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150 млн. лева губим
годишно от бракони-
ерските брадви

Туристическият бранш
очаква труден
летен сезон
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Кубрат Пулев има сериоз-
ни поражения по лицето
след мача с Богдан Дину,
който успя да спечели с
нокаут в седмия рунд. Бъл-
гаринът постигна 27-и ус-
пех в 28 срещи при про-
фесионалистите, но получи
тежка аркада заради коя-
то шурна кръв по лицето
му. Дину нацели болезнено
Кубрат в началото на чет-
въртия рунд. Самият Пулев
обясни след победата, че
кръвта го кара да е още
по-гладен за успеха. Рана-
та над лявата вежда на Пу-
лев се наложи да бъде за-
шита след мача с 12 ше-
ва. Тервел Пулев също за-
писа престижна победа на
галавечерта в САЩ.
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Над 1 млн. участници е съб-
рала съботната демонстра-
ция в Лондон за провежда-
не на втори референдум за
Брекзит. Това съобщиха в
интернет с писмо органи-
заторите от движение "На-
роден вот", цитирани от
ТАСС. Из цялата страна
обикновените хора протес-
тират срещу провалилия се
Брекзит. Благодаря на ми-
лиона участници в марша,
които пристигнаха от разни
краища на Великобритания,
се заявява в писмото. По-
добна демонстрация през
октомври събра в британс-
ката столица близо 700 000
протестиращи.9
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астояваме не само за оставката на Цветан Цве-
танов, но и за неговото напускане на българс-
ката политика, защото  проблемът с апарта-
ментите на властта не е само в това, че са
закупени на цени няколко пъти по-ниски от
пазарните, заяви водачът на листата на леви-
цата за евроизборите Елена Йончева. Тя при-
помни, че по експертни оценки 42% от приети-
те закони обслужват частни интереси, частни
фирми. Йончева даде пример с т. нар. поправ-
ка "Артекс", която дава възможност на една
фирма вместо 8-етажен блок да построи
35-етажен, която е внесена и гласувана от ГЕРБ.

Премиерът Бойко Борисов няма как да не
е знаел за имотните придобивки на най-близ-
кото му обкръжение. Ако е знаел и е мълчал
- лошо, ако не е знаел - още по-лошо. Значи
в България той царува (реже ленти, папи го
галят, Юнкер го целува), но друг управлява (в
неговия щаб е информацията, финансовите
потоци, лостовете за натиск, кадруването, за-
конодателните механизми). Кой е той? Всич-
ки имаме "обосновано предположение"! Тук
имаме не само апартаменти на шокиращо нис-
ки цени, а съмнения за натиск над бизнесме-
ни, търговия с влияние, за организирана гру-
па за лобистки закони. За сравнение: в Гер-
мания президентът си отиде заради платена
от частен бизнесмен почивка в хотел, в Шве-
ция министърка си тръгна, защото платила в
супермаркета със служебна кредитна карта…
Да се замете скандалът с махане на второ-
степенни лица, също не върви, този път трябва
да чуем къде е Мозъкът на схемата. Още по-
смешни са оправданията на премиера Бори-
сов, че някога и комунистите правели така.
Първо - някога елитът наистина имаше при-
вилегии (определено много по-малки от днеш-
ните), но всеки български гражданин имаше
работа, достойна пенсия, ред и сигурност, ка-
чествена храна, гарантирана почивка на море
и планина, качествено образование и здра-
веопазване. Днес милион пенсионери мизер-
стват, бъка от работещи бедни, в болницата
харчим цяло състояние за доплащане, инф-
лацията е повсеместна, народът е мачкан от
подкупни бюрократи и от ужасяваща битова
престъпност, обърнаха ни на втора категория
европейци. Защо "смелите" антикомунисти Бо-
рисов и Цачева като членове на БКП гък не
са казали срещу реалността, която днес гро-
мят. А Борисов е отказал да се деполитизира
в МВР, същият е охранявал лидера на социа-
листическа България Тодор Живков. Борисов
забравя и че при социализма с най-висок
материален статус бе преди всичко духовни-
ят елит на нацията - писатели, режисьори,
художници, актьори, музиканти, учени, насе-
ляваха големите апартаменти в столичния
квартал "Изток", докато днес интелигенцията
бедства, а хубавите квартали се пълнят с
мутри, новобогаташи и подчинените Му поли-
тически парвенюта. При социализма с лук-
созни служебни автомобили разполагаха под
50 души - политбюро, министри и приравне-
ни, а всички други имаха волга или лада.
Днес в джипове и лимузини за десетки хиля-
ди евро се движат министри, 240 депутати,
над 60 зам.-министри, хиляди чиновници в
министерства, агенции и дирекции, областни
управи, кметове, регулаторни "комисари". А как-
во правят за народа - всеки вижда! При това
- някога привилегиите идваха и си тръгваха с
поста, а днес са частна собственост на дър-
жавните служители, без те да могат да обяс-
нят как ги постигат с официална заплата от
2000-3000 лева. Разликата е и още една -
някога за кражби властимащи попадаха в зат-
вора (нямаше прошка даже за прегрешилите
от обкръжението на Тодор и Людмила Живко-
ви), а днес компетентните органи и медии
бързат да облекат в бяло силните на деня и
услужливо да "опраскат" посочените с пръст
неудобни опозиционери. Нека проблемът поне
този път да не отива от Б.Б.олната глава на
здравата.
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вън от политиката!

Йончева коментира и съмнението на левицата
на фона на масови протести в няколко общи-
ни, че предстои България да приеме бежанци,
връщани от Германия: "Настояваме обществе-
ната поръчка за изграждане на площадки за
бежански центрове в общините Любимец, Ел-
хово и Малко Търново да бъде отменена и пи-
таме дали се крие информация за връщане на
мигранти". Тя добави, че  в Елхово се подгот-
вят площадки, които да приемат 1632-ма бе-
жанци - почти 20% от населението на общи-
ната, а всичко това се случва на фона на обез-
людяването на Странджа. < 2, 3
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Снимка Пресфото БТА

Село Звездец. В навечерието
на деня на Тракия - 26 март,

община Малко Търново,
Историческият музей

"Проф. Александър Фол" и
Международният търговски и

културен център - Геопан
организираха в храма
"Св. Петка Българска"

в местността Петрова нива
освещаване на икони, дарени
от известния български хирург

проф. д-р Иван Гаврилов.
Дарението е в памет на героите

мъченици на Илинденско-
Преображенското въстание и

Дойранската епопея.

В Сърбия с редица
възпоменателни церемо-
нии бяха отбелязани 20
години от началото на
78-дневната операция на
НАТО срещу Югославия
през 1999 г. с официал-
но обявената цел за
прекратяване на конфликта в Косово. Денят в
памет на жертвите на бомбардировките бе отбе-
лязан в Ниш в присъствието на президента Алек-
сандър Вучич, премиера Ана Бърнабич, предста-
вители на армията, църквата, дипломатическия
корпус и граждани. В Белград кметът Зоран Ра-
дойчич, семействата на загиналите служители от
държавната телевизия РТС и др. положиха венци
пред паметника "Защо" в знак на почит към за-
гиналите. Подобни церемонии имаше в Нови Сад
и в Крагуевац.

20 ãîäèíè îò àãðåñèÿòà
íà ÍÀÒÎ â Þãîñëàâèÿ
В Сърбия и Черна гора почетоха
жертвите на бомбардировките
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Винаги когато има
подобен скандал, когато е
замесено името на поли-
тик, личното ми виждане
е, че трябва да се носи
отговорност. Бях готова
още в четвъртък с подава-
не на оставка. Беше
коректно да изчакам
министър-председателят
г-н Борисов да се завърне
в България от Брюксел,
коментира в предаването
на БНТ "Денят започва с
Георги Любенов" министъ-
рът на правосъдието в
оставка Цецка Цачева.

Тя каза още, че в петък
сутринта е поискала да
бъдат извършени проверки
и установени фактите дали
има отношения с фирмата
продавач, както и произ-
хода на средствата.

Цецка Цачева беше
категорична, че оставката
не е по искане на премие-
ра, а двамата са сподели-
ли общата позиция.

В интерес на ГЕРБ и на
правителството е този акт,
който аз извърших, каза
Цачева и допълни, че се е
консултирала с нотариуси
и адвокати. Да оставим
проверката да установи
кое как е, призова тя.

Цецка Цачева подчерта,
че работи вече 10 години
на политически пост и за
тези години има някакви
спестявания, не се притес-
нява от проверките.

Тя заяви, че няма
взаимовръзки с фирмата
по линия на свързани
лица. По думите й не
може да бъде пускано в
пространството твърдение-
то за лобизъм в законода-
телството, тъй като това е
нещо, което трябва да
бъде доказано.

Според Цачева вероят-
но някъде нещо не е
направила както трябва,
но като юрист беше сигур-
на, че сделката е спрямо
законите на страната.
Категорично премиерът
Борисов не е оказвал
натиск върху мен, не
желая името ми да му
тежи. Това коментира пред
журналисти в Стара Заго-
ра министърът на правосъ-
дието в оставка Цецка
Цачева, предаде репортер
на агенция "Фокус".

Îò ïðàâèòåëñòâîòî ñè îòèäîõà
ïðàâîñúäíèÿò ìèíèñòúð Öåöêà
Öà÷åâà è çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò
íà ñïîðòà Âàíÿ Êîëåâà
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Îñòàâêèòå íå óñïîêîèõà îáñòàíîâêàòà,
÷àêà ñå ðåøåíèåòî çà ñúäáàòà íà Öâåòàíîâ

огромно влияние в струк-
турите и сред кадрите на
ГЕРБ, както и притежава
огромна по обем инфор-
мация за процесите във
властта и за финансовите
потоци сред управляващи-
те кръгове.
Валери Симеонов:
Борисов е готов да
хвърли всеки, за да
пази властта си

"Не знам как тази
партия (ГЕРБ - бел. ред.)
съществува с такъв лидер,
който е готов да хвърли
всеки в бездната само и
само да продължи да се
кандилка отгоре на власт-
та. За съжаление обаче, в
политиката не е достатъч-
но само да се кандилкаш,
да се балансираш отгоре
на властта, а да вършиш
някаква работа. Какво
прави той? В момента
предателски мълчи и не
защитава хората, които му
вършат най-много работа",
каза лидерът на НФСБ и
бивш вицепремиер Валери
Симеонов пред Агенция
"Фокус".
Вицепремиер: Цветанов
дължи отговори, скан-
далът ще нанесе щети

"Редно е г-н Цветанов да
даде повече информация,
включително по отношение
на последния укор - отно-
шения с фирмата, проверя-
вана ли е, защо е проверя-
вана, връзка или липса на
връзка между едното и дру-
гото. Според мен тук основ-
ният говорител по темата е
редно да бъде той". Това за-
яви по БНР вицепремиерът
Томислав Дончев.

Вицепремиерът подчер-
та, че всеки подобен
скандал носи негативи,

което ерозира доверието.
Според него трябва
изключително ясен и
адекватен сигнал, който
да позволи то да бъде
възстановено. "Решението
на Цецка Цачева е лично
решение, жест. Ако не
ставаше дума за дама,
щях да кажа, че е мъжка
постъпка", каза той.

Българинът е много
чувствителен към имотно-
то състояние и към
поведението на полити-
ците, добави той и изра-
зи предположение, че
всичко е законно.

Томислав Дончев не
пожела да коментира
какво ще е евентуалното
поведение на Цветан
Цветанов: "Той има
основна водеща роля в
организацията на партий-
ния живот. Той има и
талант, и информация, и
огромен опит, и огромно
влияние. До голяма
степен той е основният
организатор и на партий-
ния живот, и на изборния
процес".

Дончев декларира, че
не е придобивал апарта-
мент в луксозна сграда.
Валерия Велева:
Изкачиха Стълбата и
забравиха откъде са
тръгнали!

В свой анализ за сайта
"Епицентър" по отношение
на оставката на правосъд-
ния министър журналист-
ката Валерия Велева
пише: "Да си първата
жена в България предсе-
дател на парламента!

Да си първата жена в
България два пъти предсе-
дател на парламента!

Да си първата жена
кандидат за президент на

ЗЕМЯ припомня, че в
събота оставки подадоха
министърът на правосъди-
ето Цецка Цачева и
заместник-министърът на
младежта и спорта Ваня
Колева, чийто кум е
вторият човек в ГЕРБ
Цветан Цветанов. Всички
те са замесени в сканда-
ла на годината, т. нар.
"Апартаментгейт", след
като се оказа, че са
закупили на в пъти по-
ниски цени луксозни
жилища в елитния столи-
чен квартал "Изток".
Обясненията на Цветанов,
че е заменил луксозно
обзаведени жилища и е
доплатил за жилище в
груб строеж, и на Цачева
- че е видяла изкопа на
бъдещата кооперация и е
звъннала на посочен от
фирмата телефонен но-
мер, не станаха убедител-
ни за пред българската
общественост и напреже-
нието достигна до връхна
точка, която направи
оставките необратими.
Въпросът днес е каква ще
е съдбата на Цветан
Цветанов, който в момен-
та е на поредното си
посещение в САЩ. Цвета-
нов е зам.-председател на
ГЕРБ, председател на
Парламентарната група на
управляващата партия и
несменяем шеф на нейния
предизборен щаб, както и
шеф на Комисията по
вътрешна сигурност в
Народното събрание. С
коя от тези си позиции
ще се прости Цветанов по
нареждане на премиера, е
въпросът днес, споделят
анализатори пред ЗЕМЯ.
Въпросът е и дали Бори-
сов въобще ще посегне на
властта на своя пръв
заместник, който натрупа

най-голямата управляваща
партия!

Да те издигнат на
пиедестала като "Майката
на нацията"! Да ти простят
за загубата на президенс-
ките избори! Да си затво-
рят очите за провала ти
на парламентарните
избори! Да те направят
правосъден министър! Да
ти се размине за Истан-
булската конвенция, втори
път да ти се размине за
бягствата от затворите,
трети път да ти се разми-
не за неспособността да
се справяш като министър!
Да имаш зад гърба си
Бойко Борисов, който ти
прощава всички издънки и
гафове! И да хвърлиш
всичко това в един изкоп
за апартамент! Това само
плевенски рабфак може да
сътвори…

П.П. Може да звучи
грубо, но парвенющината
и лакомията във властта
са въпрос на манталитет.
На възпитание. На морал.
На самозабравяне.

На прочита за онази
Стълба, от чийто връх
заслепените от слава
губят реална преценка за
това какво може и какво
не, когато си на висок
обществен пост. И изка-
чат ли я, забравят откъде
са тръгнали!"
Експерт
по сигурността:
Без оставка на Цвета-
нов ГЕРБ със сигурност
губи изборите

Този път нещата няма да
утихнат, Цветан Цветанов ще
трябва да подаде оставка,
след като се върне от САЩ.
Това обяви експертът по си-
гурност и антитерор и бивш
депутат от БСП Славчо Вел-
ков в интервю по БТВ.

Според него в атаката
срещу Цветанов става
въпрос за приятелски
огън. "С такава информа-
ция кой би могъл да
разполага. Аз мисля, че
тази информация е доста-
вена на съответната
медия. Знаете, че източ-
ниците не се разкриват.
Тя е доставена от не по-
малко високопоставен
човек от г-н Цветанов и
за доставянето на тази
информация има санкция
на още по-високопоста-
вен, над г-н Цветанов",
уточни експертът.

Ако Цветан Цветанов
не подаде оставка, рис-
кът ГЕРБ да загуби избо-
рите е голям, коментира
още Велков.ççççç

Цецка ЦачеваВаня Колева
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"Настояваме не само за
оставката на Цветан Цвета-
нов, но и за неговото
напускане на българската
политика, защото  пробле-
мът с апартаментите на
властта не е само в това,
че са закупени на цени
няколко пъти по-ниски от
пазарните", заяви говорите-
лката на ПГ на "БСП за
България" и водач на
листата на левицата за
евроизборите Елена Йонче-
ва на пресконференция в
централата на БСП. Тя
припомни, че преди някол-
ко дни Българската стопан-
ска камара излезе с ин-
формация, че 42% от
приетите закони минават
през "задния вход", т. е. те
обслужват частни интереси,
частни фирми. Тя посочи,
че  през януари 2017 г.
ГЕРБ  са вкарали лобистки
промени в ЗУТ, които дават
възможност на една фирма
вместо 8-етажен блок да
построи 35-етажен. "Поп-
равката "Артекс" на ЗУТ е
внесена от депутати от
ГЕРБ. Тя е гласувана от
всички депутати от управ-
ляващата партия. Тези,
които са я внесли,  са
знаели за какво е. Става
дума за лобистки закон,
който е внесен за конкрет-
на фирма", каза още народ-
ниа представителка.

Елена Йончева изтъкна,
че въпреки скандалните
разкрития за апартаменти-
те на властта, от комента-
рите на премиера Борисов
е останала с впечатление,
че той е загрижен откъде
идват тези атаки, а не за
корупцията, в която е
затънала ГЕРБ. Тя добави,
че Борисов трябва да
коментира последния
доклад на ЕК от февруари
тази година, в който се
казва, че две трети от
сигналите за корупция на
видни български политици
не се разследват. Йончева
уточни, че в него се казва:
"Две трети от докладите за
съмнителни сделки, изпра-
тени от финансовите
институции към звеното за
финансово разузнаване,
касаещи български видни
политически личности, не
се разследват от съответ-
ните органи". Йончева
припомни и доклада на
Държавния департамент на
САЩ от март тази година,
в който се говори за
корупция и неефективна
система. Тя припомни още,

Събития
” 1655 г. - Холандският
астроном Кристиян Хюйгенс
открива Титан, най-големия
естествен спътник на
Сатурн.
” 1680 г. - Пожар изпепе-
лява Търново. От целия град
остава само една къща.
” 1821 г. - В Пелопонес
започва гръцкото въстание
за освобождаване от
Османската империя.
” 1957 г. - С подписването
на Римския договор от
Западна Германия, Фран-
ция, Италия, Белгия,
Нидерландия и Люксембург
е създадена Европейската
икономическа
” 1971 г. - Открит е
нефтохимическият комбинат
край Плевен.

Родени
” 1859 г. - Анастас Бенде-
рев, български офицер,
генерал от руската армия
” 1881 г. - Бела Барток,
унгарски композитор и
пианист
” 1885 г. - Стефан Маке-
донски, български оперен
певец
” 1889 г. - Константин
Щъркелов, български
художник
” 1890 г. - Чудомир,
български писател хуморист
” 1921 г. - Начо Папазов,
български антифашист,
министър, председател на
Общонародния комитет за
българо-съветска дружба и
на Централната контрол-
но-ревизиожнна комисия
на БКП.
” 1921 г. - Симон Синьо-
ре, френска актриса
” 1934 г. - Христо Фотев,
български поет
” 1942 г. - Арета Франк-
лин, американска певица
” 1947 г. - Елтън Джон,
британски певец и компо-
зитор
” 1965 г. - Сара Джесика
Паркър, американска
актриса
” 1965 г. - Стефка Коста-
динова, българска лекоат-
летка, президент на Българ-
ски олимпийски комитет

Починали
” 1918 г. - Клод Дебюси,
френски композитор
” 1966 г. - Венелин Ганев,
български юрист и политик
” 1980 г. - Ролан Барт,
френски литературен
критик и писател

ÁÑÏ ïîèñêà Öâåòàíîâ
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:

"Скандалът с апартаментите трябва да бъде разни-
щен докрай. Да стане ясно кой, кога и какво е купу-
вал, на какви цени е заменял. Трябва да стане ясно и
ощетена ли е държавата", каза зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски пред БНР.
Той добави, че нещата, които се случват в държавата,
вече не изненадват левицата, защото постоянно из-
никват нови скандали. "Антикорупционната комисия е
назначена лично от Цветан Цветанов, а членовете й
са негови номинации и тези, които назначават коми-
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сията, няма как да бъдат проверявани", коментира
още депутатът.

Георги Свиленски заяви, че БСП няма никакво учас-
тие в този скандал с апартаментите. "Информацията
със сигурност не идва от България. Затова заминава-
нето на Цветанов за САЩ много ми напомня на посе-
щението на Лютви Местан в турското посолство, кога-
то беше сменен", коментира социалистът. Народният
представител каза още, че никой досега не е отрекъл
фактите по случая с апартаментите. ç

че в доклада отпреди две
години пък се казва, че
служители във всички
клонове на правителството
са замесени в корупционни
практики безнаказано. "В
него пише още: "Корупци-
онните практики включват
подкупи, конфликт на
интереси, сложни схеми за
присвояване, нарушени
поръчки и търговия с
влияние. Въпреки че зако-
нът предвижда наказателно
преследване на корупция-
та, българското правителст-
во не прилага закона
ефективно". Това е присъда
към Борисов, произнесена
още преди няколко години",
категорична бе Елена
Йончева.

"Настояваме обществена-
та поръчка за изграждане
на площадки за бежански
центрове в общините
Любимец, Елхово и Малко
Търново да бъде отменена и
питаме дали се крие инфор-
мация за връщане на
мигранти от Западна Евро-
па - предимно от Германия".
Това каза говорителката на
ПГ на "БСП за България"
Елена Йончева на прескон-
ференция в централата на
БСП. Тя добави, че  в
Елхово се подготвят пло-
щадки, които да приемат
1632-ма бежанци, а това са
почти 20% от населението
на общината.  Йончева
коментира, че всичко това
се случва на фона на
обезлюдяването на Стран-
джа, и бе категорична, че
БСП  е против изграждане-
то на подобни центрове.

Кристиан Вигенин: БСП
се обявява против тази
обществена поръчка и
ще подкрепи протести-
те хората

"Не приемаме изгражда-
нето на бежански центро-
ве, без да има необходи-

мост за това", каза секре-
тарят на ПГ на "БСП за
България" Кристиан Виге-
нин. Той коментира, че
всичко това се случва в
момент, в който миграци-
онният натиск по граница-
та е нулев, а анализите не
показват нова бежанска
вълна в близко бъдеще.
Вигенин заяви, че всичко
се прави само за да се
усвоят средства, предос-
тавени от ЕК. "Прави се
тихомълком, без да бъдат
информирани гражданите
и да бъде потърсено
тяхното съгласие. Не е
информирана и местната
власт", уточни народният
представител. Той попита
има ли връзка с тази
обществена поръчка и
решението от съда на ЕС,
което позволи на германс-
ките съдилища да връщат
мигранти в страните, в
които са влезли на тери-
торията на ЕС.  Кристиан
Вигенин каза още, че
когато се изгражда подо-
бен капацитет, рано или
късно той ще влезе в
употреба. "Опасяваме се,
че това ще доведе до
връщането на мигранти, а
това противоречи на
българския национален
интерес", категоричен бе
Кристиан Вигенин.

"БСП не просто се
обявява против тази
обществена поръчка, но и
ще подкрепи протестите
на жителите на трите
общини", категоричен бе
Кристиан Вигенин. Той се
обърна към бизнеса и
призова нито една фирма
да не участва в обществе-
ната поръчка, ако прави-
телството не я отмени.
"Това е начинът да про-
дължим инициативата
срещу национално безот-
говорни решения на
правителството", каза
още народният пред-
ставител.

Катя Георгиева: Общес-
твената поръчка за
бежанските центрове
е скандална

"Ще подкрепим недовол-
ството на гражданите да не
се реализира поръчката за
бежански център в Елхово,
тя е скандална", каза Катя
Георгиева, общински съвет-
ник и председател на БСП
- Ямбол. Тя определи като
скандална обществената
поръчка за бежански
центрове на територията на
общините Елхово, Любимец
и Малко Търново. Георгиева
припомни, че през 2016 г. е
имало подобни намерения
на МВР, но жителите от
област Ямбол са реагирали
изключително гневно и
тогава управляващите са
дали заден ход.  Тя  посо-
чи, че сега нещата се
правят тихомълком. "През
миналата седмица разгова-
ряхме с много граждани. Те
са гневни, защото никой от
местната власт не е разго-
варял с тях, никой не е
обяснявал какво ще се
случва на територията на
Елхово. Отново се надига
протестна вълна. За съжа-
ление, се появяват и доста
радикални послания",
коментира още Катя Геор-
гиева. По думите й това, че
ГЕРБ все още е управлява-
ща, не означава, че държи
патента за това кое е най-
правилното решение за
България.

Общинският съветник от
БСП  Димитър Загоров
изтъкна, че хората в Елхо-
во са много притеснени.
"Проведох доста срещи с
тях през тези дни и трево-
гата им нараства с всеки
изминал ден", каза той.
Загоров определи като
нелепи обясненията от
страна на местните  управ-
ници, че са научили от
интернет за това нещо. ç
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350 кандидат-студенти пишат
по темата "За няколко лайка по-
вече" на изпита по журналисти-
ка в Софийския университет. Вче-
ра в аудитория 272 на Софийс-
кия университет започна писме-
ният изпит по журналистика, с
който стартира първата кандидат-
студентска сесия на Софийския
университет за учебната 2019/
2020 г. Проф. Ренета Божанко-
ва, заместник-ректор на Алма ма-
тер, приветства всички кандида-
ти с добре дошли в най-старото
висше училище в България на
първия изпит от кандидатстуден-
тската кампания за тази година.
Тя пожела в  пролетния и слън-
чев ден настроение, дълбока ми-
съл, равновесие на знанията и

чувствата и изрази увереност, че
кандидатите са подготвени за то-
зи изпит и ще покажат най-доб-
рото, на което са способни, за
да зарадват родителите и учите-
лите си, коментира БНТ. В бало-
образуването на бакалавърски-
те програми по "Журналистика"
и "Връзки с обществеността" вли-
зат оценките от писмения и от
устния изпит по журналистика. В
специалност "Книгоиздаване" ще
се взима само по-високата оцен-
ка от двата конкурсни изпита и
има възможност по избор за кан-
дидатстване в тази специалност
с оценките от матурите по "Бъл-
гарски език и литература", "Ис-
тория и цивилизация", "Философ-
ски цикъл" и чужд език.ç

МВнР: Няма българи на
авариралия край
Норвегия круизен кораб
Посолството на България в
Осло няма данни български
граждани да има на борда на
круизния лайнер "Вайкинг
скай", който аварира край
бреговете на Норвегия. За
това съобщиха от
пресслужбата на външно
министерство. Плавателният
съд аварира в събота с 1300
души на борда, припомни
"Нова телевизия". По-голяма
част от туристите са от САЩ и
Великобритания. 17 души са
хоспитализирани като
предпазна мярка, съобщиха
местните власти. С помощта
на влекач корабът ще бъде
насочен към пристанището
Молде, разположено на около
500 км северозападно от
Осло. Три от четирите му
двигателя бяха рестартирани
по-рано. Посолството на
България в Норвегия следи
случая. При необходимост от
съдействие български
граждани могат да се свържат
с мисията на телефон +47 22
55 40 40 и дежурен телефон в
извънработно време +47
48650093.

Слаб интерес на
учениците към
професионалните
паралелки
Сред учениците в България
има слаб интерес към
професионалните паралелки,
формиращи специалисти по
основни професии, бие
тревога Би Ти Ви. Недостигът
на ученици в тях е особено
осезаем в София. За
тревожната тенденция
алармират от Министерството
на образованието и науката.
За да се повиши интересът
към застрашените
специалности от МОН
планират повече срещи със
седмокласници и родителите
им преди кандидатстването в
гимназиите.

