:

Хъшове сериен тв филм
/3 серия/

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Законът на Дойл 6 тв

филм /9 епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Поклонникът на Фред
Астер игрален филм /
п/ (14)

04.00 Дойче Веле: Шифт
04.15 Законът на Дойл 6 тв

филм /9 епизод/п/
(12)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.3 еп.6

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.30

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.53

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.4 еп.3

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.51
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.8
21.30 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.69
22.30 "Медичите" - сериал,

с.3 еп.4
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.4 еп.9
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.3
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Cool...T" /п./ - лайфс-

тайл предаване
04.50 "Втори шанс" - сериал,

еп.32

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, с.4 еп.12 - 15

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.19

09.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.11

10.00 "Готъм" - сериал, с.4
еп.21

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.4

00.15 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски
(п)

01.15 „За историята – сво-
бодно“ с водещ проф.
Искра Баева   (п)

02.10 „Цветен следобед“    (п)
04.00 „Студио Икономика“ с

водещ Нора Стоичкова
(п)

05.00 „Не се страхувай“ с
Васил Василев   (п)

06.00 „Лява политика“ с
Александър Симов   (п)

07.00 „Безценната перла“ –
сериал   (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 „Дискусионен клуб“ с

Велизар Енчев    (п)
09.00 „Гласове“ с Явор Дач-

ков    (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  -

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

тости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“- се-

риал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчуко-
ва   /І част/

15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“  /ІІ

част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Мой

ласкав, нежен звяр“
(1978 г.), СССР режи-
сьор Емил Лотяну, в ро-
лите Галина Беляева,
Олег Янковски, Кирил
Лавров, Леонид Марков
и др. Филмът е по по-
вестта на А.П.Чехов
„Драма по време на
лов“. Дъщерята на лес-
ничея, красивата Олга,
привидно естествена и
невинна, се оказва
пресметлива и щест-
лавна…   (п)

18.30 Новини – централна
емисия

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

сил Василев
21.00 Киносалон БСТВ:

„Афоня“ (1975
г.), СССР режисьор Ге-
оргий Данелия, в роли-
те Леонид Куравльов,
Евгений Леонов, Саве-
лий Крамаров, Евгения
Симонова и др.  Афоня
е шлосер, който пре-
карва свободното си, а
и работното си време,
в пиене с приятели.
Жена му го оставя, жи-
вотът му се проваля.
Само медицинската
сестра Катя може да го
спаси…

22.35 Новини    (п)
23.15 „Местно време“
23.30 „Актуално от деня“  (п)

ÁÍÒ 1

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

ран Благоев /п/
13.30 Ганьо Балкански се за-

върна от Европа тв
филм /2 част/

14.05 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Точица анимационен

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.3

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

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.20

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.12

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.4

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.5

19.00 Часът на супергероите:
"Готъм" - сериал, с.4
еп.22

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.3

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ос-

ми отряд на морските
тюлени: В тила на вра-
га" - екшън, военен,
драма (САЩ, 2014),
режисьор Рул Рейне, в
ролите: Том Сайзмор,
Лекс Шрапнел, Антъни
Осейеми, Майкъл Евър-
сън и др.

00.00 "Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.3

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

02.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.20

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.4

04.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.5

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.9 еп.17, 18

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

08.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Абсолютно съвършени:

Филмът" - криминален,
комедия (Великобрита-
ния, САЩ, 2016), ре-
жисьор Манди Флечър,
в ролите: Дженифър
Сондърс, Джоана Лъм-
ли, Джейн Хорокс,
Джун Уитфийлд, Силия
Имри, Кейт Мос и др.

12.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

14.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

17.00 Премиера: "Преспав" -
сериал, еп.26

18.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" - сериал,
еп.2

19.00 "Супермаркет" - сериал,
с.2 еп.8, 9

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.8 еп.4

22.00 "Приятели" - сериал,
с.10 е п . 1 7 ,
18

23.00 "Изгубеняци" - сериал,
с.2 еп.1, 2

00.00 "Абсолютно съвършени:
Филмът" /п./ - крими-
нален, комедия (Вели-
кобритания, САЩ,
2016)

02.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

03.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, с.3 еп.18,
19

08.00 "Всичко е изгубено" -
драма (САЩ, 2013),
режисьор Джей Си Чан-
дър, в ролята: Робърт

Редфорд
10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" -

сериал, с.3 еп.20, 21
12.30 Телепазар
12.45 "Дивергенти" - фантас-

тика, приключенски,
мистъри (САЩ, 2014),
режисьор Нийл Бъргър,
в ролите: Шейлийн Ууд-
ли, Тио Джеймс, Кейт
Уинслет, Ашли Джъд,
Джей Кортни, Рей Сти-
вънсън, Зоуи Кравиц,
Ансел Елгорт, Майлс Те-
лър, Мъкай Файфър,
Маги Кю и др.

15.30 "12 години в робство" -
драма, исторически
(САЩ, 2013 г.), режи-
сьор Стийв Маккуин, в
ролите: Рут Нега, Май-
къл Кенет Уилямс, Га-
рет Дилахант, Сара
Полсън, Куавенжаней
Уолис, Таран Килам,
Пол Джиамати, Пол
Дейно, Майкъл Фас-
бендър, Брад Пит и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Невидима зона" -

спортен, биографичен,
драма (САЩ, 2009),
режисьор Джон Лий
Ханкок, в ролите: Ку-
интън Ерън, Сандра Бъ-
лок, Тим Макгроу, Джей
Хед, Лили Колинс, Рей
Маккинън, Кати Бейтс
и др.

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

21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: "Мостът на
шпионите" - трилър, ис-
торически, драма (САЩ,
2015), режисьор Сти-
вън Спилбърг, в роли-
те: Том Ханкс, Марк
Райлънс, Алън Алда, Ос-
тин Стоуъл, Ейми Райън,
Били Магнюсън, Ив Хю-
сън, Доменик Ламбар-
дози, Себастиан Кох и
др.

00.00 "Стив Джобс" - биогра-
фичен, драма (САЩ,
2015), режисьор Дани
Бойл, в ролите: Майкъл
Фасбендър, Кейт Уинс-
лет, Джеф Даниълс, Сет
Роугън, Майкъл Стул-
барг, Катрин Уотърстън
и др.

02.30 "Отвъд Африка" - дра-
ма, романтичен, биог-
рафичен (САЩ, 1985),
режисьор Сидни Полак,
в ролите: Мерил
Стрийп, Робърт Ред-
форд, Клаус Мария
Брандауер, Майкъл Ки-
чън, Майкъл Гоу, Малик
Боуенс, Рейчъл Кемпсън
и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 5 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

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

21.00 "Кошмари в кухнята" -
риалити

22.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, сезон 7

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

риен филм, сезон 6

00.30 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, сезон 4

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Слънце и луна" - се-
риен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16 /п/

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

ал, сезон 12 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 11 /п/
12.00 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон
7 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 7

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16

15.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 13

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 8, 2 епи-
зода

17.00 "Изчезнал по време на
акция" - екшън с уч. на
Чък Норис, М.Емет
Уолш, Джеймс Хонг, Ави
Клеймбърг, Дейвид Трес
и др. /п/

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" (премиера) - се-
риал, сезон 7

22.00 "2012" - екшън с уч.
на Джон Кюсак, Уди
Харелсън, Чиуетел Е-
джиофор, Танди Нютън,
Аманда Пийт, Оливър
Плат, Дани Глоувър и др.

01.15 "Скорпион" - сериал,
сезон 2 /п/

02.10 Еротичен телепазар
04.15 "Национална лотария" /

п/
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06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7 /п/

07.00 "Любов с променлива
облачност" - семеен
филм с уч. на Майкъл
Рейди, Кати Леклерк,
Стейси Даш, Грегъри Ха-
рисън, Бен Бегли и др.
/п/

08.50 "Мистериите на Ема
Фийлдинг: Зла умисъл"
- мистерии с уч. на Кор-
тни Торн - Смит, Джеймс
Тъпър, Адам ДиМарко,
Тес Аткинс, Ситара Хю-
ит, Кимбърли Сустад и
др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Да надминеш себе си"
- семеен филм с уч. на
Пета Шанън, Кели Бер-
глунг, Лили Карамали-
кис, Тес Флауър и др.

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

16.00 "Завръщане в синята
лагуна" - романтична
драма с уч. на Мила
Йовович, Брайън Круз,
Лиса Пеликан, Ема
Джеймс и др. /п/

18.00 "Господарка на злото" -
приключенски филм с
уч. на Анджелина Джо-
ли, Ел Фанинг, Шарлто
Копли, Имелда Стаун-
тън, Лесли Манвил и др.
/п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5

21.00 "Пърл Харбър" - военна
драма с уч. на Бен Аф-
лек, Алек Болдуин, Том
Сайзмор, Кейт Бекин-
сейл, Джон Войт, Куба
Гудинг мл., Джош Харт-

нет и др.
00.50 "От местопрестъпление-

то: Маями" - сериал,
сезон 5 /п/

01.50 "Добре дошъл у дома" -
семеен с уч. на Люк Пе-
ри, Ерика Сера, Дарси
Лори, Майкъл Тайджен,
Грейм Дъфи и др.

Åâðîêîì

05.00 Светът и всичко в него
- със Симеон Идакиев

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

06.59 Делници - с Николай Ко-
лев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители -

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Премълчани истини - с

Минчо Христов
21.00 България на живо - с

Иво Божков
22.00 Шоуто на Мавриков - с

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

с Божана Дудева
04.30 Шоуто на Мавриков - с

Васко Мавриков

RTR

05.30 Игрален филм
07.05 Игрален филм
08.40 Игрален филм
11.00 "Утрото на Русия"
16.00 Вести
16.35 Вести-Москва
16.50 "За най-важното"
17.45 "Културният отдих"
18.15 Сериал: "Следствени

тайни"
19.00 Вести
19.25 Вести-Москва
19.40 Сериал: "Следствени

тайни"
20.25 Сериал: "Красив живот"
22.00 Вести
22.30 Вести-Москва
22.50 Вести
23.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.35 Вести-Москва
01.00 Вести
02.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
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15.30 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс", директно

16.00 Снукър: Турнир "Мас-
търс", финал

17.00 Олимпийски игри: "На
пук на всичко"

17.30 Олимпийски игри: Рио
2016, обзор

18.30 Зимни младежки олим-
пийски игри: Обзор на
деня

19.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, пър-
ви ден

20.20 Новини
20.25 Биатлон: Световна купа

в Руполдинг, преследва-
не, жени

21.00 Биатлон: Световна купа
в Руполдинг, преследва-
не, мъже

21.30 Ски скокове: Световна
купа в Титизее Нойщат

22.25 Снукър: Турнир "Мас-
търс", финал

23.25 Новини
23.30 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, пър-
ви ден

01.25 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

01.55 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, вто-
ри ден, директно



ЗЕМЯ 20 - 26 ЯНУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

14.35 Точица анимационен
филм

14.45 Сид - дете на науката
2 анимационен филм

15.10 Разследването на Мун
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра /

п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдс-

хед тв филм /3 епи-
зод/

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

кално-развлекателно
предаване

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Законът на Дойл 6 тв

филм /10, последен
епизод/ (12)

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

не за здравословен
лайфстайл /п/

02.15 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /3 епи-
зод/п/

03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 6 тв

филм /10, последен
епизод/п/ (12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.1

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал ,
еп.31

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.7
еп.54

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

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.52

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, с.2 еп.9

21.30 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.70

22.30 "Медичите" - сериал,
с.3 еп.5

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Мъртва точка" - се-
риал, с.4 еп.10

01.00 "Смелите" - сериал,
еп.4

01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Търси се" /п./ - ток-

шоу
04.50 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.33

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.12

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Робо-
ти под прикритие" -
сериал, с.4 еп.14 - 17

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.20

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.12

00.00 „Не се страхувай“ с
Васил Василев   (п)

01.00 „Следобед с БСТВ“
(п)

03.00 „Общество и култура“
с Иван Гранитски   (п)

04.00 „За историята сво-
бодно“ с водещ проф.
Искра Баева  (п)

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ –

сериал   (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Не се страхувай“ с

Васил Василев    (п)
09.00 „Студио Икономика“ с

Нора Стоичкова    (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  -

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

тости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“-

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчу-
кова   /І част/

15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“  /ІІ

част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

„Афоня“ (1975
г.), СССР режисьор Ге-
оргий Данелия, в ро-
лите Леонид Курав-
льов, Евгений Леонов,
Савелий Крамаров,
Евгения Симонова и
др.  Афоня е шлосер,
който прекарва сво-
бодното си, а и работ-
ното си време, в пие-
не с приятели. Жена
му го оставя, животът
му се проваля. Само
медицинската сестра
Катя може да го спа-
си…(п)

18.30 Новини – централна
емисия

19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „Лява политика“ с

Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ :

„Пъзел“ (2013 г.), Ру-
мъния режисьор Анд-
рей Зинка, в ролите
Дан Нуту, Адриан Ти-
тиени, Йоана Паве-
леску и др. Щастли-
во женен и проспе-
риращ съдебен из-
пълнител, Щефан не-
очаквано се влюбва
в ексцентрична ху-
дожничка. Романсът
го изважда от равно-
весие и дори проме-
ня възгледите му …

22.35 Новини  (п)
23.15 „Местно време“  (п)
23.30 „Актуално от деня“

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История .bg Екзарх

Стефан /п/
13.30 Ганьо Балкански се

завърна от Европа тв
филм /3 част/

14.05 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец

10.00 "Готъм" - сериал, с.4
еп.22

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.5

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.4

13.00 "Осми отряд на морс-
ките тюлени: В тила на
врага" - екшън, военен,
драма (САЩ, 2014),
режисьор Рул Рейне, в
ролите: Том Сайзмор,
Лекс Шрапнел, Антъни
Осейеми , Майкъл
Евърсън и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.21

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.13

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.5

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.6

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал,
еп.1

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.4

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ка-

раваната" - хорър, три-
лър (САЩ, 2018), ре-
жисьор Том Нейгъл, в
ролите: Денис Ричардс,
Миша Бартън, Джеф
Дентън, Брайън Нейгъл
и др. [16+]

00.00 "Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.4

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

02.00 "Стрелата" - сериал,
еп.1

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.5

04.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.6

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.9 еп.19, 20

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

08.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

09.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

10.00 "На женска територия"
- комедия, романтичен
(САЩ, 2007), режи-
сьор Джонатан Каздън,
в ролите: Адам Броуди,
Кристен Стюарт, Мег
Райън, ДжоБет Уилямс,
Макензи Вега, Олимпия
Дукакис, Дъстин Мили-
ган и др.

12.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

14.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

17.00 Премиера: "Преспав" -
сериал, еп.27

18.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" - сериал,
еп.3

19.00 "Супермаркет" - сери-
ал, с.2 еп.10, 11

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.8 еп.5

22.00 "Кухня" - сериал, еп.1,
2

23.00 "Изгубеняци" - сериал,
с.2 еп.3, 4

00.00 "На женска територия"
/п./ - комедия, роман-
тичен (САЩ, 2007)

02.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

03.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, с.3 еп.20,
21

08.00 "Клетниците" - драма,
музикален, романтичен
(САЩ, Великобритания,

2012), режисьор Том
Хупър, в ролите: Хю
Джакман, Ръсел Кроу,
Ан Хатауей, Аманда
Сайфред, Еди Ред-
мейн, Колм Уилкин-
сън, Даниел Хътълсто-
ун, Хелена Бонъм Кар-
тър, Саша Барън Коен
и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Седем часа разлика"

- сериал, с.3 еп.22
(последен)

13.30 Телепазар
13.45 "Кой уби сестра Ме-

ри" - криминален ,
мистъри (тв филм,
Канада, 2017), режи-
сьор Филип Ганьон, в
ролите: Сюзи Абро-
майт, Аманда Бругъл,
Алисън Хосак, Дебора
Гроувър и др.

15.30 "Обратна тяга" - ек-
шън, трилър (САЩ,
1991), режисьор Рон
Хауърд, в ролите: Кърт
Ръсел, Уилям Болдуин,
Робърт Де Ниро, До-
налд Съдърланд, Дже-
нифър Джейсън Лий,
Скот Глен, Ребека Де
Морни, Клинт Хауърд
и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Стив Джобс" - биог-

рафичен , драма
(САЩ, 2015), режи-
сьор Дани Бойл, в ро-
лите: Майкъл Фасбен-
дър, Кейт Уинслет,
Джеф Даниълс, Сет
Роугън, Майкъл Стул-
барг, Катрин Уотърстън
и др.

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

21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: "Джой" -
драма, биографичен
(САЩ, 2015), режи-
сьор Дейвид О. Ръсел,
в ролите: Дженифър
Лорънс, Робърт Де Ни-
ро, Едгар Рамирес,
Даян Лад, Върджиния
Мадсън, Изабела Ро-
селини, Брадли Купър,
Даша Поланко, Елиза-
бет Рьом, Дона Милс,
Дрина Де Ниро и др.

23.30 "Несломим" - биогра-
фичен, драма, исто-
рически (САЩ ,
2009), режисьор
Клинт Истууд, в роли-
те: Морган Фрийман,
Мат Деймън, Скот Ис-
тууд, Ленгли Къркууд,
Джулиън Люис Джоунс
и др.

