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Новото австрийско правителство, сформирано през януари, заяви в
програмата си, че има нужда от постепенно премахване на санкциите
срещу Русия, предават "Спутник" и Агенция "Фокус". Министърът на
външните работи Александър Шаленберг заяви в интервю за вестник
Wiener Zeitung, че добрите отношения с Русия са от ключово значение
за стабилността в Европа и че не трябва да се влиза в конфликт с
Москва.  ç
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Í
е намирам по-точно от въпросителните, за да
изразя това, което будят у мен - и сигурно не
само у мен - някои политико-дипломатически
жестове в последните дни. Поводът за тези
жестове е експулсирането от София на двама

???

Âîéíà
руски дипломати, уличени от българските власти в
шпионаж. Руските власти твърдят, че от българска
страна не са представени доказателства в поддръжка
на това обвинение.

Дотук нещата са повече от банални за терена на
дипломацията. Въпрос на гледна точка и на конкре-
тен момент е дейността на един дипломат да бъде
приета за принос в опознаването и връзките между
две страни или за шпионаж.

В първия случай се изразява задоволство и дип-
ломатът е хвален и награждаван, във втория - обви-
нен в шпионаж и експулсиран в рамките на 48 часа.
Не е тайна, че тази процедура се използва понякога
просто за натиск в междудържавните отношения и
съответните санкционирани дипломати не са друго
освен актьори в съответни роли. Тези етюди с екс-
пулсирането на дипломати се случват и между дър-
жави, които се водят за съюзници. Всичко зависи от
целта на постановката.

В София нещата излязоха от рамките на банално-
то. Имам предвид оповестените публично похвали за
действията на българското правителство от страна на
посолствата на САЩ, Канада и Великобритания.

Жест необичаен и по форма, и по същество.
Никое посолство не е прието където и да е, с идея-
та, че то ще хвали или ще порицава правителството
и въобще управлението на приелата го страна. Има
ли зад баналността на експулсирането на двамата
руски дипломати някаква неизвестна на обществе-
ността действителност, която да оправдава и да пра-
ви необходими подобни необичайни стъпки, и то на
три посолства едновременно? Ако се смята, че има
подобен елемент, то на посолствата ли е присъщо да
опитват да поемат роля в решаването му?

Този жест на трите посолства е ли последица от
съмнения, че българското правителство ще се спра-
ви по определен начин с конкретния случай? И за-
това се гледа то да бъде подтикнато чрез публично
оповестени похвали?

Ако в случая с експулсирането на двамата руски
дипломати има материя, която е предмет на фор-
мални ангажименти на България като член на НАТО и
на ЕС, не беше ли нормално българското правителс-
тво да осведоми обществеността и съответно техни
отговорни представители да изразят позиции? Не се
ли създава впечатление за едно своеобразно измес-
тване и дори донякъде изземване ролите на тези две
организации на българската обществена сцена от упо-
менатите три чуждестранни посолства? А също - в
определена степен - и ролята на самото българско
правителство?

Ако - поне донякъде е така - каква е целта на
посолствата на САЩ, Канада и Великобритания? Да
правят на софийския терен една своеобразна репе-
тиция за ролята, която ще поемат, поне спрямо ня-
кои европейски държави, след влизането с пълна
сила в действителността на британския Брекзит?

Не е невъзможно цялата тази необичайна актив-
ност на трите посолства да цели да отвлече внима-
нието на българското, а и не само на българското
обществено мнение от нещо друго, за което още не
се говори, но подготовката му е в ход.

Какво би било то?
И отново - на посолства ли е работа да осъщес-

твяват подобна манипулация, ако в подобно пред-
положение има нещо вярно?

Íàä 50 çåìåäåëñêè êîîïåðàöèè àòàêóâàíè ïðåç
ïîñëåäíèòå 6 ìåñåöà îò „íàïîðèñòè ìîì÷åòà“

< 5

за земя
т една година насам рязко
са зачестили атаките срещу
земеделските кооперации с
цел изземване на земята.
Това заяви Явор Гечев,
председател на Национал-
ния съюз на земеделските
кооперации в България
(НСЗКБ), по време на
годишния семинар на
браншовата организация.
"Над 50 са кооперациите,
срещу които има целенасо-
чени атаки за смяна на
председателите с нови",
допълни още Гечев и пояс-
ни, че така арендатори
заграбват цели земеделски
сдружения с цел присвоява-
не на земята.  Атаките са

Жителите на
Перник, които изля-
зоха на протест в
центъра на София
заради водната криза
в събота, поискаха
оставката на премие-
ра Бойко Борисов и
на регионалния
министър Петя
Аврамова. Послание-
то беше "Вода за
Перник, вода за
България!". Протес-
тиращите, които
тръгнаха на шествие
от площад "Алексан-
дър Първи", стигнаха
до Министерския
съвет, а движението
по булевард "Цар
Освободител" остана
затворено. Недовол-
ните обявиха готов-
ност да останат пред
сградата до 22 часа
вечерта, за да бъде
изпълнено искането
им. Недоволството на
живеещите в миньор-
ския град беше подк-
репено от жители на
столицата, Сливен и
Бобов дол.  Хората от
Бобов дол обявиха,
че протестират и с
искане горенето на
отпадъци в местната
ТЕЦ да бъде прекра-
тено окончателно.

ÎÎ
зачестили особено през
последните 6 месеца. Мето-
дите за смяна на определени
председатели са всякакви -
административни, юридичес-
ки… и чрез натиск. "На
събрания влизат десетина
напористи момчета, които
никой никога не е виждал,
плашат хората и накрая има
нов председател. След 2-3
години кооперацията си
заминава", заяви още Явор
Гечев. Лидерът на браншо-
вия съюз подчерта, че
дебатът в Европа за новата
ОСП върви в посока,защото
близо 90 % от европейското
земеделие работи на коопе-
ративен принцип.
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Снимка Пресфото БТА
Чернокож изпълнител участва в парад за отпразнуване на китайската Нова година в Лондон.
Годината на плъха започна в събота, 25 януари.
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Руският лидер
рестартира
социалната
държава и
реабилитира
националната
държава
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< 6 Владимир КОСТОВ
От "Епицентър"
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Жители на Перник и
подкрепящи ги от други
градове излязоха на
протест в центъра на
София срещу горенето на
боклуци и водната криза в
края на седмицата. Про-
тестът поиска оставките на
министъра на регионално-
то развитие и благоустрой-
ство Петя Аврамова и
нейния заместник Николай
Нанков. Протестиращи
искаха и оставката на
целия кабинет "Борисов 3".
Жителите на миньорския
град се събраха на жълти-
те павета и блокираха
движението в центъра на
София за няколко часа в
петък. Шествието започна
от площад "Княз Алексан-
дър I" и се отправи към
Министерския съвет.
Множеството скандираше
"Оставка", "Мафия" и
"Смяна на системата".
Камелия Радева от иници-

ативния комитет "Спаси
Перник" заяви, че причи-
ната за протеста е искане-
то на отговори къде е
отишла водата на града, и
допълни, че перничани
вече 60 дни са на воден
режим и 35 дни в бедстве-
но положение, а въпроси-
те са повече, отколкото
отговорите. На този ден
перничани трябваше да
посрещат своите приятели
и гости от света, но ра-
достта им бе отнета от
причиненото безводие,
довело до хуманитарна
криза. Вода и въздух са
ключовите думи, които ни
обединяват. Искаме исти-
ната за източването на
цял един язовир. Тя допъл-
ни, че в рамките на два

месеца няма актове за
поетата отговорност и
адекватно поведение от
страна на институциите в
условията на невиждана и
нечувана криза в страна
от ЕС и причинена от
човешки фактор. Радева
подчерта, че са на жълти-
те павета, защото премие-
рът Борисов не е пожелал
среща с гражданите на
града. От седмици Перник
е на воден режим. Нивото
на язовир "Студена" е
близо до така наречения
мъртъв обем. Вода има за
не повече от 10-15 дни,
припомня Нюз.бг. Недовол-
ните скандираха "Искаме
вода". Исканията не са
малко. Но всички са
обосновани и справедли-
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Министерството на външните
работи в Москва разглежда екс-
пулсирането на руски дипломати
от София като неприятелска и
провокационна стъпка. Ведомст-
вото предупреждава български-
те власти за евентуални ответни
мерки, се казва в разпростра-
нен коментар на руското външ-
но министерство, предаде ТАСС,
цитирана от БТА. На 24 януари
българските власти взеха реше-
ние да изгонят от страната дип-
ломат от Посолството и служи-
тел от Търговското представител-
ство на Руската федерация в Бъл-
гария. Не бяха представени ни-
какви ясни и убедителни доказа-
телства, обосноваващи това ре-
шение, заявява министерството
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В 36 града на страната собс-
твеници и служители в ресторан-
ти, кафенета, заведения за хра-
нене, хотели работят облечени в
жълти жилетки. Символичният
протест е заради наредба Н-18,
която задължава собствениците
на обекти да добавят специален
модул в софтуерите си, който да-
ва достъп на проверяващите до
личните данни на всички от пер-
сонала и до рецептурните кни-
жа, които често са фирмена тай-

на. Новите правила трябва да
влязат в сила от 31 януари. Те
настояват за незабавни законо-
ви промени, които да извадят на
светло сивия сектор. Едно от ис-
канията им е да се намали с по-
не 5% ДДС на храните.

Хотелиери и ресторантьори от
Бургас и региона се присъедини-
ха към протестните действия на
бранша.

Над сто собственици на обек-
ти са заявили, че служителите

ви. Искаме още оставки
до отстраняването на
всички хора, които причи-
ниха това на 100 000 души.
Аз смятам, че ако тези
хора имаха капка морал,
трябваше сами да си
тръгнат, а не да ни карат
на студа посред зима да
излизаме, за да ги гоним,
обясни една от протести-
ращите. Искаме спешни
мерки за решаване на
бедствието. Тръбите ще се
изработват в испанска
фирма, но дали ще дойдат
толкова бързо? Дотогава
водата в Перник свършва
и ние оставаме без режим
и без вода, каза жителка
на града. В търсене на
изход правителството
обяви, че ще строи нова
инфраструктура, с която
през София до града да
стига вода от язовир "Бели
Искър". Перничани обаче
се съмняват, че скоро
кризата с водата да бъде
разрешена. И се заканиха
да организират още де-
монстрации. Жители на
Бобов дол и околността
също станаха част от
протеста. Те настояваха за
чист въздух и забрана за
горене на отпадъци от
местната ТЕЦ.ççççç

дипломат, а за "неприемлив" -
член на техническия персонал на
руското посолство в София. По-
солствата на САЩ, Великобри-
тания и Канада поздравиха Бъл-
гария за изгонването на руските
дипломати.ççççç

в текста, качен на сайта му. Пре-
ценяваме тази стъпка на офици-
ална София като открито непри-
ятелска и провокационна, рязко
противоречаща на конструктив-
ния, традиционно изпълнен с вза-
имно уважение характер на рус-
ко-българските отношения. Запаз-
ваме си правото да вземем от-
ветни мерки, се посочва в ко-
ментара. Българската прокурату-
ра изпрати на Министерството на
външните работи писма относно
двама руски граждани, които са
събирали информация, представ-
ляваща държавна тайна, с цел из-
даването й на чужда държава или
чужда организация - престъпле-
ние по чл. 104, ал. 1 от НК, съ-
общи вчера пресцентърът на

МВнР. Досъдебните производст-
ва срещу руските граждани са
прекратени, тъй като те се пол-
зват с дипломатически имуни-
тет. В рамките на своята компе-
тентност МВнР обяви с ноти за
"персона нон грата" един руски

им ще облекат символичните
жълти жилетки, съобщава БНР.
Всички ресторанти в Русе бяха
пълни, а гостите се посрещаха
на вратата с надпис "ПРОТЕСТ".
Сервитьорите обслужваха кли-
ентите в жълти жилетки, защото
настояват за промени в бран-
ша.

Най-важните са - задължител-
но да се регистрират по ДДС
всички обекти в храненето и ту-
ризма, да има лимит при изда-

ването на разрешителни за раз-
криването на нови обекти. Не са
съгласни данъчните да затварят
заведения при нередности. Твър-
дят, че в момента работят на ръ-
ба на оцеляването.

Най-голямата болка на рес-
торантьорите и хотелиерите от
Пловдив и Кюстендил в момента
е новата наредба на НАП за внед-
ряване на нови касови апарати
и софтуер. Настояват да се от-
ложи.ççççç

За 9 часа СДВР иззе
15 книжки и състави
24 акта и 16 фиша
СДВР проведе акцията по пътна
безопасност и засилената
патрулна дейност по установява-
не на водачи, употребили
наркотици и алкохол. Операция-
та е проведена за от 21 часа в
събота до 6 часа в неделя,
съобщи Нюз.бг. Полицейски
служители са следили за опасно
поведение на водачи, застраша-
ващо живота и здравето на
останалите участници в
движението. Иззети са шофьор-
ски книжки за неплатени глоби,
неизползване на обезопасителни
системи за деца, водачи и
пътници, неправилно паркиране.
Проверени са 272 автомобила и
496 лица. Констатирани са
множество нарушения на Закона
за движение по пътищата и
Закона за българските лични
документи. Съставени са 24 акта
и 16 фиша по ЗДвП. Иззети са
15 свидетелства за правоуправ-
ление за неплатени глоби и едно
за липса на застраховка
"Гражданска отговорност".

Най-бедните у нас ядат
за най-много пари
Малките населени места в
България са в най-неблагоприят-
но отношение, що се отнася до
цените на храните. Там хората,
макар и по-бедни, плащат
повече пари за хранителни
стоки, които са по-евтини в по-
големите градове. Това се дължи
най-вече на съществуването на
конкуренция, а също и до по-
добре организираните и по-
улеснени доставки. Когато един
търговец реализира големи
обороти и продава много от
дадена стока, той може да си
позволи да формира по-малка
надценка, което се отразява на
крайната цена. Тя остава ниска и
обратното. Когато даден
търговец, особено в малко
населено място, няма как да
има голям оборот, нормално е
неговата надценка да бъде по-
висока, посочи пред "Нова
телевизия" председателят на
Асоциация "Активни потребите-
ли" Богомил Николов. Освен
слабата конкуренция в малкото
населено място, другата причина
за разликата в цените е
логистиката. Според Комисията
по стоковите борси и тържищата
в Благоевград плащат най-
висока средна цена за основни
стоки като ориз - 2,40 лв., и
сирене - 7,43 лв. Захарта,
оказва се, е най-скъпа в Бургас,
а най-евтина - в Пловдив.
Разликата в цената на кашкава-
ла между Хасково, където е най-
скъп, и Силистра, където е най-
евтин - е повече от 3 лева.
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"Тази криза не се
дължи на природно
бедствие, а на политичес-
ко безхаберие и желание-
то на политиците от ГЕРБ
да прикрият тази криза,
защото има избори", каза
Драгомир Стойнев, зам.-
председател на ПГ "БСП
за България", пред БНТ.
"Нека се поставим на
мястото на тези хора - в
21-ви век, какви затрудне-
ния имат, риск от епиде-
мии - заради това, че от
ГЕРБ  решиха да не
казват на перничани, че
има проблем и че трябва
да има режим. Защо -
защото има избори и те
трябва да останат във
властта и да се възпроиз-
ведат", продължи той.
Според него освен поли-
тическо съгласие за
вината на ГЕРБ, има и
обществено съгласие.

"Постоянно живеем в
кризи - лятото беше
чумата, сега водата. Това
вече не е политическа
криза, а системна криза",
каза още Стойнев.

Той отбеляза, че живе-
ем в държава, в която
управляващите не знаят
какво се случва. "Те не
знаят, че предстои водна
криза в Перник. Не знаят,
че даден ТЕЦ гори боклу-

Ñòîéíåâ: Õîðàòà ñòðàäàò çàðàäè
æàæäàòà íà ÃÅÐÁ çà âëàñò
Ïîñòîÿííî æèâååì â êðèçè - ëÿòîòî áåøå ÷óìàòà, ñåãà âîäàòà. Òîâà
âå÷å íå å ïîëèòè÷åñêà êðèçà, à ñèñòåìíà êðèçà, çàÿâè ñîöèàëèñòúò

ци без разрешително. Те
не знаят, че във водопро-
водната мрежа на Свищов
се полагат тръби, които са
за напояване, а не ВиК
тръби. Те не знаят, че
един бизнесмен в продъл-
жение на 4 години не си
плаща данъците и в
хазната липсват 210 млн.
За какво са ни нужни
тогава тези управляващи,
когато те вървят след
събитията?", попита зам.-
председателят на парла-
ментарната група на БСП.

Той припомни, че този
мандат на парламента е
започнал с вот на недове-
рие на тема корупция.
"Вчера излязоха данни,

Íà òîçè äåí

Събития
” 1299 г. - Създадена е
Османската държава, впос-
ледствие превърнала се в
империя.
” 1302 г. - Данте Алигиери е
лишен от граждански права и
е принуден да напусне
Флоренция.
” 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878): освобо-
дени са Добрич и Омуртаг.
” 1885 г. - Приет е Законът
за Българската народна банка
(БНБ)
” 1915 г. - Американски
войски окупират Хаити.
” 1944 г. - Втората световна
война: Ленинград е напълно
освободен след 872-дневна
германска блокада.
” 1973 г. - В Париж е
подписан мирен договор, с
който официално се прекра-
тява Виетнамската война.
” 1983 г. - Японските
острови Хоншу и Хокайдо са
свързани с най-дългия тунел
в света - "Сейкан" (53,85 км).
Родени
” 1756 г. - Волфганг
Амадеус Моцарт, австрийски
композитор
” 1775 г. - Фридрих
Вилхелм Йозеф Шелинг,
немски философ
” 1832 г. - Луис Карол,
британски писател
” 1891 г. - Иля Еренбург,
съветски писател и поет
” 1934 г. - Федерико
Майор, испански учен и
политик, генерален директор
на ЮНЕСКО

” 1938 г. - Александър
Чирков, български кардиохи-
рург
Починали
” 1901 г. - Джузепе Верди,
италиански композитор
” 1983 г. - Луи дьо Фюнес,
френски актьор
” 2006 г. - Йоханес Рау,
президент на Германия
” 2008 г. - Сухарто,
президент на Индонезия
” 2009 г. - Джон Ъпдайк,
американски писател
” 2010 г. - Джеръм Дейвид
Селинджър, американски
писател

:

В петък основаната от БСП
Българска свободна телевизия от-
белязва първия си рожден ден.
По случай празника поздравле-
ния към екипа отправи предсе-
дателят на левицата Корнелия Ни-
нова. "Започнахме преди една го-
дина.