Застраховка
"Гражданска
отговорност" е
поскъпнала с 30% през
2018-а
През миналата година
задължителната
автозастраховка "Гражданска
отговорност" е поскъпнала
средно с 30%, изчисли пред
БНР финансистът Румен
Гълъбинов. Част от приходите
на застрахователите обаче ще
погълнат задълженията по т.
нар. зелена карта, обясни
той. "Както се казва
"Гражданската отговорност" е
дългоопашат бизнес, тоест
пет години след възникване
на събитието може да бъдат
предявени претенции. Така
сформираната печалба за
миналата година е добра
основа за предприемане на
действия през настояща 2019
г. за извършване на някои
необходими разходи, които
застрахователите, би
следвало да го направят и те
са свързани с ангажиментите
ни по линия на "зелената
карта", осигуряване на
достатъчно презстрахователно
покритие".

Труден сезон -  такива
са очакванията на родния
туризъм за лято 2019.
Хотелиери и представите-
ли на бранша по Южното
Черноморие отчитат спад
в ранните записвания на
туристи от Германия,
Русия и Англия. По-малки-
ят брой резервации от
бранша обясняват с
успокояването на обста-
новката в Турция, Мароко
и Египет. Това, което
забелязваме, е, че гер-
манците и руснаците имат
спад, и то не от тая
година, а от миналата
година, припомни по
"Нова телевизия"  Николай
Янков, директор на хотел-
ски комплекс. А според
Министерството на туриз-
ма причина за спада на
резервациите е и фалитът
на авиокомпании. Към
момента следствие на
фалита на "Ер Германия"
наблюдаваме лек спад и
от пазар Германия, но се
надявам, че записванията
в последния момент ще
бъдат добри и това ще
доведе до по-ниски спадо-
ве, прогнозира министъ-
рът на туризма Николина
Ангелкова. Хотелиерите
обясняват, че търсят нови
пазари, за да компенси-

Държавата трябва да пристъ-
пи час по-скоро към реоргани-
зация на болничния сектор, зая-
ви пред БНР политологът Първан
Симеонов от агенция "Галъп". В
последния "Индекс на болници-
те", който е съвместна разработ-
ка на агенцията и специализира-
ния сайт Clinica.bg, се налага из-
водът, че броят на операциите в
страната расте въпреки намаля-
ването на населението, посочи

рат отлива. Категорични
са обаче, че цените няма
да променят. За да задър-
жат нивата на посещае-
мост, от бранша ще опи-
тат да подобрят качество-
то на обслужването. И тук
обаче удрят на камък
заради липсата на квали-

Ïúðâàí Ñèìåîíîâ: Ñïåøíî òðÿáâà äà ñå
ðåîðãàíèçèðà áîëíè÷íèÿò ñåêòîð

"Çà íÿêîëêî ëàéêà ïîâå÷å" å òåìàòà, ïî êîÿòî ïèøàò áúäåùèòå æóðíàëèñòè

Îò÷åòåí å ñïàä â ðàííèòå çàïèñâàíèÿ íà òóðèñòè îò Ãåðìàíèÿ, Ðóñèÿ è Àíãëèÿ

Òóðèñòè÷åñêèÿò áðàíø
î÷àêâà òðóäåí ëåòåí ñåçîí

Симеонов.
Имаме данни за неврохирур-

гия, ортопедия и кардиология. И
тук има две много сериозни бе-
лежки.

Колкото и да намалява насе-
лението, толкова този ръст на
броя на операциите расте - с
1176 повече в неврохирургия, от
75 180 на 76 559 в ортопедия,
от 6 хиляди през 2017 в карди-
охирургията на 6276, уточни той.

Този ръст не говори само за уве-
личена заболеваемост на насе-
лението, той може да говори и
за проблеми в системата.

Понякога е свидетелство и за
подценяване на други етапи от
грижата за качеството на живот,
например за подценяване на пре-
венцията, за подценяване на об-
ществената, политическата гри-
жа за общото качество на живот
въобще, обясни Симеонов.ç

Íàêðàòêî

:

фицирани кадри. Собстве-
ниците са виновни за
кризата с екипа си, тъй
като  държаха хората на
ниски заплати години
наред и просто хората
избягаха от страната,
обясни Борис Минчев,
управител на хотел.

Затова и това лято ще им
се наложи да внасят
кадри, най-вече от Украй-
на и Молдова. Настояват
обаче за облекчения - и
документални, и финансо-
ви - при наемането на
работници за повече от
3 месеца.ç
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Годишният обем на
незаконната сеч в Бълга-
рия достига 2.4-2.7 млн.
плътни куб. метра, което
е между една четвърт и
една трета от общия
добив на дърва в страна-
та. Това показва "Анализ
на незаконния дърводо-
бив в България за перио-
да 2006 - 2013 г." на
неправителствената

организация WWF, посве-
тен на Световния ден на
горите. Според изчисле-
нията на природозащит-
ниците незаконната сеч

От началото на годината до-
сега търговия със зърнени и
маслодайни култури е обезпо-
коително слаба, като единстве-
но при царевицата износители-
те отчитат ръст. Това сочат пос-
ледните данни на Министерст-
вото на земеделието за експор-
та на зърно, като обобщението
е, че за трите месеца от 2019
г. има спад в износа при пше-
ницата, ечемика и рапицата, ко-
ито основно минават през прис-
танище Варна.

Най-сериозно е изоставане-
то при експорта на ечемик, къ-
дето от 2 юли 2018 г. до нача-
лото на март 2019 г. са изтъргу-
вани едва 25 682 т, докато ми-
налата година по това време са
били над 95 хиляди. Спадът е с
цели 73,1%. При пшеницата ек-
спортът изостава с 18,1%. От на-
чалото на стопанската година
през 2018 г. към началото на
март са изнесени 1 278 194 то-
на при 1 560 851 т през същия
период на миналата година.

Ако говорим за пролетните
култури, там ситуацията е мал-
ко по-различна. Общо за пери-
ода от началото на септември
2018 г. до 17 март 2019 г., ек-
спортът на царевица през прис-
танище Варна е с 15,8% пове-
че на годишна база, а този на
слънчоглед - с 54,4% по-мал-
ко. За този период експортът
на царевица е 365 101 т при
315 240 през миналата година.

Търсенето на маслодайно се-
ме остава ниско, затова и тази
година са експортирани едва 108
118 т, което е наполовина от
миналогодишните количества,
реализирани зад граница.

По предварителни данни на
НСИ (обхващащи цялата търго-
вия със зърнени култури по мор-
ски, речен и сухоземен път)
през периода юли - декември
2018 г. извън страната са реа-
лизирани 2768,2 хил. тона пше-
ница, 145,7 хил. тона ечемик и
325,5 хил. тона рапица.

Сравнявайки със същия пе-
риод на миналия сезон, изне-
сените количества намаляват
при пшеницата с 16,3%, при
ечемика - с 43,7%, и при рапи-
цата - с 21,5%. ç

Íåçàêîííàòà ñå÷
â Áúëãàðèÿ
äîñòèãà åäíà
òðåòà îò îáùèÿ
äîáèâ íà äúðâà,
îáÿâè WWF

Òúðãîâèÿòà ñúñ çúðíåíè
è ìàñëîäàéíè êóëòóðè å
îáåçïîêîèòåëíî ñëàáà,
åäèíñòâåíî ïðè èçíîñà
íà öàðåâèöà èìà ðúñò

150 ìëí. ëåâà ãóáè äúðæàâàòà ãîäèøíî

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

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

Община Средец, гр. Средец, област Бургас, на основание Заповед №391, 396, 397,
398 от 21.03.2019 г. на Кмета на община Средец, обявява търгове с тайно наддаване

за продажба на следните имоти ЧОС:
- урегулиран поземлен имот XІ в квартал 37 с площ от 880 кв. м., ведно с построена в

него масивна едноетажна сграда със ЗП от 325 кв. м., по плана на с. Суходол, при граници
на имота: от две страни улица, УПИ І-200 и УПИ ІІІ-197, при начална тръжна цена 12 830,00
лева /без ДДС/ и депозит за участие 1 283,00 лева;

- имот с идентификатор 70322.206.7, с площ 746787 кв. м., нтп - нива, в м. "Блока"
с. Суходол, с начална тръжна цена 447 900,00 лева и депозит за участие 44 790,00 лева;

- имот с идентификатор 10166.1.74, с площ 899 кв. м., нтп - нива, седма категория, м. Край
село, в с. Варовник, с начална тръжна цена 160,00 лева и депозит за участие 16,00 лева;

- имот с идентификатор 10166.1.76, с площ 1224 кв. м., нтп - нива, седма категория,
м. Край село, в с. Варовник, с начална тръжна цена 220,00 лева и депозит за участие 22,00
лева;

- имот с идентификатор 10166.1.81, с площ 3662 кв. м., нтп - нива, седма категория,
м. Край село, в с. Варовник, с начална тръжна цена 660,00 лева и депозит за участие 66,00
лева;

- имот с идентификатор 10166.1.84, с площ 1449 кв. м., нтп - нива, седма категория,
м. Край село, в с. Варовник, с начална тръжна цена 270,00 лева и депозит за участие 27,00
лева;

- имот с идентификатор 10166.1.85, с площ 39 кв. м., нтп - нива, седма категория,
м. Край село, в с. Варовник, с начална тръжна цена 10,00 лева и депозит за участие 1,00 лева;

- поземлен имот №55.726 по плана на новообразуваните имоти на местност "Лозята" в
землището на гр. Средец с площ 3083 кв. м., с начин на трайно ползване - нива, четвърта
категория, при съседи: 55.727, 55.4, 55.79, 55.6, 55.25, с начална тръжна цена 2040,00
лева и депозит за участие в размер на 204,00 лева.

Търговете ще се проведат на 05.04.2019 г. от 10,00 ч. в зала №202, ет. 2 в сградата на
община Средец.

Цената на тръжната документация е в размер на 36,00 лв. с ДДС за всеки имот, внесена
до 16:00 ч. на 04.04.2019 г. Документи за участие в търговете се входират в деловодството
на община Средец до 16:00 ч. на 04.04.2019 г.

Определените депозити за участие се внасят в касата на Общината или по банкова сметка
на община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до 16,00 ч. на
04.04.2019 г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се проведат на
12.04.2019 г. от 10,00 часа при същите условия.

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

Борбата срещу градуш-
ките ще се финансира са-
мо от държавния бюджет и
от земеделските стопани.
Застрахователите се измък-
наха от ангажимента да
участват в съфинансиране-
то чрез напрежението, ко-
ето са създали, включител-
но и в медиите, съобщи по
време на парламентарния
контрол земеделският ми-
нистър Румен Порожанов,
коментирайки новия вари-
ант на проект на Закон за
превенция от неблагоприят-
ни климатични събития.

В предишния вариант на
законопроекта, който ос-
новно е свързан с борбата

П О К А Н А

УС на ЗПК "Прогрес", с. Жребино, област Ямбол свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО
СЪБРАНИЕ  на кооператорите на основание чл. 16, ал. 1 и 3 от Закона на кооперациите

на 09.04.2019 г. от 9.00 часа  в клуба на селото при следния дневен ред:

1. Утвърждаване решението на УС за освобождаването на починали член-кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2018 г.
3. Приемане годишния Финансов отчет за 2018 г. Вземане на решение за покриване на

загуби.
4. Приемане отчет за работата на Контролния съвет през 2018 г. и вземане решение за

освобождаване от отговорност на Председателя на кооперацията, УС и КС.
5. Вземане на решение за упълномощаване на ръководството - Председател, УС за сключ-

ване на договори с физически и юридически лица, финансови и държавни институции с цел
осигуряване на кооперацията с финансови ресурси и наемане и пренаемане на земеделски
земи.

6. Вземане на решение за упълномощаване на ръководството - Председател, УС за сключ-
ване на договори с физически и юридически лица за извършване на покупки и продажби на
дълготрайни материални активи - земи, сгради и машини.

Поканват се всички член-кооператори или упълномощените с нотариално заверено пълно-
мощно техни представители да присъстват. При липса на кворум, събранието ще се проведе
един час по-късно, на същото място, независимо от броя на присъстващите.

От Управителния съвет

формира сенчест бизнес
за близо 150 млн. лв.
годишно.

В изследвания 7-
годишен период WWF

отчита напредък на Бълга-
рия в борбата с незакон-
ния дърводобив спрямо
данните, които предоста-
ви в доклада си през
2005 г. Тогава неговият
обем за година е бил
около 3.7 млн. куб. метра
лежаща дървесина при
официален добив 5.8 млн.
куб. м. През 2012 г. го-
дишният обем на неза-
конната сеч достига 2.4
млн. куб. метра при
официален добив 6.9 млн.
куб. м. "WWF България"
призова всеки, който
стане свидетел на неза-
конна сеч, да подаде
сигнал за нарушението на
телефон 112. ç

Àôðèêàíñêàòà ÷óìà „ñâåòíà“ â ïðîáèòå íà îùå 3 äèâè ïðàñåòà

Ïî 75 ñò. íà äåêàð ùå ïëàùàò ôåðìåðèòå çà áîðáàòà
ñ ãðàäóøêè, çàñòðàõîâàòåëèòå ñå èçìúêíàõà

срещу градушки, земедел-
ците трябваше да плащат
годишно 0,50 лева за декар
от земите, които обработ-
ват. С отпадане на участи-
ето на застрахователите
таксата е увеличена на 0,75
лв. на декар, посочи минис-
търът. Порожанов допълни,
че аграрните организации
приемат размера на сума-
та. Освен това е направе-
но социологическо проучва-
не, според което 74% от ан-
кетираните също изразяват
съгласие с въпросните 0,75
лв./дка.

Румен Порожанов изра-
зи недоволство от неучас-
тието на застрахователни-

те дружества във финанси-
рането на бъдещото дър-
жавно предприятие, което
ще обслужва противогра-
довата защита. То ще за-
работи от тази година след
приемането на закона и ще
замести досегашната Из-
пълнителна агенция за бор-
ба с градушките. Министъ-
рът посочи, че дейността
на държавното предприя-
тие ще е в полза и на ур-
банизираните територии, и
съответно застрахователи-
те ще изплащат по-малко
щети за ударени от градуш-
ки автомобили и сгради.
Законопроектът ще бъде
внесен скоро за обсъжда-

не първо в земеделската
комисия, а после и в пле-
нарна зала.

Румен Порожанов отго-
вори и на въпрос за защи-
та на земеделските земи в
област Стара Загора. Той
поясни, че са изградени 63
нови ракетни площадки, от
които 25 в областта. Ще има
и нов полигон в село Тъжа.
Тази година над 95% от зе-
меделските площи в област
Стара Загора ще бъдат за-
щитени. Извън чадъра ще
останат най-северните пла-
нински части. ç

Болестта африканска чума
"светна" в Националната рефе-
рентна лаборатория при изслед-
ване на проби, взети от 3 диви
прасета в област Добрич и об-
ласт Силистра. С тях диагнозата
вече е потвърдена при 27 диви
екземпляра и при домашните
прасета отглеждани в с. Тутра-
канци, област Варна. До момен-
та чумата е установена в трите
области, обявени за рискови, съ-
общиха от БАБХ.

Продължава извършването на
клинични прегледи и лаборато-
рен контрол на заболяването в
засегнатите и високорискови об-
ласти Силистра, Добрич и Варна
от първия случай на африканска
чума по свинете (АЧС) през 2018
г. до този момент. Агенцията по

БАБХ напомня, че прасетата
в стопанства "заден двор" тряб-
ва да се отглеждат затворени, при
засилена биосигурност и да ня-
мат контакт с диви прасета. Нес-
пазването на правилата за био-

храните е създала инфектирана
и буферна зони. Не спират дей-
ностите по претърсване в инфек-
тираните зони за откриване на
болни животни или трупове на
диви свине.

сигурност при ловуване, както и
ниската биосигурност при отглеж-
дане на свине в домашни усло-
вия са ключови за пренасяне на
заразата от дивите към домаш-
ните свине. ç

îò áðàêîíèåðñêèòå áðàäâè
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Íà ÷åòâúðòî ìÿñòî â ÅÑ ñìå ïî äÿë
íà ìàëêèòå ôåðìè
Áúëãàðèÿ å è åäíà îò äâåòå ñòðàíè â Ñúþçà (äðóãàòà
å Ñëîâàêèÿ) ñ íàé-ñèëåí ñïàä íà áðîÿ íà ñòîïàíñòâàòà
çà ïåðèîä îò 10 ãîäèíè - ñ íàä 60%

Повече от две трети от
фермите в рамките на Ев-
ропейския съюз (ЕС) про-
извеждат годишна продук-
ция на стойност до 8 хил.
евро, показват данни на ев-
ропейската статистическа
служба Евростат. Статисти-
ката е включена в годиш-
ния доклад за земеделския
сектор в ЕС, публикуван на
сайта на Евростат. От об-
що 10,5 млн. ферми в ЕС 4
млн. са с годишна продук-
ция на стойност до 2 хил.
евро. Това са малки, семей-
ни ферми, които произвеж-
дат основно храна за сво-
ите собственици и семейс-
твата им. Тези ферми са от-
говорни за само 1% от об-
щата земеделска продукция
в блока.

По всичко изглежда, че
поредната реформа в Обща-
та селскостопанска полити-
ка ще претърпи едно голямо
отлагане, в резултат на кое-
то ще има поне двугодишен
преходен период, в който ще
се прилага досегашната сис-
тема на подпомагане. И
вместо от началото на 2021
г. новото законодателство би
могло да влезе в сила от 2023
г., като дотогава държавите
членки ще ползват една сед-
ма от бюджетите, на които
разчитат в досегашния пери-
од. Това означава, че пра-
вителствата допълнително
ще трябва да съфинансират
сектора, ако искат той да се
развива без сътресения и та-
ка на практика по естествен
начин държавите членки са-
мостоятелно ще започнат да
покриват дефицита, който ще
зейне в бюджета на Евро-
пейския съюз след излиза-
нето на Великобритания
(БРЕКЗИТ), съобщиха екс-
перти за Синор.БГ.

С излизането на Обеди-
неното кралство бюджетът
на ЕС ще олекне с близо 1
милиард евро. Въпреки очак-
ванията за сериозно оряз-
ване на средствата за под-
помагане на земеделието, то-
ва явно няма да се случи
рязко, каквито бяха предва-
рителните прогнози. Неот-
давна министърът на земе-
делието Румен Порожанов
обяви, че дори съфинанси-
рането от страна на 27-те
държави членки да бъде на-
малено и вместо годишните
вноски на всяка държава да
се повишат с около 15 про-
цента, това увеличение мо-

Още 3 млн. ферми в ЕС
генерират годишна про-
дукция от 2 хил. до 8 хил.
евро.

На другия полюс са 304
хил. ферми в ЕС, които про-
извеждат годишно продук-
ция на стойност над 250 хил.
евро. Те са под 3% от об-
щия брой на фермите в ЕС,
но произвеждат почти 56%
от общата селскостопанска
продукция в блока. Тези
ферми се характеризират
като големи земеделски
предприятия, като две от
всеки пет са регистрирани
като холдинги, т. е. не са
семеен бизнес. Повече от
половината ферми в ЕС от-
глеждат зърнени култури,
плодове, зеленчуци, лозя,
овощни насаждения и т. н.

Една четвърт са специали-
зирани в животновъдство-
то, а една пета са със сме-
сен характер.

Къде е България?
България не прави изк-

лючение от общото прави-
ло по отношение на мал-
ките ферми и продукцията
от тях. Почти 83% от сто-
панствата в страната ни са
малки, като се обработват
до 5 ха площи. Това ни на-
режда на четвърто място
в ЕС по дял на малките
ферми. Лидер е Румъния с
почти 92%, следвана от
Малта и Кипър.

Повече от половината
земеделска продукция на
България идва от растени-
евъдството, като по-голяма-
та част са зърнени култу-

ри. Над 30% от стопанства-
та обаче са смесени. В та-
зи група с подобен дял по-
падат още Португалия, Ру-
мъния, Литва и Хърватия.

България е и една от две-
те страни в ЕС (другата е
Словакия) с най-силен спад
на броя на фермите за пе-
риод от 10 години - с над
60%. Тенденцията за спад е
валидна в целия ЕС, като
Евростат предупреждава,
че на места се дължи по-
скоро на окрупняване на
земя, отколкото на отказ от
земеделския бизнес.

България е на второ мяс-

то в ЕС по заетост в земе-
делието, макар и тенденци-
ята да е на спад. Почти 18%
са заетите в агросектора
през 2016 г. Преди нас е са-
мо Румъния с приблизител-
но 25%. Средното за ЕС е
4%. Най-ниска е заетостта
в земеделието в Люксем-
бург - 1%.

В сравнение с останали-
те ни съседи от ЕС на Бал-
каните - Румъния, Гърция,
Хърватия и Словения, в Бъл-
гария е и най-евтина арен-
да на хектар земя (средно
1166 евро в Югозападния
регион), отчита Евростат.

Â íàé-äîáðèÿ ñëó÷àé ñòàðòúò íà íîâàòà
ÎÑÏ ñå îòëàãà çà 2023 ãîäèíà
Òîâà îçíà÷àâà, ÷å ïðàâèòåëñòâàòà äîïúëíèòåëíî ùå òðÿáâà äà
ñúôèíàíñèðàò ñåêòîðà, àêî èñêàò òîé äà ñå ðàçâèâà áåç ñúòðåñåíèÿ

же да се свие с около 4-5 на
сто. Което означава, че бю-
джетът на страната ще се на-
мали с около 10 на сто.

Да припомним, че спадът
в дела на разходите за сел-
ско стопанство от общия бю-
джет на Европейския съюз
постоянно намалява и тази
тенденция е силно изразена
през последните години. Ако
през 80-те години на мина-
лия век делът на ОСП в об-
щия бюджет е бил 66 про-
цента, то за периода 2014-
2020 г. пада на 37,8 %.

В сега действащия пери-
од  между 2014 и 2020 г. бю-

джетът за ОСП е в размер
на 408,313 млрд. евро. От тях
по първи стълб за пазарни
механизми и директни пла-
щания средствата възлизат
на 308,726 млрд. евро, със-
тавляващи 75,6 % от целия
бюджет. По втория стълб за
селските райони държавите
членки си разпределят 99,587
млрд. евро.

А европейското подпома-
гане за България през сегаш-
ния седемгодишен период
надхвърля 15 милиарда ле-
ва (15 065 701 399 лв.), като
от тях  за директни плаща-

ния са договорени 10,4 млрд.
лв., за ПРСР - над 4,6 млрд.
лв. и за пазарна подкрепа -
над 541,6 млн. лв.

Това, което държавите-
членки договориха досега
по бъдещото законодателс-
тво, сочи, че по линия на
директните плащания нама-
лението на бюджета за стра-
ната ни ще бъде минимално
- между нула и един про-
цент. По-сериозно ще бъде
орязването на средствата
за селските райони, като ди-
лемата тук е дали селата ще
могат да ползват подпома-
гане и от фондовете за ре-

гионално развитие, каквито
са исканията на България,
или ще разчитат основно на
парите от земеделските
фондове.

В дебатите за бъдещата
ОСП, проведени досега, се
очертаха сериозни противо-
речия в исканията между
старите и новоприсъедини-
лите се държави членки по
отношение на новите поли-
тики в земеделието. Най-
изострени бяха дискусиите
по така наречената конвер-
генция (или изравняване на
помощта), която показа ог-

ромната пропаст по отноше-
ние на разпределението на
финансовата помощ. Най-
остро срещу тези диспро-
порции се противопостави-
ха редица държави от Цент-
рална и Източна Европа,
особено прибалтийските
държави (Литва, Латвия и
Естония), за които разлики-
те в подпомагането води до
сериозен натиск върху кон-
курентоспособността. "Фер-
мерите в нашите държави
бягат на Запад, защото зап-
латите там са по-високи и
обезлюдяването се превръ-
ща в сериозен социален
проблем за Литва", посочи
на конференция в София
представителка на земедел-
ската камара на прибалтий-
ската държава.

Темата с таваните на ди-
ректните плащания също
противопоставя стари на но-
ви държави членки. Докато
една Германия например на-
пълно подкрепя поставяне-
то на тавани, то почти всич-
ки държави от Централна и
Източна Европа настояват
държавите членки сами да
определят дали и какъв раз-
мер на таваните да бъдат
поставяни. Последните 30 го-
дини от развитието на бъл-
гарското земеделие напълно
заличи от действителността
малкия и среден бизнес, за-
това е късно тепърва да се
въвеждат правила в обрат-
ната посока, които само ще
влошат положението, смятат
фермерите.

"Без интензивно произ-
водство, особено в Южна
България, където заради кли-
матичните промени земеде-

лието става изключително
скъпо, страната ни не би мог-
ла да бъде конкурентоспо-
собна", посочи и Ангел Вуко-
динов, зърнопроизводител от
Пазарджишко.

Немалко от крупните
арендатори са решени да на-
малят рязко обработваните
от тях площи, отказвайки се
от наетата земя, което не-
минуемо ще доведе до от-
казване от земеделие. Така
картината с пустеещите ни-
ви, която се наблюдаваше
преди 2000 година, отново ще
лъсне, а илюзията за очак-
ваното заселване на обез-
людяващите села напълно
ще се изпари.

Самото решение за тава-
ните и техния размер ще за-
легне в многогодишната фи-
нансова рамка за следващия
програмен период, която се
очаква да бъде подготвена
и обявена от новата Евро-
комисия до края на 2019 г.,
посочи земеделският минис-
тър Румен Порожанов.

Дали и как България ще
дофинансира земеделието, е
въпрос на бъдещи полити-
чески решения. Искането на
браншовите организации е
това да стане с активното
им участие - практика, която
до този момент изобщо не
се прилагаше.
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На 8 юни 2018 г. като
председател на парламен-
тарната вътрешна комисия,
Цветан Цветанов изпраща
писмо до Йорданка Фандъ-
кова, в което иска от нея
да направи проверка на не-
бостъргача, който "Артекс
Инженеринг" строи на ули-
ца "Златен рог", след което
да му докладва резултати-
те. На 12 юни той прави
сделката с Мирянови. Про-
верката е поискана в сиг-
нал на Инициативен коми-
тет "Лозенец", който от го-
дини се бори срещу висо-
ката 120 метра сграда, ник-
неща в квартала. За това,
че казусът е сериозен и има
активни задкулисни дейст-
вия около този проект, го-
вори многозначително глав-
ният архитект на София
Здравко Здравков във ви-
део, датирано от 2 май 2018
г., "СМС-те, които съм полу-

Ñàéòúò "Áèâîëú": Öâåòàíîâ èçíóäâàë "Àðòåêñ"
äíè ïðåäè äà êóïè åâòèíî îò òÿõ?

Проучване на "Биволъ"
показа, че в един и същи
ден - 12.06.2018 г., този апар-
тамент е прехвърлен от соб-
ствениците Мирянови на
тяхната си фирма "Артекс
Инженеринг 2000-5" за 560
000 лв. След това фирмата
прави заменката с Цвета-
нов. Заменените от Цвета-
нов имоти веднага (в същия
ден) са продадени бившия
IT специалист на ГЕРБ Си-
меон Велков, който сега е
трудоустроен в РВД. Той
плаща за двата апартамен-
та на ул. "Елемаг" 470 000
лв.