02.00 "Седем часа разлика"
/п ./ - сериал , с .3
еп.22

04.00 "Кой уби сестра Ме-
ри" /п./ - криминален,
мистъри (тв филм,
Канада, 2017)

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 6 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

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

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

лицистично предава-
не, на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 2

22.00 "Хавай 5-0" - сериен

филм, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сери-

ен филм, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16 /
п/

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

риал, сезон 13 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 11 /
п/

12.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон
7 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 7

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 13

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 8, 2 епи-
зода

16.50 "Роки Балбоа" - екшън
с уч. на Силвестър Ста-
лоун, Бърт Янг, Антонио
Тарвър, Майло Венти-
миля, Тони Бъртън,
Майк Тайсън и др. /п/

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" (премиера) - се-
риал, сезон 7

22.00 "22-ра миля" - екшън
с уч. на Марк Уолбърг,
Джон Малкович, Ико
Увайс, Лорън Коан и
др.

00.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2 /п/

00.50 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.15 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.15 "Роден в Китай" - до-
кументален филм /п/

09.00 "Трябваше да си ти" -
романтична комедия с
уч. на Корбин Бърнсен,
Дженифър Луис, Тори
ДеВито, Майкъл Рейди
и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

13.00 "Баба е богата" - ко-
медия с уч. на Франк
Уейли, Марион Рос,
Кристин Елис, Кийт
Карадайн, Дейвид Де-
луис и др.

14.30 "Добрият Уил Хънтинг"
- драма с уч. на Робин
Уилямс, Мат Деймън,
Бен Афлек , Стелън
Скарсгард, Мини Драй-
вър и др. /п/

17.10 "Хобит: Битката на пет-
те армии" - фентъзи с
уч. на Иън Маккелън,
Мартин Фрийман, Иън
Холм, Орландо Блум,
Хюго Уивинг, Кейт Блан-
шет, Ричард Армитаж,
Греъм Мактавиш, Кен
Скот и др. /п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5

21.00 "Железният човек" -
екшън-фантастика с
уч. на Робърт Дауни
Младши, Гуинет Полт-
роу, Джеф Бриджис,
Терънс Хауърд, Лесли
Биб, Шон Тоуб и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5 /п/
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00.30 "Блек Хоук" - екшън с
уч. на Джош Хартнет,
Юън Макгрегър, Том
Сайзмор, Ерик Бана,
Уилям Фичнър, Сам
Шепърд, Юън Бремнър
и др. /п/

Åâðîêîì

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави - из-

брано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
21.00 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

22.00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

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

проф. Александър Томов
04.30 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

RTR

05.20 "Обречени . Нашата
гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

09.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

10.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

11.00 "Утрото на Русия"
16.00 Вести
16.35 Вести-Москва
16.50 "За най-важното"
17.45 "Културният отдих"
18.15 Сериал: "Следствени

тайни"
19.00 Вести
19.25 Вести-Москва
19.40 Сериал: "Следствени

тайни"
20.25 Сериал: "Красив живот"
22.00 Вести
22.30 Вести-Москва
22.50 Вести
23.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.35 Вести-Москва
01.00 Вести
02.00 Сериал: "Обикновен

живот"

Åâðîñïîðò

15.30 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс", директно

16.00 Тенис : Предавае за
Патрик Муратоглу

16.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, вто-
ри ден

17.30 Снукър: Турнир "Мас-
търс", финал

18.30 Зимни младежки олим-
пийски игри: Обзор на
деня

19.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, вто-
ри ден

19.50 Конен спорт: Световна
купа в Лайпциг

20.50 Новини
20.55 Ветроходство: "Духът

на ветроходството", ма-
газинно предаване

21.25 Формула Е: Състезание
в Сантяго, обзор

22.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, вто-
ри ден

23.25 Новини
23.30 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, вто-
ри ден

01.25 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

01.55 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, тре-
ти ден, директно
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16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдс-

хед тв филм /4 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър Досието на Ге-

орги Парцалев
22.00 Концерт на "Петър Сла-

вов квартет" Пловдив
джаз фест 2019

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият върколак 4

12-сериен тв филм /
САЩ, 2014г./, 1 епи-
зод, режисьор Тим Ан-
дрю, в ролите: Тайлър
Поузи, Холанд Роудън,
Дилън О'Брайън, Шели
Хенинг и др. (12)

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

не за здравословен
лайфстайл /п/

02.15 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /4 епизод/
п/

03.15 Библиотеката /п/
04.15 Младият върколак 4 тв

филм /1 епизод/п/
(12)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.4 еп.2

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.32

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.55

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.4 еп.5

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.53

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.10

21.30 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.71

22.30 "Медичите" - сериал,
с.3 еп.6

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.4 еп.11

01.00 "Смелите" - сериал,
еп.5

01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Карбовски: Втори

план" /п./ - документал-
на поредица

04.50 "Втори шанс" - сериал,
еп.34

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.13

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, с.4 еп.16 - 19

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.21

09.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.13

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.1

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.6

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.5

00.00 „Лява политика“ с Алек-
сандър Симов   (п)

01.00 „Следобед с БСТВ“   (п)
03.00 „Не се страхувай“ с Ва-

сил Василев   (п)
04.00 „Общество и култура“ с

Иван Гранитски   (п)
05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ –

сериал   (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Лява политика“ с Алек-

сандър Симов    (п)
09.00 „Не се страхувай“ с Ва-

сил Василев    (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  -

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

тости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“- се-

риал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчуко-
ва   /І част/

15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“  /ІІ

част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Пъ-

зел“ (2013 г.), Румъни
режисьор Андрей Зин-
ка, в ролите Дан Нуту,
Адриан Титиени, Йоана
Павелеску и др. Щаст-
ливо женен и проспе-
риращ съдебен изпъл-
нител, Щефан неочак-
вано се влюбва в екс-
центрична художничка.
Романсът го изважда от
равновесие и дори про-
меня възгледите му …
(п)

18.05 „Холивудски знамени-
тости“

18.30 Новини – централна
емисия

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

но“ с водещ проф. Ис-
кра Баева

21.00 Киносалон БСТВ: „Ря-
бинов валс“ (2009 г.),
Русия режисьори Альо-
на Семьонова и Алексан-
дър Смирнов, в ролите
Карина Андоленко, Вла-
дислав Ветров, Сергей
Горобченко, Валерия
Ланская и др. История
за подвига на млади мо-
мичета – сапьори, кои-
то с цената на живота
си изпълняват своя дълг
и след войната …

22.40 Новини  (п)
23.30 „Актуално от деня“   (п)

ÁÍÒ 1

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Ганьо Балкански се за-

върна от Европа тв
филм /4,последна част/

14.05 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Точица анимационен

филм
14.45 Сид - дете на науката

2 анимационен филм
15.10 Разследването на Мун

тв филм
15.40 Телепазарен прозорец

13.00 "Емпайър Стейт" - кри-
минален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Дито
Монтиел, в ролите: Ли-
ъм Хемсуърт, Майкъл Ан-
гарано, Дуейн Джонсън,
Ема Робъртс и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.22

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.14

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.6

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.7

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал,
еп.2

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.5

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Де-

вет живота" - екшън
(Аруба, САЩ, 2004), ре-
жисьор Дейвид Карсън,
в ролите: Уесли
Снайпс, Адеуале Акиной
Агбадже, Джаклин Об-
радорс, Стюарт Уилсън,
Райчо Василев, Велизар
Бинев, Асен Блатечки и
др.

00.00 "Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.5

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

02.00 "Стрелата" - сериал,
еп.2

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.6

04.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.9 еп.21, 22

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Семейна война" - ко-

медия, романтичен (Ве-
ликобритания, Канада,
2008), режисьор Сти-
вън Елиът, в ролите:
Джесика Бийл, Бен
Барнс, Кристин Скот То-
мас, Колин Фърт, Ким-
бърли Никсън и др.

12.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.28
18.00 "По-добре късно, откол-

кото никога" - сериал,
еп.4

19.00 "Супермаркет" - сериал,
с.2 еп.12, 13

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.8 еп.6

22.00 "Кухня" - сериал, еп.3,
4

23.00 "Изгубеняци" - сериал,
с.2 еп.5, 6

00.00 "Семейна война" /п./ -
комедия, романтичен
(Великобритания, Кана-
да, 2008)

02.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

03.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, с.3 еп.22

08.00 "Джой" - драма, биогра-
фичен (САЩ, 2015),
режисьор Дейвид О.
Ръсел, в ролите: Дже-
нифър Лорънс, Робърт
Де Ниро, Едгар Рамирес,
Даян Лад, Върджиния
Мадсън, Изабела Росе-
лини, Брадли Купър, Да-
ша Поланко, Елизабет
Рьом, Дона Милс, Дри-

на Де Ниро и др.
10.30 Телепазар
10.45 "Фамилията" - сериал,

еп.1, 2
13.00 Телепазар
13.15 "ПараНорман" - анима-

ция, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2012),
режисьори Сам Фел и
Крис Бътлър

15.15 "Мостът на шпионите" -
трилър, исторически,
драма (САЩ, 2015),
режисьор Стивън Спил-
бърг, в ролите: Том
Ханкс, Марк Райлънс,
Алън Алда, Остин Стоу-
ъл, Ейми Райън, Били
Магнюсън, Ив Хюсън,
Доменик Ламбардози,
Себастиан Кох и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Несломим" - биографи-

чен, драма, историчес-
ки (САЩ, 2009), режи-
сьор Клинт Истууд, в ро-
лите: Морган Фрийман,
Мат Деймън, Скот Ис-
тууд, Ленгли Къркууд,
Джулиън Люис Джоунс
и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Шаферки" - комедия,
романтичен (САЩ,
2011), режисьор Пол
Фийг, в ролите: Крис-
тен Уиг, Мая Рудолф,
Роуз Бърн, Ребъл Уил-
сън, Мелиса Маккарти,
Бен Фалкон, Крис
О`Дауд и др.

23.30 "Директно от Комптън"
- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ,
2015), режисьор Ф.
Гари Грей, в ролите:
О`Шей Джаксън мл.,
Кори Хокинс, Джейсън
Мичъл, Нийл Браун мл.,
Алдис Ходж, Марлон
Йейтс мл., Кара Патер-
сън, Алекзандра Шип,
Пол Джиамати и др.

02.30 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.2

03.30 "21 грама" - драма, три-
лър (САЩ, 2003), ре-
жисьор Алехандро Г.
Иняриту, в ролите: Шон
Пен, Бенисио Дел Торо,
Наоми Уотс, Дани Хюс-
тън, Шарлот Генсбур,
Еди Марсан, Джон Ру-
бинстайн, Мелиса Лио,
Клиа ДюВал и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" -
сериен филм, сезон 6
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

миера ) - сериен
филм

15.00 "Черна роза" (преми-
ера) - сериен филм

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

лицистично предава-
не, на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 2

22.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, сезон 7

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

сериен филм, сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - се-

риен филм, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" -
сериал, сезон 3

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16 /
п/

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

риал, сезон 13 /п/
11.00 "Военни престъпле-

ния" - сериал, сезон
11 /п/

12.00 "Пожарникарите от
Чикаго" - сериал, се-
зон 7 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал,
сезон 7

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 13

16.00 "Първият отмъстител:
Войната на героите" -
екшън-фантастика с
уч. на Крис Евънс,
Робърт Дауни Млад-
ши, Скарлет Йохан-
сен, Себастиан Стан,
Антъни Маки , Дон
Чийдъл, Джеръми Ре-
нър и др. /п/

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

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

21.00 "Пожарникарите от
Чикаго" (премиера) -
сериал, сезон 7

22.00 "Отряд обирджии" -
екшън с уч. на Джей
Кей Симънс, Съливан
Стейпълтън , Чарли
Бюли, Силвия Хукс и
др.

00.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария"

/п/
03.30 "Професионална бор-

ба: "Първична сила",
4 епизод /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.00 "Моят ангел пазител"
- романтична драма с
уч. на Алиса Милано,
Стокард Чанинг, Иван
Сергей, Ерик Уинтър,
Кристин Бут и др. /п/

08.50 "Сестрите на младо-
женеца" - семеен
филм с уч. на Малез
Джоу, Джеръми Съм-
птър, Савана Джейд,
Ани Тедеско, Грег Еви-
ган и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Любов на леда" - ро-
мантична драма с уч.
на Джули Берман, Ан-
дрю Уокър , Гейл
О'Грейди и др.

13.45 "В кадър"
14.20 "Да спасиш Медисън"

- романтична драма с
уч. на Алона Тал, Итън
Пек, Зак Лайвли, Си
Томас Хауъл и др. /п/

16.10 "Пърл Харбър" - воен-
на драма с уч. на Бен
Афлек, Алек Болдуин,
Том Сайзмор, Кейт
Бекинсейл , Джон
Войт, Куба Гудинг мл.,
Джош Хартнет и др. /
п/

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 5

21.00 "Боен кон" - военна
драма с уч. на Емили
Уотсън, Дейвид Тю-
лис , Питър Мълан,
Джеръми Ървин, Том
Хидълстън, Бенедикт
Къмбърбач, Дейвид
Крос, Еди Марсан и
др.

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

риал, сезон 5/п/
01.00 "Тя" - романтична дра-

ма с уч. на Хоакин
Финикс, Ейми Адамс,
Крис Прат, Руни Мара
и др.

Åâðîêîì

05.30 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

06.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

12.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

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

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
19.30 Новини
20.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
22.00 България на живо - с

Иво Божков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

04.30 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

RTR

06.20 "Енигма. Кристиан Ти-
леман"

07.10 Сериал: "Семеен де-
тектив"

09.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

10.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

11.00 "Утрото на Русия"
16.00 Вести
16.35 Вести-Москва
16.50 "За най-важното"
17.45 "Културният отдих"
18.15 Сериал: "Следствени

тайни"
19.00 Вести
19.25 Вести-Москва
19.40 Сериал: "Следствени

тайни"
20.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
22.00 Вести
22.30 Вести-Москва
22.50 Вести
23.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.35 Вести-Москва
01.00 Вести
02.00 Сериал: "Обикновен

живот"

Åâðîñïîðò

15.30 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс", директно

16.00 Снукър: Европейски
Мастърс, първи кръг,
директно

18.00 Ветроходство: "Духът
на ветроходството",
магазинно предаване

18.30 Зимни младежки олим-
пийски игри: Обзор на
деня

19.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, тре-
ти ден

20.00 Снукър: Европейски
Мастърс, първи кръг

20.50 Новини
20.55 Снукър: Европейски

Мастърс, първи кръг,
директно

00.05 Новини
00.10 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия, тре-
ти ден

01.25 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

01.55 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
върти ден, директно



ЗЕМЯ 20 - 26 ЯНУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

00.00 „За историята  свобод-
но“  с водещ проф. Ис-
кра Баева  (п)

01.00 „Следобед с БСТВ“
(п)

03.00 „Лява политика“ с
Александър Симов   (п)

04.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев   (п)

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ –

сериал   (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „За историята свобод-

но“ с водещ проф. Ис-
кра Баева    (п)

09.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев    (п)

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

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

тости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“-

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчуко-
ва   /І част/

15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“  /ІІ

част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Ря-

бинов валс“ (2009 г.),
Русия режисьори Альо-
на Семьонова и Алек-
сандър Смирнов, в ро-
лите Карина Андолен-
ко, Владислав Ветров,
Сергей Горобченко, Ва-
лерия Ланская и др.
История за подвига на
млади момичета – са-
пьори, които с цената
на живота си изпълня-
ват своя дълг и след
войната …(п)

18.30 Новини – централна
емисия

19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „Студио Икономика“ с

водещ Нора Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ :

„Злато“ (2013 г.), Гер-
мания режисьор Томас
Арслан, в ролите Ни-
на Кос, Марко Ман-
дич, Уве Бьом, Ларс
Рудолф и др. Лятото
на 1898 година в
Клондайк – времена-
та на Златната трес-
ка. Група германски
емигранти предприе-
мат дълго пътуване
към златоносните по-
лета на север, зала-
гайки всичко на карта
в името на успеха.

22.35 Новини   (п)
23.30 „Актуално от деня“   (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър Досието на Ге-

орги Парцалев /п/
13.30 "Щастлив съм
14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.45 Сид - дете на науката

2 анимационен филм

13.00 "Девет живота" - екшън
(Аруба, САЩ, 2004),
режисьор Дейвид Кар-
сън, в ролите: Уесли
Снайпс, Адеуале Акиной
Агбадже, Джаклин Об-
радорс, Стюарт Уилсън,
Райчо Василев, Вели-
зар Бинев, Асен Блатеч-
ки и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.23

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.15

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.7

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.8

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

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.6

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Лес-

ни пари 3: Луксозен
живот" - криминален,
трилър (Швеция ,
2013), режисьор Йенс
Йонсон, в ролите: Джо-
уел Кинаман, Матиас
Варела, Мартин Валс-
трьом, Малин Бюска,
Деян Чукич и др. [14+]

00.30 "Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.6

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

02.30 "Стрелата" - сериал,
еп.3

03.30 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.7

04.30 "Монк" - сериал, с.2
еп.8

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.1, 2

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сери-

ал
10.00 "Семейство Джоунс" -

екшън, комедия (САЩ,
2016), режисьор Грег
Мотола, в ролите: Гал
Гадот, Айла Фишър ,
Джон Хем, Зак Галифа-
накис, Мерибет Монро,
Дзяо Мин, Ари Шафир
и др.

12.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.29
18.00 "По-добре късно, откол-

кото никога" - сериал,
еп.5

19.00 "Супермаркет" - сери-
ал, с.2 еп.14, 15

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.8 еп.7

22.00 "Кухня" - сериал, еп.5,
6

23.00 "Изгубеняци" - сериал,
с.2 еп.7, 8

00.00 "Семейство Джоунс" /
п./ - екшън, комедия
(САЩ, 2016)

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

03.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.1

07.30 "Несломим" - биографи-
чен, драма, историчес-
ки (САЩ, 2009), ре-
жисьор Клинт Истууд, в
ролите: Морган Фрий-
ман, Мат Деймън, Скот
Истууд, Ленгли Кърку-
уд, Джулиън Люис Джо-
унс и др.