Самото начинание беше мно-
го трудно. Две са причините те-
левизията да я има - това сте
вие, екипът, който я направи и
утвърждава, а другата причина са
нашите зрители. Благодаря на
вас. Благодаря и на нашите зри-
тели, които поддържат желание-
то да я има телевизията. Преди
една година посрещнах този ден
със сълзи и емоция, че успяхме
в това толкова трудно начина-

×åñòèòî, êîëåãè! Áúëãàðñêà ñâîáîäíà òåëåâèçèÿ
íàâúðøè ãîäèíà

Нинова. "Преживяхме една годи-
на в много трудна среда и да-
дохме всичко от себе си. Огром-
но благодаря на екипа на БСТВ",
каза още тя.ç

ние. Знам, че ще продължим.
Знам, че възможността свобод-
но да отразявате обществения
живот е най-големият стимул за
вас. Имате нашата подкрепа. Ще
направя всичко, каквото трябва,
телевизията да съществува и раз-
вива", заяви Корнелия Нинова.

Поздрав към телевизията от-
прави и досегашният директор
Любомир Коларов: "Благодаря ви,
че заедно реализирахме тази
идея. Бяхме заедно в онези сту-
дени месеци преди една година.
Благодаря на Корнелия Нинова
за гласуваното доверие и за раз-
кошния екип, който създадохме.
Желая ви здраве, успехи и път
на младите"

По думите на директора на

Фондация "Дума" Вяра Емилова
така желаната от всички члено-
ве и симпатизанти телевизия е
реализирана благодарение на
председателя на БСП Корнелия

организирана схема за
източване на Здравната
каса. Следващият вот -
на тема вътрешен ред и
сигурност. Всяка вечер по
новините сме свидетели
на жестоки криминални
хроники. Сега околната
среда е тема номер 1 и
ГЕРБ не правят абсолют-
но нищо в тази сфера",
посочи Драгомир Стой-
нев.

Според социалиста
видимите резултати от
управлението на ГЕРБ са
Перник и язовир "Студе-
на". Той е на мнение, че
за да няма още подобни
случаи, това правителст-
во трябва да подаде
оставка. "Досега те не са
изкарали докрай нито
един мандат и са готови
на всичко да изкарат
този. Но заради това
страдат хората и ние
считаме, че не може да
се продължава да се
управлява по този начин",
заяви Стойнев.ç

Êàëôèí: Äà óòâúðæäàâàìå àòëàíòèçìà ñ ðàáîòà, à íå ñ ïîêàçíî ãîíåíå íà ðóñêè äèïëîìàòè
Проатлантическата принад-

лежност не трябва да я утвърж-
даваме с гонене на руски дипло-
мати, а с ежедневна сериозна ра-
бота. Това каза Ивайло Калфин,
бивш вицепремиер и министър на
външните работи, в ефира на тв
"Европа" във връзка с отзовава-
нето на руски дипломати от стра-
ната.

по които се твърди, че руските
дипломати са ни шпионирали. "Ед-
ната е свързана с изборния про-
цес. Не знам къде е класифици-
раната информация в изборния
процес и сигурно има много не-
ясни неща, включително за нас
българите, щом чужди шпиони ро-
вят в това как се правят избори
в България. Другото са темите,

които потвърждават, че
България остава на първо
място по корупция. Вто-
рият вот на недоверие
беше на тема здравео-
пазване - управителят на
НЗОК съобщи, че има

"Обикновено няма информа-
ция какво точно са намерили
службите и винаги предполагаме,
че те си вършат работата. Има
две странни неща в този случай.
Едното е, че информацията не из-
лезе от Външно министерство, а
от прокуратурата", каза още Кал-
фин. Той отбеляза, че от друга
страна, това очевидно е догово-

рено с някои от партньорите. "Съ-
що нещо много странно, след то-
ва от три посолства ни приветст-
ваха, че сме изгонили двама рус-
ки шпиони. Това също не е нор-
мална практика", уточни още
Ивайло Калфин. Според него дър-
жавата ни не стои добре в такава
конфигурация.

Калфин се спря и на темите,

свързани с енергетиката. Сигурен
съм, че и българските мисии в
чужбина и чуждите в България сле-
дят въпросите, свързани с геопо-
литиката включително с енерге-
тиката, много внимателно", допъл-
ни още Калфин.

Според него ще има и рецип-
рочни действия от страна на Рус-
ката федерация.ç

Ëåâèöàòà èñêà èçñëóøâàíå íà åíåðãèéíàòà
ìèíèñòúðêà çà áúäåùåòî íà âúãëåäîáèâà

ПГ на "БСП за България" внесе искане за изслушване на ми-
нистъра във връзка с питане на народни представители от леви-
цата към министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова за
участието на България в платформата за въгледобивни индуст-
рии в преход и политиката на Министерствота на енергетиката
по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически
централи в България.
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„Ñïàñè êðàâà“ - êàê äà ñè êóïèø êðàâà è
äà ïèåø ìëÿêî, áåç äà èçëèçàø îò îôèñà

Може ли да си купиш
крава и да пиеш мляко, без
дори да стъпиш на село?
Може - с новата инициати-
ва "Спаси крава" на Милка-
на Йорданова от мандрата
"Родопа-милк" в с. Смилян
и Петър Матеев от Варна,
пише в своя публикация Аг-
ри.БГ. Целта на начинание-
то е да бъдат спасени жи-
вотни, които са се запътили
към кланицата, понеже сто-
паните им не могат повече
да се грижат за тях. Идеята
възниква поради нараства-
щия брой стари хора, които
с напредването на възраст-
та започват да срещат зат-
руднения в отглеждането на
добитъка си. Затова, пред-
лагат инициаторите, крави-
те на тези стопани могат да
бъдат откупени и отведени

Ðîäîïñêà ìàíäðà íàìèðà íîâ äîì íà
æèâîòíèòå, êîèòî ñà ñå çàïúòèëè êúì
êëàíèöàòà, ïîíåæå ñòîïàíèòå èì íå
ìîãàò ïîâå÷å äà ñå ãðèæàò çà òÿõ

в работещи ферми, където
да продължат да живеят и
дават мляко. В "откупуване-
то" може да се включи все-
ки - дори хора от града, ком-
пании, организации, без да
им се налага да ходят на
село. За целта е нужно да
се заплатят 900 лв. за едно
животно, като това може да
се направи, както от един
човек, така и от няколко, ко-
ито решат да се коопери-
рат. Срещу тази сума, учас-
тниците ще получават млеч-
ни продукти от мандрата
"Родопа-милк" на стойност
30 лв. на месец, по 10 месе-
ца в годината, в рамките на
3 поредни години.

Механизмът работи така
- желаещите да спасят кра-
ва дават 900 лв. на мандра-
та, мандрата, от своя стра-

Милкана Йорданова
управлява мандрата
"Родопа-милк" в
с. Смилян и прилежа-
щата й къща за гости.
Председател е на наци-
оналното сдружение
"Планинско мляко".
Тя стои зад усилията за
въвеждане на термина
"Планински продукт" и
интригуващата инициа-
тива "Спаси крава".

на изплаща средствата на
собствениците на кравата.
Друга ферма, която е заяви-
ла желание да отгледа жи-
вотното го взима и започва
да продава млякото на ман-
драта, която пък от своя
страна удържа по 30 лв. на
месец от стойността му, до
пълното изплащане на 900
лв. А мандрата на свой ред
изпраща млечни продукти -
кашкавал, различни видове
жълти сирена, чисто масло,
извара, кисело мляко и дру-

ги, на участниците в инициа-
тивата, които са осигурили
сумата за откупуване на кра-
вата. Участниците в начина-
нието могат да получават
продуктите си по куриер, на
предоставен от тях адрес.

Така кръгът се затваря и
всички са доволни - стопа-
ните получават пари за кра-
вата си, новите собствени-
ци - получават животно на
изплащане, без да се нала-
га да дават сумата навед-
нъж, а участниците в ини-

циативата - получават качес-
твени млечни продукти в
рамките на три години.

В зависимост от клима-
тичните условия, една кра-
ва в тази част на Родопа
планина дава между 2500 и
3000 литра мляко годишно.
Около 2 месеца от 12 кра-
вата е в сухостаен период.
Затова и обещаните млеч-
ни продукти са за 10 месе-
ца в рамките на всяка една
от трите години изплащане
на предоставената сума.

До момента "Спаси кра-
ва" е осигурила нов дом на
6-7 животни, а още повече
са заявилите се да ги отг-
леждат стопани. Ако идеята
се развие успешно, тя мо-
же да се прехвърли и към
други видове - овце, кози, а
може да бъде адаптирана и
за други райони на страна-
та, ако има желаещи да я
"осиновят" и развият. Целта
е да се работи с местни по-
роди и те да не напускат ра-
йона, в който са развити и
адаптирани, обяснява Мил-
кана Йорданова.

Ìèëêàíà Éîðäàíîâà: Æåíèòå, êîèòî ñå çàõâàùàò ñúñ ñåëñêî ñòîïàíñòâî, äà çàáðàâÿò çà ìàíèêþðèòå

пармезан, грюер и др. По-късно
направихме и къщата за гости.
Още като дете се срещнах с иде-
ята за млякото. Дядо ми имаше
стадо овце и имам спомени за
обработката на овчето мляко вкъ-
щи. Захранена съм с тази семей-
на картина.

- Какво е Вашето вдъхнове-
ние?

- Моето вдъхновение е мое-
то семейство. Аз имам двама си-
на. Единият вече поема по-голя-
мата част от продажбите в ман-
драта, а другият има малка фер-
ма в пловдивския регион. Вдъх-
новението за моя успех е да мо-
га да им помагам, колкото се мо-
же по-дълго време и мандрата
да продължи да живее по-дълго
време.

- Как протича един Ваш ден?
- Един ден протича с плано-

вете от предишната вечер. Оба-
че хората са казали: "Ако искаш
да разсмееш Господ, му разкажи
плановете си". Аз вече се убе-
дих, че не можеш да правиш да-
лечни планове, дори понякога -
за следващия час. Денят проти-
ча както в мандрата, така и в
къщата за гости; контакти с кли-
енти; първото кафе с моя съпруг
и моите приятели и всичко, кое-
то изниква като задачи, междув-
ременно, заедно с това, което
човек планира. Един работен ден
продължава все още 12 часа и в
тези 12 часа аз не усещам как
минава денят.

- Остава ли Ви свободно
време и какво правите тогава?

- Свободното време е помеж-
ду капките. Имам вече свободно
време. Първите 15 години цели-
ят екип не бяхме имали никакви
отпуски. Сега си позволявам ед-
на екскурзия за 5 дни в Европа
и една почивка за 10 дни на мо-
ре. Междувременно във деня на-
мирам време за малко приказки
с приятелки и колеги.

- Какъв човек е Милкана
Йорданова?

- За съжаление - работохо-
лик! И не бих се гордяла с това
нещо. Човек трябва да намира
време да отдели за семейството
си, за децата си, за внуците. Но
се отдадохме повече по инерция.
Това е една не много добра инер-
ция, която ни гони непрекъсна-
то. И с възрастта какво се полу-

чава? Човек натрупва опит и мо-
же да се справя с много неща.
Усещайки, че можем да се спра-
вим, неусетно се впускаме и си
създаваме много задачи и други
проблеми. Това е един възрас-
тов недостатък - всичко можем
да правим, дай сега да го напра-
вим! От нищо не се отказвам, от
добра и хубава идея - не се от-
казвам. Така се зароди и идеята
"Спаси крава".

- Какво бихте казали на да-
мите, които тепърва се захва-
щат със селско стопанство?

- Бих им казала, че няма да
имат възможност всеки път да
са с хубави маникюри. Бих им
казала, че понякога задачите ги
гонят. На мен много пъти ми се
е искало аз да гоня задачите,
но всъщност става обратното -
задачите те гонят. И също -
трябва да се поддържа приро-
дата, защото селското стопан-
ство изначално е свързано с
природата.

- Как започнахте да се за-
нимавате със селско стопанст-
во?

- Родом съм от Родопите, но
през 60-те години хората масо-
во се изселваха от района. Едни
отиваха в Кърджали, други в Асе-
новград. Аз отраснах в Асеновг-
рад, но винаги, още от дете, зна-
ех, че някой ден ще се върна
тук. Завърших средно образова-
ние със селскостопанска насо-
ченост в Пловдив, а после вис-
ше "Счетоводство" във Варна.
През 90-те години направихме
мандрата по швейцарски проект
и започнахме да произвеждаме
сирена, които не се произвеж-
даха на друго място в България -
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Âîéíà çà çåìÿ
т една година
насам рязко са
зачестили атаките
срещу земеделс-

негативните процеси.
Атаките са зачестили

особено през последните
6 месеца. Методите за
смяна на определени
председатели са всякакви

До 16 февруари се удължава
срокът за групов лов на дива сви-
ня. Това става ясно от заповед
на земеделския министър Десис-
лава Танева. Решението е на ба-
за становища на Център за оцен-
ка на риска по хранителната ве-
рига и БАБХ в което се подчер-
тава, че достигнатият отстрел на
дива свиня до момента е недос-
татъчен. Според експертите удъл-
жаването ще спомогне за мак-
симално намаляване на броя на
дивите свине, а оттам и за на-
маляване на риска от разпрост-
ранение на заболяването Афри-
канска чума по свинете.

Към 20 януари 2020 г. отче-
теното ползване на дива свиня
възлиза общо на 35 867 броя,
което е 44,19 % от плана за от-
стрел. По разчети на ИАГ и БАБХ
е необходимо да бъдат отстре-
ляни до 81 161 броя свине, за
да има ефект върху редуциране

81 161 äèâè ïðàñåòà ïëàíóâàíè çà îòñòðåë  çà íàìàëÿâàíå íà
÷óìàòà, äîñåãà ñà óáèòè åäâà 35 867 æèâîòíè

От тази година регистрирани-
те земеделски производители, ко-
ито се самоосигуряват, трябва да
подадат годишните си данъчни
декларации по електронен път, съ-
общиха от Националната агенция
по приходите - дирекция Плов-
див. Внасянето на декларации, по-
пълнени върху хартия, вече няма
да е възможно. "Притесняват ни
не толкова евентуалните труднос-
ти, които фермерите могат да
срещнат при електронното вхо-
диране на годишните декларации,
колко това, че доста от тях все
още не знаят за тази новост", ка-
за директорът на дирекция "Обс-
лужване" Мария Лалева. За ин-
формирането на земеделците в
малките населени места от при-
ходната агенция ще разчитат на
местните власти. За да подаде
през интернет декларацията си,
земеделският производител (а и
всички самоосигуряващи се ли-
ца) трябва да притежава персо-
нален идентификационен код
(ПИК). Той се издава бързо от
офисите на НАП в областните гра-
дове.

От приходната агенция очак-
ват, ако земеделските произво-
дители и тютюнопроизводители не
разполагат с компютър, кметове-
те да помогнат за изпращането
на данъчната декларация. От ди-
рекция Пловдив посочиха, че най-
много самоосигуряващи се фер-
мери има в област Кърджали. Ос-
вен за земеделците, електронни-
те годишни данъчни декларации
са задължителни и за другите гру-
пи самоосигуряващи се лица ка-
то едноличните търговци (ЕТ), уп-
ражняващите патентна дейност,
свободните професии.

Новост и удобство е, че от 1
март ще заработи програма, коя-
то предварително ще попълва да-
нъчните декларации на физичес-
ки лица, които получават догово-
рирана работна заплата и други
доходи по граждански договори.
Така деклараторът може да огле-
да попълнената вече декларация
с изчислен размер на дължимия
данък и ако цялата необходима
информация е включена в декла-
рацията, да разреши подаването
й. В попълнените декларации ня-
ма да са вписани евентуално по-
лучени доходи от наеми, ако нае-
мателят е физическо лица. Тази
информация следва да се допъл-
ни от декларатора. До 30 април
подалите данъчни декларации мо-
гат да ги поправят много пъти, но
ако са пропуснали да го напра-
вят, след това до 30 септември
ще имат само една единствена
възможност за корекции.

От тази година минималната
работна заплата е 610 лева, а за
земеделски производители- 420
лева, припомниха от НАП. Безра-
ботните лица за задължени да
внасят ежемесечно 24,40 лева
минимална здравноосигурителна
вноска.ç

на популацията в размер, който
да повлияе за намаляване разп-
ространението на АЧС.

Според мотивите на ЦОРХВ и
БАБХ към 31.01.2020 г., когато из-
тича досегашният срок за лову-
ване, няма да бъдат достигнати
препоръчителните от европейския
орган по безопасност на храните
EFSA показатели за плътност на
дивата свиня на единица площ.

Засилва се контролът и отго-
ворното спазване на законовите
разпоредби при извършване на
лов, като излетите ще се про-
веждат само в присъствието на
служители от териториалните по-
деления на държавните предпри-
ятия или от регионалните дирек-
ции по горите. Ловът ще се из-
вършва по утвърдени от дирек-
торите на ДГС и ДЛС  графици
само в ловни райони, в които
запасите на дива свиня не са на-
малени с достатъчния брой при

реализирания досега отстрел.
При издаването на разрешител-
ните ще се взима предвид и
смъртността на диви свине от АЧС
в съответния регион.

В ловната общност обаче въз-
приеха противоречиво новия
срок, тъй като през февруари ве-
че ще е напреднала бременността
на женските екземпляри. Някои

Íåîáè÷àéíî âèñîêèòå
òåìïåðàòóðè  îò 15 ãðàäóñà
ìîæå äà ñúáóäÿò åñåííèöèòå

Ñàìîîñèãóðÿâàùèòå
ñå çåìåäåëöè
çàäúëæèòåëíî ñ ÏÈÊ

Íàä 50 çåìåäåëñêè êîîïåðàöèè àòàêóâàíè ïðåç ïîñëåäíèòå 6
ìåñåöà îò "íàïîðèñòè ìîì÷åòà" ñ öåë çàãðàáâàíå íà íèâè

- административни, юри-
дически. Но не само. "На
събрания влизат десетина
напористи момчета, които
никой никога не е виждал,
плашат хората и накрая

През тази седмица времето ще
е динамично с необичайно висо-
ки за сезона температури, прог-
нозира агрометеорологът Дукена
Жолева. Заради наднормените
температури есенните посеви в

от ловците не са съгласни с отс-
трела на бременни животни. Съ-
юзът на ловците и риболовците
призовават членовете си, които
ще се включат в излети през фев-
руари да се придържат към лов-
ната етика и дългогодишните лов-
ни традиции и да не стрелят, ако
не са сигурни, че животното сре-
щу тях е глиган.ç

полските райони ще преминават
от дълбок в относителен покой.
На места в Дунавската равнина и
в източните райони се прогнози-
рат максимални температури до
14-15°С.  Там средноденонощни-

те температури ще достигат и над-
вишават биологичния минимум,
необходим за възобновяване на
вегетационните процеси при зим-
ните житни култури.  На тези над-
нормени температури ще реаги-
рат предимно изостаналите в раз-
витието си посеви във фазите по-
никване и 1-2 лист. Значителна
част от пшеницата прекрати есен-
ната си вегетация във фаза трети
лист и братене.