Има няколко обяснения
за тези странни имотни
врътки с поне един ясен бе-
нефициент - Цветан Цвета-
нов. Едното от тях е езоте-
рично. Според собственич-
ката на "Артекс" Весела Ми-
рянова Цветанов получил
преференциална цена, за-

дъкова да проверява Миря-
нови, те спешно са потър-
сили извънинституционално
решение на техните пробле-
ми и са го намерили в тази
сделка.

Изнудване, фаворитизъм,
или и двете, но в такава
сделка няма как да няма
скрита цена, обобщава "Ка-
питал" в статия, която при-
помня за сложните взаимо-
отношения между "Артекс" и
местната власт в София, ко-
ято е на ГЕРБ.

За "Артекс" законите
важат и с обратно
действие

За "Инициативен комитет
Лозенец" обяснението е, че
над Мирянови има власто-
ви чадър. Още от края на
2017 година сдружението
алармира, че "Артекс Инжи-
неринг" строи небостъргач

ко Борисов. Проектът е
одобрен в последния мо-
мент, непосредствено пре-
ди влизането в сила на ОУП
на София, който огранича-
ва строежите в тази част
на София до 28 метра.

Строителите обаче не
бързат да започнат мащаб-
ния строеж на 34-етажната
сграда. Първото разреше-
ние изтича 2012 г. и е под-
новено до 2017.  Ноември
2017 година изтича и под-
новеното разрешение, кое-
то няма как да бъде подно-
вено за втори път по дейс-
тващия ЗУТ. А небостърга-
чът не е готов.

На помощ се притичва
самия парламент, който
прави промени в закона. С
тях срокът за завършване
на подобни проекти се удъл-
жава на 10 години от "за-
почване на строителството
на елементи на техническа-
та инфраструктура". "Сво-
бодна Европа" разяснява,
че без тези поправки стро-
ежът на сградата "Златен
век" е можело и да не се
случи. Цветан Цветанов е
гласувал "за", както и пар-
ламентарната група на
ГЕРБ.

Но дори и след поправ-
ките в закона строежът ос-
тава проблемен, защото те
нямат обратно действие.
Главният архитект на София
и ДНСК обаче намират вра-
тичка, като се позовават
върху неформална корес-
понденция със зам.-минис-
търа на МРРБ Валентин Йо-
вев. Той мотивира станови-
щето си на база изменени-
ята, направени в ЗУТ, като
заема учудващата правна
позиция, че те важат и на-
зад във времето. По-късно
министър Петя Аврамова
заявява, че тази кореспон-
денция няма правна стой-
ност и задължителен харак-
тер. Но пък е произвела
ефект и сградата се дост-
роява с усилени темпове.

Жалби до арменския
поп и огромен финан-
сов интерес
"Инициативен комитет Ло-
зенец" е подал няколко
жалби и сигнали и до про-
куратурата. Сред тях е и
жалбата до Комисията по
вътрешни работи на Пар-
ламента, която се оглавя-
ва от Цветанов, и която
след неговото писмо до
Фандъкова заглъхва без
следа.

Последният сигнал на
сдружението е срещу зам.
министър Йовев, за преви-
шаване на служебни му
правомощия. По него Со-
фийската градска и Софий-
ската районна прокурату-
ра не могат да решат коя
е компетентна. Граждани-
те на Лозенец не са опти-
мисти, защото проверката
по предходния сигнал на
инициативния комитет е
прекратена. Сега от сдру-
жението искат съдебен кон-
трол на административния
акт, уреждащ строителство-
то на сградата.

Докато се множат жал-
бите и върви публичен де-
бат по темата, архитект
Здравков дори намеква, че
е получавал заплахи от
собствениците на "Артекс
Инженеринг" в устен и пис-
мен вид.

Какви именно СМС-и е
получавал арх. Здравков,
имало ли е заплахи и дали
са взети управленски ре-
шения вследствие на нерег-
ламентиран натиск, би
следвало да провери и про-
куратурата. Очевидно е, че
казусът с небостъргача на
"Артекст" влиза в уравне-
нието, а преписката, ини-
циирана от Цветанов, зас-
лужава особено внимание,
защото няколко дни по-къс-
но проверяващият и про-
веряваните влизат в слож-
ни имотни взаимоотноше-
ния.

щото много харесал архи-
тектурата и най-вече оценил
"енергийната защита" на
сградата "Летера", в която
бил вграден псалм 91.

Има обаче и друго обяс-
нение и то е, че след като
Цветанов е натиснал Фан-

на улица "Златен рог" № 10
с изтекло строително раз-
решение.

Тук е мястото да припом-
ним, че проблемната сгра-
да получава разрешението
си за строеж по времето,
когато кмет на София е Бой-

Адвокатите на "Артекс":

Сделката е законна
и стандартна
По повод зачестилите публикации в различни медии

относно придобиването от г-н Цветан Цветанов на жи-
лищен обект в кв. Изток, излагаме обективно фактите
по случая:

С Нотариален акт за замяна на недвижими имоти от
12.06.2018 г. дружеството е прехвърлило на г-н Цветан
Цветанов и съпругата му собствеността върху апарта-
мент в новопостроената жилищна сграда, находяща
се на ул. "Латинка" № 8, с площ от 239.90 кв. м, гараж
и съответните идеални части от правото на строеж. В
замяна г-н Цветан Цветанов и съпругата му са прех-
върлили на АРТЕКС собствеността върху два апарта-
мента на ул. "Елемаг" № 22, с обща площ 192.76 кв. м,
заедно с два подземни гаража и идеални части от
собствеността върху земята. За изравняване на стой-
ностите на заменяемите обекти г-н Цветанов e запла-
тил сумата от 100 000 лева.

Обектите на замяна са в един и същи квартал, на
еднакво престижни улици. Апартаментът на ул. "Ла-
тинка" е новопостроен, докато получените в замяна
два по-малки апартамента са с подобрения и добре
обзаведени, а освен това към тях е прехвърлена и
собствеността върху прилежащите идеални части от

терена. Горните ценообразуващи фактори (локация
на обектите, степен на завършеност и подобрения)
обосновават равностойността на обектите, предмет
на замяна, поради което предвиденото изравнител-
но плащане отчита единствено разликата в квадра-
турата на заменените обекти (около 40 кв.м. - по
около 1280 евро на кв. м, което с оглед предмета и
спецификата на сделката се явява доплащане на па-
зарно ниво).

Некоректно се явява твърдението, че г-н Цвета-
нов е придобил луксозния апартамент по цена 342
852 лева. Това е данъчната оценка на апартамента,
която е посочена в акта като част от задължително-
то съдържание на всеки нотариален акт. Всъщност
г-н Цветанов е придобил апартамент в замяна на
други два по-малки апартамента (завършени и добре
обзаведени) и доплащане.

Сделката е законна и стандартна, извършена в
рамките на основния предмет на дейност на дружес-
твото, реализирана в изискуемата от закона форма
и при спазване на всички законови изисквания.

След преглед и анализ на различните публикации
и изказвания по казуса АРТЕКС ще подготви и пред-
приеме съдебни действия (в това число искове за
вреди) срещу всички лица и организации, които с
клеветнически и набеждаващи твърдения уронват бе-
зупречната търговска репутация на дружеството.

Адвокатска кантора "Пенков, Марков
и партньори"

чил от семейство Миряно-
ви, мога да ви ги покажа…
убеден съм, че този разго-
вор и преговорите, които во-
дим, са изключително теж-
ки и неприятни, защото зад
всеки един квадратен метър
седи огромен финансов ин-
терес", заявява той.

Видеото е от публична
среща с граждани на "Стрел-
бище" и пълната версия мо-
же да бъде видяна на сайта
Actualno.com. Здравков уточ-
нява още, че срещите с Ми-
рянови са били при Йордан-
ка Фандъкова и на тях са
водени преговори за нама-
ляване на височината на
сградата на ул. "Златен рог".
В крайна сметка такова на-
маление има от 120 м до 98
м, колкото е съседният хо-
тел "Маринела".

Скандалът "Апартамент-
гейт" започна от разследва-
не на Антикорупционния
фонд и "Свободна Европа",
които разкриха как апарта-
мент от над 200 кв. м с час-
тен ВИП асансьор е заме-
нен от "Артекс" срещу два
апартамента на Цветанов и
доплащане 100 000 лв., или
общо 387 438,8 лв. Това пра-
ви по 630 евро на кв. м.
площ и е четирикратно по-
малко от пазарните цени в
този район.

Колаж ЗЕМЯ
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Военновъздушната опера-
ция на НАТО против Югос-
лавия с циничното название
"Милосърдният ангел" започ-
на на 24 март 1999 година в
19:45 ч. местно време.

За първи път в следвоен-
на Европа обекти на бомбени
удари стана столицата на ед-
на от независимите държави
в нея, започва коментара си
за събитията отпреди 20 го-
дини ръководителят на ко-
респондентския пункт в Белг-
рад на ТАСС Павел Бушуев:

"Помня тези дни отпреди
20 години, когато започнаха
бомбардировките. И досега не
мога да забравя чувството, ко-
ето ме обзе, когато гледах ве-
черните новини с кадри от
нощните бомбардировки над
Белград.Това беше страшното
чувство на безсилие, смесено
с ярост. Гледах, стисках зъби
и се стараех да не показвам
сълзите си. Никой и не ги за-
белязваше, защото всички
край мен също така седяха
вцепенено, забили ръце в слу-
чайни предмети и изпиващи
с погледите си екрана пред
нас.

Така започна новата епо-
ха за Русия, епоха, в която
трябваше да се направи пре-
оценка на представите ни за
"дружба" със Запада и да се
търси нашето ново място в
историята.

Бомбардирането на Югос-
лавия през 1999-а се превър-
на в глобален удар по свето-
вния порядък, формиран след На стр. 17

За първи път в следвоенна Европа обект на бомбени удари
стана столицата на една от независимите държави в нея

Втората световна война.
Именно след агресията на НА-
ТО против Югославия, без
санкция от ООН, стана пре-
делно ясно, че САЩ се стре-
мят към световна хегемония,
без да обръщат внимание на
международното право и нор-
мите на морала. След Югос-
лавия дойдоха Афганистан,
Ирак, Либия, опитът да се
свали режима в Сирия. Те пот-
върдиха това мнение.

Сърбите приемат своята
страна като "малката Русия на
Балканите". Затова и ударите
на Запада срещу Югославия,
според тях бяха репетиция за
бъдещ удар срещу Русия. Най-
подходящото място, където да
се нанесе този удар, беше Ко-
сово. Първо, това е люлката
на сръбската култура, вяра и
национално самосъзнание.
Второ, исторически нещата та-
ка са се сложили, че там са се
преплели интересите на сър-
бите и на втория най-многоб-
роен балкански народ - албан-
ците. Именно косовският мно-
говековен въпрос стана повод
да се унищожи Югославия.

През целия 20. век на те-
риторията на Косово и Мето-
хия вървеше заместване на
сръбския етнос с албанци, ма-
кар че те присъстваха там и
по-рано, без да са мнозинст-
во. Според изследователите,
най-активен приток на албан-
ци в Косово има между двете
световни войни. През Първа-
та световна война сърбите из-
губват една трета от своето на-

селение (около милион), съ-
щите загуби страната прежи-
вява и през Втората световна
война, когато сърбите прак-
тически откриват дългоочаква-
ния Втори фронт под форма-
та на мощно партизанско дви-
жение. По време на войната
албанците активно сътрудни-
чат с фашистка Италия, уни-
щожават или прогонват от ра-
йона голяма част от сръбско-
то население.

След войната първият пре-
зидент на Югославия Йосип
Брос Тито, хърват по нацио-
налност, започва политика на
отслабване на сърбите като
най-многочислен народ. И
един от методите е албанска-
та противотежест. Само в пър-
вите следвоенни години в Ко-
сово се заселват около 400 000
албанци. За да се отслаби вли-
янието на Белград над При-
щина, на Косово се предоста-
вя статут на автономен сръб-
ски район. В Косово и Мето-
хия масово нахлуват албанци
мюсюлмани. От времената на
турското робство значителна
част от албанците изповядва
исляма. Скоро като част от ес-
тествения прираст те заемат
значителен дял от население-
то на Албания и започват да
се разселват в съседните дър-
жави.

През 60-те години на
миналия век Косово и Мето-
хия са залети от вълни на на-
силия както против сърбите,
така и против християните ка-
то цяло. Изкупуване на имо-

тите и тактиката на дребния
терор принуждават сърбите да
напускат родните си места. Ско-
ро албанците представляват
80% от населението на този
район (1981), а после и 90%
(1990). Опитите на югославс-
ките власти през 90-те години
на XX в. да въведат порядък
срещат въоръжената съпроти-
ва на албанските екстремисти.
Когато полицията спира да се
справя с разгръщането на мре-
жа от етрористични организа-
ции, в Косово и Метохия нав-
лиза армията.

В този момент Западът за-
почва да говори за "спасение
на албанците от сръбското
унищожение ". Започват пре-
говори по Косовския въпрос
в Рамбуйе (Франция). От сър-
бите се иска да подпишат "ми-
рен план". Една от клаузите
му е разполагане на чужди
войски в Косово, т. е. факти-
чески военна окупация на ра-
йона. Белград отказва да го
подпише.

Единственото решение се
оказва военна операция. Тър-
си се само повод за нея. Пред-
лог за агресията, в която под
предводителството на САЩ
участват още 18 държави,
членки на НАТО, става фал-
шифициран с помощта на за-
падните специални служби
"инцидент" в косовското село
Рачак, където са открити ма-
сови жертви - разстреляни от
сръбските войски представи-
тели на мирното албанско на-
селение. По-късно се доказва,

че голяма част от загиналите
са преоблечени в цивилни дре-
хи бойци от Армията за осво-
бождение на Косово. И въп-
реки това "инцидентът в Ра-
чак" вече е обявен за гено-
цид, на който трябва незабав-
но да се реагира.

Бомбардировките

Първите удари по Югос-
лавия започват вечерта на 24
март. Те продължават до 4 ча-
са на утрото на 25 март. Глав-
ни цели на натовските бом-
бардировачи и крилати раке-
ти, които излитаха от кораби
в Средиземно море, станаха
обекти на ВВС и на ПВО, как-
то и военнопромишлени
предприятия в районите на
Белград, Прищина, Подгори-
ца, Батайница, Ужиц, Куршум-
лия, Нови Сад, Панчево, Кра-
гуевац. После на НАТО се на-
ложи методически да унищо-
жава и инфраструктурни обек-
ти - мостове, заводи, транс-
портни възли, електростан-
ции.

78 дни продължиха непре-
къснатите бомбени удари. 11
седмици продължи операция-
та на натовските ВВС. По
данни от сръбски източници
нанесени са 2300 авиоудара
по 995 обекта. В нея са участ-
вали 1150 бойни самолета. На
земята са паднали 420 000
боеприпаса с общо тегло 22
000 тона, в т. ч. 20 000 тежки
авиобомби, 1300 крилати ра-

78 äíè, 11 ñåäìèöè,
2300 àâèîóäàða.
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Ген. Уесли Кларк - палачътБил Клинтън - Световният шериф



25 - 31 март
Òåëåâèçèîííî
ïðèëîæåíèå

Заличителят
вторник, 22,00 ч.

Бяла магия
сряда, 20,30 ч.

Сахара
четвъртък, 21.00 ч.

ÁÑÒÂÊÈÍÎ ÍÎÂÀ BTV ACTION

bTV Cinema,
íåäåëÿ,
21,00 ÷.

Æèâîò
íàçàåì

Æèâîò
íàçàåì



ЗЕМЯ 25 - 31 МАРТ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 25 март

17.30 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Студио Футбол
21.45 УЕФА европейски ква-

лификации: Косово -
България пряко предава-
не от Косово

00.10 УЕФА европейски ква-
лификации обзор

00.40 Култура.БГ /п/
01.40 100% будни /п/
02.50 Анна Каренина. Съдбата

на Вронски игрален
филм /п/(14)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, 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 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от

втори опит" - сериал,
с.2, еп.55

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.72

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.56

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.97

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.39

21.00 "MasterChef" - кулинар-
но шоу, с.5

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.9

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.69, 70

01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.74

bTV Action

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Костенур-
ките Нинджа" /п./ - ани-
мация, с.3 еп.9, 10

07.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.11, 12

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.6

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.2

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.11

11.00 "Тежки престъпления" /
п./ - сериал, с.5
еп.17

12.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11, еп.19

13.00 "Подводница U-571" /п./
- екшън, военен (САЩ,
Франция, 2000), режи-
сьор Джонатан Мостоу,
в ролите: Матю Макко-
нъхи, Бил Пакстън, Хар-
ви Кайтел, Джон Бон
Джоуви, Томас Кречман
и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.7

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

17.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.20

18.00 "Тежки престъпления" -

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 48 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Куин Латифа (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 49 еп.
16.30 Любимите български

филми: "Прилив на
нежност" (1983г.)

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Клайв Оуен

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "Червен картон" - спор-
тно предаване с Кирил
Веселински

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 Любимите български
филми: "1952 - Иван и
Александра" (1989г.)

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: "Пос-

ледната любов на гос-
подин Морган" (2013г),
САЩ

00.15 Новини - късна емисия
(п)

00.30 Актуално от деня с Но-
ра Стоичкова (п)

01.00 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев (п)

03.40 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

04.40 "Червен картон" спорт-
но предаване с Кирил
Веселински (п)

05.40 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационен блок с воде-
щи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвре-
менен начин на живот
с водещи Мария Андо-
нова и Стефан А. Ще-
рев

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Какво ще се случи до-

кументален филм /4
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Омагьосаният замък тв

филм /България, 1990г./
, режисьор Павел Пав-
лов, в ролите: Румен
Иванов, Николай Бинев,
Васил Димитров и др.

13.30 Бързо, лесно, вкусно
/п/

14.00 Малки истории доку-
ментален слот

14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
14.50 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи до-

кументален филм /5
епизод/

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

17.25 Зелена светлина

сериал, с.5 еп.18
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.12

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.19

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

22.00 Бандата на екшън: "Ло-
шият лейтенант: Прис-
танище на служба - Ню
Орлиънс" - криминален,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Вернер Херцог, в
ролите: Никълъс Кейдж,
Ева Мендес, Вал Кил-
мър, Феруза Болк, Шей
Уигъм, Майкъл Шанън,
Брад Дуриф и др. [16]

00.15 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.19

01.15 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.12

02.15 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.7

03.15 "Кости" /п./ - сериал,
с.11 еп.20

04.15 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.18

bTV COMEDY

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.23, 24

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.5

09.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал, с.13 еп.3

10.00 "Обичам те, човече" - ко-
медия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор Джон
Хамбърг, в ролите: Пол
Ръд, Джейсън Сигъл, Ра-
шида Джоунс, Сара
Бърнс, Джейми Пресли,
Джон Фавро, Джей Кей
Симънс, Анди Самбърг

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство"

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

сериал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, с.3 еп.23, 24
18.00 "Супермаркет" - сериал,

с.2 еп.13, 14
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.7, 8
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.8 еп.15
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.17, 18
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.9, 10

00.00 "Обичам те, човече" /п./
02.00 "Модерно семейство"

/п./ - сериал
03.00 "Загадките на Лора" /п./

- сериал
04.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

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

08.15 "Разходка по Мисисипи"
/п./ - драма, комедия
(САЩ, 2015), режисьо-
ри Ана Боудън и Райън
Флек, в ролите: Бен
Менделсон, Ивон Ланд-
ри, Райън Рейнолдс,
Стефани Хонърей, Сие-
на Милър, Алфри Уудард
и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Фамилията" - сериал,

еп.3, 4
13.15 Телепазар
13.30 "Бриджит Джоунс: На ръ-

ба на разума" /п./ - ко-
медия, романтичен (Ве-
ликобритания, Франция,
Германия, Ирландия,
САЩ, 2004), режисьор
Бийбън Кидрън, в роли-
те: Рене Зелуегър, Хю
Грант, Колин Фърт, Си-
лиа Имри, Джонатан Ка-
вендиш, Джема Джоунс,
Джим Бродбент, Джеймс
Фокнър и др.

15.45 "Конспираторът" /п./ -
исторически, кримина-
лен, драма (САЩ, 2010),
режисьор Робърт Ред-
форд, в ролите: Робин

Райт, Джеймс Макавой,
Том Уилкинсън, Евън
Рейчъл Ууд, Кевин
Клайн, Дани Хюстън, Ко-
лъм Мийни и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Щатски шерифи" /п./

- екшън, трилър (САЩ,
1998), режисьор Стюарт
Беърд, в ролите: Уесли
Снайпс, Робърт Дауни
мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пан-
толиано, Кейт Нелигън и
др.

21.00 Премиера: "Готи" - био-
графичен, криминален,
драма (САЩ, 2015), ре-
жисьор Кевин Конъли, в
ролите: Джон Траволта,
Спенсър Лофранко, Ке-
ли Престън, Стейси
Кийч, Уилям ДеМео и др.
[14]

23.15 "Суфражетка" - истори-
чески, драма, биографи-
чен (Великобритания,
Франция, 2015), режи-
сьор Сара Гаврон, в ро-
лите: Кери Мълиган, Ан-
Мари Дъф, Хелена Бо-
нъм Картър, Бен Уишоу,
Самюъл Уест, Брендън
Глийсън, Мерил Стрийп
и др.

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

04.00 "Информаторите" /п./ -
трилър, криминален,
драма (Германия, САЩ,
2008), режисьор Грегор
Джордан, в ролите: Би-
ли Боб Торнтън, Ким
Бейсингър, Мики Рурк,
Уинона Райдър, Амбър
Хърд, Рис Ифънс, Джон
Фостър, Остин Никълс
и др. [16]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, 18 сезон
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Като две капки вода"
(нов сезон) - риалити

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

сериен филм, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, 10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6
/п/

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 3 /п/

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

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6

14.00 "В.И.П." - сериал, сезон
3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

16.00 "Всички обичат Реймънд"

- сериал, сезон 3
16.30 "Хелбой" - екшън-фан-

тастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
Еванс, Карел Роден,
Джефри Тамбор  /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Вертикална граница" -
приключенски екшън с
уч. на Крис О’Донъл,
Бил Пакстън, Робин Тъ-
ни, Скот Глен, Изабела
Скорупко, Темуера Мо-
рисън, Стюарт Уилсън и
др.

00.30 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1 /п/

03.30 "Национална лотария"
/п/

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 4, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Кри-
тична точка" - сериен
филм, сезон 5 /п/

09.30 "Пътят на Емир" - се-
риен филм /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериал/п/
12.30 "Семейни войни" - те-

левизионна игра /п/
13.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
15.00 "Откраднат живот: Кри-

тична точка" - сериен
филм, сезон 5

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

19.00 "Пътят на Емир" - сериал
20.00 "Мистична любов" (пре-

миера) - сериал
21.00 "Назови ме по име"

(премиера) - сериал
22.30 "Госпожа Фазилет и

нейните дъщери" (пре-
миера) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Магда" - сериен филм,
сезон 4, 2 епизода /п/
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05.45 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм

08.45 "Любовна хижа" - ро-
мантична комедия с уч.
на Кристина Плайт, Ау-
густ Шмьолцер, Ян Сос-
ниок, Елфи Ешке и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Сватбата на добрата
вещица" - семеен филм
с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Питър Мак-
нийл, Катерин Дишър,
Матю Найт и др.

13.50 "Смарагдовозелено" -
фантастика с уч. на Ма-
рия Ерих, Янис Нивю-
нер, Лаура Берлин, Дже-
нифър Лои, Жозефин
Пройс, Вероника Фе-
рес, Флориан Бартоло-
мей, Катарина Тхалбах,
Руфъс Бек, Сандра Бор-
гман и др. /п/

16.10 "Rougue One: История
от Междузвездни вой-
ни" - екшън с уч. на
Фелисити Джоунс, Ди-
его Луна, Форест Уита-
кър, Риз Ахмед, Бен
Менделсон, Алън Тудик,
Дони Йен, Мадс Микел-
сен и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8

21.00 "Револвер" - екшън с уч.
на Джейсън Стейтъм,
Рей Лиота, Винсънт

Пастор, Андре Бенджа-
мин, Терънс Мейнард,
Андрю Хауърд, Марк
Стронг, Франческа Анис

23.15 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8 /п/

00.15 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм /п/

RTR

06.10 Сериал: "Стръмните бре-
гове"

07.05 Игрален филм
15.15 "Безсмертнова"
16.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
17.50 Концерт
20.00 Вести
20.35 Игрален филм
00.00 "Бялото студио"
00.40 "Романтиката на роман-

са"
01.35 Игрален филм
03.05 Игрален филм
04.35 Таврида

Åâðîñïîðò

05.00 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
жени

05.30 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, мъже

06.00 Ски бягане: Световна ку-
па в Квебек, 15 км, мъ-
же

06.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

07.30 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, жени

08.00 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, мъже

08.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 10 км, жени

09.00 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

09.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

10.30 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
жени

11.00 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
мъже

11.30 Ски бягане: Световна ку-
па в Квебек, 15 км, мъ-
же

12.00 Конен спорт: "Сот Ер-
мес" в Париж, трета част

13.00 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

14.00 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, жени

14.30 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, мъже

15.00 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

15.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

16.45 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, първи етап,
директно

18.15 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

19.15 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, първи етап

20.30 Джудо: Голям шлем в
Екатеринбург

20.55 Новини
21.00 Ски полети: Световна

купа в Планица, инди-
видуално състезание

22.00 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, първи етап

23.00 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
жени

23.30 Биатлон: СКв Осло, ма-
сов старт, мъже

00.00 Джудо: Голям шлем в
Екатеринбург

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, първи етап
01.30 Ски бягане: Световна ку-

па в Квебек, 15 км, мъ-
же

02.00 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, мъже

02.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 10 км, жени

03.00 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

04.00 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, първи етап
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ТV ПРОГРАМА

20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусион-

но предаване с водеща
Добрина Чешмеджиева

22.00 Милиарди тв филм /6
епизод/(16)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 2 тв

филм /12 епизод/(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Милиарди тв филм /6

епизод/п/(16)
03.20 Малки истории /п/
04.20 Брат за брата 2 тв

филм /12 епизод/п/
(14)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, еп.7

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
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от

втори опит" - сериал,
с.2, еп.56

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5, еп.1

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.57

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни
улици" - сериал, с.12,
еп.98

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - се-

риал, еп.40
21.00 "MasterChef" - кулинар-

но шоу, с.5
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5, еп.10
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.71, 22
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.75

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.3

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Костенур-
ките Нинджа" /п./ -
анимация, с.3 еп.11,
12

07.00 "Костенурките Нинджа"
- анимация, с.3 еп.13,
14

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.7

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.3

10.00 "Супергърл" /п./ - се-
риал, с.2 еп.12

11.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5 еп.18

12.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11, еп.20

13.00 "Любовен капан" - три-
лър (тв филм, САЩ,
2013), режисьор Ми-
шел Моуър, в ролите:
Сара Ланкастър, Дрю
Уотърс, Наталия Сиг-
люти, Елийс Лестър

15.00 "Монк" - сериал, с.3,
еп.8

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.3 еп.4

17.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.21

18.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.19

19.00 Часът на супергероите:
"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.13

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.20

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 49 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Клайв Оуен (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 50 еп.
16.30 Любимите български

филми: "1952 - Иван
и Александра" (1989г.)