10.00 Телепазар

10.15 "Фамилията" - сериал,
еп.3, 4

12.45 Телепазар
13.00 "Директно от Комптън"

- музикален, биогра-
фичен, драма (САЩ,
2015), режисьор Ф.
Гари Грей, в ролите:
О`Шей Джаксън мл.,
Кори Хокинс, Джейсън
Мичъл, Нийл Браун мл.,
Алдис Ходж, Марлон
Йейтс мл., Кара Патер-
сън, Алекзандра Шип,
Пол Джиамати и др.

16.00 "Всичко е изгубено" -
драма (САЩ, 2013),
режисьор Джей Си
Чандър, в ролята: Ро-
бърт Редфорд

18.15 Телепазар
18.30 "Шаферки" - комедия,

романтичен (САЩ ,
2011), режисьор Пол
Фийг, в ролите: Крис-
тен Уиг, Мая Рудолф,
Роуз Бърн, Ребъл Уил-
сън, Мелиса Маккар-
ти, Бен Фалкон, Крис
О`Дауд и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Реката на тайните" -
криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австра-
лия, 2003), режисьор
Клинт Истууд, в роли-
те: Шон Пен, Тим Ро-
бинс, Kевин Бейкън,
Лорънс Фишбърн ,
Марша Гей Хардън, Ло-
ра Лини, Кевин Чапман,
Еми Росъм и др.

23.45 "Дървото на живота" -
фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Те-
рънс Малик, в ролите:
Брад Пит, Шон Пен,
Джесика Частейн, Хън-
тър Маккракън, Тай
Шеридан, Фиона Шоу
и др.

02.30 "Вълкът от Уолстрийт"
- биографичен, крими-
нален, трилър (САЩ,
2013), режисьор Мар-
тин Скорсезе, в роли-
те: Леонардо ДиКап-
рио, Роб Райнър, Джо-
на Хил, Джон Бърнтол,
Кайл Чандлър, Джон
Фавро, Жан Дюжарден,
Матю Макконъхи, Шей
Уигъм, Марго Роби,
Итън Суплий и др .
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 6 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 2

22.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, сезон 7

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

риен филм, сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сери-

ен филм, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16 /
п/

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

риал, сезон 13 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 11 /
п/

12.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон
7 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 7

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 13

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 8, 2 епи-
зода

17.00 "Айк: В навечерието на
десанта" - военен
филм с уч. на Том Се-
лек, Джеймс Римар, Ти-
мъти Ботъмс, Ян Мюн,
Брус Филипс, Джон Бах
и др.

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" (премиера) - се-
риал, сезон 7

22.00 "Ченгета в резерв" - ек-
шън с уч. на Уил Фе-
ръл, Марк Уолбърг, Ду-
ейн Джонсън, Самюел
Джаксън, Ева Мендес,
Майкъл Кийтън и др.

00.10 "Скорпион" - сериал,
сезон 2 /п/

01.00 Еротичен телепазар
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06.10 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.10 "Любителката на мис-
терии: Играта започва"
- мистерии с уч. на Уи-
лям Кат, Джейми Ел-
ман, Кейси Сандър, Ке-
ли Мартин, Кларънс
Уилямс III, Еди Милс и
др. /п/

09.00 "Повикът на любовта"
- романтична комедия
с уч. на Лия Пайпс, Рик
Маламбри, Линдзи Уог-
нър и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Отново по същото вре-
ме" - романтична ко-
медия с уч. на Стефа-
ни Бенет, Джим Калар-
ко, Глинис Давис, Кейт
Дион-Ричард, Джанет
Гласфорд и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Мистериите на Ема

Фийлдинг: По-горчиво
от смъртта" (премиера)
- мистерии с уч. на
Кортни Торн-Смит,
Джеймс Тъпър, Марк
Вали, Адам ДиМарко,
Тес Аткинс и др.

16.30 "Добрият пастир" - кри-
минална драма с уч. на
Мат Деймън, Анджели-
на Джоли, Робърт Де
Ниро, Алек Болдуин,
Майкъл Гамбон, Уилям
Хърт и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5

21.00 "Запознай се с наши-
те" - комедия с уч. на
Робърт Де Ниро, Бен
Стилър, Оуен Уилсън,
Блайт Данър, Джеймс
Ребхорн, Тери Поло и
др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5 /п/

00.10 "Английският пациент"
- драма с уч. на Ралф
Файнс, Жулиет Бинош,
Уилям Дефо, Кристин

Скот Томас , Колин
Фърт, Навийн Андрюс,
Джулиън Уадхам, Юр-
ген Прохнов и др. /п/

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
12.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 ЕвроДикоФ - със Са-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
21.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

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

Д-р Надка Бояджиева
04.30 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

RTR

05.20 "Бялата гвардия"
06.50 "Културната револю-

ция"
07.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
08.15 "Битката за луната"
09.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
10.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
11.00 "Утрото на Русия"
16.00 Вести
16.35 Вести-Москва
16.50 "За най-важното"
17.45 "Културният отдих"
18.15 Сериал: "Следствени

тайни"
19.00 Вести
19.25 Вести-Москва
19.40 Сериал: "Следствени

тайни"
20.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
22.00 Вести
22.30 Вести-Москва
22.50 Вести
23.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.35 Вести-Москва
01.00 Вести
02.00 Сериал: "Обикновен

живот"
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15.45 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс", директно

16.00 Снукър: Европейски
Мастърс, втори кръг,
директно

19.00 Зимни  младежки
олимпийски игри: Об-
зор на игрите

19.30 Биатлон :  Световна
купа в Поклюка, ин-
дивидуално, мъже

20.25 Новини
20.30 Снукър: Европейски

Мастърс, втори кръг
20.55 Снукър: Европейски

Мастърс, втори кръг,
директно

00.00 Новини
00.05 Джудо поредица
00.20 Тенис: Открито пър-

венство на Австралия,
четвърти ден

01.55 Тенис: Открито пър-
венство на Австра-
лия, пети ден, дирек-
тно

×
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15.10 Разследването на Мун
тв филм

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

хед тв филм /5 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Линия на разделение-

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

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият върколак 4 тв

филм /2 епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /5 епи-
зод/п/

03.15 Днес и утре
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Младият върколак 4 тв

филм /2 епизод/ (12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.3

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.33

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.56

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

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.54
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.11
21.30 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.72
22.30 "Медичите" - сериал,

с.3 еп.7
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.4 еп.12
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.6
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Папараци" /п./ - теле-

визионен таблоид
04.50 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.35

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.14

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Робо-
ти под прикритие" - се-
риал, с.4 еп.18 - 21

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.22

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.14

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.2

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.7

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.6
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14.00 Малки истории
15.00 Специализирано пре-

даване за хора с ув-
реден слух

15.15 Разследването на Мун
тв филм

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

хед тв филм /6 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Наказателен отряд иг-

рален филм /САЩ ,
2013г./, режисьор Ки-
они Уаксман, в роли-
те: Стивън Сегал, Винг
Реймс, Брен Фостър,
Джени Гейбриал, Дани
Трехо, Сара Миник и
др. (14)

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

не за здравословен
лайфстайл/п/

03.10 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /6 епи-
зод/п/

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

bTV

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

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

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.34

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.57

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.4 еп.7

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.55
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.12
21.30 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.73
22.30 "Медичите" - сериал,

с.3 еп.8 (последен)
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.4 еп.13
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.7
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Бригада Нов дом" /п./

- социален проект
04.50 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.36

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.15

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Робо-
ти под прикритие" - се-
риал, с.4 еп.20
- 23

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.23

09.00 "Смъртоносно оръжие"

00.00 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова
(п)

01.00 „Следобед с БСТВ“
(п)

03.00 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски
(п)

04.00 „Шевица“ – фолклор-
но предаване   (п)

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ –

сериал   (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Лява политика“ с

Александър Симов    (п)
09.00 „Студио Икономика“ с

водещ Нора Стоичкова
(п)

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

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

тости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“-

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчуко-
ва   /І част/

15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“  /ІІ

част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

„Злато“ (2013 г.), Гер-
мания режисьор Томас
Арслан, в ролите Нина
Кос, Марко Мандич,
Уве Бьом, Ларс Ру-
долф и др. Лятото на
1898 година в Клон-
дайк – времената на
Златната треска. Група
германски емигранти
предприемат дълго пъ-
туване към златоносни-
те полета на север, за-
лагайки всичко на кар-
та в името на успеха.
(п)

18.05 „Холивудски знамени-
тости“

18.30 Новини – централна
емисия

19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „Дискусионен клуб“ с

Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ :

„Завръщане“ (2003
г.), Русия режисьор Ан-
дрей Звягинцев, в ро-
лите Владимир Гарин,
Иван Добронравов,
Константин Лавронен-
ко и др.  Животът на
двама братя се проме-
ня коренно от внезап-
ното появяване на ба-
ща им, когото помнят
само от една снимка
от преди десет годи-
ни…

22.45 Новини   (п)
23.30 „Актуално от деня“

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

кументална поредица /
11 епизод/

13.30 Червено документален
филм /България ,
2005г./, режисьор
Бойко Боянов

- сериал, еп.15
10.00 "Стрелата" - сериал,

еп.3
11.00 "Монк" - сериал, с.2

еп.8
12.00 "Супергърл" - сериал,

с.2 еп.7
13.00 "Ден на подбора" - дра-

ма , спортен (САЩ ,
2014), режисьор Айвън
Райтман, в ролите: Ке-
вин Костнър, Чадуик
Боузман, Дженифър
Гарнър, Франк Лангела,
Чи Макбрайд, Розана
Аркет, Сам Елиът, Елън
Бърстин и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.4 еп.24 (пос-
леден)

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.16

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.8

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.9

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

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.7

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Кралят

на скорпионите 3: Из-
куплението" - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2012), режи-
сьор Рул Рейне, в ро-
лите: Дейв Батиста,
Бостин Кристофър ,
Стефан Ламбер, Сели-
на Ло, Рон Пърлман, Би-
ли Зейн, Виктор Уебс-
тър и др.

00.15 "Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.7

01.15 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.3

02.15 "Стрелата" - сериал,
еп.4

03.15 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.8

04.15 "Монк" - сериал, с.2
еп.9

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.3, 4

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сери-

ал
10.00 "Пол" - комедия, прик-

люченски, фантастика
(САЩ, Великобритания,
2011), режисьор Грег
Мотола, в ролите: Сай-
мън Пег, Ник Фрост,
Сет Роугън, Джефри
Тамбър, Дейвид Кекнър,
Джеси Племънс, Джей-
сън Бейтман, Сигорни
Уивър и др.

12.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.30
18.00 "По-добре късно, откол-

кото никога" - сериал,
еп.6

19.00 "Супермаркет" - сери-
ал, с.2 еп.16, 17

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.8 еп.8

22.00 "Кухня" - сериал, еп.7,
8

23.00 "Изгубеняци" - сериал,
с.2 еп.9, 10

00.00 "Пол" /п./ - комедия,
приключенски, фан-
тастика (САЩ, Вели-
кобритания, 2011)

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

03.00 "По-добре късно, откол-
кото никога" /п./ - се-
риал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

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

09.00 "Обратна тяга" - екшън,
трилър (САЩ, 1991),
режисьор Рон Хауърд, в
ролите: Кърт Ръсел, Уи-
лям Болдуин, Робърт Де
Ниро, Доналд Съдър-
ланд, Дженифър Джей-
сън Лий, Скот Глен, Ре-
бека Де Морни, Клинт
Хауърд и др.

11.45 Телепазар
12.00 "Фамилията" - сериал,

еп.5, 6
14.00 Телепазар
14.15 "Дървото на живота" -

фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Те-
рънс Малик, в ролите:
Брад Пит, Шон Пен,
Джесика Частейн, Хън-
тър Маккракън, Тай
Шеридан, Фиона Шоу и
др.

17.00 Телепазар
17.15 "Титаник" - драма, ро-

мантичен ( САЩ,
1997), режисьор
Джеймс Камерън, в ро-
лите:Били Зейн, Лео-
нардо ДиКаприо, Кейт
Уинслет, Дейвид Уор-
нър, Кати Бейтс и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Аз, роботът" - фантас-
тика, екшън, мистъри
(САЩ, Германия,
2004), режисьор Алекс
Пройас, в ролите: Уил
Смит, Бриджит Мойна-
хан, Брус Грийнуд,
Джеймс Кромуел, Алън
Тудик, Шая ЛаБаф и др.

23.15 "Вълкът от Уолстрийт" -
биографичен, кримина-
лен, трилър (САЩ,
2013), режисьор Мар-
тин Скорсезе, в роли-
те: Леонардо ДиКаприо,
Роб Райнър, Джона Хил,
Джон Бърнтол, Кайл
Чандлър, Джон Фавро,
Жан Дюжарден, Матю
Макконъхи, Шей Уигъм,
Марго Роби, Итън Суп-
лий и др. [16+]

02.45 "Реката на тайните" -
криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австралия,
2003), режисьор
Клинт Истууд, в роли-
те: Шон Пен, Тим Ро-
бинс, Kевин Бейкън, Ло-
рънс Фишбърн, Марша
Гей Хардън, Лора Лини,
Кевин Чапман, Еми Ро-
съм и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 6 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

ера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" (премиера)

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

цистично предаване, на
живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

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

21.00 "Под прикритие" - сери-
ен филм, сезон 2

22.00 "Хавай 5-0" - сериен
филм, сезон 7

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

риен филм, сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериен

филм, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сери-

ен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16 /
п/

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

риал, сезон 13 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 11 /
п/

12.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон
7 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал,
сезон 7

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 16

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 13

16.00 "2012" - екшън с уч.
на Джон Кюсак, Уди
Харелсън, Чиуетел Е-
джиофор, Танди Ню-
тън, Аманда Пийт, Оли-
вър Плат, Дани Глоувър
и др. /п/

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" (премиера) - се-
риал, сезон 7

22.00 "Белият зъб" - приклю-
ченски филм с уч. на
Клаус Мария Брандау-
ер , Сюзън Хоугън ,
Сиймур Касел, Итън
Хоук и др.

00.10 "Скорпион" - сериал,
сезон 2 /п/

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

03.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.00 "Веригите на любовта"
- романтична комедия
с уч. на Шенае Гримс,
Тайлър Хайнс, Локлин
Мънро, Емили Тенънт и
др.

09.00 "Любителката на мис-
терии: От пръв поглед"
- мистерии с уч. на Ке-
ли Мартин, Катрин Ха-
ролд, Кейси Сандър,
Кларънс Уилямс III и
др.

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

13.00 "Тя" - романтична дра-
ма с уч. на Хоакин Фи-
никс, Ейми Адамс, Крис
Прат, Руни Мара и др.
/п/

15.30 "Черното тефтерче на
бавачките" (премиера)
- драма с уч. на Спен-
сър Лок , Стефани
Брас, Пери Рийвс, Ра-
ян Макпартлин и др.

17.30 "Железният човек" -
екшън-фантастика с
уч. на Робърт Дауни
Младши, Гуинет Полт-
роу, Джеф Бриджис,
Терънс Хауърд, Лесли
Биб, Шон Тоуб и др. /
п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5

21.00 "Урагана" - драма с уч.
на Дензъл Уошингтън,
Дебора Кара Ънгър,
Лив Шрайбър, Вике-
лъс Шанън, Джон Ха-
на, Дан Хедая и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5 /п/

01.00 "Войната е опиат" -
трилър с уч. на Дже-
ръми Ренър, Антъни
Маки, Брайън Джера-
ти, Гай Пиърс, Ралф
Файнс, Дейвид Морз,
Еванджелин Лили ,
Кристиан Камарко и

др. /п/

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анастасо-
ва

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители -

с Божана Дудева
12.00 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
22.00 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

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

Береану - с Владо Бе-
реану

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

RTR

05.20 "Бялата гвардия"
06.50 "Изкуственият отбор"
09.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
09.15 "Храм за Онегин. След

славата"
09.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
10.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
11.00 "Утрото на Русия"
16.00 Вести
16.35 Вести-Москва
16.50 "За най-важното"
17.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
18.15 Сериал: "Следствени

тайни"
19.00 Вести
19.25 Вести-Москва
19.40 Сериал: "Следствени

тайни"
20.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
22.00 Вести
22.30 Вести-Москва
22.50 Вести
23.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.35 Вести-Москва
01.00 Вести
02.00 "Хуморина"
03.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"

Åâðîñïîðò

15.45 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс", директно

16.00 Снукър: Европейски
Мастърс, четвъртфи-
нали, директно

18.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австра-
лия, пети ден

18.55 Ски скокове :  Све-
товна купа в Закопа-
не ,  квалификация ,
директно

20.20 Снукър: Европейски
Мастърс, четвъртфи-
нали

20.50 Новини
20.55 Снукър: Европейски

Мастърс ,  четвърт -
финали, директно

00.00 Новини
00.05 Тенис: Открито пър-

венство на Австра-
лия, пети ден

01.55 Тенис: Открито пър-
венство на Австра-
лия, шести ден, ди-
ректно



ЗЕМЯ 20 - 26 ЯНУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

00.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев   (п)

01.00 „Следобед с БСТВ“   (п)
03.00 „Гласове“ с Явор Дач-

ков   (п)
04.00 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
(п)

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Възрожденец по дух и

наследство“ - докумен-
тален филм

07.30 „Холивудски знамени-
тости“

07.55 „Миа и аз“ – детски  се-
риал

08.30 „Преселение“ – доку-
ментален филм  (п)

09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица“ – фолклорно

предаване  (п)
10.30 „Проект Земя: Непрес-

танните ветрове“ - до-
кументален филм   (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб“ с

водещ Велизар Енчев
(п)

12.30 „Местно време“
12.50 ТВ пазар
13.05 „Цветен следобед“  /І

част/
14.45 ТВ пазар
15.00 „Цветен следобед“  /ІІ

част/
16.00 „Професия Турист“: Ку-

ба  /ІІІ част/
16.30 Киносалон БСТВ: „Зав-

ръщане“ (2003 г.), Ру-
сия, в ролите Владимир
Гарин, Иван Добронра-
вов, Константин Лавро-
ненко и др. (п)

18.30 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски

19.30 „По пътя“ - документа-
лен филм

20.00 Киносалон БСТВ:
„Обирджийката“ (2013
г.), Германия, в ролите
Надежда Бренике, Чар-
ли Хюбнер, Кен Дукен
и др.