Очакваните валежи до края на
януари ще бъдат без стопанско
значение. Почвените влагозапаси
при есенниците в полските райо-
ни остават необичайно ниски за
сезона.

В края на второто десетдне-
вие на януари на места в източ-
ните райони - например Разград

и Сливен, нивото на влагозапа-
сите в 50 и 100 см слой бе  под
60% от пределна полска влаго-
емност (ППВ).

Като цяло условията ще поз-
воляват провеждане на резитби
в лозовите и овощните насажде-
ния.  При овощните култури ус-
поредно с резитбите за просвет-
ляване и съкращаване се извър-
шват и фитосанитарни. Така сто-
паните могат да  унищожат за-
кържавелите, изсъхнали, нападна-
ти от болести клони и леторасти.

От НИМХ припомнят, че при
провеждане на фитосанитарни ре-
зитби отрезите трябва да са на
разстояние 30-40 см от мястото
на повредата, а инструментите
след всеки отрез да се дезинфек-
цират.ç

O
ките кооперации с цел
изземване на земята.
Това заяви Явор Гечев,
председател на Нацио-
налния съюз на земедел-
ските кооперации в
България (НСЗКБ), по
време на годишния семи-
нар на браншовата орга-
низация, пише Галина
Недкова от Агри.БГ. "Над
50 са вече кооперативите,
срещу които има целена-
сочени атаки за смяна на
председателите с нови",
допълни още Гечев и
поясни, че така арендато-
ри заграбват цели земе-
делски кооперации с цел
присвояване на земята.
Кооперативите са устой-
чиви структури, защото
са генерирали немалък
ресурс от площи, техника
и хора. 15 % от обработ-
ваемата земя у нас се
обработва в кооперации-
те, т. е. свободна земя
няма. Това поражда

има нов председател.
След 2-3 години коопера-
цията си заминава. Ако
имате съмнения, че ви
атакуват или затруднения
как да се справите, търсе-
те нашата помощ. Над 50
кооперации вече имат
целенасочени атаки по
отношение или земята,
или председателите, или
структурите", заяви още
Явор Гечев.

 Лидерът на браншовия
съюз подчерта, че деба-
тът в Европа за новата
ОСП върви в посока
коопериране. Близо 90 %
от европейското земеде-
лие работи на кооперати-
вен принцип, допълни
още Гечев.  ç
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С обръщението си пред
Федералното събрание на
15 януари руският прези-
дент отново предизвика
нервен гърч в редиците на
либералните глобалисти.
Всички онези, които не спи-
рат да ни заливат с пара-
ноичните си видения зара-
ди факта, че Русия се въз-
ражда, сега се чувстват по-
зле от всякога. Посланията
на президента Путин са ду-
ми на човек, който е уве-
рен в силата на страната
си и освен това е решен да
направи всичко възможно
тази сила да се увеличава.
И тъкмо това е най-важно-
то, което русофобите - по
света, а и в самата Русия -
не могат да му простят. Те
са влюбени в слабата Ру-
сия и искрено ненавиждат
силната. Вероятно помните
как изглеждаше тази стра-
на през 90-те години на ми-
налия век. Под "мъдрото"
ръководство на постоянно
злоупотребяващия със
спиртните напитки Борис
Елцин Русия беше на ръба
на изчезването. Огромният
брой руснаци живееха все
по-мизерно, докато несмет-
ните богатства на страната
се разграбваха безпощад-
но от шепа всевластни оли-
гарси. И всичко това ста-
ваше под благосклонния
поглед на чуждестранните
съветници от МВФ, Светов-
ната банка, Вашингтон и
Брюксел.

Русия, която е перма-
нентно слаба - това е
искрената мечта на
всеки русофоб. Такава
Русия обичат те.

И съвсем не е случай-
но, че през 90-те години
всички западни медии се
надпреварваха да хвалят та-
зи страна. Да обясняват
колко е "демократична", "ли-
берална" и "пропазарна". Е,
докато те приказваха тези
абсолютни глупотевини,
въпросната страна се раз-
падаше. А руснаците стра-
даха както заради влоше-
ния си стандарт на живот,
така и заради факта, че мо-

Ðóñêèÿò ëèäåð ðåñòàðòèðà ñîöèàëíàòà äúðæàâà è ðåàáèëèòèðà
íàöèîíàëíàòà äúðæàâà

Ïóòèí ïðàâè Ðóñèÿ îùå ïî-âåëèêà

Петър ВОЛГИН

гъщият някога Съветски съ-
юз се беше превърнал в
посмешище. През 90-те го-
дини на една от двете су-
персили по време на сту-
дената война навсякъде гле-
даха с пренебрежение и
насмешка. След 2000 годи-
на, когато Владимир Путин
стана президент, всичко то-
ва се промени. Олигарсите
бяха дисциплинирани, чуж-
дите съветници - изгонени,

стандартът на живот
на обикновените рус-
наци започна да се
подобрява.

Успоредно с вътрешно-
то стабилизиране на Русия
дойде и възраждането на
силата й на международно-
то поле.  Владимир Путин
недвусмислено показваше,
че страната му повече ня-
ма да отстъпва пред външ-
ния натиск. И колкото по-
вече Русия се съвземаше,
толкова по-силно я мразе-
ха извън пределите й. В
описанията на русофобите
Путин беше "новият Сталин",
"диктатор", "душител на сво-
бодното слово и свободния
пазар". Тази риторика дос-
тигна до своето истерично
кресчендо, след като Русия
си върна Крим. За русофо-
бите нямаше никакво зна-
чение, че огромното мно-
зинство от жителите на по-
луострова гласува в полза
на това решение. Русофо-
бите искат слаба Русия, та-
кава, която се подчинява на
външния диктат. И ужасно
ненавиждат силната Русия,
която защитава национал-
ните си интереси. За тяхно
огромно съжаление обаче
от дълго време им се нала-
га да имат работа с втора-
та, а не с първата. Естест-
вено би било смешно да се
твърди, че всичко в тази
държава е прекрасно. Осо-
бено във вътрешноикономи-
чески план има редица сла-
бости. И няма как да бъде
другояче, когато основни
фигури в самото руско пра-
вителство разсъждават точ-
но така, както разсъждава-
ха предходниците им през
90-те години. За тях обик-
новените хора нямат осо-
бено значение. Важното е
"пазарът" да се чувства доб-
ре и да не "страда от дър-
жавна намеса". Това изкри-
вено мислене се изрази
най-добре в прословутата
пенсионна реформа, която
удари най-силно именно по
обикновените руснаци. Ня-
маше как тази реформа да
не се отрази и на рейтинга
на Владимир Путин. Защо-
то, да, руснаците се радват,
когато страната им громи
терористите в Сирия или
има решаваща роля при

решаването на кризата в
Либия, но няма как да са
щастливи от мерки като
въпросната пенсионна ре-
форма. В Русия се трупаше
социално недоволство, на
което трябваше да бъде да-
ден адекватен отговор. Аб-
солютно логично Владимир
Путин започна обръщение-
то си от 15 януари именно
с тази тема.

Започна с най-важното
- демографията и
социалните мерки,

които трябва да бъдат взе-
ти, за да се повиши ражда-
емостта. Със сигурност
всичко, което той предло-
жи - и увеличаването на
майчинския капитал, и без-
платната храна в училище -
представлява истинска
ерес за днешните право-
верни либерали. Те не ис-
кат държавата да помага на
хората. Според тях всеки
трябва да се спасява пое-
динично и ако някой изпад-
не в затруднено положение,
сам си е виновен и трябва
да мре. За съжаление точ-
но такова е и мисленето на
много от руските либерали,
които дълго време форми-
раха икономическата поли-
тика на страната. Е, вече
няма да го правят. Най-ве-
че защото редица от тях,
както и от наследниците им,
имат двойно гражданство.
С искането си всички, кои-
то имат намерение да ра-
ботят в управлението на
страната, да се откажат от
чуждото си поданство, Вла-
димир Путин всъщност зат-
варя пътя до властта на за-
падните агенти на влияние.
На онези, за които настав-
ленията от Вашингтон и
Брюксел са пътеводна свет-
лина в живота. Настояване-

то на Путин кандидатите за
президент да са живели 25
години в Русия също е удар
върху чуждите агенти. На-
истина никак не звучи ло-
гично целият ти мироглед да
е формиран от евро-атлан-
тическите "ценности" и да
искаш да си президент на
държава, която постоянно
е нападана от името на съ-
щите тези "ценности". Но
най-безпощадният удар
Владимир Путин нанесе с
искането си руското зако-
нодателство да има прио-
ритет по отношение на меж-
дународното право. Имен-
но това е пълната реабили-
тация на националната дър-
жава. И това е не само по-
беда на Русия. Този ход да-
ва добър пример и на всич-
ки останали държави, кои-
то не желаят да се подчи-
няват безропотно на разни
безлични международни ин-
ституции. Не желаят да из-
пълняват нарежданията на
анонимни чиновници, за ко-
ито никой не е гласувал, но
които се изживяват като
разбирачи на всичко. Раз-
бира се, тази част от обръ-
щението на Путин не е ня-
каква невиждана новост.

Политиката му през
всичките двайсет години,
откакто е начело на Русия,
е тъкмо такава. Преди всич-
ко трябва да бъдат интере-
сите на собствената държа-
ва, а чак след това идва
международното право. И
тъкмо на тази политика се
дължи възраждането на Ру-
сия. Думите на Владимир
Путин в последното му об-
ръщение са просто апотео-
зът на тази политика. Те са
най-якият пирон, забит в
ковчега на либералния гло-
бализъм. Ето защо либера-
лите по света и у нас за-
почнаха да подскачат като

побеснели зайци. Путин ди-
ректно им каза, че люби-
мото им международно пра-
во

ще бъде спазвано само
дотолкова, доколкото
не противоречи на
руските интереси.

Е, има ли по-нормална
позиция за един държавник
от тази? Точно същото пра-
ви и лидерът на държава-
та, която либералите толко-
ва много обичат - Съедине-
ните американски щати.
Откакто е президент, До-
налд Тръмп на спира да пов-
таря, че го интересуват
единствено американските
интереси. И че международ-
ното право го интересува
единствено в случаите, ко-
гато не им противоречи. Не
просто говори тези неща
Тръмп. Прави ги. Без никак-
во колебание извади стра-
ната си от договори, за ко-
ито е убеден, че вредят на
Америка. И изобщо не го
вълнува какво ще кажат или
напишат за него либерал-
ните глобалисти. Просто за-
щото за него американски-
те интереси са над всичко
останало. Владимир Путин
води такава политика мно-
го преди Доналд Тръмп да
стане президент. Ето защо
няма никаква логика да се
отказва от нея сега. Много
по-логично е да я задълбо-
чава. Именно това и прави
руският президент. Всичко,
което каза на 15 януари,
има за цел продължаване
на възраждането на Русия.
И никакви либерални воп-
ли няма да спрат този про-
цес.

От в. "Ретро"
(Подзаглавието

е на ЗЕМЯ)
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ÎÎÍ èç÷èñëÿâà: Áúëãàðèÿ ùå çàãóáè
23% îò íàñåëåíèåòî ñè äî 2050 ãîäèíà

България преживява
криза в здравеопазване-
то, хиляди лекари и меди-
цински сестри напускат за
по-добре платена работа в
Западна Европа.

Това твърди "Евронюз"
в статия, озаглавена
"Болна система: Българс-
ката здравна система ос-
тавя пациентите уязвими".

Трима от всеки четири-
ма български студенти по
медицина казват, че са
изкушени да напуснат.
Основните дестинации са
Германия, Австрия и скан-
динавските страни, посоч-
ва медията. Според нея
това, че Европейският
съюз предоставя на Бълга-
рия широко финансиране
за обновяване на меди-
цинската инфраструктура,
не помага за справяне с
кризата на работна сила.

"Резултатът е здравна
система, която оставя
пациентите без ключови
услуги", допълва "Евронюз".

Медията цитира лекарят
в "Спешно отделение"
Кристина Манчева, взела
решението да остане в
страната. "Основният
проблем е липсата на
медицински персонал
навсякъде - но особено в
спешните отделения.
Изпитваме остра нужда.
Работим с по-малко от
половината персонал,
от който наистина се
нуждаем."

Миналата есен, при-
помня "Евронюз", българс-
ките здравни работници
излязоха на улицата в
знак на протест. Протес-
тиращите поискаха мини-
мална заплата от 460 евро
за медицински сестри и
поне 600 евро като начал-
на заплата за лекарите.

предоставяне на 10-
годишна кариерна перс-
пектива за младите лека-
ри в съответствие със
западноевропейските
конкуренти.

25-годишният невролог
Александър Фарфаров
иска да остане в България
- но той също иска да
промени системата.
Според думите му, цитира-
ни в статията, трябва да
се създадат частни здрав-
ноосигурителни каси и
младите лекари да полу-
чат възможности за
изследвания и кариера в
цяла България.

"Трябва да направим
селските райони по-
привлекателни за младите
хора, за да могат те да
живеят там. Това не се
отнася само до здравео-
пазването, а и до социал-
ния сектор като места,
където те могат да имат
семейства."

"За да забави изтича-
нето на мозъци, Световна-
та здравна организация
издаде кодекс, в който
препоръчва да не се
наема медицински персо-
нал от региони с лоша
здравна инфраструктура",
съобщава статията.

Но изселването про-
дължава - и набиращите
персонал агенции процъф-
тяват.

В заключение "Евро-
нюз" цитира думите на
лекаря от "Спешно отде-
ление" Манчева:

"В България имаме
наистина добри лекари и
наистина боли от загубата
на тези колеги. На тези,
които са напуснали, каз-
вам: Върнете се в страна-
та си, върнете се у дома,
върнете се в България".

„Áîëíîòî“ çäðàâåîïàçâàíå â ñòðàíàòà îñòàâÿ ïàöèåíòèòå óÿçâèìè, ïèøå „Åâðîíþç“

Правителството обеща да
отдели около 100 милиона
евро за здравеопазване,
като голяма част от него
ще отидат за повишаване
на заплатите.

"Но проблемът не е
свързан само с недостига
на персонал. България
старее бързо и медицинс-
ките нужди нарастват", се
казва в статията.

Според информацията
в нея ООН изчислява, че
България ще загуби 23%
от останалото си населе-
ние до 2050 г.

Само Германия е
"внесла" около 50 000
лекари от чужбина.

В интервю за "Евро-
нюз" Данчо Кирашки,
директор на частната
клиника "Омега" във
Видин и лекар в местната
общинска болница, споде-
ля за наскоро затворено-
то отделение по невроло-
гия в града. Той казва, че
последствията от изтича-

нето на мозъци са "ужас-
ни" за пациентите.

"Нямаме достатъчно
специализиран медицинс-
ки персонал. Липсват ни
ключови медицински
отделения - а болниците,
които все още разполагат
с тях, са на около 60 до
100 километра оттук.
Преди имахме около 300
лекари във Видин, днес
тази цифра се е свила до
около 120", казва той.

Патологът Румяна
Тодорова живее от пет
години в Германия - един
от около 2000-те българс-
ки лекари, работещи днес
там.

"Лекарите не са оцене-
ни достатъчно в българс-
кото общество", казва тя.
"За да станеш лекар, са
необходими много усилия.
Притеснявам се дали
няма да загубя ентусиаз-
ма си към медицинската
професия, или мотивация-
та си предвид факта, че

сме изправени пред
"болна" система."

Но все още има някак-
ва надежда за българска-
та здравна система,
твърди авторитетното
издание.

В подкрепа на това са
цитирани думите на Вели-
на Гергелчева, ръководи-
тел на отделението по
неврология в Университет-
ска болница "Софиямед",
която заявява, че младите
лекари трябва да имат
свобода на избор.

"За да станете топ
експерт, може да е добре
да изберете работа в
друга държава, да трупате
знания и опит в чужбина,
защо не? Аз самата
работих две години в
Германия, в Мюнхен,
преди отново да се върна
в България."

Тя призовава за по-
добро заплащане на
лекарите, инвестиции в
съвременна технология и

"Чухте политическите ни
спорове и аргументи за во-
та на недоверие, но бих ис-
кала да ви представя част
от хората, които бяха дош-
ли. Това са жители на Сев-
лиево. Едно е политически-
ят спор от залата на пар-
ламента, а съвсем друго е
да чуете човешката история
как се живее 2 седмица без
вода и един ден с вода след
това", заяви председателят
на БСП Корнелия Нинова
в парламента в деня на де-
бата по вота на недоверие
към кабинета "Борисов 3".

Димитър Тонев, жител на
севлиевско село, заяви, че
всяка година по няколко ме-
сеца, когато настъпи засу-
шаването, 7-8 села в  об-
щината остават без вода за

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: ×óéòå êàê ñå æèâåå äâå ñåäìèöè áåç âîäà è åäèí äåí ñ âîäà
Æèòåë íà ñåâëèåâñêî ñåëî: Ñðàì ìå å
îò òîâà, ÷å òðÿáâà äà ñè íîñÿ ïðàíåòî
íà ïðèÿòåëè â ãðàäà

по две седмици. Той обяс-
ни, че след това я пускат
за няколко часа, а голяма
част от селата дори не мо-
гат да ползват тази вода и
след това - отново две сед-
мица хората остават без во-
да. "Миналата година бяха
отпуснати 8 милиона лева
за решаване на този проб-
лем, които по наша прецен-
ка бяха използвани неце-
лесъобразно в ремонт на
довеждащ водопровод към
пречиствателната станция",
каза още той. По думите му
загубите по трасето до пот-

ребителите варират в рам-
ките на 90 %. "Мисля, че бе-
ше неразумно, неправилно
и престъпно безотговорно
да се ремонтира довеждащ
водопровод при такива за-
губи по водопреносната
мрежа. Не искам реванши-
зъм, искам да се реши
проблемът", заяви още То-
нев. Той сподели, че от от-
говор до жителите на села-
та от кмета на общината
става ясно, че през мина-
лата година, през пролет-
та, е трябвало да започне
ремонт на най-проблемния

участък, при положение че
дойдат средства.