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Винс Вон

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 Любимите български
филми: "А сега накъде?"
(1988 г)

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: "Че-

рен въглен, тънък лед"
(2014г.), Китай/Хонконг

00.10 Новини - късна емисия
(п)

00.25 Актуално от деня с Но-
ра Стоичкова (п)

00.55 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев
(п)

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

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

05.40 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационен блок с воде-
щи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Какво ще се случи

док. филм /5 еп./п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
14.00 Малки истории /п/
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
14.50 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи до-

кументален филм /6
епизод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно преда-
ване

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

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

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "За-

личителят" - екшън, дра-
ма, мистъри (САЩ,
1996), режисьор Чарлз
Ръсел, в ролите: Арнолд
Шварценегер, Ванеса Уи-
лямс, Джеймс Каан,
Джеймс Кобърн, Робърт
Пасторели и др.

00.15 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.20

01.15 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.13

02.15 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.8

03.15 "Кости" /п./ - сериал,
с.11, еп.21

04.15 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.19

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филаделфия"
- сериал, с.10 еп.1, 2

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.6

09.00 "Домашен арест" /п./ -
сериал, с.3 еп.23, 24

10.00 "Роднински връзки" - ко-
медия (Испания, 2011),
режисьор Даниел Санчес
Аревало, в ролите: Ким
Гутиерес, Инма Куеста,
Раул Аревало, Антонио де
ла Торе, Адриан Ластра,
Клара Лаго и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство"

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

сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 "Супермаркет" - сериал,

с.2 еп.15, 16
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.9, 10
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.8 еп.16
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.19, 20
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.11, 12

00.00 Премиера: "Размяната" -
комедия, фентъзи (САЩ,
2011), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Райън
Рейнолдс, Джейсън Бей-
тман, Лесли Ман, Оли-
вия Уайлд, Ти Джей Хен-
сън, Ед Акерман и др.

02.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

03.00 "Загадките на Лора" /п./
- сериал

04.00 "Теория за големия
взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

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

08.30 "Отвличане" /п./ - три-
лър (САЩ, 2017), режи-
сьор Луис Прието, в ро-
лите: Хали Бери, Крис-
тофър Бери, Малиа Ро-
уз, Сейдж Къриа и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Фамилията" - сериал,

еп.5, 6
12.45 Телепазар
13.00 "Пистолет, куфар и 3

смърдящи варела" /п./ -
екшън, комедия (Бълга-
рия, 2012), режисьор Ге-
орги Костов, в ролите:
Асен Блатечки, Деян
Донков, Ивайло Захари-
ев, Владислав Карамфи-
лов, Георги Кадурин,
Златка Керемедчиева,
Йордан Данчев и др.

15.00 "Среща в интернет" -
криминален, мистъри,
драма (тв филм, Кана-
да, 2014), в ролите:
Ивон Зима, Шон Ро-
бъртс, Мери-Маргарет
Хюмс, Гари Хъдсън, Джон
Макларън и др.

16.45 "Снежната кралица 3:
Огън и лед" - анимация,
приключенски, семеен
(Русия, 2016 г.), актьо-
ри /дублаж/:  Августи-

на-Калина Петкова,
Цвети Пеняшки, Иван
Велчев, Петър Калчев,
Стефан Сърчаджиев-Съ-
ра, Сава Пиперов, Ата-
нас Сребрев, Констан-
тин Лунгов, Вилма
Карталска

18.45 "Тъмна вълна" - прик-
люченски, трилър, хо-
рър (САЩ, Великобри-
тания, ЮАР, Германия,
Франция, 2012), в ро-
лите: Хали Бери, Оли-
вие Мартинес, Ралф
Браун, Марк Елдеркин

21.00 Премиера: "Свободната
вечер на майките" - ко-
медия (САЩ, 2017), в
ролите: Кейти Аселтън,
Тони Колет, Бриджит
Евърет, Моли Шанън,
Адам Ливайн [14]

22.45 "Наистина любов" - ро-
мантичен, драма, коме-
дия (Великобритания,
САЩ, Франция, 2013),
в ролите: Хю Грант, Ли-
ъм Нийсън, Колин Фърт,
Алън Рикман, Мартин
Фрийман, Роуън Аткин-
сън, Чиуетел Еджио-
фор, Бил Най, Били
Боб Торнтън, Лора Ли-
ни, Кийра Найтли, Ема
Томпсън, Сиена Гилъри,
Ивана Миличевич

01.30 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.5, 6

03.30 "Разходка по Мисиси-
пи" - драма, комедия
(САЩ, 2015), в ролите:
Бен Менделсон, Ивон
Ландри, Райън Рей-
нолдс, Стефани Хонъ-
рей, Сиена Милър, Ал-
фри Уудард и др.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, 18 се-
зон /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (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

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот: Лю-
бовта лекува" (премие-
ра) - сериал, 7 сезон

21.00 "Hell’s Kitchen България"
(нов сезон) - риалити

22.00 "Женени от пръв пог-
лед" (нов сезон) - ри-
алити

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

сериен филм, 18 се-
зон

00.30 "Комисар Рекс" - сери-
ал, 10 сезон

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.45 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 6 /п/

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 3 /п/

09.10 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
3 /п/

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

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 6

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 3

15.00 "Полицаите от Чикаго"

- сериал, сезон 4
16.00 "Всички обичат Реймънд"

- сериал, сезон 3, 2
епизода

17.00 "Обирът на девицата" -
криминална комедия с
уч. Кристофър Уокън,
Морган Фрийман, Уи-
лям Х. Мейси, Марси
Гай Хердън, Уин Еверет,
Брекин Майър, Джозеф
МакКена, Бейтс Уайлдър
и др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Разкатаване" - екшън с
уч. на Жан-Клод Ван
Дам, Роб Шнайдер, Ле-
ла Рошон, Пол Сорви-
но и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1 /п/

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 4, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Кри-
тична точка" - сериен
филм, сезон 5/п/

09.30 "Пътят на Емир" - се-
риен филм /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериал/п/
12.30 "Семейни войни" - те-

левизионна игра /п/
13.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
15.00 "Откраднат живот: Кри-

тична точка" - сериал
16.00 "Мистична любов" - се-

риал /п/
17.00 "Завинаги свързани"

(премиера) - сериал
18.00 "Госпожа Фазилет и

нейните дъщери" - се-
риал /п/

19.00 "Пътят на Емир" - се-
риал

20.00 "Мистична любов" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериал

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

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Магда" - сериен филм,

сезон 4, 2 епизода /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал /п/
06.45 "Убийства в Мидсъмър"

- сериен филм
08.50 "Наследникът" - семеен

филм с уч. на Джон Не-
вил, Джеймс Дуън, Кор-
тни Дрейпър, Оливър
Муирхад и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Семейството на добра-
та вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Матю
Найт, Сара Пауър, Хана
Ендикот-Дъглас и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Как да правиш любов

като англичанин" - ро-
мантична комедия с уч.
на Пиърс Броснан, Сал-
ма Хайек, Джесика Ал-
ба, Малкълм Макдауъл,
Бенджамин Маккензи,
Мерин Дънгий, Иван
Сергей, Марли Матлин
и др. /п/

16.45 "БСП - Бесни Страшни
Пенсии" - екшън-коме-
дия с уч. на Брус Уи-
лис, Морган Фрийман,
Джон Малкович, Ричард
Драйфус, Хелън Мирън,
Мери-Луис Паркър,
Карл Ърбън, Браян Кокс
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Американски убиец" -
екшън с уч. на Майкъл
Кийтън, Дилън О'Бра-
йън, Сана Латан, Шива
Негар, Дейвид Съчет, На-

вид Нагахбан, Скот Ад-
кинс, Тейлър Кич

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 8, /п/

00.30 "Револвер" - екшън с
уч. на Джейсън Стей-
тъм, Рей Лиота, Вин-
сънт Пастор, Андре Бен-
джамин, Терънс Мей-
нард, Андрю Хауърд,
Марк Стронг, Франчес-
ка Анис и др. /п/

02.45 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм /п/

RTR

06.10 Игрален филм
09.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
09.55 "Смехопанорама"
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.15 "Русия, моя любов"
11.45 "Смехът е разрешен"
14.00 Вести
14.15 "Верни на клетвата"
15.00 "Пешком..."
15.30 "Повече от любов"
16.15 "Абсолютният слух"
16.55 Игрален филм
20.00 Вести
21.00 Игрален филм
00.30 Игрален филм
02.05 Игрален филм
03.40 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

06.00 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

06.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, първи
етап

07.30 Ски полети: СК в Пла-
ница, индивидуално
състезание

08.30 Биатлон: СК в Осло,
масов старт, жени

09.00 Биатлон: СК в Осло,
масов старт, мъже

09.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, първи
етап

10.30 Джудо: Голям шлем в
Екатеринбург

11.00 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

12.00 Биатлон: СК в Осло,
масов старт, жени

12.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, първи
етап

13.30 Биатлон: СК в Осло,
масов старт, жени

14.00 Биатлон: СК в Осло,
масов старт, мъже

14.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

15.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, първи
етап

16.45 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, втори
етап, директно

18.15 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

19.15 Конен спорт: Horse
Excellence

19.45 Новини
19.50 Колоездене: Обиколка

на Каталуния, втори
етап

21.00 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

22.00 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, втори
етап

23.00 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

00.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски
о-ви, обзор

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка

на Каталуния, втори
етап

01.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 10 км, жени

02.00 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

02.30 Биатлон: СК в Осло,
масов старт, жени

03.00 Биатлон: СК в Осло,
масов старт, мъже

03.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

04.00 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, втори
етап
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17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Достоевски тв филм /

3 епизод/ (14)
22.00 Национални награди

"Икар" за постижения в
областта на сценичните
изкуства церемония по
връчването

23.30 Брат за брата 2 тв
филм /13 епизод/(14)

00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Днес и утре /п/
02.50 Джинс Родът на Гуна

Иванова/п/
03.20 Достоевски тв филм /

3 епизод/п/(14)
04.15 Брат за брата 2 тв

филм /13 епизод/п/(14)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, еп.8

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от

втори опит" - сериал,
с.2, еп.57

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5, еп.2

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.58

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал, с.12,
еп.99

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.41

21.00 "Смени жената" - семей-
но риалити, с.3

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.13

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.11

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.73, 74

01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.76

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.2 еп.21

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Робо и
Страшко" /п./ - анима-
ция, еп.25, 26

07.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.1, 2

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.3

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.2 еп.21

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.8

11.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.14

12.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11, еп.16

13.00 "Борба за справедли-
вост" /п./ - екшън, кри-
минален (САЩ, 1991), в
ролите: Стивън Сегал,
Уилям Форсайт, Джери
Орбак, Джина Гършон,

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 50 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Винс Вон (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 51 еп.
16.30 Любимите български

филми: "А сега накъде?"
(1988 г)

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Киану Рийвс

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "За историята - свобод-
но" с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов

20.30 Любимите български
филми: "Бяла магия",
(1982г.)

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: "Борг-

ман" (2013г.), Холандия/
Белгия

00.10 Новини - късна емисия
(п)

00.25 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов
(п)

00.55 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев (п)

03.40 "Червен картон" спорт-
но предаване с Кирил
Веселински (п)

04.40 "За историята - свобод-
но" с Александър Сиви-
лов (п)

05.40 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок ин-

формационен блок с
водещи Ели Гигова, Бо-
ряна Каменова, Даниел
Михайлов и Илия Или-
ев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвре-
менен начин на живот
с водещи Мария Андо-
нова и Стефан А. Ще-
рев

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Какво ще се случи до-
кументален филм /6
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
14.50 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи до-

кументален филм /7
епизод/

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

Джон Легуизамо и др.
15.00 "Монк" - сериал, с.3 еп.4
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.22
17.00 "Кости" - сериал, с.11

еп.17
18.00 "Тежки престъпления" -

сериал, с.5 еп.15
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.9

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.16

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Ан-

гелско лице" - кримина-
лен, драма (Великобри-
тания, Италия, Испания,
САЩ, 2014), в ролите:
Ава Ейкърс, Даниел
Брюл, Кейт Бекинсейл,
Сай Бенет и др.

00.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.16

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.9

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.4

03.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11 еп.17

04.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5 еп.15

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филаделфия"
- сериал, с.10 еп.3, 4

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.7

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2016)

10.00 "Господин Удкок" - ко-
медия, романтичен,
спортен (САЩ, 2007),
режисьор Крейг Гилес-
пи, в ролите: Шон Уи-
лям Скот, Били Боб Тор-
нтън, Сюзан Сарандън,
Ейми Поулър, Итън Суп-
лий и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство"

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

сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2017)
18.00 "Супермаркет" - сериал,

с.2 еп.17, 18
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.11, 12
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.9 еп.1
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.21, 22
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.13, 14

00.00 " Господин Удкок" /п./
02.00 "Слънчева Филаделфия"

/п./ - сериал
03.00 "Загадките на Лора" /п./

- сериал
04.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.5, 6

08.00 "Тъмна вълна" /п./ -
приключенски, трилър,
хорър (САЩ, Великобри-
тания, ЮАР, Германия,
Франция, 2012), режи-
сьор Джон Стокуел, в
ролите: Хали Бери, Оли-
вие Мартинес, Ралф
Браун, Марк Елдеркин

10.30 "Фамилията" - сериал,
еп.7, 8

13.00 Телепазар
13.15 "Момчетата от Джърси"

- музикален, биогра-
фичен, драма (САЩ,
2014), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Джон
Лойд Янг, Кристофър
Уокън, Алексис Краус,
Джозеф Русо, Фран-
ческа Истууд

16.00 "Легендата за Херкулес"
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014),
режисьор Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц, Геа
Вайс, Скот Адкинс, Рок-
сан Маккий, Раде Шер-

беджия, Николай Соти-
ров, Димитър Дойчинов

18.15 "Наистина любов" /п./
- романтичен, драма,
комедия (Великобрита-
ния, САЩ, Франция,
2013), режисьор Ричард
Къртис, в ролите: Хю
Грант, Лиъм Нийсън, Ко-
лин Фърт, Алън Рикман,
Мартин Фрийман, Роу-
ън Аткинсън, Чиуетел Е-
джиофор, Бил Най, Би-
ли Боб Торнтън, Лора
Лини, Кийра Найтли,
Ема Томпсън, Сиена Ги-
лъри, Ивана Миличевич
и др.

21.00 Премиера: "Ранго" - ани-
мация, приключенски,
комедия (САЩ, 2011),
режисьор Гор Върбинс-
ки

23.15 "Вината в нашите звез-
ди" - романтичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Джош Бун, в ролите:
Шейлийн Уудли, Ансел
Елгорт, Лора Дърн, Уи-
лем Дефо, Нат Улф,
Лоте Вербеек и др.

01.45 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.7, 8

04.15 "Среща в интернет" /п./
- криминален, мистъри,
драма (тв филм, Кана-
да, 2014), режисьор
Къртис Крофърд, в ро-
лите: Ивон Зима, Шон
Робъртс, Мери-Маргарет
Хюмс, Гари Хъдсън,
Джон Макларън и др.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, 18 сезон /п/

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

филм, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Лю-

бовта лекува" (премие-
ра) - сериал, 7 сезон

21.00 "Hell’s Kitchen България"
(нов сезон) - риалити

22.00 "Женени от пръв поглед"
(нов сезон) - риалити

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

сериен филм, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, 11 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.45 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6
/п/

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 3 /п/

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

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6

14.00 "В.И.П." - сериал, сезон
3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 3, 2
епизода

17.00 "Отмъщението на Уайът
Ърп" - уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Ро-
бъртс, Мат Далас, Трей-

си Адкинс, Мартин Сна-
тандер и др.

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Анаконда: Кървава сле-
да" - приключенски ек-
шън с уч. Кристъл
Алън, Линдън Ашби,
Джон Рис-Дейвис, Да-
ни Мидуинтър, Ана Ула-
ру и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария"

/п/

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 4, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Кри-
тична точка" - сериен
филм, сезон 5 /п/

09.30 "Пътят на Емир" - се-
риен филм /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

15.00 "Откраднат живот: Кри-
тична точка" - сериен
филм, сезон 5

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

19.00 "Пътят на Емир" - се-
риен филм

20.00 "Мистична любов" (пре-
миера) - сериал

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

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

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Магда" - сериен филм,
сезон 4, 2 епизода /п/

02.30 Еротичен телепазар
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05.50 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм

08.50 "Сватбата на добрата
вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Пи-
тър Макнийл, Катерин
Дишър, Матю Найт и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Магията на добрата ве-
щица" - семеен филм
с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Хана Ен-
дикот-Дъглас, Катерин
Дишър, Питър Мак-
нийл, Матю Найт и др.

13.45 "В кадър"
14.20 "Спасяването на Лин-

кълн" - автобиографи-
чен филм с уч. на Том
Амандес, Лий Коко, Пе-
нелъпи Ан Милър, Брус
Дейвисън, Крийд Бра-
тън, Джош Стамбърг и
др. /п/

16.30 "Изкуството на война-
та" - криминален екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Доналд Съдърланд, Ан
Арчър, Мори Чейкин,
Майкъл Бийн и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Огън в кръвта" - ек-
шън-трилър с уч. на
Джейсън Стейтъм, Ей-
ми Смарт, Хосе Пабло

Кантило, Ефрен Рами-
рез, Дуайт Йокам, Рено
Уилсън и др.

22.50 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8, /п/

23.50 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, /п/

RTR

06.00 "Утрото на Русия"
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.50 "За най-важното"
12.45 "Културният отдих"
13.15 Сериал: "Следствени

тайни"
14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.40 Сериал: "Следствени

тайни"
15.25 Сериал: "Красив живот"
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
00.20 "Обречени. Нашата граж-

данска война. Капел-Ча-
паев"

04.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"
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05.00 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
жени

05.30 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
мъже

06.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

06.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, втори етап

07.30 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

08.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

09.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, втори етап

10.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

11.00 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

12.00 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
мъже

12.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, втори етап

13.30 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

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

15.00 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
мъже

15.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, втори етап

16.45 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, трети етап,
директно

18.15 Колоездене: Брюж - Де
Пан - Коксейде

19.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, трети етап

20.30 Колоездене: Брюж - Де
Пан - Коксейде

21.25 Новини
21.30 "Спортни разговори"
22.00 "Зимни приказки"
23.00 "Зимни приказки"
23.30 Биатлон: Световна купа

в Осло, масов старт,
жени

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

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, трети етап
01.30 Ски полети: Световна

купа в Планица, инди-
видуално състезание

02.30 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
жени

03.00 Ски бягане: Световна ку-
па в Квебек, 10
км, жени

03.30 Ски бягане: Световна ку-
па в Квебек, 15
км, мъже

04.00 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, трети етап
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ТV ПРОГРАМА

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
20.55 Момичето от Брест иг-

рален филм /Франция,
2016 г./, режисьор Ема-
нюел Берко, в ролите:
Сидсе Бабет Кнудсен,
Беноа Мажимел и
др.(12)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика предава-

не за класическа и джаз
музика с водещ Марио
Николов

00.10 Улови момента с Милен
Атанасов предаване за
иновации и нови тех-
нологии/п/

00.40 Култура.БГ /п/
01.40 100% будни /п/
02.40 Момичето от Брест иг-

рален филм /п/(12)
04.45 Извън играта /п/

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, еп.9

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
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от

втори опит" - сериал,
с.2, еп.58

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5, еп.3

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.59

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.100

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - се-

риал, еп.42
21.00 "Бригада Нов дом " - со-

циален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.14

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5, еп.12
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.75, 76
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.77

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.5

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Костенур-
ките Нинджа" /п./ - ани-
мация, с.3 еп.15, 16

07.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.17, 18

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.9

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.5

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.14

11.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.20

12.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11, еп.22

13.00 "Пътуване до тайнстве-
ния остров" /п./ - ек-
шън, комедия, фентъзи
(САЩ, 2012), в ролите:
Джош Хъчерсън, Майкъл
Кейн, Дуейн Джонсън,
Луи Гузман, Ванеса Хъ-
дженс, Кристин Дейвис
и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.10

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

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 51 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Киану Рийвс (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 52 еп.
16.30 Любимите български

филми: "Бяла магия",
(1982г.)

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Тоби Магуаер

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев

20.30 Любимите български
филми: "Герловска ис-
тория" (1971г.)

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: "Мо-

нахинята" (2012 г.),
Франция

00.10 Новини (п)
00.25 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев (п)
00.55 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
04.40 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичко-
ва(п)

05.50 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационен блок с воде-
щи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвре-
менен начин на живот
с водещи Мария Андо-
нова и Стефан А. Ще-
рев

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Какво ще се случи до-
кументален филм /7
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.00 Малки истории /п/
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
14.50 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи до-

кументален филм /8
епизод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня коментар-

но предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!

17.00 "Кости" - сериал, с.12,
еп.1

18.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.21

19.00 Часът на супергероите:
"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.15

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.22

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

22.00 Бандата на екшън: "Чуж-
доземец" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, Германия, Фран-
ция, 2008), режисьор Ха-
уърд Маккейн, в ролите:
Джим Кавийзъл, София
Майлс, Рон Пърлман,
Джак Хюстън, Джон Хърт,
Ейдън Дивайн и др. [16]

00.15 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.22

01.15 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.15

02.15 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.10

03.15 "Кости" /п./ - сериал,
с.12 еп.1

04.15 "Тежки престъпления" /
п./ - сериал, с.5
еп.21

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филаделфия"
- сериал, с.10 еп.5, 6

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.8

09.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу (2017)

10.00 Премиера: "Извънземни-
те ми изядоха домашно-
то" - комедия, фентъзи,
приключенски, семеен
(САЩ, 2018), режисьор
Шон Макнамара, в ро-
лите: Дан Пейн, Кирс-
тен Робек, Лорън Мак-
намара, Шон Макнамара,
Джейдън Грег, Тристан
Риск и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство" /

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

сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 "Супермаркет" - сериал,

с.2, еп.19, 20
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.13, 14
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.9 еп.2
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.8 еп.1, 2
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.15, 16

00.00 "Извънземните ми изя-
доха домашното" /п./

02.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

03.00 "Загадките на Лора" /п./
- сериал

04.00 "Теория за големия
взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.7, 8

08.30 "Коледна история 2" -
семеен, комедия (Кана-
да, САЩ, 2012), в роли-
те: Даниел Стърн, Брей-
дън Лемастърс, Стейси
Травис, Тиера Сковби

10.15 Телепазар
10.30 "Фамилията" - сериал,

еп.9, 10
13.00 Телепазар
13.15 "Тъмна вълна" /п./ -

приключенски, трилър,
хорър (САЩ, Великобри-
тания, ЮАР, Германия,
Франция, 2012), режи-
сьор Джон Стокуел, в
ролите: Хали Бери, Оли-
вие Мартинес, Ралф
Браун, Марк Елдеркин

15.30 "Вината в нашите звез-
ди" /п./ - романтичен,
драма (САЩ, 2014), в
ролите: Шейлийн Уудли,
Ансел Елгорт, Лора
Дърн, Уилем Дефо, Нат

Улф, Лоте Вербеек и др.
18.00 Телепазар
18.15 "Робин Худ" /п./ - прик-

люченски, екшън, драма
(САЩ, Великобритания,
2010), в ролите: Ръсел
Кроу, Кейт Бланшет, Ма-
тю Макфадън, Макс фон
Сидов, Оскар Айзък, Да-
ни Хюстън, Айлийн Ат-
кинс, Марк Стронг, Леа
Сейду и др

21.00 "Братовчед ми Вини" -
криминален, комедия
(САЩ, 1992), в ролите:
Джо Пеши, Мариса То-
мей, Ралф Мачио, Ми-
чъл Уитфийлд, Остин
Пендълтън, Брус Макгил,
Фред Гуин и др.

23.30 "Северополис" - фентъ-
зи, семеен, романтичен
(тв филм, Канада, САЩ,
2014), в ролите: Тифа-
ни Тисен, Джош Хоп-
кинс, Бейлий Медисън,
Макс Чарлз, Кандис Гла-
вър и др.

01.15 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.9, 10

03.45 "Булка от интернет" -
трилър (САЩ, 2015), в
ролите: Ан Уинтърс, Тра-
вис Хамър, Аналиса Кок-
рън, Лорън Гоу и др.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, 18 сезон
/п/

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

филм, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Лю-

бовта лекува" (премие-
ра) - сериал, 7 сезон

21.00 "Hell’s Kitchen България"
(нов сезон) - риалити

22.00 "Дяволското гърло"
(премиера) - сериал

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

сериен филм, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, 11 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6
/п/

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 3 /п/

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

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6

14.00 "В.И.П." - сериал, сезон
3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 3

16.30 "Вертикална граница" -
приключенски екшън с
уч. на Крис О’Донъл,
Бил Пакстън, Робин Тъ-
ни, Скот Глен, Изабела
Скорупко, Темуера Мори-
сън, Стюарт Уилсън и др.
/п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Военни престъпления:

Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Джон Уик 2" - екшън с
уч. на Киану Рийвс, Ло-
рънс Фишбърн, Рикар-
до Скамарчо, Бриджит
Мойнахан, Руби Роуз,
Йън МакШейн, Джон
Легуизамо, Ланс Редик,
Комън и др.

00.40 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1 /п/

01.40 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 4, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Кри-
тична точка" - сериен
филм, сезон 5/п/

09.30 "Пътят на Емир" - сери-
ен филм /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

15.00 "Откраднат живот: Кри-
тична точка" - сериен
филм, сезон 5

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

19.00 "Пътят на Емир" - сери-
ен филм

20.00 "Мистична любов" (пре-
миера) - сериал

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

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

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Магда" - сериен филм,
сезон 4 /п/

01.30 "Как преобразих дома
ти" - риалити, сезон 1,
2 епизода

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм

08.50 "Семейството на добра-
та вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Матю
Найт, Сара Пауър, Хана
Ендикот-Дъглас и др.
/п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Рожденият ден на доб-
рата вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Хана
Ендикот-Дъглас, Сара
Пауър, Матю Найт, Пи-
тър Макнийл, Катерин
Дишър и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Мисли като мъж" - ро-

мантична комедия с уч.
на Кевин Харт, Кели Ро-
улънд, Крис Браун, Та-
раджи П. Хенсън, Габ-
риел Юниън, Джери Фе-
рера, Романи Малко, Га-
ри Оуен и др.