22.00 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски
(п)

23.00 „Лява политика“ с Алек-
сандър Симов   (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.35 Васко да Гама от село
Рупча тв филм /5
серия/

07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Туризъм.бг
11.30 Как стигнахме дотук до-

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

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Обичам да танцувам с
теб игрален филм /
САЩ, 2012г./, в роли-
те: Анодни Зорбас, Ери-
ка Кортес, Скот Кълън,
Катрин Лидстоун, Май-
къл Суон и др.

16.40 Национални съкрови-
ща на Чехия: Прага
/1 част/

17.00 Вечната музика
17.30 Никола Петров - Бъл-

гаринът документален
филм /България ,
2016г./,

18.30 Извън играта
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 Събота вечер с Дони

12.45 "Кралят на скорпиони-
те 3: Изкуплението" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ,
2012), в ролите: Дейв
Батиста, Бостин Кристо-
фър, Стефан Ламбер,
Селина Ло, Рон Пърл-
ман, Били Зейн и др.

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, еп.1, 2

17.00 "Дивата муха" /п./ -
предаване за екстрем-
ни спортове, еп.3

17.30 "Да Знаеш Как" /п./ -
предаване за ремонти и
обзавеждане, еп.8

18.00 "Суперколи" - автомо-
билно предаване, с.6
еп.16, 17

19.00 "К-911" - комедия, ек-
шън, криминален (САЩ,
1999), в ролите: Джим
Белуши, Джеймс Ханди,
Уейд Уилямс и др.

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

ка Лос Анджелис: Све-
товна инвазия" - фан-
тастика, екшън (САЩ,
2011), в ролите: Ерън
Екхарт, Мишел Родри-
гес, Рамон Родригес, Уил
Ротаар, Кори Хардрикт,
Бриджит Мойнахан и др.

00.15 "Лесни пари 3: Луксо-
зен живот" - кримина-
лен, трилър (Швеция,
2013), в ролите: Джо-
уел Кинаман, Матиас
Варела, Мартин Валст-
рьом и др. [14+]

02.45 "Твърде лично" /п./ -
сериал, еп.1, 2

04.15 "Караваната" - хорър,
трилър (САЩ, 2018), в
ролите: Денис Ричардс,
Миша Бартън, Джеф
Дентън и др. [16+]

bTV COMEDY

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

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

07.00 "Любимци" - сериал,
еп.9, 10

08.00 "По средата" - сериал,
с.7 еп.13, 14

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.1, 2

10.00 "Сам вкъщи 4" - коме-
дия, семеен (САЩ,
2002), в ролите: Май-
къл Уайнбърг, Джоана
Гоинг, Джейсън Бегей,
Френч Стюарт, Миси
Пайл, Клеър Кери, Бар-
бара Бабкок и др.

12.00 "Семейство Джоунс" -
екшън, комедия (САЩ,
2016), в ролите: Гал Га-
дот, Айла Фишър, Джон
Хем и др.

14.00 "Бруклин 99" - сериал,
с.2 еп.7, 8

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

сериал
19.30 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
20.30 "Семейна ваканция" -

комедия, приключенс-
ки, семеен (САЩ,
2006), в ролите: Робин
Уилямс, Шерил Хайнс,
Кристин Ченоует и др.

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, с.2 еп.7, 8

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

риал
01.30 "Любимци" /п./ - сери-

ал
02.00 "Кое е това момиче" /

п./ - сериал
03.00 "Бруклин 99" /п./ - се-

риал
04.00 "Любимци" /п./ - сери-

ал

bTV Cinema

06.00 "Кой уби сестра Мери"
- криминален, мистъри
(тв филм, Канада,
2017), режисьор Фи-
лип Ганьон, в ролите:
Сюзи Абромайт, Аманда

Бругъл и др.
08.00 "Стив Джобс" - биогра-

фичен, драма (САЩ,
2015), в ролите: Май-
къл Фасбендър, Кейт
Уинслет, Джеф Дани-
ълс и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Несломим" - биографи-

чен, драма, историчес-
ки (САЩ, 2009), в ро-
лите: Морган Фрийман,
Мат Деймън, Скот Ис-
тууд и др.

13.15 Телепазар
13.30 "Реката на тайните" -

криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон
Пен, Тим Робинс, Kевин
Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хар-
дън и др.

16.15 "Аз, роботът" - фан-
тастика, екшън, мис-
търи (САЩ, Германия,
2004), в ролите: Уил
Смит, Бриджит Мойна-
хан , Брус Грийнуд ,
Джеймс Кромуел и др.

18.30 "Джой" - драма, биог-
рафичен (САЩ, 2015),
в ролите: Дженифър
Лорънс, Робърт Де Ни-
ро, Едгар Рамирес, Да-
ян Лад, Върджиния
Мадсън, Изабела Росе-
лини, Брадли Купър, Да-
ша Поланко и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Интерстелар" - фан-
тастика, мистъри (САЩ,
В е л и к о б р и т а н и я ,
2014), в ролите: Матю
Макконъхи, Ан Хатауей,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой и др.

00.30 Cinema X в Месец на
Оскарите: "Психо" -
трилър, хорър (САЩ,
1960), в ролите: Джон
Гевин, Вера Майлс,
Джанет Лий, Антъни
Пъркинс и др. [16+]

02.45 "Бютифул" - драма
(Мексико, Испания,
2010), в ролите: Хави-
ер Бардем, Марисел Ал-
варес, Гийермо Естре-
ло и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериен
филм

08.00 "Събуди се" - предава-
не

11.00 "Съдебен спор" - пре-
даване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Джуманджи" - с уч. на

Робин Уилямс, Кирстен
Дънст, Бони Хънт и др.

15.00 "Семейство под наем" -
с уч. на Тори Спелинг,
Грег Джърман,

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

18.00 "Ничия земя" - преда-
ване

19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Аз съм номер четири"

- с уч. на Алекс Пети-
фър, Тимъти Олифант,
Диана Агрон, Тереза
Палмър, Калан Мако-
лиф и др.

22.10 "Заплащането" - с уч.
на Бен Афлек, Аарън Ек-
харт, Ума Търман, Пол
Джамати, Джо Мортън,
Катрин Морис, Майкъл
Си.Хол и др.

00.40 "Джуманджи" - с уч. на
Робин Уилямс, Кирс-
тен Дънст, Бони Хънт
и др./п/

04.50 "Семейство под наем" -
с уч. на Тори Спелинг,
Грег Джърман, Джордан
Бриджис, Абигейл Брес-
лин и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Без багаж" - предава-
не за туризъм

06.45 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 6

08.45 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

10.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

11.00 "Операция Делта
форс: Ясна мишена" -
екшън с уч. Джим Фит-
цпатрик, Браян Дже-
нъс, Грег Колинс, Джон
Саймън Джоунс, Гавин
Худ, Дейвид Дюкас и
др.

13.00 "Национална лотария" /
п/

13.30 "Белият зъб" - приклю-
ченски филм с уч. на
Клаус Мария Брандау-
ер, Сюзън Хоугън,
Сиймур Касел, Итън
Хоук и др. /п/

15.45 "Снайперистът 2" - ек-
шън с уч. на Том Бе-
ринджър, Бокем Ууд-
байн, Дан Бътлър,
Линдън Ашби и др.

17.45 "Ченгета в резерв" -
екшън с уч. на Уил
Феръл, Марк Уолбърг,
Дуейн Джонсън, Самю-
ел Джаксън, Ева Мен-
дес, Майкъл Кийтън и
др. /п/

20.00 "Гордо изправен" - ек-
шън с уч. на Дуейн
Джонсън, Нийл Макдо-
на, Джони Ноксвил,
Джон Бийзли, Кристен
Уилсън, Ашли Скот, Ке-
вин Дюранд и др.

21.40 "Викингите" (премиера)
- сериал, сезон 4, 2
епизода

23.40 "Името на страха" -
трилър с уч. на Дъглас
Смит, Люсиен Лавис-
каунт, Кресида Бонас,
Дъг Джоунс, Кари-Ан
Мос, Майкъл Труко и
др.

01.40 Еротичен телепазар
03.45 "Професионална бор-

ба: "Разбиване", епи-
зод 4 /п/

Êèíî Íîâà

05.20 "Отново по същото
време" - романтична
комедия с уч. на Сте-
фани Бенет, Джим Ка-
ларко, Глинис Давис,
Кейт Дион-Ричард,
Джанет Гласфорд и
др. /п/

07.30 "Апетит за любов" - ро-
мантична комедия с уч.
на Тейлър Кол, Андрю
Уокър, Али Милс, Мар-
къс Роснър и др.

09.30 "Моят Джордж" - ро-
мантичен филм с
уч.на Сара Ланкастър,
Кип Пардю, Вивика А.
Фокс, Брандън Куин,
Оскар Нунез и др.

11.15 "Невинна лъжа" - ро-
мантична комедия с уч.
на Попи Монтгомъри,
Адам Кауфман, Чела
Хорсдал, Одри Васи-
левски и др. /п/

13.10 "Добре дошъл у дома"
- семеен с уч. на Люк
Пери, Ерика Сера,
Дарси Лори, Майкъл
Тайджен, Грейм Дъфи
и др. /п/

15.00 "Боен кон" - военна
драма с уч. на Емили
Уотсън, Дейвид Тюлис,
Питър Мълан, Джеръ-
ми Ървин, Том Хидълс-
тън, Бенедикт Къмбър-
бач, Дейвид Крос, Еди
Марсан и др. /п/

18.00 "Отвътре навън" - ани-
мационен филм

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5

21.00 "Крийд: Сърце на шам-
пион" - драма с уч.
Силвестър Сталоун,
Майкъл Б. Джордан,
Теса Томпсън, Греъм
Мактавиш, Филиша
Рашад и др.

23.45 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5 /п/

00.45 "Черното тефтерче на
бавачките" - драма с

Ñ
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развлекателно преда-
ване

22.00 По света и у нас
22.15 Не ме забравяй игрален

филм /САЩ, 2010г./, в
ролите: Робърт Патисън,
Лена Олин, Пиърс Брос-
нан и др. (14)

00.05 Саудитската династия
документален филм /2
епизод/

00.55 Линия на разделение-
то 2 сериен игрален
филм /3, последен
епизод/п/ (12)

02.30 Наказателен отряд иг-
рален филм /п/ (14)

04.15 Дойче Веле: Шифт
04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "Хотел Елеон" /п./ - се-
риал, с.3 еп.15

06.00 "Приключенията на
Джеки Чан" - сериал,
анимация, с.4 еп.13,
с.5 еп.1

07.00 "Карибско приключе-
ние: Гмуркане сред аку-
лите" - документален
(Германия, 2012), ре-
жисьор Юрген Климек

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Мар-
чева, Алекс Кръстева и
Диана Любенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ По-
ли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сери-

ал, с.3 еп.16
13.00 "Не можеш да избягаш"

- комедия (Германия,
2013), в ролите: Фло-
риан Давид Фиц, Хен-
ри Хюбхен, Мариус Ха-
ас, Лесли Малтън, Тек-
ла Ройтен и др.

15.00 "Истински истории" /
п./ - документално
риалити

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори
план" - документална
поредица с водещ Мар-
тин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Секретна квартира" -

екшън, криминален,
трилър (САЩ, ЮАР,
2012), в ролите: Ден-
зъл Уошингтън, Райън
Рейнолдс, Робърт Пат-
рик, Вера Фармига,
Брендън Глийсън и др.

22.30 "Да разлаем съседите
още веднъж" - комедия
(САЩ, 2016), в роли-
те: Сет Роугън, Роуз
Бърн, Зак Ефрон, Кло-
уи Грейс Морец, Айк Ба-
ринхолц, Акуафина, Се-
лена Гомес и др. [14+]

00.30 "Гордост и слава" - три-
лър, криминален (САЩ,
Германия, 2008), в ро-
лите: Едуард Нортън,
Колин Фарел, Ноа Емъ-
рик, Джон Войт, Дже-
нифър Ийли и др. [16+]

03.00 "Хотел Елеон" /п./ - се-
риал, с.3 еп.16

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, еп.16

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, с.4 еп.22 - 25

08.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.18 - 20

10.45 "Осми отряд на морс-
ките тюлени: В тила на
врага" - екшън, военен,
драма (САЩ, 2014), в
ролите: Том Сайзмор,
Лекс Шрапнел, Антъни
Осейеми, Майкъл
Евърсън и др.

уч. на Спенсър Лок,
Стефани Брас, Пери
Рийвс, Раян Макпарт-
лин и др. /п/

Åâðîêîì

05.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
12.00 Ключът към успеха
12.30 EuroTV Shop
13.00 Времена и нрави - из-

брано
15.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
16.00 Шпионката на Коко -

Скрита камера
16.30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол
Хамилтън

17.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - Документален
филм - 1еп.

19.00 България на живо - с
Иво Божков

20.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

21.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
04.00 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

04.30 България, която съгра-
дихме - Документален
филм - 1еп.

RTR

05.30 Концерт
07.00 Игрален филм
10.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
11.05 Игрален филм
20.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
21.50 Концерт
00.00 Вести
00.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

12.25 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Кицпюел ,
спускане, мъже, ди-
ректно

14.00 Биатлон : Световна
купа в Поклюка, еди-
нична щафета, ди-
ректно

15.00 Северна комбинация:
Световна купа в
Оберсдорф, отборно,
ски бягане, директно

15.45 Биатлон : Световна
купа в Поклюка, сме-
сена щафета, дирек-
тно

17.15 Ски скокове: Светов-
на купа в Закопане,
състезание, директно

19.10 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Кицпюел ,
спускане, мъже

20.00 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Банско, спус-
кане, жени

20.45 Новини
20.50 Снукър: Европейски

Мастърс, полуфина-
ли, директно

00.30 Новини
00.35 Джудо поредица
00.50 Тенис: Открито пър-

венство на Австралия,
шести ден

01.55 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
седми ден, директно



ЗЕМЯ 20 - 26 ЯНУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА

00.00 „Шевица“ – фолклор-
но предаване   (п)

01.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев   (п)

02.00 „Цветен следобед“   (п)
04.00 Документален филм
05.00 „За историята свобод-

но“ с водещ проф. Ис-
кра Баева    (п)

06.00 „Не се страхувай“ с Ва-
сил Василев   (п)

07.00 „Строител на българс-
ката култура“ -  доку-
ментален филм

07.30 „Холивудски знамени-
тости“

07.55 „Миа и аз“ – детски се-
риал

08.30 „Преселение“ – доку-
ментален филм   (п)

09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист“: Ку-

ба  /ІІІ част/  (п)
10.00 „Шевица“ – фолклор-

но предаване
11.00 „Местно време“
11.15 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 „Когато цветовете се
обичат“ - документален
филм

12.50 ТВ пазар
13.10 „Проект Земя: Борба с

въглерода“ – докумен-
тална поредица

14.00 „Цветен следобед“   /І
част/

15.00 ТВ пазар
15.15 „Цветен следобед“   /ІІ

част/
16.10 Киносалон БСТВ :

„Обирджийката“ (2013
г.), Германия режисьор
Кристиан Алварт, в ро-
лите Надежда Бренике,
Чарли Хюбнер, Кен Ду-
кен и др.  (п)

18.05 „Холивудски знамени-
тости“

18.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков

19.30 Дълбокият корен“ - до-
кументален филм

20.00 Киносалон БСТВ :
„Концертът“ (2009 г.),
Русия,Франция,Румъ-
ния режисьор Раду
Михайлеану, в ролите
Мелани Лоран, Миу-
Миу, Алексей Гушков,
Дмитрий Назаров, Ва-
лерий Баринов, Фран-
соа Берлеан и др.

22.00 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков   (п)

23.00 „Музикална история“
23.30 „Дискусионен клуб“ с

Велизар Енчев   (п)
00.30 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
(п)

01.30 „За историята – сво-
бодно“ с водещ проф.
Искра Баева   (п)

02.30 „Цветен следобед“
(п)

04.00 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова
(п)

05.00 „Не се страхувай“ с
Васил Василев   (п)

06.00 „Лява политика“ с
Александър Симов   (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.25 Магьосници тв филм /

2 серия/
06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата Храм

" Успение Богородично"
- изповедта на отец

вън Сегал, Кърт Ръсел,
Джон Легуизамо, Хали
Бери и др.

02.00 "Лъкът на справедли-
востта" - екшън (Ки-
тай, 2012), в ролите:
Ян Сон, Чен Юан Ли и
др.