"Тези средства продължа-
ваме да ги чакаме. Притес-
нително е, че при отмина-
лото обсъждане на Бюдже-
та на общината за 2020 го-
дина  същият този проект е
в режим одобрение. Не е яс-
но за мен кога ще дойдат
средствата", каза Тонев.

"В нашите села живеем
малка част от населението
на общината, по неофици-
ални данни - около 7 про-
цента. Това означава ли,
че трябва да бъдем без во-
да? Срам ме е от това, че
трябва да си нося пране-
то на приятели в града.
Имам дете на 2 години. То-
ва мое присъствие не оз-
начава политическо обвър-

зване. Благодаря на г-жа
Нинова, че ми даде въз-
можност да кажа тези не-
ща", заключи той.

Николина Цолова, об-
щински съветник от Ботев-
град, сподели, че градът е
изправен пред режим на
водата. Тя призова отго-
ворните институции да от-
пуснат средства по проек-
та за подмяна на централ-
ния водопреносен пръс-
тен. "От 20 януари е прек-
ратено водоподаването в
община Ботевград за всич-
ки промишлени абонати и
автомивки. Получавам въп-
роси от собственици - как-
ва политика ще предприе-
ме общината и държавата
в тази посока", подчерта
още Цолова.
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- Ще говорим за разпространението на
африканската чума по свинете, но и за
състоянието на язовирите, поне за онези,
за които отговаря Земеделското министер-
ство. Мой гост е земеделският министър
Десислава Танева. Добро утро. Здравейте.
Да започнем именно с актуалната инфор-
мация за африканската чума по свинете
(АФЧ) - зараза, която миналата година
взе епидемични размери. Как е сега?

-  За тази година, 2020 година, към днеш-
на дата имаме регистрирани 5 огнища, ка-
то две са проблемните, тъй като те са в
големи индустриални ферми и щетите са
значителни.

-  Колко са засегнати?
- Засегнатите свине са над 60 хиляди -

63 хиляди, като едното огнище вече е уни-
щожено. В момента приключва процесът
по унищожаване на второто. АЧС, за съ-
жаление, продължава своето опустошител-
но въздействие върху целия свиневъден сек-
тор в света. Тенденциите на увеличаване
интензитета на заболяването в Европа и в
света се увеличава, като то взема драстич-
ни размери, тръгвайки след 2017 година.
На Зелената седмица в Берлин една от те-
мите на това най-голямо политическо съ-
битие в Европа беше именно АЧС. Бълга-
рия бе и докладчик в хода на конференция-
та.

- Да, ние видяхме репортаж малко по-
рано за това.

- Да. Статистиката е следната: 51 дър-
жави към момента. Самата Моник Елоит,
която е ръководителят на OIE, назова, че
над 25% от поголовието в света на домаш-
ната свиня е унищожено вследствие на за-
боляването.

- И какво е решението? Има ли тако-
ва?

- Решението, генералното, разбира се, е
откриването на лечение като изход за спра-
вяне с болестта крайно, и ваксина. За съ-
жаление, в краткосрочен план такива дан-
ни от научната общност където и да е по
света липсват. Безспорно в Азия, Америка
и Европа науката работи върху такива раз-
работки, но към днешна дата нямаме увере-
ние, че времето е близко. Тогава остава един-
ственото възможно - това е превенцията и
биосигурността. Без изключително високи
нива на биосигурност при отглеждането на
домашната свиня, особено визирам в ин-
дустриалния тип производство, няма как да
смятаме, че така ще бъдем облекчени по
отношение на щетите, които нанася забо-
ляването. В крайна сметка трябва обаче да
кажем, че при нас пикът беше юли 2019
година, когато в рамките на един месец бя-
ха регистрирани 28 огнища, като около 6
от тях в големи индустриални ферми.

- Да, но именно тогава и в индустриал-
ните зони, в свинекомплексите, а и в лич-
ните стопанства бяха умъртвени много жи-
вотни, да не кажем, че бяха и задължени
всички стопани всъщност, когато имаше
някъде там зараза, да умъртвят своите жи-
вотни. Та как се стигна сега отново за те-
зи нови случаи? Означава ли, че някъде е
останал някой стопанин, който не си е
умъртвил животното тогава?

- Първо, само да кажа, да направя едно
уточнение, че при регистриране на огни-
ще от такова заболяване, и не само от та-
кова, унищожаването на поголовието, кое-
то е в контакт с откритите заразени живот-
ни, е единственият възможен метод за уни-
щожаване и ликвидиране на това огнище.
За съжаление, няма никакъв друг вариант.
И това и по световно, и европейско зако-
нодателство, което, разбира се, България
прилага. По отношение на случаите от та-
зи година следва да знаем, че няма стра-
на, в която вирусът е влязъл, АЧС, неза-
висимо коя година: Русия е с този вирус
вече 12 години, и който към момента да е
излязъл, да е изкоренен. Това е заболява-
не, което се разпространява и обхваща и
територии, и поголовие. И в този ред на
мисли това, което в момента може да нап-
равим, наистина да минимизираме щети-
те. По отношение на регистрираните ог-

Десислава
ТАНЕВА,

министър на
земеделието,

храните и
водите

На стр. 17
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АЧС, за
съжаление,
продължава
своето
опустошително
въздействие
върху целия
свиневъден
сектор в света

нища тази година, след като се установи
заболяването, те бяха посетени от екип на
Центъра за оценка на риска, който изгот-
ви епизоотичен доклад, тъй като двете ог-
нища са свързани като мениджмънт и ка-
то част от един технологичен цикъл, за да
установим кое е първичното огнище, най-
вероятната хипотеза на проникване на за-
боляването. Изводът на този екип е, че
най-вероятно е проникнал от дивата сре-
да, от дивите свине, тъй като единият сви-
некомплекс се намира в местността Пала-
мара в резервата "Паламара", който е с
висок интензитет на дивата свиня с АЧС,
установен още миналата година, и със сла-
бости, които според проверяващите са уста-
новили в биосигурността по отношение на
ред специализирани неща, които не е необ-
ходимо да занимавам аудиторията с този
детайл. Но изводът е, че в тази ситуация
мерките за биосигурност са най-важното ус-
ловие, за да можем да се предпазим. Искам
в този ред на мисли и като основен източ-
ник за разпространение на заразата дивата
свиня да кажа и още нещо - към днешна
дата ние все още сме в период на ловен
сезон и депопулираме дивата свиня, но ве-
че проби положителни от дива свиня са
установени в 26 области на България от
общо 28. Само в Кърджали и Хасково няма
регистриран такъв случай. Засегнатите ди-
ви свине, тоест намерени умерели или отс-
треляни с АЧС, са около 600 броя.

- Добре, министър Танева, но нали пра-
вихме ограда, сега казахте имаше идея за
следена с дронове на дива свиня.

- Да, това ще правим. Тъй като пролетта
ще правим таксация на дивата свиня, коя-
то ще бъде направена изключително от вън-
шни специалисти, от Лесотехнически уни-
верситет заедно с външни за България до-
ри експерти, за да бъдем обективни в отде-
лянето на тази популация.

- Но тези мерки ефективни ли са? Как-
то става ясно, то почти е безсмислено то-
гава.

- Вижте, това е все едно да кажем, че
грипът, ако сложим ограда или нещо друго,
ще го спрем. Не, това е вирус. Дивата сви-
ня е съвсем, там мерки за биосигурност ня-
ма при дивата свиня. Аз го казах, за да е
ясно на всички, които се занимават с отг-
леждане на домашна свиня, че този вирус
вече е на територията на цялата страна,
което означава, докато миналата година ус-
тановените случаи при дива свиня бяха в
Северна България основно, половин годи-
на по-късно имаме регистрирани такива слу-
чаи в Малко Търново, в Петрич, в цялата
страна. Това означава, че биосигурността е
задължително условие, за да можеш да отг-
леждаш домашна свиня и ти да продължиш
да работиш, независимо че вирусът про-
дължава своето развитие.

- Как го виждате тогава бъдещето на
отрасъла изобщо в нашата страна? При
такава заплаха вижда ли се някаква…?

- Русия 12 години произвежда свинско
месо в същите индустриални ферми при зна-
чително по-високи нива на биосигурност, и
дори покачва производството си.

- Тоест няма апокалиптични размери?
- Тоест има възможност и всичко е в на-

шите ръце. Давам го като пример, защото
тя е първата страна, в която влиза вирусът,
и има най-голяма практика в това как да се
работи. А във всички страни, в които е вля-
зъл вирусът - и прибалтийските страни, там
влиза по-рано, 2014 година - всеки до ден
днешен продължава да развива свинепро-
изводството. Аз дадох пример за Русия, тъй
като в хода на конференцията в Берлин бя-
ха дадени данни, че независимо че са в
такава среда, вирусът не е изкоренен, има
го в различни региони, мерките за биоси-
гурност в индустриалните ферми са такива,
че могат да продължат производството.

- А личните стопанства, т. нар. отглеж-
дане в заден двор, все повече ли се регист-
рират такива животни? Защото знаем, че
преди като че ли не беше така.

- И това е една от причините и като
незнание, и най-вече като липса на еле-
ментарни условия в биосигурността, един
наистина много рисков вектор за разпрост-
ранение на вируса. Наредба 44, която про-
мени изискванията за биосигурността във
всеки тип стопанство, не само в личното за
домашни свине, същото е и за птиците, ве-
че е обнародвана в "Държавен вестник". Там
сме завишили значително изискванията за
биосигурност. Трябва всички да сме наясно
- да, лични стопанства, могат хората да си
отглеждат за лична консумация, без да из-
лиза извън обхвата на личното стопанство
- това е много важно, да не е за търговия,
при определени условия. И те са елемен-
тарни, които зависят единствено и само от
полагане на собствени усилия за това: да
са отделени, да не излизат, да има място за
съхранение на фураж, тъй като пак казвам,
вирусът в популацията на дивите свине на
практика е в 26 области на страната. И
всеки, който изхранва животни тип свине,
следва да приема, че рискът от това да е
заразен е огромен, и той трябва да си из-
пълни всички мерки по отношение на отле-
жаването на зърното - с пресен фураж не
бива да се храни, независимо от какъв тип,
и второ, съхранението му: на закрити по-
мещения и определен брой дни. Всичко то-
ва е разписано, просто всеки трябва да го
спазва.

- А ако не го спазва?
- Поразяваме, регистрираме огнища и

унищожаваме поголовия - това е резулта-
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Омагьосана
четвъртък, 21,00 ч.

Трофейна съпруга
събота, 20,10 ч.

Смъртоносна надпревара
неделя, 22,00 ч.

bTV Cinema,
ñðÿäà,
21,00 ÷.
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филм /4, последна
серия/

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

тв филм /3 епизод/
(12)

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

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /7 епи-
зод/п/

03.20 Малки истории /п/
04.20 Младият върколак 4

тв филм /3 епизод/
п/(12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация ,  сериал ,
с.4 еп.5

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов " - сериал ,
еп.35

15.00 Премиера :  "Шест
сестри" - сериал, с.7
еп.58

16.00 "Спасители в плани-
ната" - сериал, с.4
еп.8

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.56
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги"

- сериал, с.2 еп.13
21.30 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.74
22.30 "Медичите" - сериал
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - се-

риал, с.4 еп.14
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.37

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Робо-
ти под прикритие" -
сериал, с.3 еп.26

06.30 Анимационен блок :
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.1 - 3

08.00 "Бягство от затвора" /
п ./ - сериал ,  с .4
еп.24

09.00 "Смъртоносно оръ-
жие" - сериал, еп.16

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.4

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.9

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.8

13.00 "Отмъщение: Любовна
история "  - екшън ,
криминален , драма
(САЩ, 2017), режи-
сьор Джони Мартин,
в ролите :  Никълъс
Кейдж, Ана Хъчинсън,
Талита Бейтман, Дон
Джонсън, Дебора Ка-
ра Ънгър ,  Джошуа
Микел, Джо Октърбек
и др.

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.1

16.00 "Смъртоносно оръжие"

07.00 „Безценната перла“ –
сериал   (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 „Дискусионен клуб“ с

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

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

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

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

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчу-
кова

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ :

„Концертът“ (2009 г.),
Русия/Франция/Румъ-
ния

18.30 Новини – централна
емисия

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

Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ :

„Пиле със сливи“
(2011 г.), Франция/
Белгия

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

(п)
24.00 „Не се страхувай“ с

Васил Василев   (п)
01.00 „Следобед с БСТВ“

(п)
02.30 „Общество и култура“

с Иван Гранитски   (п)
03.30 „За историята сво-

бодно“ с водещ проф.
Искра Баева  (п)

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким  (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

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

ран Благоев /п/
13.30 Славянската цивили-

зация 10-сериен до-
кументален филм /
България, 1988г./, 1
серия

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.45 Сид - дете на науката

2 анимационен филм
15.10 Разследването на Мун

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

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

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

хед тв филм /7 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Клуб "История.bg"
22.00 Телевизионен театър:

Хъшове сериен тв

- сериал, еп.17
17.00 "Супергърл" - сериал,

с.2 еп.9
18.00 "Монк" - сериал, с.2

еп.10
19.00 Часът на супергерои-

те: "Стрелата" - сери-
ал, еп.5

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Наркос: Мекси-
ко" - сериал, еп.7

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Доносник" - екшън,
драма, трилър (САЩ,
ОАЕ, Великобритания,
2013), режисьор Рик
Роман Уо, в ролите:
Дуейн Джонсън, Сю-
зан Сарандън, Джон
Бърнтол, Бари Пепър,
Майкъл Кенет Уилямс
и др.

00.15 "Наркос: Мексико" /
п./ - сериал, еп.7

01.15 "Животинско царство"
- сериал, с.3 еп.4

02.15 "Стрелата" - сериал,
еп.5

03.15 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.9

04.15 "Монк" - сериал, с.2
еп.10

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 е п . 9 ,
10

07.00 "Супермаркет" /п./ -
сериал

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

ал
10.00 "Когато се появи ти" -

приключенски, коме-
дия (САЩ, 2018), ре-
жисьор Питър Хъ-
чингс, в ролите: Ейса
Бътърфилд, Мейзи Уи-
лямс, Нина Добрев,
Пейтън Лист,  Кен
Джонг, Тайлър Хеклин,
Дейвид Кекнър и др.

12.00 "По-добре късно, от-
колкото никога" /п./ -
сериал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.31
18.00 "По-добре късно, от-

колкото никога" - се-
риал, еп.7

19.00 "Супермаркет" - сери-
ал, с.2 еп.18, 19

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.8 еп.9

22.00 "Кухня "  - сериал ,
еп.9, 10

23.00 Премиера: "Изгубеняци"
- сериал, с.3 еп.1, 2

00.00 "През цялата нощ" -
мистъри ,  комедия
(САЩ, 2015), режи-
сьор Патрик Брайс, в
ролите: Адам Скот, Тей-
лър Шилинг, Джейсън
Шуорцман, Ар Джей
Хърмис и др. [16+]

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

03.00 "По-добре късно, от-
колкото никога" /п./ -
сериал

04.00 "Супермаркет" /п./ -
сериал

bTV Cinema

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

07.00 "Интерстелар" - фан-
тастика ,  мистъри
(САЩ, Великобрита-
ния, 2014), режисьор
Кристофър Нолан, в
ролите: Матю Макко-
нъхи ,  Ан Хатауей ,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл
Кейн, Уилям Дивейн,
Мат Деймън ,  Елън
Бърстин и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Фамилията" - сериал,

еп.7, 8
13.15 Телепазар
13.30 "Модна къща Верса-

че" - биографичен ,
драма (тв филм, Ка-
нада, 2013), режи-
сьор Сара Шугърман,
в ролите: Джина Гър-
шон, Енрико Коланто-
ни, Колм Фиор, Дона
Мърфи и др.

15.15 "Далече от безумната
тълпа" - романтичен,
драма (Великобрита-
ния, САЩ, 2015), ре-
жисьор Томас Винтер-
берг, в ролите: Кери
Мълиган, Матиас Сху-
нартс, Майкъл Шийн,
Том Стъридж, Джуно
Темпъл, Джесика Бар-
дън и др.

17.45 Телепазар
18.00 "Добри момчета" -

криминален , драма
(САЩ, 1990), режи-
сьор Мартин Скорсе-
зе, в ролите: Рей Ли-
ота, Лорейн Брако,
Робърт Де Ниро, Джо
Пеши, Пол Сорвино,
Катрин Скорсезе ,
Чарлз Скорсезе, Де-
би Мазар ,  Самюъл
Джаксън и др.

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

21.00 Премиера в Месец на
Оскарите : "Войната
за планетата на май-
муните" - фантастика,
екшън (САЩ, 2017),
режисьор Мат Рийвс,
в ролите: Анди Сър-
кис, Уди Харелсън,
Стив Зан, Тери Нота-
ри, Тай Олсън, Тоби
Кебъл, Амая Милър,
Джуди Гриър и др.

00.00 "Хавана" - военен ,
драма , романтичен
(САЩ, 1990), режи-
сьор Сидни Полак, в
ролите: Робърт Ред-
форд, Лена Олин, Алън
Аркин и др.

02.45 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.7

03.45 "Психо" - трилър, хо-
рър (САЩ, 1960), ре-
жисьор Алфред Хич-
кок, в ролите: Джон
Гевин, Вера Майлс,
Джанет Лий, Антъни
Пъркинс, Джон Ма-
кинтайър , Патриша
Хичкок, Алфред Хич-
кок и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

миера ) - сериен
филм

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

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

лицистично предава-
не, на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Кошмари в кухнята" -
риалити

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

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

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

риен филм, сезон 4
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" -
сериал, сезон 3

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

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

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

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

ния" - сериал, сезон
11 /п/

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

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

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

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

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

17.00 "Изчезнал по време
на акция: Началото" -
екшън с уч. на Чък
Норис , Стивън Уи-
лямс ,  Кози Коста ,
Сун-Тек О и др. /п/

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

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

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

22.00 "Земята: Ново начало"
- екшън-фантастика с
уч. на Уил Смит, Джей-
дън Смит, Софи Око-
недо, Зои Кравиц и др.