17.00 "Операция "Четири ла-
пи" - семейна комедия
с уч. на Брендън Фрей-
зър, Брук Шийлдс, Мат
Прокоп, Уолъс Шоун,
Кен Джонг и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8

21.00 "Сахара" - приключенс-
ки екшън с уч. на Матю
Макконъхи, Пенелопе
Крус, Стив Зан, Уилям
Мейси, Ламбер Уилсън,
Глин Търман, Делрой
Линдо и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8, /п/

00.30 "Огън в кръвта" - екшън-
трилър с уч. на Джей-
сън Стейтъм, Ейми
Смарт, Хосе Пабло Кан-
тило, Ефрен Рамирез,
Дуайт Йокам, Рено Уил-
сън и др. /п/

02.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм /п/

RTR

05.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

06.00 "Утрото на Русия"
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.50 "За най-важното"
12.45 "Културният отдих"
13.15 Сериал: "Следствени

тайни"
14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.40 Сериал: "Следствени

тайни"
15.25 Сериал: "Красив живот"
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
01.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
02.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
04.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"

Åâðîñïîðò

05.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

05.30 Ски бягане: Световна ку-
па в Квебек, 15 км, мъ-
же

06.00 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, жени

06.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, трети етап

07.30 Колоездене: Брюж - Де
Пан - Коксейде

08.30 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

09.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, трети етап

10.30 Колоездене: Милано -
Сан Ремо

12.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

12.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, трети етап

13.30 Колоездене: Брюж - Де
Пан - Коксейде

14.30 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

15.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, трети етап

16.45 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, четвърти
етап, директно

18.15 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

19.15 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, четвърти етап

20.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

21.00 Новини
21.05 Биатлон: СК в Осло, ма-

сов старт, жени
21.30 Биатлон: СК в Осло, ма-

сов старт, мъже
22.00 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, четвърти етап
23.00 Европейски рали шам-

пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

23.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 10 км, жени

00.00 "Спортни разговори"
00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, четвърти етап
01.30 Формула Е: Състезание

в Саня, Китай, обзор
02.30 Европейски рали шам-

пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

03.00 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
мъже

03.30 Биатлон: Световна купа
в Осло, масов старт,
жени

04.00 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, четвърти етап

×
ЧЕТВЪРТЪК 28 март



ЗЕМЯ 25 - 31 МАРТ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПЕТЪК 29 март

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев обзорно полити-
ческо предаване

22.00 Нощни птици вечерно
токшоу с водеща Иск-
ра Ангелова

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 "Биг бенд Нишвил" /Сър-

бия/ и "Ню квартет Ба-
лаж Бади" /Унгария/
Международен джаз
фестивал "Банско 2018"

00.30 Американски срив игра-
лен филм /копродук-
ция, 2004 г./, в ролите:
Брус Грийнууд, Лесли
Хоуп, Арнолд Восло и
др. (14)

02.00 Култура.БГ /п/
03.00 100% будни /п/
04.05 Дойче Веле: Шифт
04.20 Още от деня /п/

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, еп.10

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
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от

втори опит" - сериал,
с.2, еп.59

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5, еп.4

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.60

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.101

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - се-

риал, еп.43
21.00 Премиера: "Столичани в

повече" - сериал, с.13
еп.5

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.15

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5, еп.13
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.77, 78
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.78

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.6

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Костенур-
ките Нинджа" /п./ - ани-
мация, с.3 еп.17, 18

07.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.19, 20

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.10

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.6

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.15

11.00 "Тежки престъпления" /
п./ - сериал, с.5
еп.21

12.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.12, еп.1

13.00 "Тайни" - трилър (Кана-
да, 2014), режисьор
Къртис Крофърд, в ро-
лите: Кейтлин Тарвър, Та-
мара Дуарте, Ники Ей-
кокс, Питър Дилън и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.11

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

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 52 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Тоби Магуаер (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 53 еп.
16.30 Любимите български

филми: "Герловска ис-
тория" (1971г.)

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Майк Майьрс

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "В обектива" с водещ
Валерия Касиян

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев

20.30 Любимите български
филми: "Брачни шеги"
(1989г.)

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: "Ман-

дарини" (2013 г.), Есто-
ния/Грузия

23.50 Новини - късна емисия
(п)

00.05 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев (п)

00.35 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 Документален филм
03.40 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов (п)

04.40 "В обектива" с водещ
Валерия Касиян (п)

05.40 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационен блок с воде-
щи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни предаване за
здравословен и съвре-
менен начин на живот
с водещи Мария Андо-
нова и Стефан А. Ще-
рев

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Какво ще се случи до-

кументален филм /8
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
14.00 Малки истории предава-

не на социална темати-
ка с водеща Ирен Леви

15.00 Предаване за хора с ув-
реден слух

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи до-

кументален филм /9
епизод/

17.00 Бързо, лесно, вкусно
"Новодомци" - кулинар-
но риалити с водещ Ути
Бъчваров

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Стани богат тв игра

17.00 "Кости" - сериал, с.12,
еп.2

18.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6 еп.1

19.00 Часът на супергероите:
"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.16

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.23

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

22.00 Екшън петък: "Транспор-
тер 2" - екшън, трилър
(Франция, САЩ, 2005),
режисьор Луи Летерие,
в ролите Джейсън Стей-
тъм, Амбър Валета, Але-
сандро Гасман, Кейт На-
ута, Джейсън Флеминг и
др.

23.45 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.23

00.45 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.16

01.45 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.11

02.45 "Кости" /п./ - сериал,
с.12, еп.2

03.45 "Тежки престъпления" /
п./ - сериал, с.6, еп.1

04.45 "4х4" /п./ - автомобил-
но предаване, с.4, еп.10

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филаделфия"
- сериал, с.10 еп.7, 8

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.9

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2016)

10.00 "Чичо Бък" - комедия
(САЩ, 1989), режисьор
Джон Хюз, в ролите:
Джон Кенди, Маколи Къл-
кин, Джийн Луиса Кели,
Габи Хофман, Ейми Ма-
дигън, Лори Меткалф и
др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство" /

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

сериал
17.00 "Столичани в повече" /

п./ - сериал, с.13 еп.4
18.00 "Супермаркет" - сериал,

с.2 еп.21, 22
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.15, 16
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.9 еп.3
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.8 еп.3, 4
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.17, 18

00.00 "Чичо Бък" /п./
02.00 "Слънчева Филаделфия"

/п./ - сериал
03.00 "Загадките на Лора" /п./

- сериал
04.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

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

08.15 "Психотерапевт" - драма,
комедия (САЩ, 2009),
режисьор Джонас Пейт,
в ролите: Кевин Спей-
си, Марк Уебър, Кики
Палмър, Джак Хюстън,
Джеси Племънс и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Фамилията" - сериал,

еп.11, 12
13.15 "Булка от интернет" /п./

- трилър (САЩ, 2015),
режисьор Кристин Кон-
рад, в ролите: Ан Уин-
търс, Травис Хамър, Ана-
лиса Кокрън, Лорън Гоу
и др.

15.00 "Коледна история 2" /п./
- семеен, комедия (Ка-
нада, САЩ, 2012), режи-
сьор Брайън Левант, в
ролите: Даниел Стърн,
Брейдън Лемастърс,
Стейси Травис, Тиера
Сковби и др.

16.45 "Северополис" /п./ -
фентъзи, семеен, роман-
тичен (тв филм, Канада,
САЩ, 2014), режисьор

Дъглас Бар, в ролите:
Тифани Тисен, Джош
Хопкинс, Бейлий Меди-
сън, Макс Чарлз, Кан-
дис Главър и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Суфражетка" /п./ - ис-

торически, драма, биог-
рафичен (Великобрита-
ния, Франция, 2015), ре-
жисьор Сара Гаврон, в
ролите: Кери Мълиган,
Ан-Мари Дъф, Хелена
Бонъм Картър, Бен Уи-
шоу, Самюъл Уест, Брен-
дън Глийсън, Мерил
Стрийп и др.

21.00 "Съучастникът" - трилър,
криминален, драма
(САЩ, 2004), режисьор
Майкъл Ман, в ролите:
Том Круз, Джейми Фокс,
Джейда Пинкет-Смит,
Марк Ръфало, Питър
Бърг, Брус Макгил, Деби
Мазар, Хавиер Бардем и
др. [14]

23.30 "Готи" /п./ - биографи-
чен, криминален, драма
(САЩ, 2015), режисьор
Кевин Конъли, в роли-
те: Джон Траволта,
Спенсър Лофранко, Ке-
ли Престън, Стейси
Кийч, Уилям ДеМео [14]

01.45 "13 гряха" - хорър, три-
лър (САЩ, 2014), режи-
сьор Даниел Стам, в ро-
лите: Марк Уебър, Девън
Грей, Том Бауър, Рутина
Уесли, Рон Пърлман и
др. [16]

03.30 "Рога" - фентъзи, кри-
минален, драма (САЩ,
Канада, 2013), режисьор
Александр Ажа, в роли-
те: Даниел Радклиф,
Джуно Темпъл, Макс
Мингела, Кели Гарнър,
Джеймс Римар, Хедър
Греъм, Дейвид Морс и
др. [16]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, 18 сезон /п/

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

филм, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Господин Х и морето"

(премиера) - сериал
21.00 "Кошмари в кухнята"

(нов сезон) - риалити
22.00 "Съдби на кръстопът"

(премиера)
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, 11 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.40 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 1

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6
/п/

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 3 /п/

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

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон 6

14.00 "В.И.П." - сериал, сезон
3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
3, 2 епизода

17.00 "Разкатаване" - екшън с
уч. на Жан-Клод Ван
Дам, Роб Шнайдер, Ле-
ла Рошон, Пол Сорви-
но и др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Ямакаши" - екшън с уч.
на Чау Бел Дин, Уйлямс
Бел, Малик Диуф, Шарл
Периер, Ян Хнаутра и
др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 1 /п/

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

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 4, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот:
Критична точка" - сери-
ен филм, сезон 5 /п/

09.30 "Пътят на Емир" - се-
риен филм /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериал/п/
12.30 "Семейни войни" - те-

левизионна игра /п/
13.30 "Назови ме по име" -

сериен филм /п/
15.00 "Откраднат живот: Кри-

тична точка" - сериен
филм, сезон 5

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериал

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

19.00 "Пътят на Емир" - се-
риен филм

20.00 "Мистична любов" (пре-
миера) - сериал

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериал

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

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Магда" - сериен филм,

сезон 4 /п/
01.30 "Как преобразих дома

ти" - риалити, сезон 1,
2 епизода

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм

08.50 "Магията на добрата ве-
щица" - семеен филм
с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Хана Ен-
дикот-Дъглас, Катерин
Дишър, Питър Макнийл,
Матю Найт и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Чудесата на добрата ве-
щица" - семеен филм
с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Хана Ен-
дикот-Дъглас, Матю
Найт, Питър Макнийл,
Катерин Дишър и др.

14.00 "Мисли като мъж 2" -
романтична комедия с
уч. на Адам Броуди,
Майкъл Ийли, Джери
Ферара, Меган Гуд,Ре-
джина Хол, Денис Хей-
сбърт, Тараджи П.Хентън,
Терънс Дженкинс, Дже-
нифър Луис, Кевин
Харт

16.30 "Сахара" - приключенс-
ки екшън с уч. на Матю
Макконъхи, Пенелопе
Крус, Стив Зан, Уилям
Мейси, Ламбер Уилсън,
Глин Търман, Делрой
Линдо и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Джери Магуайър" - дра-
ма с уч. на Том Круз,

Рене Зелуегър, Куба Гу-
динг Младши, Кели
Престън, Бони Хънт,
Джери О'Конъл, Джей
Мор, Реджина Кинг, Лу-
си Лиу, Джонатан Лип-
ники, Тод Луизо, Ерик
Столц и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8, /п/

01.00 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм /п/

RTR

05.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

06.00 "Утрото на Русия"
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.50 "За най-важното"
12.45 "Културният отдих"
13.15 Сериал: "Следствени

тайни"
14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.40 Сериал: "Следствени

тайни"
15.25 Сериал: "Красив живот"
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
00.20 "Бялата гвардия"
01.50 "Културната революция"
02.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
03.15 "Битката за луната"
04.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"

Åâðîñïîðò

05.00 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

06.00 Куриози
06.30 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, четвърти етап
07.30 Ски полети: Световна

купа в Планица, инди-
видуално състезание

08.30 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, мъже

09.00 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, жени

09.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, четвърти етап

10.30 "Спортни разговори"
11.00 Биатлон: СК в Осло, ма-

сов старт, жени
11.30 Ски полети: СК в Пла-

ница, индивидуално със-
тезание

12.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, четвърти етап

13.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

14.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

15.00 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, жени

15.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, четвърти етап

16.45 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, пети етап,
директно

18.15 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

19.15 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, пети етап

20.30 Колоездене: Е3 Херелбе-
ке

21.25 Новини
21.30 Ски бягане: СК в Кве-

бек, 15 км, мъже
22.00 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, пети етап
23.00 Ски полети: Световна

купа в Планица, инди-
видуално състезание

00.00 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, мъже

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, пети етап
01.30 Биатлон: СКв Осло, ма-

сов старт, мъже
02.00 Биатлон: СК в Осло, ма-

сов старт, жени
02.30 Формула Е: Състезание

в Саня, Китай, обзор
03.30 Европейски рали шам-

пионат: Рали Азорски о-
ви, обзор

04.00 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, пети етап
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ТV ПРОГРАМА

07.30 Документален филм
08.00 "Холивудски знамени-

тости": Майк Майьрс (п)
08.30 "Общество и култура"

(п)
09.30 Любимите български

филми: "Брачни шеги"
(1989 г.)

11.00 Документален филм
11.30 "Студио Икономика" (п)
12.30 Новини
13.00 "Червен картон"  (п)
14.30 "Професия Турист" - Па-

риж (1 част)
15.00 Цветен следобед"- изб-

рано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

16.30 "В обектива" (п)
17.30 "Архивите на бъдещето"

- технологичните пре-
дизвикателства на но-
вото време

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Юьн Макгрегьр

18.30 Новини
19.00 "Тази седмица" с Вели-

зар Енчев
20.00 Любимите български

филми: "Иван Кондарев"
(1974г.)

22.50 Киносалон БСТВ: "Гос-
пожица Юлия" (2014г.),
Норвегия/Великобрита-
ния/Франция

01.00 Новини (п)
01.30 "Тази седмица" с Вели-

зар Енчев (п)
02.30 "Цветен следобед"- из-

брано от следобедния
блок на БСТВ (п)

04.30 "Червен картон"  (п)
04.30 "Гласове"  (п)
05.30 "Лява политика" (п)
06.30 "В обектива" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.05 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.30 Диноотряд "Кунг-фу"
анимационен филм/п/

06.55 Сребристият жребец
анимационен филм/п/

07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова-Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

11.00 Туризъм.бг информаци-
онно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди предаване за зе-

меделие
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване
за фолклор

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

15.00 Дубльорът /Ириней
Константинов на 70
години/ игрален филм
/България, 1978г./, ре-
жисьор Иля Велчев, в
ролите: Ириней Конс-
тантинов, Мадлен Чола-
кова, Досьо Досев и др.

16.45 Шоуто на Греъм Нортън
с участието на Ема Том-
псън, Клеър Фой, Кара
Делавин, Адам Сандлър,
музика Мориси/п/ (12)

17.30 Джинс Родът на Леа Ко-
ен

18.00 Извън играта развлека-
телно предаване с во-
деща Люба Пашова

18.45 Умно село Елена и из-
гревът /Елена Панайото-
ва - режисьор/

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Господин Селфридж тв

филм /3 и 4 епизод/
(12)

22.25 По света и у нас
22.40 Студио "Х": Не убивай тв

филм /11 и 12 епизод/
(12)

00.25 Мононоке анимационен
филм(16)

01.15 Джинс Родът на Леа Ко-
ен/п/

04.00 Американски срив игра-
лен филм /п/(14)

04.30 Бразди /п/

Кейн, Дуейн Джонсън,
Луи Гузман, Ванеса Хъ-
дженс, Кристин Дейвис
и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - пре-

даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 Екшън уикенд: "Бойни
кораби" - фантастика,
екшън (САЩ, 2012), в
ролите: Александер Скар-
сгард, Бруклин Декър,
Лиъм Нийсън, Риана, Та-
данобу Асано, Тейлър
Кич, Рами Малек и др.

00.30 "Чуждоземец" /п./ -
фантастика, екшън,
приключенски (САЩ, Гер-
мания, Франция, 2008),
в ролите: Джим Кавий-
зъл, София Майлс, Рон
Пърлман, Джак Хюстън,
Джон Хърт, Ейдън Дивайн
и др. [16]

02.30 "Извън играта" /п./ - се-
риал, с.7, еп.1, 2

04.00 "Лошият лейтенант:
Пристанище на служба
- Ню Орлиънс" /п./ -
криминален, драма
(САЩ, 2009), в ролите:
Никълъс Кейдж, Ева Мен-
дес, Вал Килмър, Феру-
за Болк, Шей Уигъм,
Майкъл Шанън, Брад Ду-
риф и др. [16]

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филаделфия"
- сериал, с.10 еп.9, 10

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.6 еп.16, 17

08.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6 еп.2 - 5

10.00 "Кухня в Париж" - коме-
дия (Русия, 2014), режи-
сьор Дмитрий Дяченко,
в ролите: Дмитрий На-
заров, Марк Богатирьов,
Елена Подкаминская,
Дмитрий Нагиев, Олег
Табаков, Венсан Перес,
Михаил Тарабукин и др.

12.00 "Извънземните ми изя-
доха домашното" /п./ -
комедия, фентъзи, прик-
люченски, семеен (САЩ,
2018), режисьор Шон
Макнамара, в ролите:
Дан Пейн, Кирстен Ро-
бек, Лорън Макнамара,
Шон Макнамара, Джей-
дън Грег, Тристан Риск и
др.

14.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал, с.13 еп.4

15.00 "Теория за големия
взрив" /п./ - сериал

15.30 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

16.30 "Новите съседи" /п./ -
сериал

20.30 "Бетовен 3" - комедия
(САЩ, 2000), в ролите:
Джъдж Райнхолд, Джулия
Суийни, Джо Пиклър,
Микела Гало, Майк Си-
колини, Джейми Марш и
др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.10, еп.18
- 20

00.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

01.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

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

04.00 "Слънчева Филаделфия" /
п./ - сериал

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

bTV Cinema

06.00 "Коледна история 2" /п./
- семеен, комедия (Ка-
нада, САЩ, 2012), в ро-
лите: Даниел Стърн,
Брейдън Лемастърс,
Стейси Травис, Тиера
Сковби и др.

07.45 Снежната кралица 3: Огън
и лед" /п./ - анимация,
приключенски, семеен
(Русия, 2016 г.), актьо-
ри /дублаж/: Августина-
Калина Петкова, Цвети
Пеняшки, Иван Велчев,
Петър Калчев, Стефан
Сърчаджиев-Съра, Сава
Пиперов, Атанас Среб-
рев, Константин Лунгов,
Вилма Карталска и др.

09.30 Телепазар
09.45 "Момчетата от Джърси"

/п./ - музикален, биог-

рафичен, драма (САЩ,
2014), в ролите: Джон
Лойд Янг, Кристофър
Уокън, Алексис Краус,
Джозеф Русо, Франчес-
ка Истууд и др.

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

13.30 Телепазар
13.45 "Наистина любов" /п./ -

романтичен, драма, ко-
медия (Великобритания,
САЩ, Франция, 2013), в
ролите: Хю Грант, Лиъм
Нийсън, Колин Фърт,
Алън Рикман, Мартин
Фрийман, Роуън Аткин-
сън, Чиуетел Еджиофор,
Бил Най, Били Боб Тор-
нтън, Лора Лини, Кийра
Найтли, Ема Томпсън,
Сиена Гилъри, Ивана Ми-
личевич и др.

16.30 "Братовчед ми Вини" /
п./ - криминален, коме-
дия (САЩ, 1992), в ро-
лите: Джо Пеши, Мари-
са Томей, Ралф Мачио,
Мичъл Уитфийлд, Остин
Пендълтън, Брус Макгил,
Фред Гуин и др.

19.00 "Дневникът на Бриджит
Джоунс" /п./ - комедия,
романтичен (Великобри-
тания, Франция, САЩ,
2001), в ролите: Рене
Зелуегър, Хю Грант, Ко-
лин Фърт, Джема Джо-
унс, Силиа Имри,
Джеймс Фокнър, Джим
Бродбент, Ембет Давиц,
Шърли Хендерсън и др.

21.00 "Need for Speed: Жажда
за скорост" - екшън,
трилър, криминален
(САЩ, Великобритания,
Филипините, 2014), в
ролите: Ерън Пол, До-
миник Купър, Имъджен
Путс, Рами Малек, Ра-
мон Родригес, Дакота
Джонсън, Майкъл Кий-
тън и др.

23.30 Cinema X: "Рога" - фен-
тъзи, криминален, дра-
ма (САЩ, Канада, 2013),
в ролите: Даниел Радк-
лиф, Джуно Темпъл,
Макс Мингела, Кели Гар-
нър, Джеймс Римар, Хе-
дър Греъм, Дейвид Морс
и др. [16]

02.00 "Като на кино" /п./ -
предаване за кино

04.00 "Момчетата от Джърси"
- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ, 2014),
в ролите: Джон Лойд
Янг, Кристофър Уокън,
Алексис Краус, Джозеф
Русо, Франческа Истууд
и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериен
филм

08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "А сега какво?" - с уч.

на Ашли Тисдейл, Кевин
Полак, Лорън Колинс,
Роби Амел и др.

14.50 "Пенелъпи" - с уч. на
Рийз Уидърспун, Крис-
тина Ричи, Джеймс Ма-
кавой, Катрийн О'Хара,
Питър Динклидж и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Предложението" - с уч.

на Сандра Бълок, Райън
Рейнолдс, Мери Стийн-
бъргън, Крейг Нелсън,
Бети Уайт и др.

22.15 "Истината" - с уч. на Ан-
ди Гарсия, Ким Коутс,
Дебора Кара Ънгър, Ева
Лонгория, Форест Уита-
кър и др.

00.20 "Пенелъпи" - с уч. на
Рийз Уидърспун, Крис-
тина Ричи, Джеймс Ма-
кавой, Катрийн О'Хара,
Питър Динклидж /п/

04.30 "А сега какво?" - с уч.
на Ашли Тисдейл, Кевин
Полак, Лорън Колинс,
Роби Амел /п/

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 2

06.50 "Топ Гиър: Патагония" -
предаване за автомоби-

ли
08.30 "Топ Гиър" - предаване

за автомобили, сезон
22, 2 епизода

11.00 "Отмъщението на Уайът
Ърп" - уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Ро-
бъртс, Мат Далас, Трей-
си Адкинс, Мартин Сна-
тандер и др. /п/

13.00 "Национална лотария" /
п/

13.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 4, 2 епи-
зода

17.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
9, 2 епизода

18.00 "Ямакаши" - екшън с
уч. на Чау Бел Дин, Уй-
лямс Бел, Малик Ди-
уф, Шарл Периер, Ян
Хнаутра и др. /п/

20.00 "Пристигане в Америка"
- комедия с уч. на Еди
Мърфи, Арсенио Хол,
Шари Хедли, Мадж Син-
клер, Джеймс Ърл Джо-
унс и др.

22.30 "Ярост" - екшън с уч.
на Брад Пит, Шая Ле-
бьоф, Логан Лърман,
Майкъл Пеня, Джон
Бернтал, Скот Истууд,
Джейсън Исак и др.

Diema Family

06.50 "Малката булка" - се-
риен филм

10.00 "Пепел от рози" - се-
риен филм, 2 епизода

12.00 "Нашата ферма в Ир-
ландия: Нов живот" -
романтичен филм с уч.
на Ева Хаберман, Да-
ниел Моргенрот, Кати
Лайтне и др.

14.00 "Предадени чувства" -
романтична драма с уч.
на Аника Добра, Хейо
фон Щетен, Тереза Ри-
зос, Кристиан Вунде-
лих, Матиас Херман

16.00 "Доня Сандовал" (пре-
миера) - теленовела, 2
епизода

18.00 "Съкровено желание" -
романтична комедия с
уч. на Джеси Шрам,
Люк Макфарлан, Мар-
къс Роснър, Ивон Чап-
мън и др.

20.00 "Изпратено с надежда:
Самата истина" - роман-
тичен филм с уч. на
Ерик Мейбиъс, Кристин
Буут, Кристъл Лоу,
Джеф Густафсън

21.50 "Предадени чувства" -
романтична драма с уч.
на Аника Добра, Хейо
фон Щетен, Тереза Ри-
зос, Кристиан Вунде-
лих, Матиас Херман и
др. /п/

23.50 "Нашата ферма в Ир-
ландия: Нов живот" -
романтичен филм с уч.
на Ева Хаберман, Да-
ниел Моргенрот, Кати
Лайтне и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.15 "Актьорско студио"-
токшоу, сезон 18

07.15 "Рожденият ден на доб-
рата вещица" - семеен
филм с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Хана
Ендикот-Дъглас, Сара
Пауър, Матю Найт, Пи-
тър Макнийл, Катерин
Дишър и др. /п/

09.30 "Маймунски работи" -
семейна комедия с уч.
на Дафни Зунига,
Джейкъб Хорсли, Сома
Батиа, Райън Барет,
Кейт Купър и др.

11.15 "Операция "Четири ла-
пи" - семейна комедия
с уч. на Брендън Фрей-
зър, Брук Шийлдс, Мат
Прокоп, Уолъс Шоун,
Кен Джонг и др. /п/

13.10 "Последните пет годи-
ни" - драма с уч. на
Анна Кендрик, Джере-
ми Джордан, Касандра
Инман, Бетина Бреснан
и др.

15.10 "Джери Магуайър" - дра-
ма с уч. на Том Круз,
Рене Зелуегър, Куба Гу-
динг Младши, Кели
Престън, Бони Хънт,
Джери О'Конъл, Джей
Мор, Реджина Кинг, Лу-
си Лиу, Джонатан Лип-
ники, Тод Луизо, Ерик

Ñ
СЪБОТА 30 март

bTV

05.30 "Аламинут: Ново поко-
ление" - скеч шоу

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.5, 6

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.4, еп.17, 18

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Култ" - лайфстайл пре-
даване с водещ Поли
Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "Богатствата на Бълга-

рия" - док. поредица,
с. 3

13.00 "На един черпак разс-
тояние" - романтичен,
драма (Индия, ОАЕ,
САЩ, 2014), в ролите:
Хелън Мирън, Ом Пури,
Маниш Даял, Шарлот
Льо Бон, Амит Шах, Ми-
шел Блан и др.

15.30 "Аламинут: Ново поко-
ление" - скеч шоу

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори план"
- док. поредица с во-
дещ Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 "Кинти в небето" - ек-
шън, комедия (САЩ,
2011), в ролите: Бен
Стилър, Алън Алда, Еди
Мърфи, Кейси Афлек,
Матю Бродерик, Теа Ле-
они, Майкъл Пеня, Жел-
ко Иванек и др.

22.00 "Ловци на шаферки" -
комедия, романтичен
(САЩ, 2005), в ролите:
Оуен Уилсън, Винс Вон,
Рейчъл Макадамс, Крис-
тофър Уокън, Айла Фи-
шър, Брадли Купър,
Джейн Сиймор, Уил Фе-
ръл, Ивана Божилович,
Ребека Де Морни и др.

00.20 "Секс, наркотици и Лас
Вегас" - комедия, музи-
кален (САЩ, 2010), в
ролите: Джона Хил, Ръ-
сел Бранд, Кристина
Агилера, Елизабет Мос,
Роуз Бърн, Пъф Деди,
Колъм Мийни, Кристен
Бел, Мегън Маркъл и др.

02.20 "Кое е това момиче"
/п./ - сериал, с.4, еп.18

02.50 "Карбовски: Втори план"
/п./

04.40 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.7

06.00 "Костенурките Нинджа"
/п./ - анимация, с.3
еп.19,20

07.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.21, 22

08.00 Маратон: "Извън играта"
- сериал, с.7, еп.1-3

11.00 "Подводница U-571" /п./
- екшън, военен (САЩ,
Франция, 2000), в ро-
лите: Матю Макконъхи,
Бил Пакстън, Харви Кай-
тел, Джон Бон Джоуви,
Томас Кречман и др.