03.50 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Роботи
под прикритие" - сери-
ал, с.4 еп.24 - 26

07.30 Анимационен блок :
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.1

08.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.21, 22, с.12 еп.1

11.00 "Битка Лос Анджелис:
Световна инвазия" -
фантастика , екшън
(САЩ, 2011), в роли-
те: Ерън Екхарт, Мишел
Родригес, Рамон Род-
ригес, Уил Ротаар, Ко-
ри Хардрикт и др.

13.15 "К-911" - комедия, ек-
шън , криминален
(САЩ, 1999), в роли-
те : Джим Белуши ,
Джеймс Ханди, Уейд
Уилямс и др.

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, еп.3, 4

17.00 Премиера: "Дивата му-
ха" - предаване за ек-
стремни спортове, еп.4

17.30 "Да Знаеш Как" - пре-
даване за ремонти и
обзавеждане, еп.9

18.00 "Суперколи" - автомо-
билно предаване, с.6
еп.18

18.45 "Кралят на скорпиони-
те 3: Изкуплението" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ ,
2012), в ролите: Дейв
Батиста, Бостин Крис-
тофър, Стефан Лам-
бер, Селина Ло, Рон
Пърлман и др.

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

9: Частен детектив" -
екшън, комедия, кри-
минален (САЩ, 2002),
в ролите: Джим Белу-
ши, Гари Басараба, Ким
Хъфман и др.

00.00 "Лошият лейтенант :
Пристанище на служба
- Ню Орлиънс" - кри-
минален, драма (САЩ,
2009), в ролите: Ни-
кълъс Кейдж, Ева Мен-
дес, Вал Килмър, Фе-
руза Болк и др. [16+]

02.15 "Твърде лично" /п./ -
сериал, еп.3, 4

03.45 "Лесни пари 3: Луксо-
зен живот" - кримина-
лен, трилър (Швеция,
2013), в ролите: Джо-
уел Кинаман, Матиас
Варела, Мартин Валс-
трьом и др. [14+]

bTV Comedy

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.7, 8

07.00 "Любимци" - сериал,
еп.11, 12

08.00 "По средата" - сериал,
с.7 еп.15, 16

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.3, 4

10.00 "Семейна ваканция" -
комедия, приключенс-
ки , семеен (САЩ ,
2006),  в ролите: Ро-
бин Уилямс, Шерил
Хайнс, Кристин Ченоу-
ет, Джош Хъчерсън,
Джеф Даниълс и др.

12.00 "Пол" - комедия ,
приключенски, фан-
тастика (САЩ, Вели-
кобритания, 2011), в
ролите: Саймън Пег,
Ник Фрост, Сет Роугън,
Джефри Тамбър, Дей-
вид Кекнър и др.

14.00 "Бруклин 99" - сериал,

с.2 еп.9, 10
15.00 "Преспав" /п./ - сери-

ал
16.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
19.30 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
20.30 "Сам вкъщи 4" - коме-

дия , семеен (САЩ ,
2002), в ролите: Май-
къл Уайнбърг, Джоана
Гоинг, Джейсън Бегей,
Френч Стюарт и др.

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, с.2 еп.9, 10

23.30 "Преспав" /п./ - сери-
ал

00.30 "По средата" /п./ - се-
риал

01.30 "Любимци" /п./ - сери-
ал

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

03.00 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал

04.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

bTV Cinema

06.00 "Далече от безумната
тълпа" - романтичен,
драма (Великобрита-
ния, САЩ, 2015), в ро-
лите: Кери Мълиган,
Матиас Схунартс, Май-
къл Шийн и др.

08.30 Телепазар
08.45 "Директно от Комптън"

- музикален, биогра-
фичен, драма (САЩ,
2015), в ролите :
О`Шей Джаксън мл.,
Кори Хокинс, Джейсън
Мичъл, Нийл Браун мл.
и др.

11.45 Телепазар
12.00 "Шаферки" - комедия,

романтичен (САЩ ,
2011), в ролите: Крис-
тен Уиг, Мая Рудолф,
Роуз Бърн, Ребъл Уил-
сън, Мелиса Маккар-
ти, Бен Фалкон и др.

14.30 "Интерстелар" - фан-
тастика, мистъри (САЩ,
В е л и к о б р и т а н и я ,
2014), в ролите: Ма-
тю Макконъхи, Ан Ха-
тауей, Джесика Час-
тейн, Уес Бентли, Кей-
си Афлек , Макензи
Фой и др.

18.00 "Мостът на шпионите"
- трилър, исторически,
драма (САЩ, 2015),  в
ролите : Том Ханкс ,
Марк Райлънс, Алън Ал-
да, Остин Стоуъл, Ей-
ми Райън, Били Магню-
сън, Ив Хюсън и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Добри момчета" - кри-
минален, драма (САЩ,
1990), в ролите: Рей
Лиота, Лорейн Брако,
Робърт Де Ниро, Джо
Пеши, Пол Сорвино,
Катрин Скорсезе ,
Чарлз Скорсезе и др.

00.00 "Реката на тайните" -
криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австра-
лия, 2003), в ролите:
Шон Пен, Тим Робинс,
Kевин Бейкън, Лорънс
Фишбърн и др.

02.45 "Дървото на живота" -
фентъзи, драма (САЩ,
2011), в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джеси-
ка Частейн, Хънтър
Маккракън, Тай Шери-
дан, Фиона Шоу и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сери-

ен филм
08.00 "Събуди се" - предава-

не
11.00 "Съдебен спор" - пре-

даване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Покана за приятелст-

во"- с уч. на Ерин Кра-
ков, Раян Макпартлин,
Патриша Ричардсън,
Кейтлин Дабълдей и др.

14.15 "Смела любов" - с уч.
на Ники Дилоуч, Джеф
Хефнър, Барбара Ни-
вън, Том Тон и др.

16.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

16.55 Неделята на NOVA -
публицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 "Карате кид"- с уч. на

Джеки Чан, Джейдън
Смит, Тараджи Пенда
Хенсън, Уенуен Хан,
Ронгуанг Ю и др.

22.45 "Прецакването" - с уч.
на Робърт Де Ниро,
Марлон Брандо, Едуард
Нортън, Анджела Басет,
Гари Фармър и др.

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.50 "Смела любов" - с уч.
на на Ники Дилоуч,
Джеф Хефнър, Барба-
ра Нивън, Том Тон и др.
/п/

04.10 "Покана за приятелст-
во" - с уч. на Ерин Кра-
ков, Раян Макпартлин,
Патриша Ричардсън,
Кейтлин Дабълдей и др.
/п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 6

08.45 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

10.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

11.00 "Без багаж" - предава-
не за туризъм

11.30 "Айк: В навечерието на
десанта" - военен филм
с уч. на Том Селек,
Джеймс Римар, Тимъти
Ботъмс, Ян Мюн, Брус
Филипс, Джон Бах и др.
/п/

13.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
11

14.00 "Снайперистът 2" - ек-
шън с уч. на Том Бе-
ринджър, Бокем Ууд-
байн, Дан Бътлър, Лин-
дън Ашби и др. /п/

16.00 "Операция Делта
форс: Ясна мишена" -
екшън с уч. Джим Фит-
цпатрик, Браян Дже-
нъс, Грег Колинс, Джон
Саймън Джоунс, Гавин
Худ, Дейвид Дюкас и
др. /п/

18.00 "Отряд обирджии" - ек-
шън с уч. на Джей Кей
Симънс, Съливан Стей-
пълтън, Чарли Бюли,
Силвия Хукс и др. /п/

20.00 "Заключен" - екшън с
уч. на Вини Джоунс, То-
ни Скиена, Бай Линг,
Сара Ан Шулц и др.

22.00 "Изчезнал по време на
акция II: Началото" -
екшън с уч. на Чък Но-
рис, Стивън Уилямс,
Кози Коста, Сун-Тек О
и др.

00.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

02.15 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.40 "Да надминеш себе си"
- семеен филм с уч.
на Пета Шанън, Кели
Берглунг, Лили Карама-
ликис, Тес Флауър и др.
/п/

08.00 "Баба е богата" - коме-
дия с уч. на Франк
Уейли, Марион Рос,
Кристин Елис, Кийт Ка-
радайн, Дейвид Делу-
ис и др. /п/

09.50 "Отвътре навън" - ани-
мационен филм /п/

11.50 "Добрият пастир" - кри-
минална драма с уч. на
Мат Деймън, Анджели-
на Джоли, Робърт Де
Ниро, Алек Болдуин,
Майкъл Гамбон, Уилям
Хърт и др. /п/

15.15 "Запознай се с наши-

те" - комедия с уч. на
Робърт Де Ниро, Бен
Стилър, Оуен Уилсън,
Блайт Данър, Джеймс
Ребхорн, Тери Поло и
др. /п/

17.30 "Ла Ла Ленд" - роман-
тична драма с уч. на
Раян Гослинг, Ема Сто-
ун , Джон Леджънд ,
Джесика Рот, Розмари
Деуит, Джей Кей Си-
мънс, Фин Уитрок и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5

21.00 "Късметлията" - драма
с уч. на Ръсел Кроу,
Рене Зелуегър, Пол
Джамати, Пади Конси-
дине, Брус Макгил и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 5 /п/

01.00 "Операция "Валкирия" -
исторически филм с
уч. на Том Круз, Бил
Най, Карис ван Хоутен,
Томас Кречман, Терънс
Стамп, Еди Изард и др.

Åâðîêîì

05.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

06.00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
10.00 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

11.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

13.00 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол
Хамилтън

13.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

14.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

15.00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

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

17.00 Училище за родители -
с Божана Дудева

18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - Документален
филм - 2еп.

19.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

20.00 Времена и нрави - из-
брано

22.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

23.00 Новини
23.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави - из-

брано
04.30 Шпионката на Коко -

Скрита камера

RTR

06.00 Вести
06.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

15.45 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс", директно

16.00 Биатлон: Световна ку-
па в Поклюка, масов
старт, мъже, директно

16.45 Ски скокове: Светов-
на купа в Закопане,
състезание, директно

18.50 Ски бягане: Световна
купа в Оберсдорф ,
спринт

19.45 Северна комбинация:
Световна купа в Обер-
сдорф, ски скокове

20.15 Северна комбинация:
Световна купа в Обер-
сдорф, ски бягане

20.45 Новини
20.50 Снукър: Европейски

Мастърс, финал, ди-
ректно
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Марин
13.00 Библиотеката
14.00 "По особено жесток

начин" /95 години
от рождението на Сво-
бода Бъчварова - пи-
сател и сценарист/" до-
кументален филм /
България, 2006г./

15.00 Между релсите игра-
лен филм /България,
1964г./, сценарист
Свобода Бъчварова, в
ролите: Маргарита Чу-
динова, Румяна Гайтан-
джиева и др.

16.40 Национални съкровища
на Чехия: Прага /2
част/

17.00 Джинс
17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 От нищо нещо игрален

филм /България ,
1979г./, в ролите: Сте-
фан Данаилов, Асен
Кисимов, Анета Соти-
рова, Стефан Костов,
Аня Пенчева и др.

22.30 По света и у нас
22.45 Хотел за милион дола-

ра игрален филм /коп-
родукция, 2000г./, в
ролите: Джеръми Дей-
вис, Мила Йовович,
Тим Рот и др. (12)

00.40 Не ме забравяй игра-
лен филм /п/ (14)

02.30 Тайните на войната до-
кументална поредица /
11 епизод/ /п/

03.35 Дойче Веле: Шифт
03.50 Саудитската династия

документален филм /
2 епизод/п/

04.40 Отблизо с Мира /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Приключенията на

Джеки Чан" - сериал,
анимация, с.5 еп.2, 3

07.00 "Евърглейдс: Обитате-
лите на Кристалната
река" - документален
(Германия, 2012), ре-
жисьори Юрген Климек
и Буркард Несен

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Мар-
чева, Алекс Кръстева
и Диана Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сери-

ал, с.3 еп.17
13.00 "Когато се появи ти" -

приключенски, коме-
дия (САЩ, 2018), в
ролите: Ейса Бътър-
филд, Мейзи Уилямс,
Нина Добрев, Пейтън
Лист, Кен Джонг, Тай-
лър Хеклин и др.

15.00 "Истински истории" /
п./ - документално ри-
алити

16.00 "Бригада Нов дом" /п./
- социален проект с во-
дещ Мария Силвестър

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Наследството на Борн"

- екшън, трилър (САЩ,
Япония, 2012), в ро-
лите: Джереми Ренър,
Рейчъл Вайс, Едуард
Нортън , Скот Глен ,
Стейси Кийч и др.

22.30 "Папараци" - телеви-
зионен таблоид с во-
дещ Венета Райкова

23.30 "Извънредно решение"
- екшън, трилър (САЩ,
1996), в ролите: Сти-
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От стр. 8
"особено мнение" - съдията
Веселин Ангелов приема, че
като държавен глава Тодор
Живков не може да бъде съ-
ден за друго, освен за дър-
жавна измяна.

Макар че присъдата на
Тодор Живков влиза в си-
ла, той не е отправен в зат-
вора, тъй като на 2 февруа-
ри 1994 г. Главната проку-
ратура отлага изпълнение-
то й "по здравословни при-
чини".

На 15 септември 1995 г.
Общото събрание на нака-
зателните колегии на Вър-
ховния съд разглежда дело-
то и пред 23-мата съдии То-
дор Живков заявява, че зас-
тава пред българския съд за
последен път, след което ще
застане пред Международ-
ния съд в Страсбург, но все
пак се надява, че дотам ня-
ма да се стигне.

Бившият главен прокурор
Евтим Стоименов прави
специално изявление пред
Българската телеграфна
агенция, с което съобщава,
че съдебният процес срещу
Тодор Живков е бил обра-
зуван като продукт на раз-
вихрилата се политическа
еуфория след 10 ноември
1989 г. и упражнения вър-
ху прокуратурата силен об-
ществен натиск.

Подчертава, че още на
третия месец след образува-
нето на делото е бил открит
документ от 1971 година,
който напълно оневинявал
Тодор Живков, но че той,
като главен прокурор, не се
бил решил да прекрати де-
лото и решил да остави въп-
роса да се решава публич-
но в съда.

И след като все пак раз-
бирал, че не може да изпъл-
нява тежките задачи, които
общественият натиск поста-
вял върху длъжността му,
той подава оставка.

На 9 февруари 1996 г.
Общото събрание на нака-
зателните колегии на Вър-
ховния съд, председателст-
вано от генерал Николай
Чирипов, оповестява реше-
ние, с което признава на То-
дор Живков статут на бивш
държавен глава и

прекратява
делото срещу него.

И двамата с Милко Ба-
лев са оправдани поради
липса на доказателства и
чуват в залата: "Невинни
по всички обвинения".

Три години преди това,
на 8 юни 1993 г., е образу-
вано Дело № 5 за т. нар.
лагери на смъртта, което
има същия финал.

След смъртта му на 5 ав-
густ 1998 година всички обви-
нения срещу Живков отпадат.

Месец след края на ме-
гапроцеса срещу Живков
прокурорът Красимир Же-
ков настоява да го освобо-
дят от длъжност. Според не-
го фактите са били точни,

но въпреки това не се сти-
га до осъдителна присъда.

След като Живков и Ба-
лев биват оневинени, Кра-
симир Жеков напуска сто-
лицата с чувството за про-
вал и се установява в Па-
зарджик, където умира през
2013 година с пенсия от 385
лева - прикован от тежка бо-
лест на легло, изолиран и
забравен от света. "Да съ-
диш човек, който е част от
историята на България, и
най-накрая да се окаже, че
всичко, което си правил, за
да го обвиниш, е било про-
вал… Това не е малък удар",
казва прокурорът Жеков го-
дина преди да си отиде от
този свят.

В книгата си "Мемоари"
бившият Първи дава под-
робни обяснения около осъ-
дителната си присъда и пет-
те дела срещу себе си. Той
многократно повтаря, че

процесът срещу
него е политическа
поръчка. Живков
намеква, че тя
е направена от
Горбачов и
Андрей Луканов.

Той нарича привличане-
то като обвиняем на Милко
Балев в делото комично.
"На народа трябваше да се
покаже, че се касае за "го-
лям" процес. А мишената бе-
ше избрана много удачно",
пише Живков.

Според него присъдата е
целяла да се родят недостой-
ните политически недонос-
чета след 10 ноември. Дори
предупреждава политиците
по онова време, че с подоб-
ни дела връщат България в
годините на Втората светов-
на война.

"Това бе скалъпен, позо-
рен, мръсен процес срещу
бившия държавен глава на
България.

Процес, който е позор за
съдебната власт. Позор за
България…

Отстоява се и се обосно-
вава също така тезата, че
този процес поначало е не-
състоятелен, тъй като е про-
цес срещу държавен глава.

Тоест процес срещу инс-
титуцията, която съм сим-
волизирал.

Не могат да
ме съдят като
държавен глава.

И те се хванаха за не-
ща, които са определени от
устава на партията. А там
съдът и прокурорът не мо-
гат да се месят. Мен ме съ-
диха за нарушение на пар-

тийния устав. В устава бе-
ше широко застъпен колек-
тивният метод на ръковод-
ство", пише в мемоарите си
бившият Първи, като на-
меква на няколко пъти, че
след като той е осъден, по
тази логика трябва да бъ-
дат подведени под съдебна
отговорност и останалите от
ръководството на БКП.

"Аз подписвах решения
на Секретариата, които фак-
тически конкретизираха ре-
шения на Политбюро. Така
че подписът ми означава-

ше, че това е решено в ЦК
или в политбюро. Повече от
седем години живея в при-
нудителна изолация под
арест. Моето здраве е раз-
бито. Но нито болестите
ми, нито присъдата срещу
мен обсебва моите мисли.