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

01.00 Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария"

/п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.00 "Мистериите на Ема
Фийлдинг: По-горчиво
от смъртта" - мисте-
рии с уч. на Кортни
Торн-Смит, Джеймс
Тъпър , Марк Вали ,
Адам ДиМарко, Тес Ат-
кинс и др. /п/

09.00 "Веригите на любов-
та" - романтична ко-
медия с уч. на Ше-
нае Гримс ,  Тайлър
Хайнс, Локлин Мънро,
Емили Тенънт и др. /
п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Цветът на орхидеята"
- романтичен филм с
уч. на Италия Ричи,
Мадисън Петис, Бет
Бродерик ,  Нейтън
Парсънс, Антоанет Ро-
бъртсън, Патрик Ка-
сиди и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Операция "Валкирия"

- исторически филм с
уч. на Том Круз, Бил
Най, Карис ван Хоу-
тен, Томас Кречман,
Терънс Стамп , Еди
Изард и др. /п/

17.00 "Урагана" - драма с
уч. на Дензъл Уошин-
гтън, Дебора Кара Ън-
гър , Лив Шрайбър ,
Викелъс Шанън, Джон
Хана, Дан Хедая и др.
/п/

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

21.00 "Книга за джунглата"
- приключенски филм

23.10 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 5
/п/

00.10 "Късметлията" - дра-
ма с уч . на Ръсел
Кроу, Рене Зелуегър,
Пол Джамати, Пади
Консидине, Брус Мак-
гил и др. /п/

Åâðîêîì

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

06.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Премълчани истини -

с Минчо Христов
21.00 България на живо - с

Иво Божков
22.00 Шоуто на Мавриков -

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

- с Божана Дудева
04.30 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков

RTR

06.05 Игрален филм
07.40 Игрален филм
10.00 "Утрото на Русия"
15.00 Вести
15.35 Вести-Москва
15.50 "За най-важното"
16.45 "Културният отдих"
17.15 Сериал: "Следствени

тайни"
18.00 Вести
18.25 Вести-Москва
18.40 Сериал: "Следствени

тайни"
19.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
21.00 Вести
21.30 Вести-Москва
21.50 Вести
22.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
23.35 Вести-Москва
00.00 Вести
01.00 Сериал: "Обикновен

живот"
04.20 "Обречени .  Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

Åâðîñïîðò

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

15.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кицпюел , спускане ,
мъже

16.30 Снукър : Европейски
Мастърс, финал

18.00 Колоездене на писта:
Шест дни на Берлин,
четвърти ден

18.45 Фехтовка поредица
19.00 Ски скокове: Светов-

на купа в Закопане
20.00 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Кицпюел, слалом, мъже

20.50 Новини
20.55 Тенис: Открито пър-

венство на Австралия,
осми ден

22.50 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

23.20 Новини
23.30 Колоездене: Обиколка

на Сан Хуан, първи
етап

00.00 Колоездене: Обиколка
на Сан Хуан, втори
етап, директно

01.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
осми ден

01.55 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
четвъртфинали , ди-
ректно
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23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Бизнес награди на

FORBES 2020 ц е р е -
мония по награждава-
нето

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл /п/

02.30 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /8 епи-
зод/п/

03.35 Туризъм.бг /п/
04.05 Извън играта /п/
04.35 Днес и утре

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.6

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал ,
еп.36

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.7
еп.59

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.4 еп.9

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.57

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, с.2 еп.14

21.30 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.75

22.30 "Медичите" - сериал
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - се-

риал, с.4 еп.15
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.38

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.17

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.2 - 5

08.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.1

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.17

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.5

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.10

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.9

13.00 "Доносник" - екшън,
драма, трилър (САЩ,
ОАЕ, Великобритания,
2013), режисьор Рик
Роман Уо, в ролите:
Дуейн Джонсън, Сю-
зан Сарандън, Джон
Бърнтол, Бари Пепър,
Майкъл Кенет Уилямс
и др.

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.2

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.18

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.10

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.11

19.00 Часът на супергерои-
те: "Стрелата" - сери-
ал, еп.6

07.00 „Безценната перла“ –
сериал   (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 „Не се страхувай“ с

Васил Василев    (п)
09.00 „Студио Икономика“ с

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

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

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

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчу-
кова

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: „Пи-

ле със сливи“ (2011
г.), Франция/Белгия

18.05 „Холивудски знамени-
тости“

18.30 Новини – централна
емисия

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

Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: „Ор-

дата“ (2012г.), Русия
23.10 Новини  (п)
23.50 „Актуално от деня“

(п)
00.20 „Лява политика“ с

Александър Симов
(п)

01.15 „Следобед с БСТВ“
(п)

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

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

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким   (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Клуб "История.bg" /п/
13.30 Отворени досиета :

Петко Огойски доку-
ментална поредица /
България, 2014г./, ре-
жисьор Димитър Ко-
цев-Шошо

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

Илайъс 52-сериен
анимационен филм /
Норвегия, 2015г./

14.45 Сид - дете на науката
2 анимационен филм

15.10 Разследването на Мун
тв филм

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

хед тв филм /8 епи-
зод/

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

кално-развлекателно
предаване

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

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Сблъсък в Манила" -
екшън (САЩ, 2016),
режисьор Марк Дакас-
кос, в ролите: Алекзан-
дър Невски, Каспър
Ван Дин, Кари-Хирою-
ки Tагава, Тиа Карере,
Марк Дакаскос и др.

23.45 "Наркос: Мексико" /п./
- сериал, еп.8

00.45 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.5

01.45 "Стрелата" - сериал,
еп.6

02.45 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.10

03.45 "Монк" - сериал, с.2
еп.11

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

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 е п . 1 1 ,
12

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

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

ал
10.00 "Всъщност е забавна

история" - комедия,
драма , юношески
(САЩ, 2010), режи-
сьори Ана Боудън и Ра-
йън Флек, в ролите:
Киър Гилкрист, Зак Га-
лифанакис, Ема Ро-
бъртс, Лорън Греъм, Зо-
уи Кравиц, Вайола Дей-
вис, Джим Гафигън и
др.

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.32
18.00 "Преспав" /п./ - сери-

ал
19.00 "Супермаркет" - сери-

ал, с.2 еп.20, 21
20.00 "Новите съседи" - се-

риал, с.8 еп.10
22.00 "Кухня" - сериал ,

еп.11, 12
23.00 Премиера: "Изгубеняци"

- сериал, с.3 еп.3, 4
00.00 "Всъщност е забавна

история" /п./ - драма,
юношески (САЩ ,
2010)

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

03.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

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

08.30 "Добри момчета" - кри-
минален, драма (САЩ,
1990), режисьор Мар-
тин Скорсезе, в роли-
те: Рей Лиота, Лорейн
Брако, Робърт Де Ни-
ро, Джо Пеши, Пол
Сорвино, Катрин Скор-
сезе, Чарлз Скорсезе,
Деби Мазар, Самюъл
Джаксън и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Фамилията" - сериал,

еп.9, 10
14.00 Телепазар
14.15 "Войната за планетата

на маймуните" - фан-
тастика, екшън (САЩ,
2017), режисьор Мат
Рийвс, в ролите: Анди
Съркис, Уди Харелсън,
Стив Зан, Тери Нотари,
Тай Олсън, Тоби Кебъл,
Амая Милър, Джуди
Гриър и др.

17.15 Телепазар

17.30 "Интерстелар" - фан-
тастика , мистъри
(САЩ, Великобрита-
ния, 2014), режисьор
Кристофър Нолан, в
ролите: Матю Макко-
нъхи , Ан Хатауей ,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл
Кейн, Уилям Дивейн,
Мат Деймън , Елън
Бърстин и др.

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

21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: "Обич" -
драма, романтичен,
биографичен (Вели-
кобритания , САЩ ,
2016), режисьор
Джеф Никълс, в ро-
лите: Рут Нега, Джоу-
ел Еджъртън, Уил Дал-
тън, Шарън Блекууд,
Кристофър Ман ,
Майк Шифлет, Мар-
тон Чокаш, Майкъл
Шанън и др.

23.30 "Ана Каренина" - дра-
ма, романтичен (Ве-
ликобритания, 2012),
режисьор Джо Райт, в
ролите: Кийра Найтли,
Джуд Лоу, Ерън Тей-
лър-Джонсън, Матю
Макфадън , Емили
Уотсън, Алисия Викан-
дер, Донъл Глийсън,
Кара Делавин, Кели
Макдоналд, Мишел
Докъри и др.

02.00 "Фамилията" - сериал,
еп.9, 10

04.15 "Модна къща Версаче"
- биографичен, драма
(тв филм , Канада ,
2013), режисьор Са-
ра Шугърман, в роли-
те: Джина Гършон, Ен-
рико Колантони, Колм
Фиор, Дона Мърфи и
др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

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

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

лицистично предава-
не, на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

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

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

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

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

риен филм, сезон 4
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

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

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

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

- сериал, сезон 11 /
п/

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

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

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

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

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 8

16.30 "Заплащането" - три-
лър с уч. на Бен Аф-
лек, Аарън Екхарт, Ума
Търман, Пол Джамати,
Джо Мортън, Катрин
Морис, Майкъл Хол,
Колм Феоре /п/

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

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

22.00 "Последният замък" -
трилър с уч. на Дел-
рой Линдо, Марк Ру-
фало , Робърт Ред-
форд, Джеймс Гандол-
фини, Клифтън Колинс
мл., Стив Бъртън и др.

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

01.40 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

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

09.00 "Любов на леда" - ро-
мантична драма с уч.
на Джули Берман, Анд-
рю Уокър, Гейл О'Грей-
ди и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

13.00 "Ще се срещнем след
седем години"- роман-
тичен филм с уч. на
Пенелопе Митчъл, Ре-
джиналд Велджонсън,
Крис Катан, Шейн Хар-
пър, Бруно Амато, Чейс
Колман, Шаника Кно-
улес и др.

14.40 "Ла Ла Ленд" - роман-
тична драма с уч. на
Раян Гослинг, Ема Сто-
ун, Джон Леджънд,
Джесика Рот, Розмари
Деуит, Джей Кей Си-
мънс, Фин Уитрок и др.
/п/

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

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

21.00 "Железният човек 2" -
екшън-фантастика с
уч. на Робърт Дауни
Младши, Мики Рурк,
Скарлет Йохансон, Гу-
инет Полтроу, Дон Чий-
дъл, Сам Рокуел, Са-
мюел Джаксън и др.

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

00.30 "Кралицата девствени-
ца" - историческа дра-
ма уч. на Ан-Мари Дъф,
Тара Фицджералд, Си-
ена Гилори, Иън Харт,
Том Харди, Декстър
Флетчър и др., I част

Åâðîêîì

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев

Â
ВТОРНИК 28 януари

10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави - из-

брано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
21.00 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

22.00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

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

проф. Александър Томов
04.30 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

RTR

08.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

09.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

10.00 "Утрото на Русия"
15.00 Вести
15.35 Вести-Москва
15.50 "За най-важното"
16.45 "Културният отдих"
17.15 Сериал: "Следствени

тайни"
18.00 Вести
18.25 Вести-Москва
18.40 Сериал: "Следствени

тайни"
19.25 Сериал: "Красив живот"
21.00 Вести
21.30 Вести-Москва
21.50 Вести
22.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
23.35 Вести-Москва
00.00 Вести
01.00 Сериал: "Обикновен

живот"

Åâðîñïîðò

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

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

13.30 Фехтовка: Гран При в
Доха

14.30 Снукър : Европейски
Мастърс, финал

16.00 Колоездене на писта:
Шест дни на Берлин,
пети ден

17.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кицпюел , спускане ,
мъже

17.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кицпюел, слалом, мъ-
же

18.35 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Шладминг, слалом, мъ-
же, първи манш, ди-
ректно

19.45 Конен спорт: Световна
купа в Амстердам

20.45 Новини
20.50 Фехтовка поредица
21.00 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Шладминг, слалом, мъ-
же, първи манш

21.35 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Шладминг, слалом, мъ-
же, втори манш, ди-
ректно

22.45 Новини
22.50 Волейбол: "Таймаут"
23.05 Колоездене: Обиколка

на Сан Хуан, втори етап
00.00 Колоездене: Обиколка

на Сан Хуан, трети
етап, директно

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

01.55 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, чет-
въртфинали, директно
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филм /4 епизод/(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /9 епи-
зод/п/

03.20 Библиотеката /п/
04.20 Младият върколак 4 тв

филм /4 епизод/п/
(12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
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 - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал, еп.37
(последен)

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.60

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.4 еп.10

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.58

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.15

21.30 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.76

22.30 "Медичите" - сериал
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.4 еп.16
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.10
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.39

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.18

06.00 Анимационен блок :
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.4 - 7

08.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.2

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, еп.18

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.6

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.11

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.10

13.00 "Сблъсък в Манила" -
екшън (САЩ, 2016),
режисьор Марк Дакас-
кос, в ролите: Алекзан-
дър Невски, Каспър
Ван Дин, Кари-Хирою-
ки Tагава, Тиа Карере,
Марк Дакаскос и др.

15.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.3

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.1

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.11

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.12

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

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос: Мексико" -
сериал, еп.9

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Стрелецът" - екшън,
криминален, психотри-
лър (Испания, Вели-

07.00 „Безценната перла“ –
сериал   (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 „Лява политика“ с

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

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

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

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

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: „Ор-

дата“ (2012г.), Русия
18.30 Новини – централна

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

но“ с водещ проф. Ис-
кра Баева

21.00 Киносалон БСТВ: „Аро-
матът на успеха“ (2009
г.), САЩ

22.30 Новини  (п)
23.15 „Местно време“   (п)
23.30 „Актуално от деня“   (п)
24.00 „За историята  свобод-

но“  с водещ проф. Ис-
кра Баева  (п)

01.00 „Следобед с БСТВ“
(п)

02.30 „Лява политика“ с
Александър Симов   (п)

03.30 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев   (п)

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким   (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Славянската цивилиза-

ция документален
филм /2 серия/

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Ила-

йъс анимационен
филм

14.45 Сид - дете на науката
2 анимационен филм

15.10 Разследването на Мун
тв филм

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

хед тв филм /9 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър Не/Възможно-

то включване
22.00 Концерт на Омар Ха-

ким Международан
джаз фестивал - Бан-
ско 2018

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

кобритания, Франция,
2015), режисьор: Пи-
ер Морел, в ролите:
Шон Пен, Идрис Елба,
Джазмин Тринка, Хави-
ер Бардем, Рей Уинс-
тън, Марк Райлънс и
др. [14+]

00.15 "Наркос: Мексико" /п./
- сериал, еп.9

01.15 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.6

02.15 "Стрелата" - сериал,
еп.7

03.15 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.11

04.15 "Монк" - сериал, с.2
еп.12

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 е п . 1 3 ,
14

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

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

ал
10.00 "Твърде комично" - ек-

шън, комедия (САЩ,
2015), режисьор Джон
Ашър, в ролите: Лий
Търгесен, Рино Уилсън,
Лорън Стамиле, Джойс
Булифант, Маргарет Чо
и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.33
18.00 "Преспав" /п./ - сери-

ал
19.00 "Супермаркет" - сери-

ал, с.2 еп.22
19.30 Премиера: "Супермар-

кет" - сериал, с.3 еп.1
20.00 "Новите съседи" - се-

риал, с.8 еп.11
22.00 "Кухня" - сериал ,

еп.13, 14
23.00 Премиера: "Изгубеняци"

- сериал, с.3 еп.5, 6
00.00 "Твърде комично" /п./ -

екшън, комедия (САЩ,
2015)

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

03.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

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

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

10.45 Телепазар
11.00 "Фамилията" - сериал,

еп.11, 12
13.15 Телепазар
13.30 "На всяка цена" - кри-

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

15.45 "Ана Каренина" - дра-
ма, романтичен (Ве-
ликобритания, 2012),
режисьор Джо Райт, в
ролите: Кийра Найтли,
Джуд Лоу, Ерън Тей-
лър-Джонсън , Матю
Макфадън ,  Емили
Уотсън, Алисия Викан-
дер, Донъл Глийсън,
Кара Делавин, Кели
Макдоналд ,  Мишел
Докъри и др.

18.15 "Хавана" - военен, дра-
ма, романтичен (САЩ,

1990), режисьор Сид-
ни Полак, в ролите: Ро-
бърт Редфорд, Лена
Олин, Алън Аркин и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Полет" - трилър (САЩ,
ОАЕ, 2012), режисьор
Робърт Земекис, в ро-
лите: Дензъл Уошинг-
тън, Надин Веласкес,
Дон Чийдъл, Брус Грий-
нууд, Тамара Тюни, Ке-
ли Райли, Джон Гудман,
Брайън Герати и др.

23.45 "Реката" - драма (САЩ,
1984), режисьор Марк
Ридел, в ролите: Мел
Гибсън, Шейн Бейли,
Сиси Спейсек, Беки
Джо Линч, Скот Глен и
др.

02.15 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.11

03.30 "Психо" - трилър, хо-
рър (САЩ, 1960), ре-
жисьор Алфред Хич-
кок, в ролите: Джон Ге-
вин, Вера Майлс, Джа-
нет Лий, Антъни Пър-
кинс, Джон Макинта-
йър, Патриша Хичкок,
Алфред Хичкок и др.
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

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

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

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

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

ен филм, сезон 4
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

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

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

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

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

каго" - сериал, сезон
7 /п/

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

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

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

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

17.00 "Земята: Ново начало"
- екшън-фантастика с
уч. на Уил Смит, Джей-
дън Смит, Софи Око-
недо, Зои Кравиц и др.

/п/
19.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 11
20.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 2
21.00 "Пожарникарите от Чи-

каго" (премиера) - се-
риал, сезон 7

22.00 "Миротворецът" - ек-
шън с уч. на Никол
Кидман, Джордж Клу-
ни , Марсел Юрес ,
Александър Балуев,
Рене Медвезек, Гейвин
Грийнауей, Деян Аки-
мович и др.

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

01.30 Еротичен телепазар
03.30 "Национална лотария"

/п/
04.00 "Професионална бор-

ба: "Първична сила", 5
епизод /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.00 "На бойното поле на
любовта" - романтич-
на комедия с уч. на
Тери Поло, Робърт
Майлхус, Бари Босту-
ик, Дейвид Шатрау и
др.

08.50 "Апетит за любов" - ро-
мантична комедия с
уч. на Тейлър Кол, Ан-
дрю Уокър, Али Милс,
Маркъс Роснър и др.
/п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Днес ще се омъжа" -
романтичен филм с
уч. на Джен Лили,
Маркъс Роснър, Дже-
сика Лаундс, Кристи
Лейнг и др.

14.00 "Мистериите на Хейли
Дийн: Убийство, с лю-
бов" (премиера) -
мистерии с уч. на Ке-
ли Мартин, Вив Лий-
кок, Джакомо Баеса-
то, Синди Бъзби, Дже-
си Мос, и др.

15.45 "Езикът на разбитото
сърце" - романтична
комедия с уч. на Джу-
ди Толт, Кейт Френч,
Джули Уайт, Итън Кон,
Лара Пулвър, Оскар
Нунес, Стивън Андер-
сън, Кели Джонсън и
др.