13.00 "Транспортер 2" /п./ -
екшън, трилър (Фран-
ция, САЩ, 2005), в ро-
лите Джейсън Стейтъм,
Амбър Валета, Алесанд-
ро Гасман, Кейт Наута,
Джейсън Флеминг и др.

15.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.20, 21

17.00 "Дивата муха" /п./ -
предаване за екстремни
спортове, еп.11

17.30 "Мисия Моят Дом" /п./
- предаване за строи-
телство, ремонти, об-
завеждане и дизайн,
еп.12

18.00 "4х4" - автомобилно
предаване, с.4, еп.11,
12

19.00 "Пътуване до тайнстве-
ния остров" /п./ - ек-
шън, комедия, фентъзи
(САЩ, 2012), в ролите:
Джош Хъчерсън, Майкъл

Столц и др. /п/
18.00 "Мансардата" - комедия

с уч. на Бен Стилър,
Дрю Баримор, Ейлин
Есел, Харви Фиърс-
тейн, Джъстин Теро,
Джеймс Ремар, Робърт
Уисдъм, Сузи Кърц, Уо-
лъс Шон, Мая Рудолф,
Амбър Валета и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Казино "Роял" - екшън
с уч. на Даниел Крейг,
Ева Грийн, Джуди Денч,
Джефри Райт, Мадс
Миклесън,Катерина Му-
рино, Джанкарло Джа-
нини и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 8, /п/

01.00 "Мисли като мъж" - ро-
мантична комедия с уч.
на Кевин Харт, Кели Ро-
улънд, Крис Браун, Та-
раджи П. Хенсън, Габ-
риел Юниън, Джери
Ферера, Романи Малко,
Гари Оуен и др. /п/

RTR

05.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

06.00 "Утрото на Русия"
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.50 "За най-важното"
12.45 "Културният отдих"
13.15 Сериал: "Следствени

тайни"
14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.40 Сериал: "Следствени

тайни"
15.25 Сериал: "Красив живот"
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Сериал: "Обикновен

живот"
00.20 "Бялата гвардия"
01.50 "Изкуственият отбор"
04.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
04.15 "Храм за Онегин. След

славата"
04.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Брюж - Де
Пан - Коксейде

05.45 Колоездене: Е3 Херел-
беке

06.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, пети етап

07.30 Колоездене: Е3 Херел-
беке

08.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

09.00 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 10 км, жени

09.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, пети етап

10.30 Колоездене: Е3 Херел-
беке

11.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 10 км, жени

12.00 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже

12.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, пети етап

13.30 Колоездене: Е3 Херел-
беке

14.30 Колоездене: Брюж - Де
Пан - Коксейде

15.30 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, пети етап

16.15 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, шести
етап, директно

18.15 Колоездене: Е3 Херел-
беке

19.15 Колоездене: Обиколка
на Каталуния, шести
етап

20.30 Колоездене: Е3 Херел-
беке

21.25 Новини
21.30 Ски бягане: СК в Кве-

бек, 15 км, мъже
22.00 Кърлинг: Световно пър-

венство в Канада, Япо-
ния - Италия, мъже, ди-
ректно

00.55 Новини
01.00 Европейски рали шам-

пионат: Рали Азорски
о-ви, обзор

01.30 Колоездене: Брюж - Де
Пан - Коксейде

02.30 Куриози
04.00 Колоездене: Обиколка

на Каталуния, шести
етап
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07.30 Документален филм
08.00 "Холивудски знамени-

тости": Юън Макгрегър
(п)

08.30 "Тази седмица" (п)
09.30 "Професия Турист" - Па-

риж (п)
10.00 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.00 "Нико и пьтят кьм звез-

дите" - аним. филм
12.30 Новини
12.50 Любимите български

филми: "Иван Кондарев"
(1974г.)

15.40 Цветен следобед" - из-
брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

16.30 "За историята - свобод-
но" с Александър Сиви-
лов (п)

17.30 "Гласове" с водещ Явор
Дачков

18.30 Новини
19.00 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
20.00 Любимите български

филми: "Денят на вла-
детелите" (1986г.)

22.15 Киносалон БСТВ: "Въз-
мездие" (2015 г.), Ис-
пания

23.50 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.30 Диноотряд "Кунг-фу"

анимационен филм/п/
06.55 Сребристият жребец

анимационен филм/п/
07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова-Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

11.00 Отблизо с Мира разв-
лекателно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Побеждава, който е тър-

пелив /90 години от
рождението на Иван
Станчов/ документален
филм /България, 2001
г./, режисьор Констан-
тина Гуляшка

14.00 Библиотеката предаване
за литература и култура

15.00 Невестата с големите
крака детски игрален
филм /Чехия, 2002г./,
режисьор Виктор По-
лесни, в ролите: Филип
Чапка, Вилем Удатни,
Камила Шпрахалова

16.30 Семейство Даръл 2 тв
филм /2 епизод/

17.15 Брус Спрингстийн - от
първо лице музикално-
документален филм

18.30 Спорт ТОТО
19.00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман
2 док. филм /3 епизод/

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 България от край до край

8
21.15 Мисия "Европа" игрален

филм /САЩ, 2013г./, в
ролите: Кристиан Камар-
го, Ембет Давиц, Ана-
мария Маринка и др.(12)

22.50 По света и у нас
23.05 Нашествията на варва-

рите игрален филм
/копродукция, 2003 г./,
режисьор Дени Аркан, в
ролите: Реми Жирар,
Мари-Жозе Кроз, Сте-
фан Русо и др.(14)

00.45 През коридорите на вре-
мето с Морган Фрийман
2 документален филм
/3 епизод/п/

01.30 Студио "Х": Не убивай тв
филм /11 и 12 епизод/
п/(12)

03.15 Господин Селфридж тв

даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.13

18.00 "4х4" - автомобилно
предаване, с.4, еп.13, 14

19.00 "Транспортер 2" /п./ -
екшън, трилър (Франция,
САЩ, 2005), в ролите
Джейсън Стейтъм, Амбър
Валета, Алесандро Гас-
ман, Кейт Наута, Джей-
сън Флеминг и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - пре-

даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 Екшън уикенд: "Еверест"
- приключенски, драма
(Великобритания, САЩ,
Исландия, 2015), в ро-
лите: Джейсън Кларк, То-
мас Райт, Робин Райт,
Майкъл Кели, Емили Уот-
сън, Сам Уърдингтън,
Елизабет Дебики, Джош
Бролин, Кийра Найтли,
Джейк Джиленхол, Ване-
са Кърби, Ингвар Сигур-
дссон и др.

00.15 "Лошият лейтенант:
Пристанище на служба
- Ню Орлиънс" /п./ -
криминален, драма
(САЩ, 2009), в ролите:
Никълъс Кейдж, Ева Мен-
дес, Вал Килмър, Феру-
за Болк, Шей Уигъм,
Майкъл Шанън, Брад Ду-
риф и др. [16]

02.30 "Извън играта" /п./ - се-
риал, с.7, еп.4, 5

04.00 "Чуждоземец" /п./ -
фантастика, екшън,
приключенски (САЩ, Гер-
мания, Франция, 2008),
в ролите: Джим Кавий-
зъл, София Майлс, Рон
Пърлман, Джак Хюстън,
Джон Хърт, Ейдън Дивайн
и др. [16]

bTV COMEDY

06.00 "Клуб Веселие" - сери-
ал, с.6 еп.1

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.6 еп.18, 19

08.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6 еп.6 - 9

10.00 "Бетовен 3" /п./ - коме-
дия (САЩ, 2000),  в ро-
лите: Джъдж Райнхолд,
Джулия Суийни, Джо
Пиклър, Микела Гало,
Майк Сиколини, Джейми
Марш и др.

12.00 "Чичо Бък" /п./ - коме-
дия (САЩ, 1989), в ро-
лите: Джон Кенди, Ма-
коли Кълкин, Джийн Лу-
иса Кели, Габи Хофман,
Ейми Мадигън, Лори Мет-
калф и др.

14.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.13 еп.5

15.00 "Теория за големия
взрив" /п./ - сериал

15.30 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

16.30 "Новите съседи" /п./ -
сериал

20.30 "Кухня в Париж" /п./ -
комедия (Лусия, 2014),
в ролите: Дмитрий На-
заров, Марк Богатирьов,
Елена Подкаминская,
Дмитрий Нагиев, Олег
Табаков, Венсан Перес,
Михаил Тарабукин и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.10 еп.21
- 23

00.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

01.00 "Клуб Веселие" /п./ - се-
риал

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

04.00 "Слънчева Филаделфия"
/п./ - сериал

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

bTV Cinema

06.00 "Булка от интернет" /п./
- трилър (САЩ, 2015),
режисьор Кристин Кон-
рад, в ролите: Ан Уин-
търс, Травис Хамър, Ана-
лиса Кокрън, Лорън Гоу

07.45 "Среща в интернет" /п./
- криминален, мистъри,
драма (тв филм, Кана-
да, 2014), режисьор Кър-
тис Крофърд, в ролите:
Ивон Зима, Шон Ро-
бъртс, Мери-Маргарет

Хюмс, Гари Хъдсън,
Джон Макларън и др.

09.30 Телепазар
09.45 "Ранго" - анимация,

приключенски, комедия
(САЩ, 2011), режисьор
Гор Върбински

12.15 "Северополис" /п./-
фентъзи, семеен, роман-
тичен (тв филм, Кана-
да, САЩ, 2014), в ро-
лите: Тифани Тисен,
Джош Хопкинс, Бейлий
Медисън, Макс Чарлз,
Кандис Главър и др.

14.00 "Суфражетка" /п./ - ис-
торически, драма, биог-
рафичен (Великобрита-
ния, Франция, 2015), в
ролите: Кери Мълиган,
Ан-Мари Дъф, Хелена
Бонъм Картър, Бен Уи-
шоу, Самюъл Уест, Брен-
дън Глийсън, Мерил
Стрийп и др.

16.15 "Need for Speed: Жажда
за скорост" /п./ - ек-
шън, трилър, кримина-
лен (САЩ, Великобрита-
ния, Филипините, 2014),
в ролите: Ерън Пол, До-
миник Купър, Имъджен
Путс, Рами Малек, Ра-
мон Родригес, Дакота
Джонсън, Майкъл Кий-
тън и др.

18.45 "Бриджит Джоунс: На ръ-
ба на разума" /п./ - ко-
медия, романтичен (Ве-
ликобритания, Франция,
Германия, Ирландия,
САЩ, 2004), в ролите:
Рене Зелуегър, Хю Грант,
Колин Фърт, Силиа Им-
ри, Джонатан Кавендиш,
Джема Джоунс, Джим
Бродбент, Джеймс Фок-
нър и др.

21.00 "Живот назаем" - фан-
тастика, екшън, крими-
нален (САЩ, Канада,
2010), в ролите: Джуд
Лоу, Форест Уитакър,
Алис Брага, Лив Шрай-
бър, Карис ван Хаутен,
Чандлър Кентърбъри,
Джо Пингуи, Лиза Ла-
пира и др.

23.15 "Съучастникът" /п./ -
трилър, криминален,
драма (САЩ, 2004), в
ролите: Том Круз, Джей-
ми Фокс, Джейда Пин-
кет-Смит, Марк Ръфало,
Питър Бърг, Брус Мак-
гил, Деби Мазар, Хави-
ер Бардем и др. [14]

01.45 "Легендата за Херкулес"
/п./ - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
2014), в ролите: Келън
Лъц, Геа Вайс, Скот Ад-
кинс, Роксан Маккий,
Раде Шербеджия, Нико-
лай Сотиров, Димитър
Дойчинов и др.

03.45 "Готи" /п./ - биографи-
чен, криминален, драма
(САЩ, 2015), в ролите:
Джон Траволта, Спенсър
Лофранко, Кели Прес-
тън, Стейси Кийч, Уилям
ДеМео и др. [14]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Игра на чувства" - с уч.

на Тамин Сърсок, Травис
ван Уинкъл, Тифани
Хайнс и др.

14.10 "Да поговорим за лю-
бовта" - с уч. на Хедър
Морис, Джонатан Бенет,
Тери Поло, Оскар Нунез

16.00 "Мистерии от малкото
градче: Натопен за убий-
ство" - с уч. на Джуъл
Килчър, Колин Фъргю-
сън, Ерин Карплък и др.

18.00 "Мис Пепеляшка" - тв
риалити

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Кунг-фу йога" (премие-

ра) - с уч. на Джеки Чан,
Диша Патани, Аариф
Рахман и др.

22.10 "Хотел Артемида" (преми-
ера) - с уч. на Джоди
Фостър, София Бутела,
Джеф Голдблум, Дейв
Баутиста, Стърлинг К.
Браун, Джени Слейт, За-
къри Куинто и др.

00.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

00.40 "Да поговорим за лю-
бовта" - с уч. на Хедър
Морис, Джонатан Бенет,
Тери Поло, Оскар Нунез
и др. /п/

03.40 "Игра на чувства" - с уч.
на Тамин Сърсок, Травис
ван Уинкъл, Тифани
Хайнс и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 2

06.50 "Топ Гиър: Патагония" -
предаване за автомоби-
ли

08.30 "Топ Гиър" - предаване
за автомобили, сезон
22, 2 епизода

10.50 "Черната маска: Градът на
маските" - екшън-фан-
тастика с уч. на Тобин
Бел, Джон Полито, Те-
реса Херера, Скот Ад-
кинс, Тайлър Мейн, Анд-
рю Бринярски, Роб Ван
Дам и др.

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 4, 2 епизода

17.30 "Пристигане в Америка"
- комедия с уч. на Еди
Мърфи, Арсенио Хол,
Шари Хедли, Мадж Син-
клер, Джеймс Ърл Джо-
унс и др. /п/

20.00 "Хатфийлд и МакКой" -
исторически филм с уч.
на Кевин Костнър, Бил
Пакстън, Том Беринджър,
Пауърс Бут, Джена Ма-
лоун, Андрю Хауърд,
Линдзи Пулсифър, Но-
ел Фишер и др., III част

22.00 "Грешната част на гра-
да" - екшън с уч. на Роб
Ван Дам, Дейв Батиста,
Сторми Даниълс, Рандъл
Рийдър, Лара Грайс,
Брук Фрост Едрик Бра-
ун, Ава Сантана и др.

23.50 "Фрактура" - предаване
за рок музика

Diema Family

06.50 "Малката булка" - сери-
ен филм

10.00 "Пепел от рози" - сери-
ен филм, 2 епизода

12.00 "Нашата ферма в Ир-
ландия: Любовни трепе-
ти" - романтичен филм
с уч. на Ева Хаберман,
Даниел Моргенрот, Кати
Лайтне и др.

14.00 "Лекарят на сърцата" -
романтична драма с уч.
на Анджа Кнауер, Харалд
Шмит, Аниан Золнер, Не-
ле Кайпер и др.

16.00 "Доня Сандовал" (преми-
ера) - теленовела, 2 епи-
зода

18.00 "Сватбен безпорядък" -
романтична комедия с
уч. на на Алекса Пена-
Вега, Джеръми Гуибалт,
Андреа Бруукс и др.

20.00 "Изпратено с надежда:
Невъзможна мечта" - ро-
мантичен филм с уч. на
Ерик Мейбиъс, Кристин
Буут, Кристъл Лоу, Джеф
Густафсън и др.

21.50 "Лекарят на сърцата" -
романтична драма с уч.
на Анджа Кнауер, Харалд
Шмит, Аниан Золнер, Не-
ле Кайпер и др. /п/

23.50 "Нашата ферма в Ир-
ландия: Любовни трепе-
ти" - романтичен филм
с уч. на Ева Хаберман,
Даниел Моргенрот, Кати
Лайтне и др. /п/

04.00 "Изпратено с надежда:
Невъзможна мечта" - ро-
мантичен филм с уч. на
Ерик Мейбиъс, Кристин
Буут, Кристъл Лоу, Джеф
Густафсън и др. /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Актьорско студио"- ток-
шоу, сезон 18

06.45 "Чудесата на добрата ве-
щица" - семеен филм с
уч. на Катрин Бел, Крис
Потър, Хана Ендикот-
Дъглас, Матю Найт, Пи-
тър Макнийл, Катерин
Дишър и др. /п/

09.00 "Наследникът" - семеен

филм с уч. на Джон Не-
вил, Джеймс Дуън, Кор-
тни Дрейпър, Оливър
Муирхад и др. /п/

10.50 "Мансардата" - комедия
с уч. на Бен Стилър,
Дрю Баримор, Ейлин
Есел, Харви Фиърстейн,
Джъстин Теро, Джеймс
Ремар, Робърт Уисдъм,
Сузи Кърц, Уолъс Шон,
Мая Рудолф, Амбър Ва-
лета и др. /п/

12.45 "А сега какво?" - роман-
тична комедия с уч. на
Ашли Тисдейл, Кевин
Полак, Лорън Колинс,
Роби Амел и др.

14.40 "Казино "Роял" - екшън
с уч. на Даниел Крейг,
Ева Грийн, Джуди Денч,
Джефри Райт, Мадс
Миклесън,Катерина Му-
рино, Джанкарло Джа-
нини и др. /п/

17.40 "Очаквай неочакваното"
- романтична комедия с
уч. на Камерън Диас,
Дженифър Лопес, Ели-
забет Банкс, Бруклин
Декър, Ана Кендрик, Де-
нис Куейд, Чейс Кроу-
фърд, Крис Рок и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8

21.00 "Спектър на утехата" - ек-
шън с уч. на Даниел
Крейг, Олга Куриленко,
Джуди Денч, Джефри
Райт,Дейвид Харбър

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 8, /п/

00.10 "Мисли като мъж 2" -
романтична комедия с
уч. на Адам Броуди,
Майкъл Ийли, Джери
Ферара, Меган Гуд,Ре-
джина Хол, Денис Хей-
сбърт, Тараджи П.Хентън,
Терънс Дженкинс, Дже-
нифър Луис, Кевин Харт
и др. /п/

RTR

05.10 Сериал: "Стръмните бре-
гове"

06.00 "Утрото на Русия"
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.50 "За най-важното"
12.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
13.15 Сериал: "Следствени

тайни"
14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.40 Сериал: "Следствени

тайни"
15.25 Сериал: "Красив живот"
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 "Хуморина"
22.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
00.30 Концерт
02.00 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Колоездене: Е3 Херелбе-
ке

07.30 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

08.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

09.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, шести етап

10.30 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, обзор

11.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, инди-
видуално състезание

12.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, шести етап

13.30 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, седми етап,
директно

15.30 Колоездене: Гент - Ве-
велгем, директно

18.15 Колоездене: Гент - Ве-
велгем, жени

19.15 Колоездене: Обиколка на
Каталуния, седми етап

20.25 Новини
20.30 Колоездене: Гент - Ве-

велгем
22.00 Колоездене: Обиколка на

Каталуния, седми етап
23.00 Колоездене: Гент - Ве-

велгем

Í
НЕДЕЛЯ 31 март

филм /3 и 4 епизод/п/
(12)

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

bTV

05.20 "Култ" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.7, 8

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.4, еп.19, 20

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.2 еп.6
13.00 "Големият Стан" - коме-

дия, екшън (САЩ, 2008),
режисьор Роб Шнайдър,
в ролите: Роб Шнайдър,
Дейвид Карадайн, М.
Емет Уолш, Сали Кърк-
ланд, Ричард Кайнд,
Дженифър Морисън

15.10 Семеен следобед: "Робо-
куче" - фантастика, се-
меен (САЩ, 2015), ре-
жисьор Джейсън Мър-
фи, в ролите: Майкъл
Кемпиън, Патрик Мълду-
ун, Оливия д`Або, Уо-
лас Шон и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 "Гласът на България -
музикално шоу, с.6

21.30 "Папараци" - телевизи-
онен таблоид с водещ
Венета Райкова

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

00.50 "Вроден порок" - крими-
нален, мистъри, драма
(САЩ, 2014), в ролите:
Хоакин Финикс, Катрин
Уотърстън, Джош Бро-
лин, Рийз Уидърспун,
Джена Малоун, Саша
Питърс, Оуен Уилсън,
Майкъл Уилямс, Бени-
сио Дел Торо, Мая Ру-
долф, Ерик Робъртс,
Джилиан Бел, Сам Дже-
гър и др.

03.20 "Кое е това момиче"
/п./ - сериал, с.4, еп.20

03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 "Костенурките Нинджа"
/п./ - анимация, с.3
еп.22

06.30 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.23, 24

07.30 Маратон: "Извън играта"
- сериал, с.7, еп.3-5

10.30 "Пътуване до тайнстве-
ния остров" /п./ - ек-
шън, комедия, фентъзи
(САЩ, 2012), в ролите:
Джош Хъчерсън, Майкъл
Кейн, Дуейн Джонсън,
Луи Гузман, Ванеса Хъ-
дженс, Кристин Дейвис

12.30 "Бойни кораби" /п./ -
фантастика, екшън
(САЩ, 2012), режисьор
Питър Бърг, в ролите:
Александер Скарсгард,
Бруклин Декър, Лиъм
Нийсън, Риана, Таданобу
Асано, Тейлър Кич, Ра-
ми Малек и др.

15.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.22, 23

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.12

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
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кети, 37 000 касетъчни бом-
би, снаряди с обеднен уран.

Жертви на операцията са
приблизително два милиона
мирни граждани и 1000 воен-
нослужещи, 5000 са ранени-
те, без вест пропадат над 1
000 души. На практика изця-
ло е унищожена военнопро-
мишлената инфраструктура на
Сърбия, разрушени са пове-
че от 1500 населени места, 60
моста, 30 на сто от всички учи-
лища в страната, около 100
паметника. Материалните ще-
ти от бомбардировките се оце-
няват между 30 млрд. и 100
млрд. щатски долара.

Спомени на
очевидците

През последните две годи-
ни ТАСС събираше свидетел-
ства на очевидци, преживели
бомбардировките от най-раз-
лични слоеве на обществото -
политици, лекари, учители,
военни, журналисти и учени.
Възможно е тези спомени в
скоро време да видят бял свят.

Александър Вучич, прези-
дент на Сърбия: "Символ на
бомбардировките, от които
всички бяхме шокирани, ста-
на фактът, че те [натовците]
говореха за съпътстващи за-
губи. Загинаха много деца, по-
вече от 90, но всички помним
малката Саня от Варварин,
която беше най-добре по ма-
тематика, малката Милица
Ракич, двегодишно детенце от
Батайница, което загина под
бомбите. Невинни деца. И те
станаха символи на това стра-
шно престъпление, извърше-
но срещу Сърбия и нашия на-
род".

Амфилохий, митрополит
Черногорски и Приморски:
"През 1999 г. бях в Косово,
през цялото време бях в Печ-
ката патриаршия. Помня как
погребвах убитите натовци и
косовските бойци. Дълбоко в
паметта ми има един спомен.
Това се случи на 12 юни, ко-
гато беше прието някакво ре-
шение Сърбия да изтегли вой-
ската си от Косово. Отидох в
Прищина, спомням си хора-
та, които бягаха от селата с
каруци, на коне (след армия-
та - б. ТАСС), сираците, вой-
ниците. Тогава видях белия
кон, който бягаше пред нас.
Когато се връщах, пак го ви-
дях - беше мъртъв".

Войслав Шешел, лидер на
Радикалната партия: "Криех
деца в Белград, докато си мис-
лех, че домът ми в Батайни-
ца е разрушен. Заведох деца-
та си при родителите на жена
ми в Мириево. Малкият ми
син тогава нямаше и годин-
ка. Когато започнаха бомбар-
дировките през първата нощ
майка му го смъкна в мазето
и го държа там въпреки сту-
да. Дори и на такава възраст
той толкова беше шокиран, че
в следващите години, щом чу-
еше звук от самолет, бягаше
и се криеше".

По време на бомбардиров-
ките в Белград работят рус-
ките журналисти от ТАСС Та-
мара Замятина и Николай Ка-
линцев.

Тамара Замятина, награде-
на с Орден за мъжество, под-
робно описва събитията в
книгата си "Не стреляйте: аз
съм журналист!" (2000). Ней-
ният съпруг Николай Калин-
цев разказва: "В първия ден

Москва: Бомбардировките над
Сърбия са позорно петно за Запада

Руското външно министерство заяви в съобщение, цитирано от
ТАСС, че бомбардировките на НАТО над Съюзна република Югосла-
вия, започнали на 24 март 1999 г. и продължили 78 дни, са акт
на агресия, който завинаги ще остави позорно петно за алианса.

Министерството отбеляза, че с тези нападения са били нару-
шени основните принципи на международното право, както и меж-
дународните задължения на държавите-членки на НАТО.

В съобщението се припомня, че при бомбардировките са заги-
нали 2 хиляди цивилни, сред които най-малко 89 деца, при
което сред жертвите е имало и немалко косовски албанци, с
чието "спасение" се е нагърбил алиансът. Освен това са били
разрушени хиляди цивилни обекти, а в резултат на прилагането
на боеприпаси с обеднен уран са били заразени почвата и водата в
много региони, което е довело до увеличаване на онкологичните
заболявания.

"В резултат на нападенията над Югославия преди 20 години
НАТО подкопа механизмите, осигуряващи мир и сигурност в Евро-
па. При това косовският проблем не беше решен - напротив,
Косово остава главен източник на нестабилността и кризисните
ситуации на Балканите", се казва в съобщението на руското ми-
нистерство.

И България пострада от
"умните" ракети на Алианса

За нас, българите, е хубаво да го помним. Защото пострадахме
и ние от "умните ракети" на Алианса. Помня как се изсипаха над
главите ни. Първата беше в Трън. Хората бяха така объркани,
чудеха се какво е станало. Паника и истерия, а държавната власт
мълчеше. Последваха ракети край Радомир, село Елов дол...

Върхът беше, когато падна една ракета в Горна баня. 65 г. след
последната американска бомбардировка над София, столицата ни
бе атакувана от "приятелския огън" на НАТО.

По-страшна беше реакцията на управляващите тогава. Прези-
дентът Петър Стоянов се оплете като пиле в кълчища. Не знаеше
какво да каже. В някои медии дори излезе лъжата, че става дума
за сръбска провокация. После пък тогавашният премиер Иван Кос-
тов роди абсурдното обяснение, че ракетата е изстреляна от Сър-
бия, на 20 км югозападно от Пирот в североизточна посока по
сръбска цел, но я загубила и летяла 80-100 км неуправляема.
Обаче горивото й свършило над Горна баня и затова е паднала
там. МВР министърът Богомил Бонев пък, за да замаже положени-
ето, обеща на пострадалото семейство, над чиято къща падна
ракетата, съдействие да съди НАТО...

И така минаха 20 г. от тези паметни събития. Но в Сърбия
хората все още се разболяват от рак и умират заради обеднения
уран от ракетите. Лошото е, че и у нас хората боледуват. Какви ли
не болести  ги тормозят в райноните, където паднаха ракети.
Включително и рак.

Както се казва, битият си е бит... Ужасен израз, храктерен за
нашата народопсихология.

Хубаво е да не забравяме. Защото ако не сме пострадали
днес, утре никой от нас не е застрахован дори от по-страшна беда.
Тогава ли ще се сетим?!