По време на едно от за-
седанията на Наказателния
състав председателката Сте-
фанка Стоянова се е разп-
лакала след взетото решение
за моята присъда, споделяй-

ки "Какво да правя?! И аз
трябва да работя! Не завиж-
дам на Стефанка Стоянова.
Дано поне сънят им може
да бъде спокоен. А за съ-
вестта - не зная. Съдбата
ще отреди своето…", пише
още Живков.

Последните думи на
Живков по делото

той публикува в книгата на
покойната вече журналистка
Невена Шевалиева "Тодор
Живков срещу някои лъжи".

"Госпожи и господа съ-
дии, дълбоко вярвам, че вие
ще произнесете вашата при-
съда в съответствие със за-
кона.

Вие съдите един държа-
вен глава на България. Аз
мисля, че на всички става
ясно, че никога не съм до-
пускал лична корист и лич-
на облага в моя съзнателен
живот.

Оглеждайки изминатия
път, имам пълното основа-
ние категорично да заявя,
че не се срамувам от този
път.

Аз не съм извършвал
престъпление. Целия си
съзнателен живот посветих
на добруването на България
и българския народ.

А ако сега е необходимо
някой да се принесе в изку-
пителна жертва, за да се
осигури мирът и спокойст-
вието в България, не се
плаша от това да бъда аз.

Ако с една осъдителна
присъда над мен ще наста-
не мир, спокойствие и доб-
руване за българския народ,
бъдете сигурни, че аз ще се
съглася на това. Дали ще
спре обаче този болезнен
процес, който е обхванал
тялото на България?

Ако този процес продъл-
жи, наближава времето, ко-
гато народът ще остане без
хляб и без чест. От вашата
присъда, уважаеми съдии,
зависи, дали българският
народ ще живее с достойн-
ство, или ще бъде хвърлен
в бясната надпревара на
преследването и унищоже-
нието.

Благодаря за внимание-
то!"

От сайта "Епицентър"
(Заглавието
е на ЗЕМЯ)

Народът посрещаше Тодор Живков с любов и уважение и в годините, когато го съдеха

Тодор Живков с тогавашния си пръв бодигард и ученик в политиката Бойко Борисов
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До невероятния худо-
жествен свят, изпълнен
със символика и топлота,
на големия български
художник Стоян Цанев
имат възможност да се
докоснат ценителите на
изобразителното изкуство
в Бургас. Изложбата в
памет на твореца с меж-
дународна слава ще бъде
открита на 11 февруари
от 18.00 ч. в в Бургаска
художествена галерия
"Петко Задгорски". На
двата етажа на галерията
ще бъдат представени
платна - живопис и
графика на именития
творец. Картините, които
ще бъдат представени, са
от фонда на Бургаската
галерия "Петко Задгорс-
ки", творби, предоставе-
ни от наследниците му, и
притежания на частни
колекции. Известният
художник ни напусна
на 5 февруари миналата
година.

Сградата на пражката кре-
дитна банка, намираща се на
столичния бул. "Дондуков", е
една от емблематичните и ин-
тересните сгради в историчес-
ката част на града. Архитекти
на сградата са прочутият Ге-
орги Фингов, Димо Ничев и
Георги Апостолов. Интересен
факт е, че нейният проект е
изработен от архитекта на Съ-
дебната палата в София Пен-
чо Койчев. Той разкрасява фа-
садата й, като добавя елеган-
тните и красиви жътварки от
последния етаж.

Клонът на пражката банка
в София представлява кубич-
но тяло, внушаващо тежест и
със строго излъчване. Сградата
е като един миниатюрен со-
фийски небостъргач. Украса-
та на сградата е съсредоточе-
на в завършващата част.

Интригуващи са и детай-
лите по партерния етаж - ре-
шетките от ковано желязо и
лицето върху главния вход - и
двете са геометрични и сти-
лизирани, което ни отвежда
към почерка на ар деко. ç

„Ïðàæêà áàíêà“ -
ñãðàäàòà ñ
æúòâàðêèòå

Ãîëÿìà ðåòðîñïåêòèâíà èçëîæáà
â ïàìåò íà õóäîæíèêà Ñòîÿí Öàíåâ

Стоян Цанев е завър-
шил Академията за изящ-
ни изкуства във Варша-
ва, при проф. Анджей
Руджински. За творчест-
вото си той е удостоен с
множество престижни
български и международ-
ни отличия, награден е
от полското културно
министерство, взема
участие в представител-
ните изложби в чужбина
на СБХ.

Твори в областите
кавалетна графика, живо-
пис и малка пластика.
Автор е и на екслибриси
за поетите Недялко
Йорданов, Христо Фотев
и за изтъкнатия бургаски
художник Георги Баев.
Получава награда за
графика на СБХ на името
на Веселин Стайков през
1979 и 1988 година, награ-
дата на Международното
биенале на графиката във
Варна през 1989 г., награ-
да на Биеналето за хумор

Русенската опера ще
представи мюзикъла "Ка-
баре". Постановката е на
режисьора Борис Панкин.
В кабарето животът е кра-
сив. Няма табута, но след
всяка изкусителна гореща
нощ следва мрачното зим-
но утро. Мюзикълът сблъс-
ква нощния живот в Бер-
лин с идването на власт в
Германия на Хитлер. Мра-
кът започва да пълзи все
повече в душите на хора-
та, а музиката продължа-
ва да се съпротивлява на
реалността.

Диригент е Страцимир
Павлов, преводът е на Да-
ня Доганова и на Борис
Панкин, хореографията е на
Боряна Сечанова, а сценог-
рафията - на Иван Токаджи-

Представяне на книгата
с легендарните китайски
пиеси "Буря" и "Чайна" от
доайените на китайския те-
атър на 20-и век Цао Ю и
Лао Шъ. Включени са ста-
тии за тях от водещи
китайски театроведи. Съби-
тието е на 22 януари от
18.30 ч. в Китайския култу-
рен център на ул. "Г. С. Ра-
ковски" №77, София. Това
е първият по рода си том
на китайски пиеси, публи-
куван на български език,
съставен с двойна цел.

�

Робърт де Ниро не може
без Скорсезе
76-годишният актьор е
близък приятел със
77-годишния режисьор
Скорсезе повече от
40 години и каза, че
връзката им трае през
целия му живот. Актьорът
сподели: "Смятам, че
съм голям късметлия, че
имам толкова дълги
отношения с него. Не
мога да си представя
живота си без него".
Двамата са работили
заедно върху девет
филма, техен плод е
"Ирландецът", в който
участват и Ал Пачино и
Джо Пеши. "Добрият
прием на филма беше
черешката на тортата",
признава Де Ниро.

Тилда Суинтън получава
награда на Британския
филмов институт
Призът е за "принос в
кинокултурата, независи-
мото кино и филантро-
пия". Тази награда вече
имат Мартин Скорсезе,
Акира Куросава. Награ-
дата се връчва тържест-
вено на 2 март. Ще
присъства и шефът на
Warner Bros за Велико-
британия - Джош Бергер.
Актрисата има богата
международна кариера -
работи с режисьори като
Братя Коен, Джоана Хог,
Уес Андерсън. През
миналата година впечат-
ли с актьорската си игра
в "Сувенир" на Джоана
Хог, "Френски диспечер"
и "Памет".

ÍàêðàòêîÆèâîòúò îòíîâî ùå áúäå „Êàáàðå“
íà ñöåíàòà íà Ðóñåíñêàòà îïåðà

ев. В спектакъла има и мул-
тимедия. Съставът на "Ка-
баре" е международен.
Участват също оркестърът
и балетът на Русенската

Ëåãåíäàðíèòå êèòàéñêè ïèåñè „Áóðÿ“
è „×àéíà“ âå÷å è íà áúëãàðñêè åçèê

опера. Премиерата се със-
тоя в началото на април ми-
налата година. "За мен ра-
ботата по "Кабаре" беше ис-
тинско удоволствие. Голям

почитател съм на филма
"Кабаре" и на Боб Фос", каз-
ва Панкин.

Диригентът Страцимир
Павлов заяви, че русенска-
та постановка включва най-
добрата музика от всички-
те три варианта на спекта-
къла - две официални сце-
нични версии и филма. То-
ва прави спектакълът на ру-
сенската сцена Съставът на
"Кабаре" е международен -
има артисти от България,
Австралия, Япония, Ирлан-
дия, Уелс. Участват оркес-
търът и балетът на Русенс-
ката опера. Второто предс-
тавление на "Кабаре" в Ру-
се ще бъде на 13 април та-
зи година. Видео - Бисер
Тодоров. Монтаж - Емил
Граничаров. ç

и сатира, организирано
от Дома на хумора и
сатирата - Габрово. През
2007 г. взема най-голяма-
та българска награда за
живопис - "Захарий
Зограф".

Платна на Стоян
Цанев са притежание на
Националната художест-

Да се видят двата най-
важни образеца от съвре-
менната китайска класи-
ческа драма - "Буря" от Цао
Ю и "Чайна" от Лао Шъ.

Въвежда се целият фе-
номен на т. нар. разговор-
на драма чрез няколко съ-
пътстващи текста, специал-
но написани за книгата от
водещи китайски театрове-
ди, както и оригиналните
предговори към тези пие-
си. Съставителство: проф.
д-р Калина Стефанова

Превод от китайски:

вена галерия, Софийската
градска художествена
галерия; художествените
галерии в Бургас, Варна,
Добрич, Силистра, Сли-
вен, Пловдив, Велико
Търново, Стара Загора,
Русе, както и на музейни
и частни колекции по цял
свят. ç

Евелина Хайн и Евгений
Карауланов. Книгата пър-
ва от "Въведение в съв-
ременната китайска дра-

матургия" и начало на биб-
лиотека "Виж Китай" на
издателство "Български
бестселър". ç
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Имате шесто чувство?

Всеки от нас си търси
постоянно повод и извине-
ние, за да се отдаде на шо-
колада - това сладко и вкус-
но изкушение.

Какво всъщност знаем за
него? И какво е заблуда.

Запознайте се със след-
ните митове и факти:

1. Кофеин
Мит: Шоколада е богат

на кофеин.
Факт: Дори да ви пре-

възбужда, шоколадът не е бо-
гат на кофеин. Количество-
то на това вещество в 40-
грамово шоколадче е 6 мг.
Приблизително толкова е и
кофеина и в едно безкофеи-
ново кафе.

2. Холестерол
Мит: В шоколада се съ-

държат много наситени маз-
нини, което се отразява зле
на нивата на холестерола.

Факт: Стеариновата ки-
селина, която е основната
наситена мазнина в млечния
шоколад, според проучвания
е уникална със способност-
та си да не повишава холес-
терола.

3. Полезни вещества
Мит: Шоколадът е беден

на хранителни вещества.
Факт: Шоколадът е из-

точник на магнезий, мед, же-
лязо и цинк. Също така съ-
държа полифеноли. Освен
това количеството антиокси-
данти в един шоколад е рав-

Не на жената на съседа
След като надраснат юно-

шеския интерес към съседс-
кото момиче, мъжете се
оказват "биологично програ-
мирани" да избягват привли-
чането към съседската же-
на - поне според ново изс-
ледване на американски уче-
ни, цитирано от Medical-
Xpress.

Екип от университета на
Мисури установява, че нива-
та на тестостерон при мъ-
жете се понижават, когато
общуват с партньорката на
близък приятел.

Според учените това е
биологичен механизъм, кой-
то предпазва мъжете, при-
надлежащи към една група
от състоянието на непрекъс-
нато съревнование.

"Нивата на тестостерон
при мъжете по принцип се

От обекти;

увеличават, когато общуват
с потенциален сексуален
партньор или с партньорки-
те на враговете си. Нашето
изследване предполага, че е
еволюирало, осигурявайки
ситуация, в която се зачитат
стабилните връзки между
приятелите", заявява антро-
пологът Марк Флин.

 Еволюционно мъжете,
които са предавали довери-
ето на приятелите си, заст-
рашавайки стабилността на
семействата, вероятно са

застрашавали оцеляването
на цели общности.

Една общност от мъже,
които нямат доверие един на
друг би била нестабилна и
податлива на нападение и
завоевание. Еволюционната
цена на съмнителната репу-
тация вероятно е натежала
над печалбата от допълни-
телното потомство, което мо-
же да осигури жената на
приятеля.

Предупреждение за опас-
ността от изневярата може
да бъде открито в мита за
Камелот. Сър Ланселот пре-
дава Крал Артур, като пре-
лъстява лейди Гуинивър. Ско-
ро братството на рицарите
на Кръглата маса се разпад-
нало и Камелот загинал. Раз-
рушили се доверието, съю-
зът се разпада.

Шоколадът
но на това в една чаша чер-
вено вино.

4. Кариес
Мит: Шоколадът предиз-

виква кариес.
Факт: Шоколадът сам по

себе си не предизвиква ка-
риес. Кариесът се формира,
когато бактериите в устната
кухина разграждат захари, в
следствие на което се обра-
зува киселина. Такава захар
обаче се съдържа не само в
шоколада, но и в подсладе-
ните напитки и в сладките.

5. Главоболие
Мит: Шоколадът предиз-

виква главоболие.
Факт: Въпреки, че е смя-

тан за причина за мигрени,
наскорошно проучване отх-
върля всяка връзка между
шоколада и главоболието.

6. Акне
Мит: Шоколадът го при-

чинява.
Факт: През последните

20 години са направени без-
брой проучвания, доказва-
щи, че няма никаква причин-
но-следствена връзка меж-
ду хапването на шоколад и
акнето. Отново мит. Дори
част от учените и дермато-

лозите смятат, че диетата ня-
ма никаква роля върху фор-
мирането на акне.

7. Наднормено тегло
Мит: Шоколадът е при-

чина за надебеляване.
Факт: Всяка храна може

да бъде част от здравослов-
ната диета, ако се консуми-
ра в умерени количества. В
половин "средностатистичес-
ки" шоколад се съдържат 250
калории, което може да бъ-
де калкулирано в диетата ви.
Просто заменяйте друга ви-
сококалорийна храна за шо-
колад от време на време.

5 навика ни приближават
към старостта

Не само от гените ни за-
виси как ни променят и ще
ни променят годините. Ние
също можем да влияем на
процесите на стареене. Уви,
в повечето случаи, без дори
да знаем, по-скоро ги уско-
ряваме, вместо да ги отда-
лечаваме. Ето как:

Спим на една страна
Сънят по корем или на

една страна влияе негатив-
но на кожата, която с вре-
мето губи еластичността си.
Когато цяла нощ притиска-
ме лице във възглавницата,
ние не й даваме възможност
да диша. А на сутринта се
събуждаме с дълбоки бръч-
ки по лицето, които дълго не
се разнасят.

Не следим за осанката си
Поне веднъж в живота си

всеки от нас е чувал пре-
дупреждението "Не се изгър-
бвай!". Неправилната осан-
ка товари мускулите до сте-
пен на болезнена умора. Из-
правете рамене и веднага ще
усетите как походката ви се
променя. Стъпвайте гордо и
уверено, и  това скоро ще
се превърне в естественото
ви излъчване на силен, енер-
гичен и здрав човек.

Защитаваме ли се от
слънцето?

Да, няма нищо по-добро
за свежия вид от приятния,
равномерен тен, но с уго-

ворката, че лицето е по-осо-
бен случай. Всички знаем,
че ултравиолетовите лъчи са
основната причина за ста-
реенето на кожата. Затова,
не забравяйте - дневният
крем за лице задължително
трябва да е със слънцеза-
щитен фактор. Дори и през
зимата, дори и в града - по-
не SPF 20.

Злоупотребяваме
с отоплението
В преддверието на студе-

ните есенни и зимни месе-
ци добре е да си припом-
ним, че при нагряване въз-
духът става сух и това се от-
разява на косата и кожата
ни. Ако нямате възможност
да регулирате отоплението,
старайте се да проветрява-
те помещенията по няколко
пъти на ден.

Недоспиването
Когато спим по-малко от

8 часа на денонощие, орга-
низмът не успява да се въз-
станови. Не случайно всич-
ки холивудски актриси са
възприели максимата, че съ-
нят е най-добрият козметик.

+10°C Жителите на панелни жилища в Хелзинки
си пускат парното. Лапландците садят цветя.
+5°С Лапландците се припичат на слънце.
+2°C Италианските коли не палят.
0°C Чистата вода замръзва.
-1°C Дъхът става видим. Лапландците ядат
сладолед и пият студена бира.
-4°C Котката иска да се мушне с теб под одеялото.
-10°C Време е да се планува една почивка
в Африка. Лапландците отиват да плуват.
-12°C Твърде студено, за да вали сняг.
-15°C Американските коли не могат да запалят.
-20°C Може да си чуеш дъха.
-22°C Френските коли не палят вече.
-23°C Политиците започват
да съжаляват бездомниците.
-24°C Немските коли не могат да запалят.
-26°C От дъха могат да се нарежат
блокчета за строежа на едно иглу.
-29°C Котката иска да се пъхне в пижамата ти.
-30°C Нито една истинска кола не пали вече.
Лапландецът ругае звучно, рита гумите и пали ладата.
-31°C Твърде студено за целувки,
устните замръзват една за друга.
Лапландският отбор по футбол
започва тренировки за пролетния сезон.
-39°C Живакът замръзва. Твърде студено, за да
мислиш. Лапландците закопчават най-горното
копче на ризата.
-40°C Колата също иска в леглото.
Лапландците си обличат пуловер.
-44°C Финландският ми колега си мисли
евентуално да затвори прозореца на офиса.
-50°C Моржовете напускат Гренландия.
Лапландците затварят прозореца на тоалетната.
-70°C Белите мечки напускат Северния полюс.
Университетът на Рованиеми (Лапландия)
организира ски излет.
-75°C Дядо Коледа напуска Полярния кръг.
Лапландците нахлупват шапката над ушите.
-120°C Алкохолът замръзва. Следствие -
лапландецът е много вкиснат.
-268°C Хелият става течен.
-270°C Адът замръзва.
-273°C Абсолютната нула. Брауновото движение
на частиците спира. Лапландците си признават,
че е малко студено и поискват още
една ракия на клечка.