17.50 "Аз съм номер четири"
- екшън-фантастика с
уч. на Алекс Петифър,
Тимъти Олифант, Диа-
на Агрон, Тереза Пал-
мър, Калан Маколиф,
Кевин Дюранд и др. /
п/

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 5

21.00 "Възражение по съ-
вест" - драма с уч. на
Андрю Гарфийлд, Те-
реза Палмър, Хюго Уи-
винг, Винс Вон, Люк
Брейси, Сам Уъртинг-
тън, Рейчъл Грифитс,
Ричард Роксбърг, Ма-
тю Нейбъл и др.

23.50 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 5 /п/

00.50 "Кралицата девствени-
ца" - историческа
драма с уч. на Ан-Ма-
ри Дъф, Тара Фицдже-
ралд, Сиена Гилори,
Иън Харт, Том Харди,
Декстър Флетчър и
др., II част

Åâðîêîì

05.30 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

06.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

12.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анастасо-
ва

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
14.15 Светът и всичко в него

- със Симеон Идакиев
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
19.30 Новини
20.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
22.00 България на живо - с

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

- със Симеон Идакиев
04.30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол
Хамилтън

RTR

05.20 "Енигма. Кристиан Тиле-
ман"

06.10 Сериал: "Семеен де-
тектив"

08.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

09.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

10.00 "Утрото на Русия"
15.00 Вести
15.35 Вести-Москва
15.50 "За най-важното"
16.45 "Културният отдих"
17.15 Сериал: "Следствени

тайни"
18.00 Вести
18.25 Вести-Москва
18.40 Сериал: "Следствени

тайни"
19.25 Сериал: "Красив живот"
21.00 Вести
21.30 Вести-Москва
21.50 Вести
22.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
23.35 Вести-Москва
00.00 Вести
01.00 Сериал: "Обикновен

живот"
04.20 "Бялата гвардия"

Åâðîñïîðò

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

13.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Банско, супер Г, жени

13.45 Фехтовка: Гран При в
Доха

13.55 Снукър: Европейски
Мастърс, финал

14.55 Снукър: Германия Мас-
търс в Берлин, първи
ден, директно

18.00 Колоездене на писта:
Шест дни на Берлин,
шести ден

19.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кицпюел, слалом, мъ-
же

19.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Шладминг, слалом, мъ-
же

20.00 Новини
20.10 Тенис: Открито първен-

ство на Австралия,
четвъртфинали

22.30 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

23.05 Новини
23.10 Колоездене: Обиколка

на Сан Хуан, трети етап
00.00 Колоездене: Обиколка

на Сан Хуан, четвърти
етап, директно

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

01.55 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия,
двойки, мъже, полуфи-
нали, директно

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

04.55 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, полуфинали, ди-
ректно
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ТV ПРОГРАМА

07.00 „Безценната перла“ –
сериал   (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 „За историята свобод-

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

09.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев    (п)

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

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

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

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: „Аро-

матът на успеха“ (2009
г.), САЩ

18.05 „Холивудски знамени-
тости“

18.30 Новини – централна
емисия

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

водещ Нора Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: „Из-

губен в Сибир“ (2012
г.), Русия/Германия

22.35 Новини   (п)
23.15 „Местно време“   (п)
23.30 „Актуално от деня“   (п)
24.00 „Студио Икономика“ с

водещ Нора Стоичкова
(п)

01.00 „Следобед с БСТВ“
(п)

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

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

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 „Антидот“ с водещ

Юлия Ал-Хаким   (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

то включване/п/
13.30 Отворени досиета: Ал-

фред Фосколо доку-
ментална поредица /
България, 2014г./, ре-
жисьор Николай Васи-
лев

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Ила-

йъс анимационен
филм

14.45 Сид - дете на науката
2 анимационен филм

15.10 Разследването на Мун
тв филм

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

хед тв филм /10
епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини

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

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос: Мексико" - се-
риал, еп.10 (после-
ден)

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Вне-

запна смърт" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 1995), режи-
сьор Питър Хайъмс, в
ролите: Жан-Клод Ван
Дам, Пауърс Бут, Рей-
мънд Бари, Дориан Хе-
ърууд и др.

00.00 "Наркос: Мексико" /п./
- сериал, еп.10

01.00 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.7

02.00 "Стрелата" - сериал,
еп.8

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.12

04.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.13

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 е п . 1 5 ,
16

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

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

ал
10.00 "Коледа в страната на

чудесата" - комедия,
криминален, семеен
(Канада, САЩ, 2007),
режисьор Джеймс Ор,
в ролите: Матю Найт,
Крист Катан, Камерън
Брайт, Престън Лейси,
Тим Къри, Патрик Су-
ейзи, Кармен Електра
и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.34
18.00 "Преспав" /п./ - сери-

ал
19.00 Премиера: "Супермар-

кет" - сериал, с.3 еп.2,
3

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.8 еп.12

22.00 "Кухня" - сериал ,
еп.15, 16

23.00 Премиера: "Изгубеняци"
- сериал, с.3 еп.7, 8

00.00 "Коледа в страната на
чудесата" /п./ - коме-
дия, криминален, семе-
ен (Канада , САЩ ,
2007)

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

03.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.11, 12

08.15 "Случай с теб" - роман-
тичен, комедия (САЩ,
2013), режисьор Кат
Койро, в ролите: Джъс-
тин Лонг, Киър О`До-
нъл, Евън Рейчъл Ууд,
Сиена Милър, Питър
Динклидж, Сам Рокуел,
Винс Вон , Брендън
Фрейзър и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Фамилията" - сериал,

с.2 еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 "Добри момчета" - кри-

минален, драма (САЩ,
1990), режисьор Мар-
тин Скорсезе, в роли-
те: Рей Лиота, Лорейн
Брако, Робърт Де Ни-
ро, Джо Пеши, Пол
Сорвино, Катрин Скор-
сезе, Чарлз Скорсезе,
Деби Мазар, Самюъл
Джаксън и др.

16.00 "Реката" - драма (САЩ,
1984), режисьор Марк
Ридел, в ролите: Мел
Гибсън, Шейн Бейли,
Сиси Спейсек, Беки
Джо Линч, Скот Глен и
др.

18.30 Телепазар
18.45 "На всяка цена" - кри-

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

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Беднякът милионер" -
драма , романтичен
(Великобритания, САЩ,
2008), режисьори Да-
ни Бойл и Лавлийн Тан-
дън, в ролите: Дев Па-
тел, Фрида Пинто, Ир-
фан Кан, Мадхур Ми-
тал, Сорабх Шукла,
Анил Капур и др.

23.30 "Тръмбо" - биографи-
чен , драма (САЩ ,
2015), режисьор
Джей Роуч, в ролите:
Брайън Кранстън, Да-
ян Лейн, Хелън Мирън,
Майкъл Стулбарг и др.

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

03.15 "Далече от безумната
тълпа" - романтичен,
драма (Великобрита-
ния, САЩ, 2015), ре-
жисьор Томас Винтер-
берг, в ролите: Кери
Мълиган, Матиас Сху-
нартс, Майкъл Шийн,
Том Стъридж, Джуно
Темпъл, Джесика Бар-
дън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

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

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

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

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

ен филм, сезон 4
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

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

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

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

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

каго" - сериал, сезон
7 /п/

13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал,
сезон 7

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

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

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 8

16.20 "Последният замък" -
трилър с уч. на Дел-
рой Линдо, Марк Ру-
фало , Робърт Ред-
форд, Джеймс Гандол-
фини, Клифтън Колинс
мл., Стив Бъртън и др.
/п/

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2

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

22.00 "Аз, шпионинът" - ек-
шън-комедия с уч. на
Еди Мърфи, Оуен Уил-
сън , Фамке Янсен ,
Майкълм Макдауъл,
Гари Коул и др.

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

01.00 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.00 "Цветът на орхидеята"
- романтичен филм с
уч. на Италия Ричи,
Мадисън Петис, Бет
Бродерик, Нейтън Пар-
сънс, Антоанет Робър-
тсън, Патрик Касиди и
др./п/

09.00 "Обича ме, не ме оби-
ча" - семеен филм с
уч. на Даниел Савре,
Рик Коснет, Бианка
Сантос, Лу Фериньо
мл. и др.

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Дългът зове" - семеен
филм с уч. на Дание-
ла Моне, Кели Блац,
Лесли Дейвид Бейкър,
Дафни Зунига и др.

14.00 "Бавачка под прикри-
тие" (премиера) - ко-
медия с уч. на Каме-
рън Матисън, Сара
Ланкастър, Брендън
Пени и др.

15.50 "Детегледачки в акция"
- комедия с уч. на
Сабрина Карпентър,
София Карсън, Ники
Хан, Кевин Куни и др.

17.50 "Книга за джунглата" -
приключенски филм /
п/

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

21.00 "Омагьосана" - комедия
с уч. на Сюзън Саран-
дън, Ейми Адамс, Пат-
рик Демпси, Рейчъл
Кови, Джеймс Марс-
дън, Тимъти Спол, Ай-
дина Менцел, и др.

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

00.10 "Възражение по съ-
вест" - драма с уч. на
Андрю Гарфийлд, Тере-
за Палмър, Хюго Уи-
винг, Винс Вон, Люк
Брейси, Сам Уъртинг-
тън, Рейчъл Грифитс,
Ричард Роксбърг, Ма-
тю Нейбъл и др. /п/

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
12.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 ЕвроДикоФ - със Са-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
21.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

22.00 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

22.30 Модна фиеста - с
Мариана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозо-

рец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

04.30 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

RTR

05.50 "Културната револю-
ция"

06.35 Сериал: "Семеен де-
тектив"

07.15 "Битката за луната"
08.00 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
09.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
10.00 "Утрото на Русия"
15.00 Вести
15.35 Вести-Москва
15.50 "За най-важното"
16.45 "Културният отдих"
17.15 Сериал: "Следствени

тайни"
18.00 Вести
18.25 Вести-Москва
18.40 Сериал: "Следствени

тайни"
19.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
21.00 Вести
21.30 Вести-Москва
21.50 Вести
22.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
23.35 Вести-Москва
00.00 Вести
01.00 Сериал: "Обикновен

живот"
04.20 "Бялата гвардия"

Åâðîñïîðò

09.15 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
четвъртфинали

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

10.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
мъже , полуфинали ,
директно

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

14.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, полуфинали

15.05 Снукър :  Германия
Мастърс в Берлин ,
първи ден

15.55 Снукър :  Германия
Мастърс в Берлин ,
втори ден, директно

19.05 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
мъже, полуфинали

19.55 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, полуфинали

20.40 Новини
20.55 Снукър :  Германия

Мастърс в Берлин ,
втори ден, директно

00.00 Новини
00.05 Колоездене: Обикол-

ка на Майорка, пър-
ви етап

00.25 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

01.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
мъже, полуфинали

01.50 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, полуфинали

03.30 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

04.00 Снукър :  Германия
Мастърс в Берлин ,
втори ден

×
ЧЕТВЪРТЪК 30 януари

21.00 Красавеца Джо игра-
лен филм /копродук-
ция, 2000г./, режисьор
Стивън Меткаф, в ро-
лите: Шарън Стоун, Би-
ли Конъли, Гил Белоус
и др. (14)

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

филм /5
епизод/ (12)

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

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /10
епизод/п/

03.15 Днес и утре
03.45 Вечната музика /п/
04.15 Джинс /п/
04.45 Младият върколак 4 тв

филм /5
епизод/п/ (12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
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 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.1

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.61

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.5
еп.1

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.59
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.16
21.30 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.77
22.30 "Медичите" - сериал
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.4 еп.17
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.11
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.40

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.1

06.00 Анимационен блок :
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.6 - 9

08.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.3

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.1

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.7

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.12

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.11

13.00 "Принцесата и драко-
на" - анимация, семе-
ен (Русия, 2018), ре-
жисьор Марина Не-
фьодова

15.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.4

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.2

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.12

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.13
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23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Договор за убийство иг-

рален филм /копродук-
ция, 2016г./, режисьор
Кеони Уаксман, в ро-
лите: Стивън Сегал, Ръ-
сел Уон, Джема Дай-
ленъдър и др. (14)

01.05 Култура.БГ /п/
02.05 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

03.05 Завръщане в Брайдс-
хед тв филм /11 епи-
зод, 1 част/п/

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

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.9

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.2

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.62

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.5
еп.2

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.60
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.17
21.30 Премиера: "Вътрешен

човек" - сериал, еп.78
22.30 "Медичите" - сериал
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.4 еп.18
01.00 "Смелите" - сериал,

еп.12
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.36

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.2

06.00 Анимационен блок :
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.8 - 11

08.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.4

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.2

10.00 "Стрелата" - сериал,
еп.8

11.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.13

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.12

13.00 "Внезапна смърт" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1995), ре-
жисьор Питър Хайъмс,
в ролите: Жан-Клод
Ван Дам, Пауърс Бут,
Реймънд Бари, Дориан
Хеърууд и др.

15.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.5

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.3

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.13

18.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.14

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал,
еп.9

20.00 Екшън в 8 (премиера):

07.00 „Безценната перла“ –
сериал   (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 „Лява политика“ с

Александър Симов    (п)
09.00 „Студио Икономика“ с

водещ Нора Стоичкова
(п)

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

сериал
12.05 „Холивудски знамени-

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

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с

водещ  Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 „Антидот“
16.30 Киносалон БСТВ: „Из-

губен в Сибир“ (2012
г.), Русия/Германия

18.05 „Холивудски знамени-
тости“

18.30 Новини – централна
емисия

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

Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ :

„Кавказка пленница“
(1967 г.), СССР

22.30 Новини   (п)
23.15 „Местно време“   (п)
23.30 „Актуално от деня“   (п)
24.00 „Дискусионен клуб“ с

Велизар Енчев   (п)
01.00 „Следобед с БСТВ“

(п)
02.30 „Гласове“ с Явор Дач-

ков   (п)
03.30 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
(п)

05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ -

сериал    (п)
06.30 „Антидот“   (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

кументална поредица /
12 епизод/

13.30 Славянската цивилиза-
ция документален
филм /3 серия/

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано пре-

даване за хора с ув-
реден слух

15.15 Магна Аура, изгубеният
град 13-сериен тв
филм /България ,
2007г./, режисьор
Ирина Попова, в роли-
те: Гюнтер Шос, Васил
Василев-Зуека, Нико-
лай Урумов, Малин
Кръстев и др.

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

хед тв филм /11 епи-
зод, 1 част/

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

силев
22.00 БНТ на 60

"Ел Чапо" - сериал,
еп.1

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Кралят

на скорпионите 4: По-
ходът на силата" - ек-
шън , приключенски
(САЩ, 2015), режи-
сьор Майк Елиът, в ро-
лите: Рутгер Хауер, Вик-
тор Уебстър, Есме Би-
анко, Елън Холман, Уил
Кемп, Бари Бостуик, М.
Емет Уолш, Ройс Грей-
си и др.

00.00 "Ел Чапо" /п./ - сери-
ал, еп.1

01.00 "Животинско царство" -
сериал, с.3 еп.8

02.00 "Стрелата" - сериал,
еп.9

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.2 еп.13

04.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.14

bTV COMEDY

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 е п . 1 7 ,
18

07.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

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

ал
10.00 "Сами вкъщи" - анима-

ция, комедия, семеен
(САЩ, 2016), режи-
сьори Крис Рено и Яроу
Чейни

12.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.35
18.00 "Преспав" /п./ - сери-

ал
19.00 Премиера: "Супермар-

кет" - сериал, с.3 еп.4,
5

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.8 еп.13

22.00 "Кухня" - сериал ,
еп.17, 18

23.00 Премиера: "Изгубеняци"
- сериал, с.3 еп.9, 10

00.00 "Сами вкъщи" /п./ -
анимация , комедия ,
семеен (САЩ, 2016)

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

03.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

04.00 "Супермаркет" /п./ - се-
риал

bTV Cinema

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

08.30 "Модна къща Версаче"
- биографичен, драма
(тв филм , Канада ,
2013), режисьор Сара
Шугърман, в ролите:
Джина Гършон, Енрико
Колантони, Колм Фиор,
Дона Мърфи и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Фамилията" - сериал,

с.2 еп.3, 4
12.45 Телепазар
13.00 "Беднякът милионер" -

драма , романтичен
(Великобритания, САЩ,
2008), режисьори Да-
ни Бойл и Лавлийн Тан-
дън, в ролите: Дев Па-
тел, Фрида Пинто, Ир-
фан Кан, Мадхур Ми-
тал, Сорабх Шукла,
Анил Капур и др.

15.30 "Хавана" - военен, дра-
ма, романтичен (САЩ,
1990), режисьор Сид-
ни Полак, в ролите: Ро-
бърт Редфорд, Лена
Олин, Алън Аркин и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Обич" - драма, роман-

тичен , биографичен
(Великобритания, САЩ,
2016), режисьор
Джеф Никълс, в роли-
те: Рут Нега, Джоуел

Еджъртън, Уил Далтън,
Шарън Блекууд, Крис-
тофър Ман , Майк
Шифлет, Мартон Чо-
каш, Майкъл Шанън и
др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Господар и командир:
Далечният край на
света" - приключенски,
екшън (САЩ, 2003),
режисьор Питър Уиър,
в ролите: Ръсел Кроу,
Пол Бетани, Били Бойд,
Джеймс Д`Арси, Крис
Ларкин, Лий Ингълби и
др.

23.45 "Влюбеният Шекспир" -
романтичен, драма, ко-
медия (САЩ, Великоб-
ритания, 1998), режи-
сьор Джон Мадън, в
ролите: Гуинет Полтроу,
Джоузеф Файнс ,
Джефри Ръш, Том Уил-
кинсън, Джуди Денч и
др.

02.15 "Фамилията" /п./ - се-
риал, с.2 еп.4

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

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

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

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

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

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

ен филм, сезон 4
01.30 "Когато сърцето зове"

- сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

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

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

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

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

каго" - сериал, сезон
7 /п/

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

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

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

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

17.00 "Спешни мерки" - ек-

шън с уч. на Долф
Лундгрен, Поли Ша-
нън, Ротафорд Грей,
Конрад Дън , Алекс
Карзис, Лари Дей, Да-
ниел Кеш и др.

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 11

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 2, 2 епизода

22.00 "Белият зъб: Митът за
белия вълк" - приклю-
ченски филм с уч. на
Скот Беърстоу, Алфред
Молина , Шармейн
Крейг, Ал Харингтън,
Антъни Руивайвър ,
Виктория Расимо и др.