ха юмруци срещу небето: "Са-
мо се спуснете и ние ще ви
покажем!". Все пак успяха да
свалят един самолет "невидим-
ка", а ние бяхме първите, ко-
ито писаха за това. Тамара За-
мятина описва всички наши
тасовски премеждия и съоб-
щения за войната".

Въздействието на
обеднения уран

На първо място то е свър-
зано със снарядите с обеднен
уран. На второ, при бомбар-
диране на нефтопреработва-
телни и нефтохимически за-
води се получава заразяване
на водната система на стра-
ната с токсични вещества. Из-
числено е, че върху територи-
ята на Сърбия за трите месе-
ца агресия са изсипани 15 то-
на обеднен уран. Това е дове-
ло до епидемия от рак сред
населението. Сърбия зае пър-
во място по брой на онколо-
гичните заболявания в Евро-
па. През първите десет годи-
ни от рак са се разболели 30
000 души, от тях са починали
между 10 и 18 хиляди. Све-
товно известният сръбски
акад. Любиша Ракич изчис-
лил, че като обем този уран
стига да се произведат 170
атомни бомби като тази, коя-
то САЩ пуснаха над Хиро-
шима на 6 август 1945 годи-
на. Най-често срещаните пос-
ледици за човешкия органи-
зъм се свързват със заболя-
вания на щитовидната жле-
за, злокачествени образува-
ния, синдром от войната в
Персийския залив, Балкански
синдром, както и мутации на
плода при бременност.

Освен това изследвани са
и последиците на обеднения
уран за глобалното замърся-
ване на въздуха и почвата.

Равносметки
от агресията

Краят на агресията на НА-
ТО в Югославия идва с Ку-
мановското военнотехническо
съглашение от 9 юни 1999 г.
Според него сръбската войс-
ка и полиция в Косово и Ме-
тохия се заменят с междуна-
родни миротворци. Бомбарди-
рането спира по обед на 10
юни. В същия ден СС на ООН
приема Резолюция 1244 за
статута и мирното урегулира-
не на Косово. На нейна ос-
нова в южната сръбска про-
винция пристигат 37 200 во-
енни от международните сили
за Косово (KFOR), под коман-
дването на НАТО. Те са от 36
държави от целия свят.

Девет години по-късно
процесът на разпад на Югос-
лавия, който започна с бом-
бардировките на НАТО, прик-
лючва с едностранното про-
възгласяване на независи-
мостта на Косово на 17 фев-
руари 2008 г. През 2010-а
Международният съд на ООН
призна за легитимно решени-
ето на косовския парламент за
обявяване на независимостта.
Така Косово и Метохия - люл-
ката на сръбската история
култура и православна вяра,
под ръководството и с подкре-
пата на западното общество,
окончателно са откраднати от
придошлите "косовари" - ко-
совски албанци, преселили се
на изконната сръбска земя.
Днес Република Косово спо-
ред Белград е призната от 100

страни, а Прищина твърди, че
те са 117. Не са я признали
повече от 60 държави, като
сред тях са Русия, Израел, Ки-
тай и пет държави от ЕС.

Бомбата, която все
още не е избухнала

Днешна Сръбия се опитва
да формулира своето отноше-
ние към събитията отпреди 20
години въз основа на макси-
мата, обявена от президента
на страната Александър Вучич:
"Простихме, но не забравих-
ме". Доколко успешен може да
е подобен подход към мина-
лото, ще покаже историята.
Засега настроението на хора-
та сочи друго. Преди година
бе проведено широко допит-
ване за отношението им към
събитията от 1999-а. Данни-
те сочат, че две трети от граж-
даните на Сърбия (62%) не
са простили на НАТО за бом-
бардировките и не приемат
извинения, в същото време
около една трета от анкетира-
ните, предимно младежи, са
склонни да забравят за мина-
лото. Абсолютно мнозинство
сред гражданите на тази стра-
на (84%) обаче се обявява ка-
тегорично против присъеди-
няване на Сърбия към НА-
ТО.

Следите от бомбардировки-
те са не само в душите и по
телата на сърбите. Те се отк-
риват по цялата територия на
страната, където авиацията на
НАТО разруши почти цялата
известна някога икономика.
Животът продължава, а вмес-
то унищожените мостове се
градят нови - в Нови Сад пре-
ди година тържествено беше
открит новият Жежелев мост,
вместо унищожената от бом-
бите Белградска телевизион-
на кула бе построена нова, два
пъти по-голяма. В Белград
обаче има едно място, което
и до днес не смеят да възста-
новят. Точно срещу правител-
ството се намира полуразру-
шеното здание на Генералния
щаб на Югославия, което бе
бомбардирано на 30 април
1999 г.. Говори се, че там и
до днес има една бомба, коя-
то все още не е избухнала, ко-
ято не може безопасно да се
извлече от основите на сгра-
да, разположена в гъстонасе-
ления столичен център.

Тази именно неизбухнала
бомба е символ както на отно-
шенията на НАТО към сегаш-
на Сърбия, така и на сръб-
ския народ към военния блок.
Очевидно, 20 години след бом-
бардировките главната цел на
Запада - на територията на
Сърбия да се създаде незави-
симо Косово, все още не е дос-
тигната до край. Въпреки 20-
годишните усилия за натиск
въпросът за Косово все още
не е разрешен. Белград не
признава независимостта на
своя автономен район въпре-
ки ожесточения натиск, който
упражнява Западът, и "морко-
ва", който му предлага под фор-
мата на възможност страната
да влезе в ЕС.

Развръзката на този тра-
гичен възел на историята
предстои. Надявам се, че нак-
рая той ще се развърже, но
така че децата в Русия и Сър-
бия да не изпитват ярост и
безсилие, докато гледат нови-
ните по телевизията."

Източник ТАСС,
превод "Фокус"

отидохме на местопроизшест-
вието, когато се връщахме,
мостът вече го нямаше, горе-
ше сградата на Министерст-
вото на вътрешните работи.
Един път едва не попаднахме
под бомбите, спаси ни само
фактът, че докато пътувахме,
натовците бомбардираха един

водопровод и ние останахме
да поприказваме с хората, ко-
ито бяха останали без вода.
Натовските самолети летяха
на голяма височина, където не
ги достигаха нито МиГ-29, на
въоръжение в югославската
армия, нито ПВО. А сърбите
се заканваха, като размахва-

Албена БОРИСОВА
От ПИК (Със съкращения)



ÊÓËÒÓÐÀ 25.03.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

18

Íàêðàòêî

Днес от 11.00 ч. в
Кръгла зала в Национал-
ния исторически музей се
открива изложба "Съкро-
вищата на Земята". Тя се
реализира съвместно от
Националния исторически
музей и Националния
Музей "Земята и хората".
За първи път ще бъдат
представени изящни
артефакти и връзката
между природното и
културно наследство.
Показани са древни
сечива и уникални арте-
факти, заедно с кристали
на скъпоценни камъни и

Изложба с детски илюст-
рации на акад. Румен Скорчев
(1932-2015 г.) и дъщеря му
проф. Росица Скорчева ще
гостува в димитровградската
художествена галерия “Петко
Чурчулиев”. Ескпозицията е
посветена на Международния
ден на детската книга, който
е в деня на рождението на
Ханс Кристиан Андерсен - 2
април.

Инициативата се осъщест-
вява със съдействието на съп-
ругата на художника Ели Скор-
чева. “В наши дни често мо-
жем да срещнем илюстрации,
които могат да причинят на де-
цата сериозни естетически по-
ражения. Затова заповядайте
в чистия свят на детето, съх-
ранен в илюстрациите на Ро-
сица и Румен Скорчеви от
книжките на поколения бъл-
гарски деца”. След откриване-
то й на 2 април експозицията
ще остане в Димитровград до
31 май.ç

Èçëîæáà “Äåòñêà
èëþñòðàöèÿ” íà Ðóìåí
Ñêîð÷åâ è Ðîñèöà
Ñêîð÷åâà ùå ãîñòóâà
â Äèìèòðîâãðàä

В юбилейния си 100-
тен сезон Драматично-
кукленият театър "Иван
Радоев" в Плевен подгот-
вя нова премиера - "Един
мъж и една жена" от Ва-
лентин Красногоров, под
режисурата на Анастас
Попдимитров. В главни-
те роли са двама от най-
дългогодишните и успеш-
ни актьори в плевенска-
та трупа - Мариета Ка-
лъпова и Георги Ангелов.

Сценографията и кос-
тюмите са дело на Ма-
рия Диманова, а прево-
дът - на Добринка Сте-
фанова. Премиерата е на
29 март от 19.00 ч.

В същия ден ще бъ-
дат връчени наградите на
националния конкурс за
нова българска драматур-

гия на името на Иван Радоев. Театърът е домакин на церемонията по
награждаването и ще представи със сценично четене избрани откъси
от най-добрите пиеси в камерната зала от 17.30 ч. със свободен
вход.

Конкурсът е организиран за 10-и път от Министерството на култу-
рата, община Плевен и театъра в града. Културните събития са част
от проявите, посветени на 100-годишнината от създаването на про-
фесионалния театър в Плевен.ç

Сливенският куклен театър на
24 март чества 200-тно предс-
тавление на спектакъла "Копче
за сън".

Спектакълът по Валери Пет-
ров празнува 15 години сцени-
чен живот. Адаптацията и поста-
новката са дело на Злати Зла-
тев, сценографията е на Анна Иг-
натова, а музиката - на компо-
зитора Владимир Джамбазов.

През своя дълъг творчески жи-
вот "Копче за сън" печели лю-
бовта на публиката и високата

Ñëèâåíñêèÿò êóêëåí òåàòúð ïðàçíóâà þáèëåé íà "Êîï÷å çà ñúí"

минерални суровини,
използвани от най-дълбока
древност.

Тя включва над 125
броя минерални образци -
най-впечатляващите от
постоянната експозиция и
непоказвани до момента
експонати от фондовете на
НМ "Земята и хората".

Ще видим едни от
първите метални сечива от
Дуранкулак, изработени от
самородна мед. В залата е
разположена архиепископ-
ска митра, или корона, от
Охрид, изработена във
Венеция, в началото на

Â Íàöèîíàëíèÿ èñòîðè÷åñêè
ìóçåé ñå îòêðèâà èçëîæáàòà
"Ñúêðîâèùàòà íà Çåìÿòà"

:

Åêñïîçèöèÿ íà ÍÈÌ è ÍÌ "Çåìÿòà è õîðàòà" ïðåäñòàâÿ
óíèêàëíè ñêúïîöåííè àðòåôàêòè

Наградите за нова
българска драматургия
"Иван Радоев" се връчват
на 29 март
Наградите на 10-то
издание на националния
конкурс за нова българска
драматургия "Иван Радоев"
ще бъдат връчени на 29
март в Плевен. Театърът е
домакин на церемонията
по награждаването и ще
представи със сценично
четене избрани откъси от
най-добрите пиеси в
камерната зала от 17.30
ч., а входът е свободен.

Перкусионен ансамбъл
"Акцент" бе удостоен с
"Плакет на Община
Плевен"

Перкусионен ансамбъл
"Акцент" и неговите ръково-
дители - Симеон и Августи-
на Серафимови - препода-
ватели в Националното
училище по изкуствата
"Панайот Пипков", бяха
удостоени за принос в
музикалния живот с
"Плакет на Община Пле-
вен". Церемонията се
състоя на съвместен
концерт с Плевенската
филхармония по повод 25-
годишния юбилей на
състава. Идеята за "Акцент"
дойде от моя учител
проф.Добри Палиев -
създател на българската
перкусионна школа", каза
за Серафимов.

XVIII век. Уникалната
нефритена плочка за
колан, открита през 2017 г.
от директора на НИМ доц.
д-р Бони Петрунова при
разкопки на нос Калиакра
заема заслужено място.
Красивият художествен
предмет от бял нефрит,
датиран от XIV век, най-
вероятно изработен в
Китай, по време на динас-
тията Юан е използван
като катарама в унифор-
мата на воини монголи.

Тук е най-голямото
късче злато от България,
от района на Етрополе и

самородното злато от река
Огоста, доказателство за
богатството на българските
земи. Злато, което е
послужило за изработване
на уникални изделия още
преди 6 хиляди г.

Посетителите ще видят
иконата от Охрид "Двана-
десетте господски празни-
ци" от ХІІ век и втора
половина на ХІV век и
Мощехранилницата на св.
матрона от началото на
XVII век. ç

оценка на журито и критиката у
нас и в чужбина. Постановката е
отличена с награди от национал-
ни и международни фестивали. "

"Копче за сън" е българска
детска пиеса от Валери Петров,
написана през от 1978 година.
Издадена е от "Балкантон" като
мюзикъл с музиката на Георги
Генков.

Ролите озвучават Ицко Фин-
ци, Меглена Караламбова, Нико-
лай Бинев, Ани Бакалова, Славка
Славова, Цонка Митева.ç

Ïëåâåíñêèÿò òåàòúð ïîäãîòâÿ íîâà
ïðåìèåðà - "Åäèí ìúæ è åäíà æåíà"

По повод 550-ата годишнина
от връщането на мощите на св.
Иван Рилски от Търново в Рилс-
кия манастир през юли група ту-
ристи ще извърви маршрута, по
който са пренесени мощите на
светеца. Идеята за това приклю-
чение е заимствана от светов-
ноизвестното "Ел камино" - пътя
до испанския град Сантяго де
Компостела. Българският му ва-
риант е създаден от двама жите-
ли на Велико Търново - учителя
Евгени Коев и математика Пас-

Áúëãàðñêè ïîêëîííè÷åñêè ìàðøðóò ùå
ñâúðæå Âåëèêî Òúðíîâî ñ Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð

кал Пиперков. Пътят ще е мар-
киран и ще преминава през 60
населени места, 19 общини и 5
епархии. Не се знае с точност
откъде са минали монасите през
далечната 1469 година на път към
Рилската обител, но маршрутът
е максимално близък до ориги-
налния. Най-сложна според съз-
дателите на маршрута е послед-
ната отсечка между Враца и Со-
фия, където пътят минава по би-
лото на Балкана над Искърското
дефиле.ç



ÊÓËÒÓÐÀ 25.03.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

19

на книгата, преди няколко
дни, авторът сподели:
"Голямо щастие е човек да
обича това, което работи,
а аз винаги съм обичал
журналистиката…"

И наистина в това
разнообразие от жанрове
и форми, събрани под
книжния покрив на новата
му книга, Коста Иванов ни
поразява с многообразие-
то на темите, с острото си
гражданско чувство и
бликащия си хумор.

"От Пхенян до Хавана
през Бейрут и Тирана" не
е първата книга на авто-

От върха на своето
осмо десетилетие извест-
ният наш колега и прия-
тел, журналистът Констан-
тин Иванов ни зарадва с
нова книга: "От Пхенян до
Хавана през Бейрут и
Тирана". Творбата на К.
Иванов е своеобразен
"микс" от жанрове - мемо-
аристика, външнополити-
ческа публицистика, остри
и актуални реплики,
родени от всекидневието
ни и публикувани в цент-
рални вестници.

В краткото си, изповед-
но слово при представяне

Ïðîôåñèÿ æóðíàëèñò

ра. През 1973 г. под
перото му излиза "Победа
на героизма и солидар-
ността" - за войната във
Виетнам, почти десетиле-
тие по-късно разгръщаме
страниците на "Подвижни-

те пясъци на Близкия
Изток" (1981 г.) и година
по-късно "В Близкия
изток - подстъпи към
агресията" (1982 г.) -
логични творчески резул-
тати от работата му като
дългогодишен кореспон-
дент на в. "Работническо
дело" в Бейрут.

Като пишещ човек с
много интереси и богата
ерудиция, К. Иванов
публикува междувременно
десетки и десетки статии,
коментари, кореспонден-
ции, публицистични репли-
ки, свързани с актуални
външно- и вътрешнополи-
тически проблеми, сцена-
рист е на два телевизион-
ни филма, свързани с
Близкоизточния конфликт.

Любопитен факт е, че в
богатата си творческа
кариера Константин

Иванов намира и време
за пряко и активно учас-
тие в нашия и в междуна-
родния журналистически
живот. Изтъкнат публи-
цист, той работи пет
години в Прага като
представител на Съюза на
българските журналисти в
Международната органи-
зация на журналистите.
Това, разбира се, не го
откъсва от прекия му
творчески ангажимент -
текущата публицистика, а
интересни моменти от
работата в "Златна Прага"
са намерили място и в
новата му книга.

Нека, в заключение,
му пожелаем житейско и
творческо дълголетие - с
всичко сторено и написа-
но досега той го заслу-
жава!

Петър ГЕРАСИМОВ

Ìåæäóíàðîäíèêúò Êîíñòàíòèí
Èâàíîâ ñ íîâà êíèãà, â êîÿòî ñúáèðà
ðåïîðòàæè îò ãîðåùè òî÷êè
ïî ñâåòà, ïèñàíè â òå÷åíèå íà
ïîâå÷å îò ÷åòèðè äåñåòèëåòèÿ

В края на миналата сед-
мица историкът акад. Геор-
ги Марков представи нова-
та си книга "Душесловие на
историята", издание на ИК
"Захарий Стоянов". Преди
няколко години акад. Геор-
ги Марков издаде книгата
"Любомъдрие на История-
та". В нея той осмисли фи-
лософията на историята. А
е озаглавил новата книга
така, като отново е използ-
вал възрожденски подход,
като е заимствал пак от
Константин Фотинов, кой-
то през 1852 г. издава в
Смирна книгата "Душесло-
вие за поучение на деца-
та". Така изтъкнатият учен
историк влиза във водите

Àêàä. Ãåîðãè Ìàðêîâ
ìåæäó Êëèî è Ïñèõåÿ
Èçòúêíàòèÿò ó÷åí íè ïðåäóïðåæäàâà:
„Íå âàäåòå äóøàòà íà Èñòîðèÿòà!“

на психолозите, но без да
напуска кораба на истори-
ята, в който плава вече го-
дини толкова успешно. Вза-
имността между Клио и
Психея е опасно подмолна.
Акад. Георги Марков съзна-
ва този риск, но поемане-
то му вече е първата крач-
ка към успеха на неговото
съчинение - в българската
наука трудно ще се намери
произведение, докосващо
тази тема. Разумът (от "Лю-
бомъдрие на Историята")
често изпада в странно про-
тиворечие с нейната зага-
дъчна душа, което не е при-
чина да бъда отречена. Ако
някой съвременник се оп-
лаква, че не може да раз-

бере постъпките на предци-
те, то тава съвсем не озна-
чава, че всички трябва да
се откажем от мисловното
и духовно общуване с тях,
твърди авторът. Той е убе-
ден, че трябва първом да
се намери онова, което ни
сближава и хвърля психо-
логически мост между по-
коленията и ги свързва в
обща историческа съдба.

Задочното опознаване на
добродетелите, нравите и
преживяванията на нашите
предшественици ще ни поз-
воли да разберем и себе
си дори когато съзрем ръ-
ка, протегната внезапно от
миналото, трябва веднага
да я поемем, за да схва-
нем какви са били тези, ко-
ито са имали щастието или
нещастието да живеят пре-
ди нас, твърди авторът.

Академик Георги Марков
ни внушава, че както поз-
наването на философията
на историята, трябва да
проникнем и в психология-
та й. Човеците правят Ис-
торията всеки със своята
душевност и особен харак-
тер, а решенията често се
вземат под напора на
страстите. Историкът има
длъжност ясно да прецени
доколко моралното стрем-
ление произвежда психи-
ческа енергия, чието въз-
действие взема връх над
физическите и материални-
те условия. Затуй авторът
прави описание на душев-

ното състояние на личност-
та (характер и воля, темпе-
рамент, дълг и чест, нрав и
самообладание, както и на
странните и опасните ду-
шевни отклонения) но през
призмата на историята, как-
то и характеристика на ду-
шевните явления при исто-
рически прелом. Специал-
но се спира на съдбонос-
ната роля на тълпата и как-
ва част от народа предс-
тавлява тя, на психологи-
ческата роля на героите, во-
дачите и народните маси.
С интерес се четат и стра-
ниците, посветени на ду-
шевните рани от войните,
за горчивата истина и слад-
ката лъжа в историята, за
отечествоспасителите и бе-
зотечествениците, за наци-
оналните герои и национал-
ните предатели.

"Не вадете душата на Ис-
торията!" е повикът на акад.
Георги Марков към всички,
които се докосват до исто-
рията. Така завършва тази
книга, мъдра, умна и про-
зорлива.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН
САЛОН

"СТАРИННИЯТ ФАЙТОН"
Къща музей "Димитър Благоев"
София, ул."Лайош Кошут" № 34

25 МАРТ 2019 г., понеделник, 18.00 ч.
ПРЕДСТАВЯНЕ

на поетесата от Варна
Драга Дюлгерова
и нейната книга

„ЖЕЛЪДИ В ШЕПИТЕ НА БОГА“

Изд. "Славена", Варна, 2018

28 МАРТ 2019 г., четвъртък, 18.00 ч.
Творческа вечер на
Марина Матеева

и представяне на нейната книга

„ШЕПОТЪТ ЗЕЛЕН НА НЕОБЯТА“

Изд. "Изида", София, 2019

Снимка
Пресфото

БТА

Държавният
глава

Румен Радев
удостои

с почетен плакет
"Св. св. Кирил

и Методий"
известния

полски актьор
и общественик

Ян Енглерт
в знак на

признание за
значимия му
принос към

съвременното
изкуство и
популяри-

зирането на
българската

култура.
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11 министри от каби-
нета на британската
премиерка Тереза Мей
настояват тя да се оттег-
ли, твърди политическият
наблюдател на в. "Сънди
таймс" Тим Шипмън,
цитиран от Ройтерс.

"Подготвя се мащабен
преврат в кабинета за
отстраняването на
Мей като министър-
председател", каза той
и цитира думи на неназо-
ван министър: "Краят
е близо. Тя ще си отиде
до 10 дни".

Шипмън заявява, че е
разговарял засега с 11
министри от кабинета,
които искат премиерката
да се оттегли. По думите
му Дейвид Лидингтън,
фактическият заместник
на Мей, е един от пре-
тендентите да бъде вре-
менен премиер.

Други министри насто-
явали постът да се заема
от министъра на околна-

Ñïîðåä áðèòàíñêè âåñòíèê "êðàÿò
å áëèçî, òÿ ùå ñè îòèäå äî 10 äíè"

Рафи Ейтан, агентът на Мосад, открива през декември 2011 г. в
парламента на Израел (Кнесета) в Ерусалим документална изложба
за залавянето Адолф Айхман. Операцията е ръководил лично той.

Починал е в болница.

Чучело с образа на британската премиерка Тереза Мей е издигнато на
централния пл. "Трафалгар" в Лондон по време на последния протест
срещу излизането на Великобритания от ЕС. Подобна демонстрация

през октомври събра в Лондон близо 700 000 протестиращи.

Àãåíòúò íà Ìîñàä, çàëîâèë Àäîëô
Àéõìàí, å ïî÷èíàë íà 92 ãîäèíè

Индонезийският президен-
тът Джоко Видодо откри

първата линия от метрото
в Джакарта - проект на

стойност 1,1 млн. долара,
дългоочакван за жителите

на индонезийската
столица, която е с най-
много задръствания в

света. Джакарта, наброя-
ваща с предградията и
градовете спътници 30
млн. жители, досега бе

най-големият град в света
без метро. Властите тук

очакват всеки ден първата
линия на метрото да

превозва около 130 000
пътници. Първата седмица
всички хора ще пътуват

безплатно.

Рафи Ейтан, агентът на из-
раелската специална служ-
ба Мосад, оглавявал опера-
цията по залавянето на
Адолф Айхман, е починал на
92-годишна възраст. Това съ-
общи болницата в Тел Авив,
където той е бил на лечение,
предаде ДПА.

Ейтан е работил в про-
дължение на десетилетия в
израелските служби за си-
гурност и разузнаване. По
време на израелско-арабс-
ката война от 1948 г. е във
военното разузнаване, а пос-
ле се присъединява към но-
восъздадените тайни служ-
би на еврейската държава.

По думите на Надав Ар-
гаман, шеф на Шин Бет (кон-

Ìèíèñòðè îò êàáèíåòà íà Òåðåçà Ìåé
ãîòâÿò ïëàí çà íåéíîòî îòñòðàíÿâàíå

Снимки Пресфото БТА

траразузнаването) "делото
на покойния Рафи Ейтан се
преплита с дните на израел-
ската агенция за сигурност
и на Държавата Израел".

"Той беше сред основа-
телите на оперативното зве-
но на Шин Бет, ръководеше
и участваше в десетки осно-
вополагащи операции, кои-
то ще останат неизвестни
още много години", каза Ар-
гаман. Той изтъкна заслуги-
те на Ейтан за залавянето
на Айхман в Аржентина и от-
карването му в Израел. Смя-
таният за архитект на Холо-
коста германец Адолф Айх-
ман е изправен пред изра-
елски съд, осъден на смърт
и обесен през 1961 г. ç

Над 130 са убити в атака
над село в Мали
Най-малко 134 души са убити
при нападение срещу село в
Централно Мали, съобщи
генералният секретар на ООН
Антониу Гутериш, цитиран от
ДПА. Атаката е извършена в
събота. Има и 55 ранени. Кои
са извършителите или
групировката, отговорна за
нападението, засега не е
известно. През 2013 г. ООН
разположи мироопазваща
мисия в страната.

Испанските социалисти
водят преди изборите
Испанските социалисти водят
с най-висок резултат според
предизборна анкета, публику-
вана във в. "Паис", но заедно
с коалиционните си партньори
не постигат абсолютно
мнозинство, предаде Ройтерс.
На изборите през април
Испанската социалистическа
работническа партия би
получила 27,1 на сто от
гласовете или 122 мандата в
350-местния парламент.
Коалицията на социалистите с
крайнолявата "Подемос" (Ние
можем) постига 162 мандата.
176 мандата са нужни
парламентарно мнозинство.

Преименуваха столицата
Астана в Нур-Султан
Казахстанският президент
Касим-Жомарт Токаев
подписа указа за преимену-
ване на столицата Астана в
Нур-Султан, предаде ТАСС.
Уточнява се, че указът влиза
в сила от деня на първото му
официално публикуване.
Токаев предложи по-рано на
съвместно заседание на
двете парламентарни камари
името на столицата да бъде
сменено в чест на първия
президент на страната
Нурсултан Назарбаев, който
бе начело на Казахстан над
30 години, първо като
комунистически лидер на
страната в последните години
на СССР, а след това като
президент на независимата
държава.

На 100 сърби се падат по
над 39 пистолета у дома
На 100 граждани в Сърбия се
пада по 39,1 броя стрелково
оръжие, което я нарежда на
трето място в света по
въоръженост на цивилното
население, съобщава в.
"Данас". Проучване на
Института за международни
изследвания в Женева от
миналата година показва, че
Сърбия си дели с Черна гора
3-тото място в света и първо
в Европа по този показател.
По данни на института в
Женева в сръбските домове
се намират около 3 млн.
пистолета, притежавани от
цивилни. Макар че не може
да се установи броят на
нелегално притежаваното
оръжие, установено е, че
първото място принадлежи на
САЩ, които имат повече
пистолети, отколкото
пълнолетни граждани - 120
пушки и пистолети на 100
души. На второ място е
Йемен, където на 100
граждани има 52 броя леко
оръжие.