 По скалата на Целзий

Захарта води до депресия
Изследване показва, че голе-

мият прием на захар води до по-
явата на тревожно разстройство
и депресия. Учените са установи-
ли връзката само при мъже, кои-
то са консумирали по 67 грама
захар на ден. След 5 години та-
къв прием рискът при тях от раз-
витие на психическите разстрой-
ства е бил увеличен с цели 23%,
са посочили резултатите. За
справка - само във Великобрита-
ния средното количество захар,
което консумират мъжете на ден,
е 68.4 грама. А в САЩ приемът е
дори още по-висок.

Водещата авторка на изслед-
ването, Аника Кнупел, обяснява,
че "Диетата, която съдържа в се-
бе си голямо количество захар

има множество ефекти върху
здравето на хората, но данните
от нашето изследване показват,
че може също да съществува връз-
ка между захарта и разстройст-
вата на настроението, и то осо-
бено сред мъжете, а не сред же-
ните". Изследването е анализира-
ло данни от над 5000 мъже и над
2000 жени участнички. За момен-
та не е ясно, защо повишеният
приема на захарни продукти ня-
ма същия ефект при жените.

"Сладкото е донесло положи-
телни емоции в приемащите го,
когато става въпрос за краткос-
рочен план. Хората, които стра-
дат от лошо настроение и нега-
тивни емоции, може да потърсят
спасение в сладките храни, за да

успокоят отрицателните си пре-
живявания. Но ние показваме, че
повишеният прием на захар всъщ-
ност предизвиква точно обратния
ефект на желания върху психич-
ното здраве на хората, когато не-
щата се разгледат в дългосрочна
перспектива."

"Новите научно подкрепени ре-
зултати осигуряват поредното до-
казателство, че захарните храни и
захарните напитки трябва да се
избягват. Новия данък върху за-
харните безалкохолни напитки е
стъпка в тази посока, що се отна-
ся до Великобритания. Британци-
те заслужават подкрепа и защита
от комерсиалните сили, които
експлоатират човешката слабост
за сладкото и положителните емо-
ции", коментира проф. Ерик Бру-
нер, съавтор на изследването.
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Представители на над
десет държави, включител-
но и руският президент
Владимир Путин, турският
президент Реджеп Тайип
Ердоган, държавният
секретар на САЩ Майк
Помпейо присъстват на
конференция в Берлин,
целяща да се постигне мир
в Либия.

Във форума, чийто
домакин е германският
канцлер Ангела Меркел,
участват също премиерът
на международно призна-
тото либийско правителст-
во Файез Сарадж и коман-
дирът на т. нар. Либийска
национална армия (ЛНА)
Халифа Хафтар. По-рано
миналата седмица в Моск-
ва се състоя конференция
с цел сключването на
споразумение за прекратя-
ване на огъня в Либия.
Маршал Хафтар я напусна,
без да подпише.

В интервю за панарабс-
кия вестник "Аш Шарк ал
Аусат" специалният прате-
ник на ООН за Либия

Ðóñèÿ è Òóðöèÿ íàïðàâèõà äîáðà ñòúïêà, çàÿâè Âëàäèìèð Ïóòèí íà ñðåùà ñ Ðåäæåï Åðäîãàí

Ìåæäóíàðîäíà êîíôåðåíöèÿ â Áåðëèí
òúðñè ïúòèùà çà ìèð â Ëèáèÿ

Британската кралица Елизабет Втора пристига за вчерашната неделна
църковна служба в Хилингтън, Англия. "Радвам се, че заедно намерих-
ме конструктивния и осигуряващ подкрепа подход към следващите
стъпки на моя внук и семейството му. Хари, Меган и Арчи винаги ще
си останат любими членове на моето семейство", се казва в изявле-

нието на Елизабет Втора.

Принц Хари и съпругата
му Меган вече няма да бъ-
дат действащи членове на
британското кралско семей-
ство и няма да използват тит-
лите "кралски височества",
обяви Бъкингамският дворец.
Освен това принц Хари и Ме-
ган вече не могат да бъдат
официални представители на
кралицата.

 "Хари, Меган и Арчи ви-
наги ще бъдат силно обича-
ни членове на семейството",
заявява кралица Елизабет
Втора в изявление. "Приз-
навам предизвикателствата,
които трябваше да понесат
като резултат от засилено-
то внимание през послед-
ните две години, и подкре-
пям желанието им за по-не-
зависим живот", заявява
кралицата. Тя допълва, че е
особено горда от начина, по

Åëèçàáåò II íàðåäè Õàðè è Ìåãàí
äà âúçñòàíîâÿò 2,4 ìëí. áð. ëèðè
çà ðåìîíòà íà ðåçèäåíöèÿòà èì

Руският президент Владимир Путин и
неговият турски колега Реджеп

Ердоган разговаряха вчера в Берлин
преди началото на форума за Либия.
Владимир Путин смята, че Турция

и Русия са направили добра
стъпка, призовавайки страните в
Либия да прекратят огъня и по

този начин са създали
предпоставки за провеждане на

конференцията в Берлин.
На международната конференция

за нормализиране на ситуацията в
Либия са поканени Русия Алжир,

Великобритания, Египет, ОАЕ,
Китай, САЩ, Турция и Франция.

Снимки Пресфото БТА

който Меган е станала част
от семейството.

Хари и Меган обаче пове-
че няма да получават общес-
твени средства и ще възста-
новят сумата от 2,4 млн. бр.
лири (3,1 млн. долара), похар-
чена за ремонта на резиден-
цията им. Херцогът и херцо-
гинята на Съсекс заявиха, че
смятат да върнат 2,4 млн. па-
унда, похарчени от британс-
кия бюджет за ремонта на
имението "Фрогмор Котидж"
в Уиндзор. Това обаче ще ос-
тане семейният им дом във
Великобритания. Преди 10
дни Хари и Меган заявиха,
че свалят от себе си ангажи-
ментите, свързани с кралс-
ката фамилия и че ще се стре-
мят към финансова незави-
симост. Те разкриха, че пла-
нират да живеят във Вели-
кобритания и в Канада. ç

Германската канцлерка Ангела Меркел разговаря с генералния секретар
на ООН Антонио Гутериш при пристигането му в Берлин

Земетресение
с магнитуд 5,0 бе регистрирано
вчера край гръцкия град Патра.
Епицентрът на земетресението
е  на дълбочина 5 км, на 95
км източно от града, който е с
население близо 164 000
души. яма информация за
пострадали и разрушения.

Крайнодясната партия
Конфедерация избра Кшищоф
Босак за свой кандидат за
президентските избори в
Полша през пролетта. Босак,
37-годишен, бивш лидер на
ултрадясна младежка организа-
ция, бе един от 11-те предста-
вители на партията, които бяха
избрани за депутати в парла-
мента през октомври. След
номинирането му на конгреса
на партията във Варшава, той
заяви, че ще отстоява консер-
вативните християнски
ценности на партията и ще
работи в името на патриотиз-
ма. Президентските избори се
очакват през май. Другите
кандидати са сегашният
президент Анджей Дуда,
подкрепен от управляващата
партия Право и справедливост
и Малгожата Кидава-Блонска
от главната опозиционна
партия Гражданска платформа.

За нов министър
на външните работи на Северна
Корея е назначен И Сон-гуон,
който е заемал поста ръководи-
тел на Комитета за мирно
обединение на родината,
съобщи ТАСС, позовавайки се
на няколко дипломатически
източника в Пхенян. И Сон-гуон
е сменил И Йон-хо, който е
оглавявал външното министерс-
тво от 2016 г., а в дипломация-
та е работил от 38 години.
Чуждите дипломати в Пхенян са
разбрали за оставката на
предишния външен министър
преди малко повече от седмица.
Властите на Северна Корея са
информирали на 11 януари
чуждестранните посолства за
назначение на нов ръководител
на външнополитическото
ведомство. Официално потвърж-
дение за назначението на И
Сон-гуон за външен министър
засега няма.

Шестима членове
на едно семейство са били
избити от неизвестни въоръжени
лица в северната афганистанска
провинция Фаряб, съобщиха
местните власти. Сред жертвите
е и едно 40-дневно бебе.
Кръвопролитието е станало
късно в събота в окръг Андхой,
като полицията разследва
мотивите за нападението.
Огнестрелни рани са получили
още двама души, включително и
още едно 40-дневно бебе, за
които не е известно дали са
роднини на избитите. Стрелбата
е била в район, който е извън
контрола както на правителство-
то, така и на талибаните, казаха
от полицията.

Израел
обяви вчера, че започва да
изгражда подземна мрежа от
сензори по границата си с
Ливан, която да регистрира
евентуално прокопаване на
тунели. Проектът е в ход от
една година, когато израелска-
та армия съобщи, че е
унищожила няколко тунела на
ливанската групировка
"Хизбула", през които нейни
бойци да проникват на
израелска територия.

призова за изтегляне на
всички чуждестранни
бойци от северноафриканс-
ка страна. По думите на
Гасан Саламе в германска-
та столица ще се положат
усилия за прекратяване на
незаконния трафик на
оръжие за Либия. Либия
изпадна в хаос от 2001 г.,
след като бе свален от
власт дългогодишният
диктатор Муамар Кадафи.
Сега в страната има две
паралелни правителства:
признатото от ООН на
Сарадж в Триполи и второ
в източния град Тобрук,
което е лоялно на Халифа
Хафтар. Европейските
държави искат стабилизи-
ране на Либия, която
заради вътрешния хаос
стана главният транзитен
пункт за мигранти от
Африка към Европа през
Средиземно море.

Президентът на Русия
Владимир Путин смята, че
Турция и Русия са напра-
вили добра стъпка, призо-
вавайки страните в Либия

да прекратят огъня и по
този начин са създали
предпоставки за провеж-
дане на конференцията в
Берлин. Това заяви руски-
ят президент Владимир
Путин по време на среща-
та си вчера с турския
президент Реджеп Ердоган
в Берлин, предаде ТАСС.
Ние с вас според мен
направихме много добра
стъпка по време на среща-
та в Истанбул, призовахме

страните в Либия да
прекратят огъня, да прек-
ратят бойните действия и
независимо от това, че
има някои инциденти, все
пак двете страни се вслу-
шаха в нашия призив и
мащабните бойни действия
са прекратени, заяви
Путин. Президентите на
Русия и Турция разговаря-
ха около 40 минути при
участие на делегациите на
двете страни. ç
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Президентът на САЩ
Доналд Тръмп трябва да
бъде отстранен от поста,
за да бъде защитена
националната сигурност
и опазена системата за
управление на страната,
заявиха седемте конгрес-
мени демократи, които
ще представляват Кама-
рата на представителите
на съдебния процес в
Сената. Позицията на
обвинителите е изложена
в меморандум, цитиран
от Ройтерс.

"Делото срещу прези-
дента на САЩ е просто,
фактите са неоспорими,
а доказателствата убеди-
телно установяват, че
президентът Тръмп е
злоупотребил с правомо-
щията на поста си, за да
провокира чуждестранна
намеса в избори за своя
собствена политическа
изгода и в ущърб на
американските национал-
ни интереси. Той е загър-
бил клетвата си да из-
пълнява вярно законите
и е предал общественото
доверие. Погрешното

Àäâîêàòèòå íà ïðåçèäåíòà
ïðåäñòàâèõà ëèíèÿòà íà çàùèòàòà
íà ïðîöåñà â Ñåíàòà çà èìïèé÷ìúíò

Àâñòðàëèéñêîòî ïðàâèòåëñòâî îòïóñêà 76 ìëí.
äîëàðà çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà òóðèçìà

Австралийското консер-
вативно правителство обя-
ви, че отпуска 76 млн. ав-
стралийски долара (52,3
млн. щатски долара) за
възстановяването на ту-
ризма след опустошител-
ните пожари през лятото,
предаде Ройтерс.  Преми-
ерът Скот Морисън заяви
в комюнике, което бе раз-
пространено вчера, че ав-
стралийският туризъм е из-
правен пред най-голямото
си предизвикателство в
съвременната история.

По-голямата част от по-

Снимки Пресфото БТА

Мъж се наслаждава на разходка с кучето си по празен булевард в Рим.
Центърът на италианската столица в събота бе затворен за автомобили
заради обявения "ден без трафик". Високите нива на замърсяване на

въздуха принудиха кметицата на Рим Вирджиния Раги да въведе ограниче-
ния в движението на автомобили през миналата седмица.

Îáâèíåíèÿòà ñðåùó Òðúìï ñà íåîñïîðèìè, çàÿâèõà
îáâèíèòåëèòå îò Êàìàðàòà íà ïðåäñòàâèòåëèòå

Отряди за борба с безредиците от ливанската полиция използваха водни
оръдия и сълзотворен газ срещу демонстрантите край ливанския

парламент. Протестиращите хвърляха по служителите на реда камъни,
пиратки, бутилки със запалителни смеси, остри предмети. Над 60

полицаи и близо 400 демонстранти бяха ранени.

В понеделник, в навечерието на началото на процеса за импийчмънт, Доналд Тръмп заминава за Швейцария, а
прекара уикенда в своя клуб в Мар-а-Лаго, Флорида, в игра на голф

Áëèçî 400 äåìîíñòðàíòè ðàíåíè
â Ëèâàí ïðè ñáëúñúöè ñ ïîëèöèÿòà

Близо 400 души са били
ранени в Ливан при сблъ-
съци между демонстранти
и силите на реда в Бейрут
в събота, когато насилие-
то достигна връхната си
точка от началото на про-
тестното движение. Това
сочат новите данни на
службите, които са оказа-
ли помощ на пострадали-
те, предаде АФП. Около
377 души са получили ме-
дицинска помощ на място

или са били откарани в
болници по време на сблъ-
съците, разтърсили райо-
на около парламента и
"Площада на мъчениците",
които станаха епицентър
на протестите в Бейрут.

Ливан бе обхванат от па-
ника и гняв, след като на-
ционалната валута, която
над две десетилетия бе об-
вързана с долара, се сри-
на и през последните сед-
мици загуби над 60 % от

стойността си на черния
пазар. Икономиката не от-
чита растеж, а притокът на
капитали от чужбина пре-
съхна. Същевременно сил-
но задлъжнялата страна
разчита на вноса за по-го-
лямата част от основните
стоки за населението. Бан-
ките наложиха неофициал-
но капиталов контрол, ог-
раничавайки тегленето на
суми в долари и междуна-
родните трансакции. Стра-
ната освен това е без пра-
вителство, откакто на 29 ок-
томври м. г. премиерът Са-
ад Харири подаде оставка,
изпълнявайки основно ис-
кане на протестиращите. ç

жарите в източната част на
Австралия бяха потушени
от бурите, които се разра-
зиха в петък и събота. По-
жари обаче продължават
да бушуват в южната и юго-
източната част на страна-
та. Активни остават около
75 пожара, съобщи служ-
бата за борба с пожарите
в щата Нов Южен Уелс. То-
ва е най-населеният щат в
Австралия и най-тежко за-
сегнат от огнената стихия.
Силни бури имаше и в се-
верния щат Куинсланд. Те
предизвикаха наводнения и

поведение на президента
Тръмп представлява
опасност за нашите
демократични процеси,
нашата национална
сигурност и нашата
привързаност към върхо-
венството на закона",
заявяват авторите на
документа.

След като бил уличен,
президентът се е опитал
да потули делото чрез
възпрепятстване на
разследването на Кама-
рата на представителите
на неговите злоупотреби.
Той трябва да бъде
отстранен от поста,
заявяват конгресмените.

Същевременно адвока-
тите на Доналд Тръмп
представиха своята
линия на защита - дни
преди откриването на
процедурата за импийч-
мънт на президента,
която те определиха като
антиконституционна и
опасна. В първия си
писмен отговор на фор-
малната призовка за
процеса в Сената, юри-
дическият екип на Тръмп

определя обвинителния
акт, приет от Камарата
на представителите с
гласовете на демократи-
те, като "опасна атака
срещу правото на амери-
канския народ да избира
свободно своя прези-
дент". "Това е безсрамен
и неправомерен опит да
отменят резултатите от
изборите от 2016 г. и да
се намесят в изборите
през 2020 г., които предс-
тоят след броени месе-

ци", се казва в документа
от шест страници.

Екипът на президента,
воден от юридическия
съветник на Белия дом
Пат Чиполоне и личния
адвокат на Тръмп Джей
Секулоу, оспорва обвини-
телния акт и по процедур-
ни, и по конституционни
основания, като твърди, че
Тръмп не е направил нищо
нередно и че е бил трети-
ран несправедливо от
демократите в Камарата.