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

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

03.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.00 "Мистериите на Хейли
Дийн: Убийство, с лю-
бов" - мистерии с уч.
на Кели Мартин, Вив
Лийкок, Джакомо Ба-
есато, Синди Бъзби,
Джеси Мос и др. /п/

09.00 "Любителката на мис-
терии: Дивият запад" -
мистерии с уч. на Ке-
ли Мартин, Кларънс
Уилямс III, Кейси Сан-
дър , Джо Стивънс ,
Джейсън Брукс, Бари
Ливингстън, Брус Бок-
слайтнър, Барбара Ни-
вън и др.

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 8

12.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

13.00 "Луди години" - драма
с уч. на Уинона Рай-
дър, Анджелина Джо-
ли, Британи Мърфи,
Джаред Лето, Ванеса
Редгрейв, Упи Голдбърг
и др.

15.30 "Тъли" (премиера) - ко-
медия с уч. на Чарлийз
Терон, Макензи Дей-
вис, Рон Ливингстън,
Марк Дуплас, Ашер
Майлс Фалика и др.

17.30 "Железният човек 2" -
екшън-фантастика с
уч. на Робърт Дауни
Младши, Мики Рурк,
Скарлет Йохансон, Гу-
инет Полтроу, Дон Чий-
дъл, Сам Рокуел, Са-
мюел Джаксън и др. /
п/

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

21.00 "007 координати :
Скайфол" - екшън с уч.
на Даниел Крейг, Ха-
виер Бардем, Джуди
Денч, Наоми Харис,
Ралф Файнс и др.

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

01.00 "Луди години" - драма
с уч. на Уинона Рай-
дър, Анджелина Джо-
ли, Британи Мърфи,
Джаред Лето, Ванеса
Редгрейв, Упи Голдбърг
и др. /п/

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анастасо-
ва

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители

- с Божана Дудева
12.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 ЕвроДикоФ - със Сашо

Диков
22.00 Светът и всичко в него

- със Симеон Идакиев
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

RTR

05.50 "Изкуственият отбор"
08.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
08.15 "Храм за Онегин. След

славата"
08.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
09.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
10.00 "Утрото на Русия"
15.00 Вести
15.35 Вести-Москва
15.50 "За най-важното"
16.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
17.15 Сериал: "Следствени

тайни"
18.00 Вести
18.25 Вести-Москва
18.40 Сериал: "Следствени

тайни"
19.25 Сериал: "Красив живот"
21.00 Вести
21.30 Вести-Москва
21.50 Вести
22.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
23.35 Вести-Москва
00.00 Вести
01.00 "Хуморина"
02.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
04.30 Концерт

Åâðîñïîðò

05.30 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, ле-
генди, мъже, финал,
директно

07.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия,
двойки, жени, финал,
директно

09.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, мъ-
же, полуфинали

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

10.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, мъ-
же, полуфинали, ди-
ректно

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

14.00 Ски скокове: Световна
купа в Сапоро, квали-
фикация

14.55 Снукър: Германия Мас-
търс в Берлин, трети
ден, директно

18.05 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия,
двойки, жени, финал

19.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, мъ-
же, полуфинали

21.05 Новини
21.15 Лека атлетика: Свето-

вен тур на закриво в
Карлсруе, директно

23.00 Новини
23.10 Колоездене: Обиколка

на Сан Хуан, четвърти
етап

23.40 Колоездене: Обиколка
на Майорка, втори етап

00.00 Колоездене: Обиколка
на Сан Хуан, пети етап,
директно

01.30 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, мъ-
же, полуфинали

02.45 Тенис: "Гейм, Шет и
Матс"

03.15 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия,
инвалидни колички, мъ-
же, финал, директно
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07.00 „Голямо изкуство и в
малкия град“ - докумен-
тален филм

07.30 „Холивудски знамени-
тости“

07.55 „Миа и аз“ – детски  се-
риал

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

09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица“ – фолклорно

предаване  (п)
10.30 „Актуално от седмица-

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

водещ Велизар Енчев
(п)

12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Цветен следобед“
14.45 ТВ пазар
15.00 „Актуално от седмица-

та“
16.00 „Професия Турист“: Ку-

ба  /ІІІ част/
16.30 Киносалон БСТВ :

„Кавказка пленница“
(1967 г.), СССР

18.05 „Холивудски знамени-
тости“

18.30 „Общество и култура“ с
водещ Иван Гранитски

19.30 „Пророците на научна-
та фантастика“ - доку-
ментален филм

20.10 Киносалон БСТВ: „Тро-
фейна съпруга“
(2010г.), Франция

22.00 „Общество и култура“
с водещ Иван Гранит-
ски   (п)

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

24.00 „Шевица“ – фолклорно
предаване   (п)

01.00 „Цветен следобед“   (п)
03.00 „Антидот“   (п)
04.00 Документален филм
05.00 „За историята свобод-

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

06.00 „Не се страхувай“ с Ва-
сил Василев   (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.25 Васко да Гама от село
Рупча тв филм /6, пос-
ледна серия/

07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Туризъм.бг
11.30 Как стигнахме дотук до-

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

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Съновидеца игрален
филм /България,
2018г./, в ролите: Сто-
ил Стоянов, Венелина
Лазарова, Катерина
Копанкова и др.

16.00 Народен дом на терора
документален филм /
България, 2015г./, ре-
жисьор Стойчо Шишков

17.00 Вечната музика
17.30 БНТ на 60 /п/
18.30 Извън играта
19.00 Космическа надпревара

4-сериен документален
филм /Великобритания,
2005г./, 1 епизод

20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 Събота вечер с Дони

развлекателно преда-
ване

22.00 По света и у нас
22.15 Студио Х: Вавилон Бер-

лин 8-сериен тв филм
/Германия, 2017г/, 1

те 4: Походът на сила-
та" - екшън, приключен-
ски (САЩ, 2015), в ро-
лите: Рутгер Хауер, Вик-
тор Уебстър, Есме Би-
анко, Елън Холман, Уил
Кемп и др.

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, еп.5, 6

17.00 "Дивата муха" /п./ -
предаване за екстрем-
ни спортове, еп.4

17.30 "Да Знаеш Как" /п./ -
предаване за ремонти и
обзавеждане, еп.9

18.00 "Суперколи" - автомо-
билно предаване, с.6
еп.19, 20

19.00 "К-9: Частен детектив"
- екшън, комедия, кри-
минален (САЩ, 2002),
в ролите: Джим Белуши,
Гари Басараба, Ким
Хъфман и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 "Критична точка" - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, Германия,
Китай, 2015), в роли-
те: Едгар Рамирес, Люк
Брейси, Тобиас Сантел-
ман, Рей Уинстън, Тери-
са Палмър и др.

00.15 "Стрелецът" - екшън,
криминален, психотри-
лър (Испания, Великоб-
ритания, Франция,
2015), в ролите: Шон
Пен, Идрис Елба, Джаз-
мин Тринка, Хавиер Бар-
дем, Рей Уинстън, Марк
Райлънс и др. [14+]

02.30 "Твърде лично" /п./- се-
риал, еп.5, 6

04.00 "Лошият лейтенант:
Пристанище на служба
- Ню Орлиънс" - крими-
нален, драма (САЩ,
2009), в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Ева Мендес,
Вал Килмър, Феруза
Болк, Шей Уигъм, Май-
къл Шанън и др. [16+]

bTV COMEDY

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

06 .00 "Кое е това момиче"
- сериал, с.5
еп.19, 20

07.00 "Любимци" - сериал,
еп.13, 14

08.00 "По средата" - сериал,
с.7 еп.17, 18

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.5, 6

10.00 "Нощ в музея" - коме-
дия, екшън, приключен-
ски (САЩ, Великобри-
тания, 2006), в роли-
те: Бен Стилър, Карла
Гуджино, Рики Джър-
вейс, Дик Ван Дайк, Ро-
бин Уилямс и др.

12.00 "Коледа в страната на
чудесата" - комедия,
криминален, семеен
(Канада, САЩ, 2007),
в ролите: Матю Найт,
Крист Катан, Камерън
Брайт, Престън Лейси,
Тим Къри и др.

14.00 "Бруклин 99" - сериал,
с.2 еп.11, 12

15.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал.

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

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

20.30 "Феята на зъбките" -
фентъзи, семеен, коме-
дия (САЩ, Канада,
2010), в ролите: Дуейн
Джонсън, Ашли Джъд,
Джули Андрюс, Стивън
Мърчант и др.

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, с.2 еп.11, 12

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

риал
01.30 "Любимци" /п./ - се-

риал
02.00 "Кое е това момиче"

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

риал
04.00 "Любимци" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.11

07.30 "Тръмбо" - биографичен,
драма (САЩ, 2015),  в
ролите: Брайън Кранс-
тън, Даян Лейн, Хелън
Мирън и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Ана Каренина" - дра-

ма, романтичен (Вели-
кобритания, 2012), в
ролите: Кийра Найтли,
Джуд Лоу, Ерън Тейлър-
Джонсън, Матю Мак-
фадън, Емили Уотсън,
Алисия Викандер и др.

12.45 Телепазар
13.00 "Полет" - трилър (САЩ,

ОАЕ, 2012), в ролите:
Дензъл Уошингтън, На-
дин Веласкес, Дон Чий-
дъл, Брус Грийнууд, Та-
мара Тюни и др.

15.45 "Господар и командир:
Далечният край на све-
та" - приключенски, ек-
шън (САЩ, 2003), в
ролите: Ръсел Кроу, Пол
Бетани, Били Бойд,
Джеймс Д`Арси и др.

18.30 "Беднякът милионер" -
драма, романтичен (Ве-
ликобритания, САЩ,
2008), в ролите: Дев
Пател, Фрида Пинто,
Ирфан Кан, Мадхур
Митал и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Последният самурай" -
екшън, драма, истори-
чески (САЩ, Нова Зе-
ландия, Япония, 2003),
в ролите: Том Круз, Кен
Уатанабе, Били Конъли,
Тони Голдуин и др.

00.00 Cinema X в Месец на
Оскарите: "Интервю с
вампир" - хорър, фен-
тъзи, драма (САЩ,
1994), режисьор Нийл
Джордан, в ролите: Том
Круз, Кирстен Дънст,
Крисчън Слейтър, Тан-
ди Нютън, Брад Пит, Ан-
тонио Бандерас, Стивън
Риа и др. [14+]

02.30 "Бютифул" - драма
(Мексико, Испания,
2010), режисьор Але-
хандро Гонсалес Иня-
риту, в ролите: Хавиер
Бардем, Марисел Алва-
рес, Гийермо Естрело,
Едуард Фернандес и др.
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Добрата вещица" - се-
риен филм

08.00 "Събуди се" - предава-
не

11.00 "Съдебен спор" - пре-
даване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Котаракът в чизми" -

анимационен филм
14.50 "Любовта на Жулиета" -

с уч. на Аманда Сийф-
рид, Ванеса Редгрейв,
Франко Неро, Кристо-
фър Игън, Гаел Гарсия
Бернал и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

18.00 "Ничия земя" - преда-
ване

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Море в пламъци" - с

уч. на Марк Уолбърг,
Кърт Ръсел, Дилън
О'Браян, Джон Малко-
вич, Дъглъс Ем Грифин,
Кейт Хъдсън и др.

22.10 "МакФарланд" - с уч. на
Кевин Костнър, Мария
Бело, Морган Сейлър,
Марта Игареда и др.

00.50 "Любовта на Жулиета" -
с уч. на Аманда Сийф-
рид, Ванеса Редгрейв,
Франко Неро, Кристо-
фър Игън, Гаел Гарсия
Бернал и др./п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Без багаж" - предава-
не за туризъм

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

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

10.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

11.00 "Операция Делта
форс: Смъртна опас-
ност" - екшън с уч. на
Джо Лара, Грег Ко-
линс, Джъстин Уилямс,
Гари Хъдсън и др.

13.00 "Национална лота-
рия" /п/

13.30 "Белият зъб: Митът за
белия вълк" - приклю-
ченски филм с уч. на
Скот Беърстоу, Алфред
Молина, Шармейн
Крейг и др. /п/

15.40 "Кръвта вода не ста-
ва" - драма с уч. на
Мелиса Гилбърт, Лин-
дзи Уогнър, Браян Уи-
мър и др.

17.30 "Миротворецът" - екшън
с уч. на Никол Кидман,
Джордж Клуни, Марсел
Юрес, Александър Ба-
луев, Рене Медвезек и
др. /п/

20.00 "Сблъсък в Бронкс" -
екшън-комедия с уч.
на Джеки Чан, Анита
Муй и др.

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

00.00 Еротичен телепазар
02.30 "Професионална бор-

ба: "Разбиване", епи-
зод 5 /п/

Êèíî Íîâà

05.30 "На бойното поле на
любовта" - романтич-
на комедия с уч. на Те-
ри Поло, Робърт Май-
лхус, Бари Бостуик и
др. /п/

07.30 "Пинокио" - семеен
филм с уч. на Боб
Хоскинс, Лучиана Ле-
тицето, Томас Сангс-
тър, Маргерита Бай и
др., I част

09.30 "Ще се срещнем след
седем години"- роман-
тичен филм с уч. на
Пенелопе Митчъл, Ре-
джиналд Велджонсън,
Крис Катан, Шейн Хар-
пър и др. /п/

11.20 "Бавачка под прикритие
"- комедия с уч. на Ка-
мерън Матисън, Сара
Ланкастър и др. /п/

13.15 "Езикът на разбитото
сърце" - романтична
комедия с уч. на Джу-
ди Толт, Кейт Френч,
Джули Уайт, Итън Кон,
Лара Пулвър, Оскар
Нунес и др. /п/

15.20 "Омагьосана" - коме-
дия с уч. на Сюзън
Сарандън, Ейми Адамс,
Патрик Демпси,
Джеймс Марсдън, Ти-
мъти Спол и др. /п/

17.30 "Вдън горите" - коме-
дия с уч. на Мерил
Стрийп, Емили Блънт,
Джони Деп , Крис
Пайн и др.

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

21.00 "Изкуствен интелект" -
фантастика с уч. на
Хейли Джоуел Осмънт,
Джуд Лоу, Франсис
О’Конър, Сам Робъртс,
Уйлям Хърт и др.

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

01.00 "Тъли" - комедия с уч.
на Чарлийз Терон, Ма-
кензи Дейвис, Рон Ли-
вингстън, Марк Дуп-
лас, Ашер Майлс Фа-
лика и др.

Åâðîêîì

05.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич

Ñ
СЪБОТА 1 февруари

епизод, в ролите: Фол-
кер Брух, Лив Лиза
Фрийс и др.(16)

23.05 Саудитската династия
документален филм /3,
последен епизод/

00.00 Красавеца Джо игра-
лен филм /п/ (14)

01.40 Космическа надпрева-
ра документален филм
/1 епизод/п/

02.30 Тайните на войната до-
кументална поредица/
12 епизод/п/

03.35 Туристически маршрути
04.00 Днес и утре
04.30 Бразди /п/

bTV

05.10 "Хотел Елеон" /п./ - се-
риал, с.3 еп.17

05.35 "Приключенията на
Джеки Чан" - сериал,
анимация, с.5 еп.4, 5

06.30 "Евърглейдс: Обитатели-
те на Кристалната ре-
ка" - документален
(Германия, 2012)

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.1

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

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сери-

ал, с.3 еп.18
13.00 "С любов, Роузи" - ко-

медия, романтичен
(Германия, Великобри-
тания, 2014), в роли-
те: Лили Колинс, Сам
Клафлин, Крисбън Кук,
Джейми Уинстоун и др.

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

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

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

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Завръщането на Поли"

- романтичен, комедия
(САЩ, 2004), в роли-
те: Бен Стилър, Джени-
фър Анистън, Дебра
Месинг, Филип Сиймор
Хофман, Алек Болдуин,
Ханк Азария и др.

21.50 "Оглупели от любов" -
комедия, драма, ро-
мантичен (САЩ,
2011), в ролите: Стив
Карел, Райън Гослинг,
Джулиан Мур, Ема Сто-
ун, Джоуи Кинг, Мари-
са Томей и др.

00.00 "Диваци" - трилър, кри-
минален, драма (САЩ,
2012), в ролите: Ерън
Тейлър-Джонсън, Тей-
лър Кич, Блейк Лайв-
ли, Салма Хайек, Бени-
сио Дел Торо, Джон Тра-
волта, Шей Уигъм, Емил
Хърш и др. [14+]

02.30 "Карбовски: Втори
план" /п./

03.20 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.3

06.00 Анимационен блок:
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.11 - 13

07.30 "Кости" - сериал, с.12,
еп.2 - 4

10.30 "Доносник" - екшън,
драма, трилър (САЩ,
ОАЕ, Великобритания,
2013), в ролите: Дуейн
Джонсън, Сюзан Са-
рандън, Джон Бърнтол,
Бари Пепър, Майкъл
Кенет Уилямс и др.

12.45 "Кралят на скорпиони-

12.00 Ключът към успеха
12.30 EuroTV Shop
13.00 Времена и нрави - из-

брано
15.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
16.00 Шпионката на Коко -

Скрита камера
16.30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол
Хамилтън

17.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - Документален
филм - 2еп.

19.00 България на живо - с
Иво Божков

20.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

21.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
04.00 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

04.30 България, която съгра-
дихме - Документален
филм - 2еп.