Íàêðàòêî

:

та среда Майкъл Гоув или
от външния министър
Джереми Хънт.

Великобритания тряб-
ва да намери начин да
напусне ЕС организира-
но, вместо да се опитва
да свали Мей, заяви
същевременно финансо-
вият министър Филип
Хамънд.

На въпроси на телеви-
зия "Скай" за заговор на
министри за сваляне на
Мей и дали тя е изгубила
подкрепа, Хамънд отгово-
ри: "Не. Изобщо не
мисля така".

"Смяната на премиера
няма да ни помогне.
Откровено казано да се
говори за смяна на
играчите на игралното
поле в момента предс-
тавлява даване на воля
на лични страсти", под-
черта Хамънд.

Запитан дали се
опитва да постигне
издигането на британския

първи министър Дейвид
Лидингтън, който факти-
чески се явява замест-
ник на Мей, за временен
премиер, Хамънд отрече.

"Реалист съм и смя-
там, че може и да не
осигурим мнозинство за

сделката на министър-
председателката за
Брекзит, и ако това
стане, парламентът ще
трябва да реши не само
против какво е, а и
какво подкрепя", каза
министърът. ç
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Британският престолонас-
ледник принц Чарлз и съп-
ругата му Камила пристигна-
ха в Куба на официално по-
сещение, предаде АФП.

"Тази визита е важна в
символичен план, защото
нито един член на кралс-
кото семейство не е бил в
Куба от революцията през
1959 г.", казва Пол Уебстър
Хеър, бивш британски пос-
ланик и преподавател в
Бостънския университет.
Той припомня, че преди то-
ва херцогът на Уиндзор е
бил на частно посещение
в Куба през 50-те години
на миналия век.

Днес Чарлз и Камила ще
бъдат почетни гости на офи-
циална вечеря, дадена от
кубинския президент Мигел
Диас-Канел. Не е предви-
дена среща на знатната

Ïðèíö ×àðëç è ñúïðóãàòà ìó Êàìèëà
èäâàò íà îôèöèàëíà âèçèòà â Êóáà
Áëèçî 200 000 áðèòàíöè ïîñåùàâàò
íà åêñêóðçèè Õàâàíà âñÿêà ãîäèíà

Îïîçèöèîííàòà ïàðòèÿ "Çà òàéëàíäöèòå"
ïå÷åëè ïúðâèòå èçáîðè ñëåä ïðåâðàòà

Британският принц Чарлз и съпругата му Камила ще останат в
кубинската столица до сряда. После ще се отправят към Каймановите

острови. Визитата ще има по-скоро културен характер. Знатната
двойка вероятно ще има среща с музикантите от "Буена виста соушъл

клуб", ще посети училище за салса и ще присъства на балет.

Баща извежда дъщеря си от бомбардиран от военновъздушните сили на
НАТО район в косовската столица Прищина в края на март 1999 г. И

досега няма точна оценка на жертвите вследствие на бомбардировките,
но те според историци надхвърлят 2000 души.

Засмяна тайландка позира с бюлетина в избирателна секция в Банкок в неделя. Право на глас в
кралството имат около 51,4 млн. души. Председателят на избирателната комисия Итхипорн Бунпраконг е

съобщил, че официалните резултати ще бъдат огласени на 9 май.

Ñúðáèÿ ïî÷èòà ïàìåòòà íà æåðòâèòå
íà óäàðèòå íà ÍÀÒÎ ïðåç 1999 ã.

Навършиха се 20 години
от бомбардировките на НА-
ТО в Югославия. На 24 март
1999 г. самолети на Алианса
атакуват позиции на сръбс-
ките войски в Косово, при-
помнят БТА и "Фокус".

Решението се взима след
едногодишен натиск върху
президента Слободан Мило-
шевич да спре смъртонос-
ната си репресия срещу ко-
совските сепаратисти. Това
се определя като първата
намеса на НАТО срещу су-
веренна държава.

Бомбардировките са
част от операцията, обяве-

Снимки Интернет/Пресфото БТА

Първите парламентарни
избори в Тайланд след дър-
жавния преврат от 2014 г. за-
вършиха, предаде АФП.

Според допитване най-
много места (163) печели
опозиционната партия "За
тайландците" (Пуеа Тай) на
живеещия в изгнание бивш
премиер Таксин Шинават-
ра, а втора с 96 места се
нарежда партия "Паланг
Прачарат", учредена мина-
лата година от поддръжни-
ци на настоящия премиер
и водач на хунтата ген.
Прают Чан-оча.

Ако резултатите потвърдят
тези прогнозни данни, пар-
тия "За тайландците" няма да
разполага с достатъчно гла-
сове да състави мажоритар-
но правителство в "демокра-
тичен фронт" с други партии,
както се надяваше.

Формацията "Паланг
Прачарат", която иска ген.
Прают Чан-оча да стане

на в името на защита на
интересите на албанското
население в района.

Няма точна оценка на
жертвите вследствие на
бомбардировките, но те
надхвърлят хиляди. Около
10 000 са ранени. Матери-
алните щети възлизат на де-
сетки милиарди долари.

Поразена са Сръбската
телевизия, мостове, учили-
ща, частни домове и е на-
несен тежък удар по сръб-
ската военна и цивилна ин-
фраструктура.

Бомбардировките про-
дължават до 10 юни 1999

г., когато Белград се съг-
ласява да оттегли силите
си от Косово.

На територията на об-
ластта са разположени
многонационални сили под
командването на НАТО.

Русия категорично се
противопоставя на бом-
бардировките и прекъсва
отношенията си с НАТО. 20
години след операцията
сърбите все още не са
склонни да простят на Али-
анса и категорично отказ-
ват да станат част от него
въпреки стремежа си за
членство в ЕС. ç

премиер, също ще се нуж-
дае от коалиционни парт-
ньори, но ще е в по-добри
позиции благодарение на
създадените от хунтата из-
борни правила, които са в
нейна полза.

Допитването на изхода
на изборните бюра е осъ-
ществено от тайландския
изследователски център
"Супер Пол" и беше излъ-
чено от телевизия "Тай Пи
Би Ес" непосредствено след
края на гласуването.

Водачат на хунтата ген.
Чан-оча поигра голф, след
като гласува. Генералът,
изглежда, бе в много доб-
ро настроение, но охрана-
та му не позволи на ре-
портерите да го последват
на игрището за голф.

Тайландците гласуваха за
500-членен парламент, който
заедно с назначен от хунтата
250-членен Сенат ще опреде-
ли следващия премиер. ç

двойка с предишния кубин-
ски лидер Раул Кастро,
който сега е първи секре-
тар на Кубинската кому-
нистическа партия.

Между Великобритания и
Куба "има отдавнашна ис-
тория", коментира Пол Уеб-
стър Хеър. Той припомня, че
британците са окупирали
Хавана през 1762 г., преди
да я разменят с испанците
срещу Флорида.

Уинстън Чърчил пък си е
падал по кубинските пури
и няколко пъти е посеща-
вал Куба. Специалистът
припомня и че в Куба има
и бийтълсмания.

В Хавана има бар, пос-
ветен на "Бийтълс" и наре-
чен "Жълтата подводница".
В кубинската столица има
и статуя на Джон Ленън.

Великобритания сега

иска да засили и търговс-
ките си връзки с Куба.
Британски предприемачи,
обединени в асоциацията
Кубинска инициатива, гле-
дат на Диас-Канел положи-
телно и ценят неговите из-
казвания за отваряне на
страната за чужди инвес-
тиции, вписани в новата
конституция, която ще вле-
зе в сила през април.

Кралската визита показ-
ва, че Великобритания ис-
ка по-тесни отношения с
Куба. Хавана е подложена
на американско ембарго
от 1962 г.

Великобритания в разга-
ра на Брекзит е насочила
вниманието си към два от-
расъла в Куба - туризма и
енергетиката. Близо 200 000
британци идват на екскур-
зии в Куба всяка година. ç
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Êîáðàòà íîêàóòèðà Äèíó ñëåä
êúðâàâî ìåëå íà ðèíãà â ÑÀÙ
Специална
българска
подкрепа получи
Кубрат Пулев в
препълнената зала

Най-добрият български
боксьор Кубрат Пулев
(вече с 27 победи, 14 от
които с нокаут и 1 загуба)
записа най-трудната, но и
най-сладката си победа на
професионалния ринг,
след като успя да нокау-
тира в седмия рунд ру-
мънския здравеняк Богдан
Дину (вече 18-2, 14 с
нокаут) в кървава драма
на ринга в култовата зала
"Хангара" в Коста Меса,
Калифорния (САЩ). Коб-
рата имаше изключително
трудни моменти в тези
седем рунда. Той получи
много тежка аркада в
четвъртата част и преми-
на през период, в който
Богдан Дину доминираше
и бе поставил българския
боксьор в тежка ситуация.
Пулев за пореден път
показа голям характер и
от 5-ия рунд пое изцяло

контрола в двубоя. В 6-ия
рунд доминацията на
Кобрата бе огромна и за
Дину бе трудно да е
равностоен съперник.

 Развръзката дойде
след 2:40 минути в 7-ия
рунд, в който Кубрат
Пулев прати съперника в
нокдаун два пъти преди
да дойде и нокаутът. При
първия нокдаун имаше и
спорен момент, в който
Кобрата удари зад глава-
та Дину, за което получи
наказание и му бе отнета
точка. Това не притесни
Пулев и той продължи да

мачка като танк на ринга
своя съперник. За Кубрат
Пулев това бе 27-а побе-
да в 28 мача на професи-
оналния ринг и 14-а с
нокаут. Този успех дойде
в първия двубой на
Кобрата на американска
земя в дебюта му като
част от промоутърската
агенция Top Rank.

Залата в Коста Меса
се пръскаше по шевовете
за мача на Кубрат Пулев
с Богдан Дину. Макар и
на другия край на света,
българската публика
застана плътно зад един

Братята Кубрат и Тервел
Пулеви записаха поредните
си победи на професионал-
ния ринг, като надделяха над
опонентите си в Коста Меса,
Калифорния. Местните влас-
ти разкриха какви хонорари
са получили всички участни-
ци в тази галавечер, включи-
телно и двамата българи. Ор-
ганизаторите са платили об-
що 604 000 долара като въз-
награждения на всички учас-
твали боксьори, като лъвският
пай се пада на Кобрата. Бъл-
гаринът е подписал договор
за 250 000 долара, незави-
симо от крайния изход.

Съперникът му Богдан Ди-
ну е вторият с най-много па-
ри от тази галавечер. Румъ-
нецът е взел 80 500 долара.
Другите две звезди на вечер-
та Джеси Магдалено и Рико
Рамос са взели съответно по
75 000 и 50 000 от наград-
ния фонд.

Интересното е, че най-ма-
лък дял от общата сума е за
Тервел Пулев, за когото са
само 1000 долара.  Съпер-
никът му Мич Уилямс си е
тръгнал с 8000, въпреки че
беше натупан здраво от бъл-
гарина.ç

604 õèëÿäè
äîëàðà ðàçäàäîõà
îðãàíèçàòîðèòå
íà ãàëàâå÷åðòà

Кубрат Пулев се включи на
живо в студиото на "Диема
спорт", за да коментира победа-
та си над Богдан Дину. Той приз-
на, че това е бил доста труден
мач за него. "Не беше лесно,
момчето се беше подготвило.
Знаеше какво и как правя. Не
успя да пласира много добри уда-
ри, но имаше някакви попаде-
ния, които ме затрудниха на мо-
менти. Но важното е, че преодо-
лях тази аркада, която се полу-
чи. Това е бокс все пак и се по-
лучават такива неща. За моя ра-
дост кътменът успя да затвори ар-
кадата. Това му е работата на него
и затова взима такива пари.  Рад-
вам се, че всичко стана както
трябва. Естествено, трябваше да
проявя коравост, да продължа мо-

Äâà ìåñåöà ïî÷èâêà ùå ñè ïîäàðè ðîäíàòà çâåçäà
ята игра и да го притисна още
повече. Смятам, че успях и за-
кономерно го нокаутирах" заяви
Пулев.

 "Видяхте един прецедент,
който никога през живота ми не
ми се беше случвал, но аз не
губех търпение, защото поняко-
га това, което се опитва да ни
прави мръсно, всъщност ни пра-
ви по-хубаво и ни прави по-го-
леми. Така че никога не съжаля-
вайте за нищо и бъдете над не-
щата. Благодаря на всички зад
екраните, които са се радвали
на моята победа. Благодаря и на
тези които са искали да не по-
бедя. За съжаление, ги разоча-
ровах. Обичам всички, които бя-
ха зад мен и в този ранен час
са били будни и са гледали ма-

Кубрат Пулев (вдясно) нанесе своя победен удар в седмия рунд, когато свали на три пъти своя съперник

от любимците си в лице-
то на Кобрата. В залата
гордо се развяваха
родни трибагреници, а се
виждаше и революцион-
ното знаме "Свобода или
смърт".

Публиката беше екзал-
тирана и с гордост кре-
щеше името на любимеца
си в знак на подкрепа.
Облечен в цветовете на
България беше и актьо-
рът Димитър Маринов,
който само преди месец
триумфира с престижна-
та филмова награда
"Оскар".ç

ча", каза още Кобрата.
"Планираме да продължаваме

да се развиваме и аз, и брат ми,
за да можем да постигнем на-
шите цели и да довършим това,
което сме започнали. С всеки из-
минал мач се чувствам по-доб-
ре, по-усъвършенстван, по-пре-
цизен, по-добър и се радвам за
това. Благодаря на българската
публика, която беше тук. Всички
бяха пощурели и обезумели от
удоволствие и кеф. Аз съм готов
да изляза в мач за титлата. С
всеки следващ двубой се усъвър-
шенствам и обогатявам. За мен
всеки мач е по-добър опит. В
следващите няколко месеца ще
починем малко, а после продъл-
жаваме напред", завърши бъл-
гарският боксьор.ç

Румънският боксьор Богдан Ди-
ну оправда загубата си с нокаут
от Кубрат Пулев с няколко мръсни
удара, вкарани от българина. Коб-
рата спечели мача в седмия рунд,
когато при третото си падане на
земята Дину нямаше сили повече
да стане и да продължи да се бие.

"Хубав мач, вкарах няколко сил-
ни удара. Пулев ми пусна няколко
мръсни удара отзад, но това е бок-
сът. Исках да продължа, но не бях
способен да го направя", призна
Дину веднага след мача.

За Богдан Дину това беше вто-
ра поредна загуба с нокаут на про-
фесионалния ринг, след като на
17 ноември 2018 година загуби
от Джарел Милър. Преди мача си

Ðóìúíåöúò ñå îïðàâäà ñ ìðúñíè óäàðè
íà ñúïåðíèêà

срещу американеца румънският
боксьор имаше 18 поредни побе-
ди (13 с нокаут). "Джарел Милър
и Кубрат Пулев са напълно раз-
лични съперници. Милър е по-го-
лям и повече удря. С Кубрат бях
много близо, вкарах няколко доб-
ри удари. Знам, че с всеки мач
ставам много добър. Последните
ми два двубоя са с опоненти от
Топ 10, искам да се бия с тези
хора, за да съм на върха", добави
румънецът.ç

Тервел Пулев записа 13-ата си
победа на професионалния ринг.
Той се изправи срещу америка-
неца Мич Уилямс и го победи по
точки в 6-рундовия двубой по-
между им в Коста Меса, Кали-
форния. "Доволен съм от побе-
дата. Уилямс беше труден съпер-
ник, който не излиза само за па-
рите, а опитва да победи. Мисля,
че беше достатъчно добър, удря-
ше силно и беше подготвен. Смя-
там обаче, че аз играх по-добре,
по-добрите удари бяха моите. В
един момент съдията се опита да
ми открадне рунда, като даде офи-
циално предупреждение, но и Уи-
лямс удряше след сигнал стоп.

Òåðâåë: Äîâîëåí ñúì îò ïîáåäàòà
ñðåùó òðóäåí ïðîòèâíèê

Това ми наруши тактиката и тряб-
ваше да наваксвам, но въпреки
това смятам, че се получи добре
и победих заслужено. Публиката
беше невероятна. Доволен съм от
огромната подкрепа, имаше по-
вече българи, отколкото амери-
канци. Дори и американците ос-
виркаха Уилямс за грозните му
изпълнения", заяви Пулев.

Въпреки всичко българинът се
изказа ласкаво за качествата на
своя опонент в този мач. "От за-
писите, които бяхме гледали, не
изглеждаше да удря толкова сил-
но. Усещах силата на ударите му
върху ръката си. Добре, че не
влизаха директно, ако някой от

тях попаднеше чисто, можеше и
да ме повали", призна Тервел.

 Той говори и за подготовка-
та за мача и едномесечния си
престой в САЩ.

"Започнах с двама треньори, но
впоследствие единият отпадна, за-
щото преценихме, че няма нужда.
Другият американец в моя ъгъл е
един от най-известните специалис-
ти в света. Всички добри боксьори
го канят. Казва се Руди Ернандес.
Съвсем различно е в Америка. Мно-
го от нещата, които видях, бяха но-
ви за мен. Надявам се да подобря-
вам играта си. Дойдох по-рано, за
да разбера дали това е моят тре-
ньор, каза още софиянецът.çТервел Пулев записа 13-ата си победа на професионалния ринг

Богдан Дину
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Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 56

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ТТТТТопло
ВОДОРАВНО: Вера Кирова. Акинет. Рокер. Риро.

АРОМА. Семафори. Оман. Кар (Джералд). За. Ани-
лин. Рама. Канал. БАРЕТА. Араб. "Лина". Атанас. ТА.
Кати. Арак. Ранина. Ренар (Жул). Авила. Кимоно. Ок.
"Кал". "Не". Ад. Ало. Полип. Ироним. Кав. Век. "Ро".
Сако. Анати. Аналитика. Илона. Канарата. Атон. Нат.
Но. Еналид. Маре (Ханс Фон). Нонин. Лирета. Орир
(Джей). Радари. Ононин. Ли (Софус). РАДО. Акин.
Ракитин (Никола). Калас (Мария). Лили. Аника.

ОТВЕСНО: Тереза Маринова. Анорак. Роман. Те-
мел. Канонада. Бака. Алино. Икона. Идол. Кефали.
Анапа. Арена. Пирон. Народ. Вилан. Рас. Рибар. Ита-
лик (Силий). Горила. "Атали". ИЛ. Ви. Ирак. Ирони.
Баронет. Окаден. ОМ. Тар (Павлина). Ат. ТОРИ. Па.
Арана. Ива. "Омана". Кана. "Ана Каренина". Ика. Мир.
Масив. Локал. Ронин. Нокар (Едмон). НИКОН. Тонер.
"Ти". Лема. "Атала". "Ирина". Илик. Тараба. Аламо
(Франк). Атерина.

Днес ще бъде предимно слънчево.
Минималните температури на повечето
места ще са между 0° и 5°, а дневните
ще се повишат, когато вятърът ще се
ориентира от запад-югозапад и максималните ще са между 18°
и 23°.

Във вторник от запад облачността бързо ще се увеличи и на
места ще превали дъжд. Температурите ще са в диапазона от 5
до 11 градуса. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще
бъде слаб до умерен и ще започне понижение на температурите,
което ще продължи и през следващите дни.

В сряда и четвъртък от североизток ще прониква по-студен
въздух и температурите ще се понижат с 6 до 8 градуса. Облач-
ността ще бъде значителна, макар че ще има и интервали с
повече слънце в някои райони. Температурите ще бъдат от 9 до
14 градуса, 1-2 градуса по-ниски в четвъртък. На места ще
превали дъжд.
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Исках само малко да разперя
крилата, сподели най-добрият
български тенисист

ЦСКА и Нефтохимик
ще играят
на полуфинал

в шампионата по волейбол
при мъжете. Другата двойка
е Хебър (Пазарджик) -
Добруджа 07 (Добрич).
Първите две срещи са на 31
март и 1 април. Третият и
четвъртият мач са определе-
ни за 5 и 6 април. Ако се
стигне до пети двубой, той
ще се изиграе на 9 април,
като домакинско предимство
имат отборите на ЦСКА и
Хебър.

Даниел Иванов-
Аоияма завърши

с победа участието си на
големия мартенски турнир по
сумо в Осака (Япония). В
двубой от последния кръг
българинът надделя над
Томокадзе и приключи
надпреварата на трето място
с 12 победи и 3 загуби.

Испания се
наложи с 2:1

над Норвегия в първия си
мач от група "F" на квалифи-
кациите за Евро 2020.
Селекцията на Луис Енрике
успя да надиграе гостите в
по-голямата част от двубоя
на "Местая", но при 1:1
скандинавците за няколко
минути се размечтаха, че
могат да стигнат и до
победата. Не така обаче
мислеше Серхио Рамос,
който донесе успеха на "Ла
Фурия" след точно изпълнена
дузпа в 71-та минута. Преди
това Родриго бе дал
преднина на Испания още в
16-ата минута, но Джошуа
Кинг изравни от дузпа в 65-
ата. В другите два мача от
група "F" се получи същия
резултат - Швеция - Румъния
(2:1) и Малта - Фарьорски
острови (2:1).

Най-добрият ни тени-
сист Григор Димитров
стартира с отлична побе-
да на турнира от сериите
"Мастърс" в Маями. Бълга-
ринът отвя испанския
ветеран Фелисиано Лопес
с 6:1, 6:3 и се класира в
третия кръг. Това беше
първи мач на Димитров
след загубата му от аме-
риканеца Франсис Тиафоу
на 1/8-финалите от Откри-
тото първенство на Авст-
ралия през януари. 27-
годишният българин игра
отлично при завръщането
на корта, показвайки
добра форма. Димитров
зарадва българите, които
го подкрепиха на корта в
Маями.  След тази победа
Григор поведе на 37-
годишния Лопес с 4:2
успеха в мачовете им до
момента.

Димитров призна, че не
е мислил да участва в
турнира и няма високи
очаквания за представяне-
то си в него. "Дори не
мислех, че ще изляза на
корта тук. Получих шанса
да играя и исках да се
възползвам по най-добрия

начин от това. Беше дълъг
път за мен след Австралия,
така че просто исках да
изляза на корта и малко
да си разперя крилата.
Бях дълго време далече от
турнирите. Все още можех
да съм във фитнеса и да
си поддържам формата.
Не можех да сервирам
повече от месец. Преми-
нах през много лечения и
възстановителни сесии",
започна Димитров.

"Да играя без болки, е
приятно. Ще отнеме
време да си възвърна
ударите, така че не очак-
вам много от себе си в
този турнир. Единствено-
то, за което си мисля
сега, е как ще реагира
рамото ми на сутринта.
Просто искам да се
събудя и да не усещам
толкова голяма болка.
Малко съм ограничен по
отношение на някои неща,
но това е положението.
Дали си на корта, или
извън него, бориш се с
това, с което разполагаш",
добави Гришо.

Следващият съперник
на българския тенисист

:

Íàêðàòêî

Българският национален отбор
по футбол замина за Прищина,
където тази вечер от 21,45 часа
ще изиграят втората квалифика-
ционна среща за Евро 2020 сре-
щу Косово. "Отиваме с добро нас-
троение. Извадихме поуки от ма-
ча с Черна гора. Ще се постара-
ем да не допускаме грешките, ко-
ито направихме и да си реализи-

Íàöèîíàëèòå çàìèíàõà çà Êîñîâî ñ æåëàíèå çà óñïåõ

Ãðèøî ñòàðòèðà ñ åêñïðåñíà
ïîáåäà â Ìàÿìè

Григор Димитров се завърна с победа на корта в Маями
                                                         Снимки Пресфото БТА

раме положенията", коментира
пред "Гонг" националът Петър За-
нев при заминаването на нацио-
налите ни за Косово.

Попитан какви поуки са изв-
лекли от първата среща (1:1 с
Черна гора), опитният защитник
отговори: "Старши треньорът мо-
же да каже това, то си остава
между нас вътре в отбора. Сега

имаме мач с Косово и сме кон-
центрирани да победим. Да, няма
да е лесно. Те са отбор от бивша
Югославия, така че имат добри
футболисти, но все пак излизаме
да победим. Няма притеснения.
Просто сме подготвени за един
сериозен сблъсък. Мач с мач не
си прилича, така че всичко зави-
си от нас самите", добави Занев.ç

Възстановяването на Ивайло
Чочев след тежката контузия ще
продължи минимум шест месеца.
Това обясни лекарят на национал-
ния отбор Бисер Бочев. Футболис-
тът на италиански Палермо пост-
рада при равенството 1:1 с Черна
гора на стадион "Васил Левски"
след единоборство с Марко Ве-
шович. Оказа се, че травмата на
играча е изключително сериозна -
счупена капачка. На Чочев предс-
тои операция в Италия.

"Още по време на мача за мен
бе ясно, че има тежка травма. Раз-
късване напълно на долната част
на сухожилието на четириглавия

Èâàéëî ×î÷åâ øåñò ìåñåöà èçâúí èãðà
мускул, съчетано с отчупване на
парче от самата капачка. Този тип
увреждане при спортисти е харак-
терно за малко по-късна възраст.
Високата енергия при сблъсъка на
двамата е довела до това състоя-
ние", обясни Бочев пред камерата
на bTV. "Прогнозата е, че ще тряб-
ва да се възстановява поне шест
месеца. Абсолютно всички футбо-
листи се отнасят мъжки с него и
се опитват да бъдат полезни. Той
е едно весело и много добро мом-
че, куражлия. Опитваме се да му
помогнем да бъде оптимист.  Аз
мисля, че всичко ще се развие
добре", добави Бочев.ç

ще бъде Джордан Томп-
сън. Австралиецът успя да
елиминира Карен Хача-
нов. 24-годишният Томпсън

и Григор досега не са се
срещали. Австралиецът в
момента е на 77-о място в
световната ранглиста.ç

Англия не остави
никакъв шанс на Чехия

в първия мач от
квалификациите за

Евро 2020, печелейки с
категоричното 5:0 на
"Уембли". За успеха с

хеттрик се отчете
Рахийм Стърлинг (24,

62, 68 - на снимката),
веднъж от дузпа бе

точен Хари Кейн
(45+2), а в края Томаш

Калаш си отбеляза
автогол (84). С

победата "трите лъва"
поведоха в група "А" с

3 точки, където на
второ и трето място са
България и Черна гора

с по 1. Тази вечер
Англия гостува на

Черна гора в Подгорица

Най-добрият футболист на
България за 2018 година Кирил
Десподов най-вероятно ще ус-
пее да се възстанови за двубоя
на Каляри срещу Киево от ита-
лианската серия "А" на 29 март.
Нападателят пропусна мача на
националите срещу Черна гора
(1:1) и няма да вземе участие в
евроквалификацията с Косово
заради своята контузия.

Лекарският щаб на Каляри
обаче е поставил българина под

Êàëÿðè âäèãà Êèðèë Äåñïîäîâ
стриктно наблюдение и процеду-
ри, които да го вдигнат за предс-
тоящия мач. Десподов се готви
отделно от основната група, но
от днес трябва да бъде на линия
и да започне занимания със сво-
ите съотборници. Откакто се при-
съедини към италианския клуб в
началото на февруари, българс-
кият нападател често има проб-
леми от физическо естество и за-
това от клуба предпочитат да не
рискуват излишно здравето му.ç