Обвинителният акт е
конституционно недопус-
тим и не съдържа никакво
престъпление или наруше-
ние на закона. Той нару-
шава Конституцията,
понеже произлиза от
разследване на демокра-
тите, които грубо са лиши-
ли президента от правата
му, а процесът за импийч-
мънт рискува да нанесе
трайни тежки поражения
на институциите, предуп-
реждава екипът. ç

наложиха затварянето на
пътища. След дълъг пери-
од на засушаване и висо-
ки температури, в края на
миналата седмица паднаха
най-обилните количества
валежи за последните бли-
зо 10 г. в съседни на най-
големите пожари райони.
Два пожара извън контрол
продължават да бушуват в
Нов Южен Уелс и в съсед-
ния щат Виктория, но ме-
теоролози прогнозираха
обилни валежи, което по-
ражда надежди, че и те ще
бъдат овладени. ç
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Äèìèòúð Èëèåâ èçïóñíàë
øàíñ äà èãðàå â ×åëñè

Футболист №1 на
България за 2019 г. Дими-
тър Илиев даде интервю
за предаването "Тази
неделя" по bTV. Нападате-
лят на Локомотив (Плов-
див) взе отношение по
проблемите в българския
футбол, обяви голямата си
мечта и повдигна малко
завесата на личния си
живот.

"Не съм аз човекът,
който може да прави
генерални изводи, но със
сигурност от известно
време българският футбол
върви в доста сериозна
низходяща градация.
Може да заключим, че от
последното силно поколе-
ние, което през 2004 г.
участваше на европейско
първенство, има една
много голяма суша от
класни футболисти, какви-
то в близкото минало
имаше", обяви 31-годишни-
ят нападател.

"Европейското предста-
вяне на българските
клубни отбори, като
изключим Лудогорец,
който държи фронта,
също във всяко едно
отношение има отстъпле-
ние. Да се надяваме, че в
най-близко бъдеще ще
има поводи за оптими-
зъм, защото всяка една
нация минава през такива
моменти на боледуване.
Мисля, че в скоро време
младите футболисти ще
започнат да излизат по-
рано в чужбина. За мен
това е ключът. Колкото
повече момчета играят в

силни европейски отбори,
толкова по-силен ще е
националният тим", смята
Димитър Илиев.

"За един футболист най-
голямата чест е да защи-
тава националната фла-
нелка. Имам доста мачове
в юношеските формации и
знам какво е да играеш
за България. Надявам се в
най-скоро време да полу-
ча шанса да дебютирам.
През годините смятам, че
е имало периоди, в които
съм заслужавал да бъда
част от националния
отбор, но не съм получа-
вал повиквателна. През
2019 г. я дочаках. За
съжаление, още не съм
дебютирал, така че в
краткосрочен план това е
най-голямата ми амбиция -
да помогна с моите качес-
тва националният отбор
да изглежда по-добре",
разкри Илиев.

"Избирането ми за
Футболист №1 за 2019 г.
ми донесе изключителна
гордост и чест. Наредих
се до велики имена в
историята на българския

Бившият национал Валери
Божинов коментира пред "Ту-
томеркато" информациите, че
може да се завърне в итали-
анския футбол и да играе за
Ливорно. "Тренирам в Бълга-
рия, подготвям се. Все още
искам да играя. Не знам откъ-
де дойде тази информация за
Ливорно. Бях изненадан, тъй
като никога не са се свързва-
ли с мен. Да, бих искал да
играя в Италия", заяви напа-
дателят, който на 15 февруа-
ри ще навърши 34 години.

"Аз не съм забравил да иг-
рая футбол. Също както се
учиш да караш колело като де-
те и ако след това 10 години
не си се качвал на велоси-
пед, пак можеш да караш без
проблем. Животът е борба със
самия себе си", допълва дос-
корошният нападател на Бо-
тев (Враца).

Валери Божинов коменти-
ра и развитието на италианс-
кото първенство, където Ювен-
тус и Интер водят борба за
първото място в Серия "А". "Го-
дини наред Юве нямаше опа-
сен съперник. Миналия сезон
конкурент беше Наполи, но
Интер на Конте е по-опасен.
Надявам се да има интрига до
последно. Миналите години
Ювентус стана шампион 4-5
кръга преди края", заяви Бо-
жигол.ç

Áîæèíîâ èñêà
äà ñå âúðíå
â Èòàëèÿ

Надявам се
скоро да
дебютирам за
националния
отбор, призна
Футболист №1
на България за
2019 г.

футбол и в частност до
една от най-големите
легенди и икона на нашия
клуб - Христо Бонев.
Името ми да седи редом
до такива величия е
много специално. Минала-
та година беше истори-
ческа за мен и за люби-
мия ми отбор. Завоювах-
ме първата за клуба купа
на България. Освен това
отдавна не бяхме играли
пред пълен стадион
европейски мачове. Във
всяко едно отношение
2019 г. беше перфектна за
мен и за отбора", катего-
ричен е нападателят.

"През 2004 г. бях на
двуседмични проби в
Челси. Смятам, че се
представих доста добре.
Имаше конкретна оферта
към мен, към тогавашното
ръководство, но поради
една или друга причина,
не се стигна до премина-
ване в Англия. За мен
това е изпуснат шанс.
Един млад футболист на
16 години и с качества,
ако отиде да работи на
такова високо ниво, със

сигурност има по-голям
шанс да направи по-
сериозна и голяма карие-
ра. За мое нещастие това
не се случи. Търся причи-
ните предимно в себе си.
Загубих доста години, тъй
като не получавах доста-
тъчно игрови минути,
което спря по-доброто ми
развитие. Със сигурност
този шанс, който пропус-
нах, се отрази на живота
ми", съжалява футболистът
на Локомотив (Пд).

"Много хора смятат, че
съм затворен и по-трудно
завързвам нови запознан-
ства, но когато се опоз-
ная с някого и го приема
за по-близък, ставам
доста отворен и показвам
същината си. Със съпруга-
та ми сме заедно от 11
години. Женени сме от 2,5
години. Синът ни е на 2
години. Те са най-голямото
ми щастие. Всяка свобод-
на минута гледам да я
прекарвам с него, защото
покрай лагери и пътува-
ния времето със семейст-
вото е доста кратко",
завърши Димитър Илиев.ç

Левски Лукойл загуби дерби-
то с Балкан в (Ботевград) със
71:77 и отстъпи първото място в
класирането на Националната
баскетболна лига. Шампионите и
"сините" имаха равен баланс пре-
ди този мач, но "зелените" вече
са едноличен лидер с баланс от
15 победи и 1 загуба, докато сто-
личани са с актив - 14-2.

Баскетболистите на Тити Па-
пазов изиграха по-добри послед-
ни 5 минути на първата четвърт
и дръпнаха в резултата с 21:13.
Столичани задържаха инерцията
и малко след подновяването на
играта натрупаха първата си дву-

Ëåâñêè Ëóêîéë çàãóáè äåðáèòî
ñ Áàëêàí è ïúðâîòî ìÿñòî

След силния сезон през 2019 година Димитър Илиев се радва на голям медиен интерес

цифрена преднина - 33:23. До
полувремето столичани запази-
ха водачеството си, но разлика-
та бе намалена до 6 точки - 44:38
за Левски.

Домакините изиграха много
силна трета четвърт и успяха да
обърнат резултата в своя полза.
Преди старта на последните 10 ми-
нути момчетата на Йовица Арсич
имаха преднина - 62:59.  Гостите
догонваха в резултата през цяла-
та последна част в Ботевград, ка-
то на два пъти съумяваха да из-
равнят, но Балкан направи серия
от 9-0 след 66:66 и повече не пог-
ледна назад, за да се стигне и до

Шампионите от Балкан (с тъмни екипи) победиха Левски Лукойл със
силна игра в последните минути на дербито

успех за шампионите със 77:71.
Дайшон Найт с 20 точки бе

най-резултатен за Балкан, а Кей-
си Бенсън дебютира с 13 за бо-
тевградчани. Брендън Йънг вка-
ра 16 точки за Левски Лукойл,
Данило Тасич добави 14 точки
при първата си среща с екипа
на "сините".

Отборът на Рилски спортист
(Самоков) спечели прекия сблъ-
сък за третото място, след като
възпитаниците на Людмил Хаджи-
сотиров се наложиха при дома-
кинството си на Берое (Стара За-
гора) със 78:75 в друг двубой от
XVI кръг.ç

33-годишният Валери Божинов
очаква оферти
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо
Фенери. Егирин. Ризома. Мотика. Колики. Ко-
лона. Абакан. Семена. Емитер. "Тараре". Пара-
ди (Ванеса). Видима. "Динамо" (Букурещ). Ери-
дан. Натиск. "Аватар". Оварит. Типари. Равели
(Томас). Селена. Римеса. Клипер. Сепаре. Еле-
рон. Пелени. Епитет. Метежи. Желъди. Трапер.
Пасати. "Натали". Лапини. Патина. Минима. По-
мада. Енеску (Джордже). Де Ниро (Робърт). Ора-
тор. Готика. КАРИНА. Римини. Малимо. Асавак.
Ливада. "Воларе". ВЕГЕТА. Тенеке. "Кенана". Ла-
вина. Факети (Джачинто). Текила. Окотал. Ока-
ден. Недева (Златина). Тавани. Билини. Тарифа.
Карате. Кетони. "Онорин". Корона. АТОМИК. Мо-
лари. Сирена. Камера. Акинак. Паника. "Мона-
ко". Иконом. Насоки.

Днес над цялата страна ще има промен-
лива облачност. Най-ниската минимална тем-
пература се очаква в Смолян - минус 8 гра-
дуса. Максималните ще са между 2 и 6 гра-
дуса.

 Във вторник и сряда над цялата страна се очаква слънче-
во време. Валежи от дъжд и сняг не се очакват. Максималните
температури ще са между 6 и 12 градуса.

В четвъртък над Източна България ще се заоблачи. Темпера-
турите ще паднат и максималната няма да превишава 6 градуса.

 В петък отново ще бъде слънчево и без валежи. Температу-
рите остават без промяна.

В събота и неделя времето ще бъде ясно, като през втория
ден облачността ще е променлива. Валежи от дъжд и от сняг не
се очакват. Максималните температури ще бъдат между 8 и 12
градуса.
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Ако ще е млад
специалист начело
на отбора, трябва
да е българин -
някой
перспективен,
какъвто беше
Христо Янев,
смята Екзекутора
на Ливърпул

Наставникът на Кайсар
Стойчо Младенов даде
интервю пред Sportal.bg в
Турция, където лагерува
със своя отбор. Екзекуто-
ра на Ливърпул стана
Треньор №1 на България
за изминалата година в
анкетата на спортните
журналисти у нас. Специа-
листът говори за работата
си в Казахстан, своя
любим ЦСКА и българския
футбол като цяло.

"В Кайсар изградихме
една стабилност в послед-
ните години, защото
преди това отборът е
влизал и изпадал от елита
през година. Сега сме
пети-шести, спечелихме
Купата на Казахстан,
стигнахме и до Лига
Европа. Взехме финала
срещу Атирау с изравните-
лен гол в 90-ата минута и

Íàêðàòêî

:

Милош Крушчич ще
разполага с 26 играчи
по време на подготвител-
ния лагер в Марбея.
"Червените" заминаха за
Испания вчера. В групата
на ЦСКА не бяха испански-
ят защитник Раул Албенто-
са и шотландският напада-
тел Тони Уот. Те ще се
присъединят към отбора
направо в испанския
курорт. Двамата използва-
ха почивния ден на
"червените" след завръща-
нето от Турция, за да се
приберат при семействата
си. С ЦСКА за Испания
замина и Жеферсон, който
заради лични причини
пропусна първия лагер в
Анталия.
Президентът на
Наполи Аурелио де
Лаурентис призна,
че е направил огромна
греша с решението си да
назначи Дженаро Гатузо за
треньор на отбора. Според
"Гадзета дело Спорт"
филмовият продуцент е
споделил, че би изгонил
Гатузо и върнал на поста
Карло Анчелоти. Това е
станало след  загубата на
Наполи с 0:2 от Фиоренти-
на. Откакто Анчелоти беше
заменен от Гатузо на 10
декември, Наполи е
записал четири загуби в
пет мача. Това е най-лош
дебют на треньор на тима
от 2000 г., когато Зденек
Земан записва същия
баланс в първите си пет
срещи. От друга страна,
Евертън постигна три
победи и претърпя две
загуби (от Ливърпул и
Манчестър Сити), след
като на 22 декември
назначи Анчелоти.
Лацио разгроми
Сампдория
с 5:1, Сасуоло победи
Торино с 2:1, а Милан и
Удинезе завършиха 3:2 в
срещи от 20-ия кръг на
италианското футболно
първенство.

след това вкарахме в 120-
ата. Бихме така, както
Черно море би Левски
преди няколко години",
сподели Младенов.

"ЦСКА трябва да е на
първо място, второто
винаги е неуспех за нас!
Не мога да направя дълъг
анализ на случващото се
на "Армията", защото не
съм в кухнята. Следя
нещата, но не съм бил на

мач на ЦСКА от години.
Милош Крушчич? Ако
треньорът е чужденец, той
трябва да бъде доказан.
ЦСКА не е училище. Ако
ще е млад специалист
начело на отбора, трябва
да е българин - някой
перспективен, какъвто
беше Христо Янев. А и той
е истински цесекар,
израсна в клуба, знае
какво значи ЦСКА", доба-

ви специалистът, който
изведе "червените" до
титлата през 2003 и 2008
година.

"Плащането на ембле-
мата от страна на Гриша
Ганчев носи приемстве-
ност. Хората от ЦСКА 1948
започнаха от най-ниското
ниво, както направи и
Локомотив (София), игра-
ят, борят се за място в
елита, нищо лошо. Защо
да не влязат в "А" група.
Моят ЦСКА обаче е този,
който е на "Армията".
Надявам се, че там неща-
та ще тръгнат към по-
добро", сподели още
Екзекутора на Ливърпул.

"Отваря ни се огромен
шанс за класиране за
Евро 2020 и дано нацио-
налният отбор успее.
Събраха ни се много
негативи в последно
време. На българския
футбол му трябват профе-
сионалисти, които да го
управляват. Казах вече, че
за мен Наско Сираков е
такъв човек. Лъчо Танев,
Стилиян Петров, Берба-
тов.

Искам да пожелая
здраве и бързо възстано-
вяване на Георги Димит-
ров! Той е голям мой
приятел, човек с главно
Ч", каза Стойчо Младенов
пред Sportal.bg.ç

Легендата на българския фут-
бол Стилиян Петров поздрави на-
падателя на Астън Вила Индиана
Василев, който дебютира във Вис-
шата лига. 18-годишният Василев
се появи на терена в 67-ата ми-
нута при равенството 1:1 с Брай-
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профила си в социалната мре-
жа, за да отбележи дебюта на
Василев, който на 18 години и
337 дни стана вторият най-млад
американски футболист, играл
във Висшата лига. Индиана е син
на бившия играч на Сливен Ден-

От стр.1
Интересното е, че това е негово първо

появяване на "Герена" от поемането на клу-
ба, след като досега не е гледал нито един
мач на живо на стадиона за една година.
Сред пристигналите фенове за срещата бя-
ха бившият вицепремиер на България Евге-
ни Бакърджиев, бившият председател на
"Тръст Синя България" Васил Колев, Влади-
мир Владимиров-Гугутката, председателят на
НКП Степан Хиндлиян, лидерът на Сектор Б
- Любомир Костадинов-Младежа, както и
представители на "Ултрас Левски".

В същото време новото попълнение на
Левски Стайн Спиерингс даде първото си
интервю за клубната телевизия. Нидерлан-
дският полузащитник сподели, че се чувст-
ва отлично в "сините" редици и е щастлив,
че трансферът му в клуба се е осъществил.

"Бях един ден в София, след което се
присъединих към подготвителния лагер с

Âàñèë Áîæêîâ ñå ñðåùíà
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останалите момчета. Ентусиазиран съм и
нямам търпение да видя какво предстои пред
нас. Това, което виждам дотук, много ми
харесва. Впечатленията ми са повече от доб-
ри. Организацията е на много високо ниво.
Отборът и колективът са отлични. Трени-
ровките също са на високо ниво. Заобико-
лен съм от професионалисти, които знаят
какво правят, така че за мен всичко е стра-
хотно и се чувствам добре", заяви Спие-
рингс.

"Вярвам и знам, че можем да се пребо-
рим с Лудогорец и да станем шампиони.
Важно е, че ще имам възможност да играя
в европейските клубни турнири. Целта ми е
да спечеля титлата", добави нидерландецът.

"Чувствам се най-добре в средата на
терена. Обичам да вкарвам голове и да
асистирам. Задачата ми е да се напасна
към стила на игра на отбора", завърши
халфът. ç

"Моят ЦСКА е този, който е на "Армията", заяви Стойчо Младенов

Играчите на Манчестър Сити (в светлосини екип) не можаха да спечелят домакинството си
на Кристъл Палас. Мачът от 23-ия кръг на Висшата лига на стадион "Етихад" завърши 2:2.
Така "гражданите" не успяха да подарят три точки на мениджъра си Хосеп Гуардиола, който
имаше рожден ден (навърши 49 години). Други резултати: Уотфорд - Тотнъм 0:0, Арсенал -
Шефилд 1:1, Брайтън - Астън Вила 1:1, Норич - Борнемут 1:0, Саутхемптън - Уулвърхемптън

2:3, Уест Хям - Евертън 1:1 и Нюкасъл - Челси 1:0.
Снимка Пресфото БТА

тън. Стенли, който има легенда-
рен статут и за феновете на "ви-
ланите", използва профила си в
"Туитър", за да се обърне към та-
лантливия нападател: "Браво, Ин-
ди. Само напред".

Астън Вила също използва

чо Василев и внук на легендата
на "войводите" Иван Василев. Той
е роден на 16 февруари 2001
година в САЩ - Савана, щата
Джорджия, и има мачове за юно-
шеските национални отбори на
Щатите до 17 и до 18 години.ç
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