RTR

06.00 Игрален филм
09.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
10.05 Игрален филм
19.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
20.50 Концерт
23.00 Вести
23.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
момчета, финал, ди-
ректно

06.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
момичета, финал, ди-
ректно

08.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
инвалидни колички,
жени, финал, директ-
но

09.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, полуфинали

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

10.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, финал, директ-
но

13.15 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
смесени двойки, фи-
нал, директно

15.00 Снукър: Германия Мас-
търс в Берлин, полу-
финали, директно

18.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Гармиш, спускане, мъ-
же

19.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, финал

20.50 Новини
20.55 Снукър: Германия Мас-

търс в Берлин, полу-
финали, директно

00.30 Колоездене: Обиколка
на Сан Хуан, шести
етап, директно

01.30 Колоездене: Обиколка
на Майорка, трети
етап

01.50 Новини
01.55 Колокрос: Световно

първенство в Дубен-
дорф, жени

02.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Сапоро, със-
тезание

04.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
жени, финал
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07.00 „Петър Мичев Педро“
-  документален филм

07.30 „Холивудски знамени-
тости“

07.55 „Миа и аз“ – детски
сериал

08.30 „Преселение“ – доку-
ментален филм

09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист“:

Куба  /ІІІ част/  (п)
10.00 „Шевица“ – фолклор-

но предаване
11.00 „Местно време“
11.15 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура“

с водещ Иван Гранит-
ски   (п)

12.30 „Иван Ведър“ - доку-
ментален филм

12.45 ТВ пазар
13.00 „Проект Земя: Орби-

тална електростанция“
– документална поре-
дица

13.50 „Местно време“
14.00 „Цветен следобед“
15.00 ТВ пазар
15.15 „Актуално от седмица-

та“
16.20 Киносалон БСТВ :

„Трофейна съпруга“
(2010г.), Франция

18.00 „Актуално от седмица-
та“

18.30 „Гласове“ с водещ
Явор Дачков

19.30 „Песни с благослов“ –
концерт на Поли Пас-
кова

20.30 Киносалон БСТВ: „Не
тъгувай“, (1969 г. )
СССР

22.00 „Гласове“ с водещ
Явор Дачков   (п)

23.00 „Музикална история“
23.20 „Дискусионен клуб“ с

Велизар Енчев   (п)
00.20 „Общество и култура“

с водещ Иван Гранит-
ски   (п)

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

02.20 „Цветен следобед“
(п)

04.00 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичко-
ва   (п)

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

06.00 „Лява политика“ с
Александър Симов   (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.25 Магьосници тв филм /

3 серия/
06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата Об-

радовски манастир
"Св. Мина"

13.00 Библиотеката
14.00 Отмъщението - дълга-

та сянка на ДС доку-
ментален филм /Бъл-
гария, 2013г./

15.15 Докато Ая спеше /Ге-
орги Кадурин на 65
години/ игрален филм
/България, 2015г./, в
ролите: Стефан Дено-
любов, Юлиан Вергов,
Георги Кадурин, Ирини
Жамбонас и др.

16.40 Национални съкрови-
ща на Чехия: Карл-
щейн документален
филм

17.00 Джинс
17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Космическа надпрева-

ра документален филм

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Джи Ай Джо: Сигма 6"
- сериал, еп.12 - 15

08.00 "Кости" - сериал, с.12,
еп.5 - 7

11.00 "Внезапна смърт" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1995), в
ролите: Жан-Клод Ван
Дам, Пауърс Бут, Рей-
мънд Бари, Дориан Хе-
ърууд и др.

13.00 "К-9: Частен детектив"
- екшън , комедия ,
криминален (САЩ ,
2002), в ролите: Джим
Белуши, Гари Басара-
ба, Ким Хъфман и др.

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, еп.7, 8

17.00 Премиера: "Дивата му-
ха" - предаване за ек-
стремни спортове ,
еп.5

17.30 "Да Знаеш Как" - пре-
даване за ремонти и
обзавеждане, еп.10

18.00 "Суперколи" - автомо-
билно предаване, с.6
еп.21

18.45 "Кралят на скорпиони-
те 4: Походът на си-
лата" - екшън, прик-
люченски (САЩ ,
2015), в ролите: Рут-
гер Хауер, Виктор Уеб-
стър , Есме Бианко ,
Елън Холман и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 "Смъртоносна надпре-

вара" - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
Германия, Великобри-
тания, 2008), в роли-
те: Джейсън Стейтъм,
Джоан Алън, Иън Мак-
шейн, Тайрийз Гибсън
и др. [14+]

00.00 "Пурпурният връх" -
фентъзи, хорър (САЩ,
2015), в ролите: Миа
Вашиковска, Джесика
Частейн и др. [16+]

02.15 "Твърде лично" /п./ -
сериал, еп.7, 8

04.00 "Смъртоносна надпре-
вара" /п./ - фантасти-
ка , екшън , трилър
(САЩ, Германия, Ве-
ликобритания, 2008)

bTV Comedy

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

06.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 е п . 2 1 ,
22

07.00 "Любимци" - сериал,
еп.15, 16

08.00 "По средата" - сериал,
с.7 еп.19, 20

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.7, 8

10.00 "Феята на зъбките" -
фентъзи, семеен, ко-
медия (САЩ, Канада,
2010), в ролите: Ду-
ейн Джонсън, Ашли
Джъд, Джули Андрюс,
Стивън Мърчант и др.

12.00 "Сами вкъщи" - анима-
ция, комедия, семеен
(САЩ, 2016), режи-
сьори Крис Рено и
Яроу Чейни

14.00 "Бруклин 99" - сери-
ал, с.2 еп.13, 14

15.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

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

20.30 "Нощ в музея" - коме-
дия, екшън, приклю-
ченски (САЩ, Вели-
кобритания, 2006), в
ролите: Бен Стилър,
Карла Гуджино и др.

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, с.2 еп.13, 14

23.30 "Преспав" /п./ - сери-
ал

00.30 "По средата" /п./ - се-
риал

01.30 "Любимци" /п./ - се-

риал
02.00 "Кое е това момиче" /

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

риал
04.00 "Любимци" /п./ - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - се-
риал, еп.12

07.00 "Обич" - драма, ро-
мантичен, биографи-
чен (Великобритания,
САЩ, 2016), в роли-
те: Рут Нега, Джоуел
Еджъртън, Уил Далтън,
Шарън Блекууд, Крис-
тофър Ман и др.

09.30 Телепазар
09.45 "Реката" - драма (САЩ,

1984), в ролите: Мел
Гибсън, Шейн Бейли,
Сиси Спейсек и др.

12.15 Телепазар
12.30 "Влюбеният Шекспир"

- романтичен, драма,
комедия (САЩ, Вели-
кобритания, 1998), в
ролите: Гуинет Полтроу,
Джоузеф Файнс ,
Джефри Ръш и др.

15.00 "Последният самурай"
- екшън, драма, исто-
рически (САЩ, Нова
Зеландия , Япония ,
2003),  в ролите: Том
Круз, Кен Уатанабе,
Били Конъли, Тони Гол-
дуин и др.

18.00 "Войната за планета-
та на маймуните" -
фантастика , екшън
(САЩ, 2017), в роли-
те: Анди Съркис, Уди
Харелсън, Стив Зан,
Тери Нотари, Тай Ол-
сън и др.

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

21.00 Месец на Оскарите:
"Извънземното" - фан-
тастика, приключенс-
ки , семеен (САЩ ,
1982), в ролите: Хен-
ри Томас, Дрю Бари-
мор, Питър Койот, Дий
Уолъс, Робърт Макно-
тън и др.

23.15 "Вроден порок" - кри-
минален, драма, мис-
търи (САЩ, 2014), в
ролите: Хоакин Фи-
никс, Джош Бролин,
Оуен Уилсън, Мая Ру-
долф, Бенисио Дел То-
ро, Рийз Уидърспун и
др. [16+]

02.15 "Интервю с вампир" -
хорър, фентъзи, дра-
ма (САЩ, 1994), в
ролите: Том Круз, Кир-
стен Дънст, Крисчън
Слейтър и др. [14+]

04.45 "Апостол Карамитев" -
документален филм

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.45 "Днес ще се омъжа" -
романтичен филм с
уч . на Джен Лили ,
Маркъс Роснър, Дже-
сика Лаундс и др. /п/

08.00 "Пинокио" - семеен
филм с уч. на Боб Хос-
кинс, Лучиана Летице-
то, Томас Сангстър,
Маргерита Бай, Вио-
ланте Плачидо, Але-
сандро Гасман, Роби
Кай и др., II част

10.00 "Детегледачки в ак-
ция" - комедия с уч.
на Сабрина Карпентър,
София Карсън, Ники
Хан, Кевин Куни и др.
/п/

12.00 "Вдън горите" - коме-
дия с уч. на Мерил
Стрийп, Емили Блънт,
Джони Деп , Крис
Пайн, Ана Кендрик и
др. /п/

14.30 "007 координати :
Скайфол" - екшън с уч.
на Даниел Крейг, Ха-
виер Бардем, Джуди
Денч, Наоми Харис и
др. /п/

17.20 "Ерин Брокович" - дра-

ма с уч. на Джулия Ро-
бъртс, Албърт Фини,
Аарън Екхарт и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Бягството" - приклю-
ченски филм с уч. на
Ед Харис, Джим Стър-
джис и др.

23.45 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 6 /п/

00.45 "Артистът" - комедия с
уч. на Жан Дюжарден,
Беренис Бежо, Джон
Гудман и др.

ÄÈÅÌÀ

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

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

10.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1

11.00 "Без багаж" - преда-
ване за туризъм

11.30 "Спешни мерки" - ек-
шън с уч. на Долф
Лундгрен, Поли Ша-
нън, Ротафорд Грей,
Конрад Дън , Алекс
Карзис, Лари Дей, Да-
ниел Кеш и др. /п/

13.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, се-
зон 11

14.00 "Операция Делта
форс: Смъртна опас-
ност" - екшън с уч.
Джо Лара, Грег Ко-
линс , Джъстин Уи-
лямс, Гари Хъдсън и
др. /п/

16.00 "Разкатаване" - кри-
минален екшън с уч.
Жан-Клод Ван Дам,
Роб Шнайдър , Пол
Сорвино, Лела Рошон
и др. /п/

18.00 "Аз, шпионинът" - ек-
шън-комедия с уч. на
Еди Мърфи, Оуен Уил-
сън , Фамке Янсен ,
Майкълм Макдауъл,
Гари Коул и др. /п/

20.00 "Боец" - драма с уч.
на Доминик Пърсел,
Луис Госет Младши,
Фреди Роуч, Фамке
Янсен, Джеймс Каан и
др.

22.00 "Изчезнал по време
на акция III" - екшън с
уч . на Чък Норис ,
Флойд Ливайн, Мики
Ким, Аки Алеонг и др.

00.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

02.20 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.40 "Да надминеш себе
си" - семеен филм с
уч. на Пета Шанън,
Кели Берглунг, Лили
Карамаликис , Тес
Флауър и др. /п/

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

09.50 "Отвътре навън" - ани-
мационен филм /п/

11.50 "Добрият пастир" - кри-
минална драма с уч.
на Мат Деймън, Ан-
джелина Джоли, Ро-
бърт Де Ниро, Алек
Болдуин, Майкъл Гам-
бон, Уилям Хърт и др.
/п/

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

17.30 "Ла Ла Ленд" - ро-
мантична драма с уч.
на Раян Гослинг, Ема
Стоун ,  Джон  Ле -
джънд, Джесика Рот,
Розмари Деуит, Джей
Кей  Симънс ,  Фин
Уитрок и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 5

21.00 "Късметлията" - дра-
ма с уч. на Ръсел Кроу,
Рене Зелуегър, Пол
Джамати, Пади Конси-
дине, Брус Макгил и
др.

00.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 5 /п/

01.00 "Операция "Валкирия"
- исторически филм с
уч. на Том Круз, Бил
Най, Карис ван Хоутен,
Томас Кречман, Те-
рънс Стамп , Еди
Изард и др.

Åâðîêîì

05.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

06.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

10.00 Заедно българи - с
проф. Александър То-
мов

11.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

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

13.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

14.00 Премълчани истини -
с Минчо Христов

15.00 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

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

17.00 Училище за родители
- с Божана Дудева

18.00 Новини
18.30 България, която съг-

радихме - Документа-
лен филм - 3еп.

19.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

20.00 Времена и нрави -
избрано

22.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

23.00 Новини
23.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави -

избрано
04.30 Шпионката на Коко -

Скрита камера

RTR

06.00 Вести
06.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Снукър : Германия
Мастърс в Берлин ,
полуфинали

06.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
двойки, мъже, полу-
финали

06.55 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
двойки, мъже, финал,
директно

09.00 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
мъже, полуфинали

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

10.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
мъже, финал, дирек-
тно

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

15.00 Снукър : Германия
Мастърс в Берлин ,
финал, директно

18.00 Колоездене : "Кадел
Евънс Оушан роуд
рейс"

19.30 Тенис: Открито пър-
венство на Австралия,
мъже, финал

20.55 Новини
21.00 Снукър : Германия

Мастърс в Берлин ,
финал, директно

Í
НЕДЕЛЯ 2 февруари

/2 епизод/
20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 Бон шанс, инспекторе

игрален филм /Бълга-
рия, 1983г./, в роли-
те: Велко Кънев, Ге-
орги Калоянчев, Татя-
на Лолова , Йосиф
Сърчаджиев и др.

22.35 По света и у нас
22.50 Сент Амур игрален

филм /копродукция,
2016г./, в ролите: Же-
рер Депардийо, Беноа
Пулворд и др. (12)

00.35 Договор за убийство
игрален филм /п/ (14)

02.10 Студио Х : Вавилон
Берлин тв филм /1
епизод/п/ (16)

03.00 Космическа надпрева-
ра документален
филм /2 епизод/п/

04.00 Туристически маршру-
ти

04.25 Днес и утре
04.50 Саудитската династия

документален филм /
3, последен епизод/п/

bTV

05.00 "Cool...T" /п./
05.35 "Приключенията на

Джеки Чан" - сериал,
анимация, с.5
еп.6, 7

06.30 "Национален  парк
Гранд Каньон" - до-
кументален филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.2

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - актуален уикенд
блок с водещи Жени
Марчева ,  Алекс
Кръстева  и  Диана
Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сери-

ал, с.3 еп.19
13.00 "Зимна приказка в

Ню Йорк" - драма,
фентъзи ,  мистъри ,
романтичен  (САЩ ,
2014), в ролите: Ко-
лин Фарел, Джесика
Финдли, Ръсел Кроу,
Уил Смит, Мат Боу-
мър и др.

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

16.00 "Бригада Нов дом" /
п./ - социален про-
ект с водещ Мария
Силвестър

17.00 "120 минути" - пуб-
лицистично предава-
не с водещ Светос-
лав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Високосна година" -

комедия, романтичен
( С АЩ , И р л а н д и я ,
2010), в ролите: Ей-
ми Адамс, Матю Гуд,
Адам Скот, Джон Лит-
гоу, Доминик Макели-
гът и др.

22.00 "Папараци" - телеви-
зионен таблоид с во-
дещ Венета Райкова

23.00 "Свободната вечер на
майките" - комедия
(САЩ, 2017), в ро-
лите: Кейти Аселтън,
Тони Колет, Бриджит
Евърет, Моли Шанън
и др. [14+]

00.50 "Трусове 5: Кръвни
линии" - фантастика,
хорър, екшън (САЩ,
2015) ,  в  ролите :
Брандън Орет, Ната-
ли  Бекър ,  Майкъл
Грос, Джейми Кенеди
и др.

02.40 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./
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тът от неспазването.

- Когато говорим обаче и за обезщете-
нията, които трябваше да получат стопа-
ните, говорим не само за индустриалните
зони, но и за личните стопанства, те бяха
ли достатъчни? Получиха ли ги?

- Личните стопанства получиха стимул
за това, че прочистиха личните си дворове
и елиминирахме риска от разпространение
на епизоотията в съответните райони на-
истина с висок интензитет. Те не бяха ре-
гистрирани, те не бяха на практика ясни,
че ги има в правния мир, в регистрите, да
не говоря за произхода. И в този ред на
мисли, това беше една финансова подкрепа
за това, което направиха. Разбира се, и с
това, и плюс това, че и го усвоиха за собс-
твена консумация. Това също трябва да го
знаем Към момента искам ясно да го кажа
- всички хора, които желаят да продължат
да се занимават с това, са свободни да го
направят. Просто трябва да го направят та-
ка, както е по закон. А по законова норма е
така, за да предпазят както тях от вируса,
така и разбира се, и околността.

- Колко струва на държавата да поеме
тези разноски по обезщетенията, когато го-
ворим тогава за свинекомплексите напри-
мер?

- Аз мога да кажа съвсем точно - всич-
ки средства, които държавата е предостави-
ла в подкрепа на всички мерки и дейности
за превенция от АЧС и за ликвидиране,
тоест включително компенсаторните обез-
щетения на заразените огнища - 69 млн.
лева, малко от това, са от 2018 година от
регистриране на първото огнище. Трябва
да кажа, че ние сме получили една част ре-
финансирано от Европейската комисия.
Длъжна съм да кажа, че наистина се рабо-
ти в много бърза и добронамерена комуни-
кация с европейските служби, имаме реак-
ция, включително и като искане на експер-
тиза - това ни се случваше често миналата
година - на третия ден са идвали екипи в
подкрепа на изясняване на заболяването,
на разпространението и на всичко, което
ни е необходимо за взимане на мерки. Имаме
възстановени около 13 млн. евро, и още
около 14 очакваме.

- А очаква ли се покачване на цената на
свинското месо у нас?

- Ние изнесохме статистически данни.
Цената на свинското месо у нас се определя
съгласно принципите на определянето на
цената на един свободен пазар и е пряко
отражение от пазарната цена в Европа, тъй
като една част…

- Да, но доста животни бяха унищоже-
ни. Затова ви питам.

- Те са унищожени в повече в целия свят.
Ако в България поголовието при свинете
майки е намалено малко над 15%, в света е
над 25. В този ред на мисли искам да кажа,
че цената, включително и това, че на прак-
тика България е нетен вносител на свинско
месо, тя пряко се влияе и от нивата на
цените в европейския пазар, тъй като 2-3 от
европейските страни: Германия, Холандия,
Дания - те са основни производители и из-
носители на месо, Китай е основен купувач
на това месо, щетите при тях са огромни.
Азия наистина е първи купувач на това.

- Добре, на този фон как стоим ние,
пак ви връщам?

- Аз това ви казвам. Ние обявихме тези
данни за увеличение на свинското месо
много подробно. Средно можем да кажем
спрямо миналогодишния период е над 30%.
Това показва статистиката, тъй като има
по много категории увеличения, включи-
телно има разлики в България по отделни
области. Всичко това може да го видите
съвсем точно на сайта.

- Добре. Нека да преминем към другата
важна тема, която приковава обществе-
ното внимание. Що се отнася до язовири-
те, тези, които се стопанисват от вашето
министерство. Та какво можете да кажете
за тях? Колко са първо, кои?

- В Министерството на земеделието, хра-

ните и водите стопанисването на язовири-
те се извършва от "Напоителни системи",
държавна компания. Това, което мога да
кажа с увереност, е предвид сушавата годи-
на и земеделската общност има притесне-
ния. Искам да ги успокоя - всички язови-
ри, стопанисвани от "Напоителни систе-
ми", са с обичайните си или малко по-
ниско спрямо миналата година, но по-нис-
ко говоря между 5-10% нива на язовирите.
Те се пълнят пролетта. Към днешна дата
снимката на всички обекти, които стопа-
нисва "Напоителни системи", говорят, че
ние можем да имаме осигурен поливен се-
зон за всички земеделски производители,
които ползват тази услуга. В това няма
никакъв риск. Мениджмънтът на "Напои-
телни системи" не възнамерява да проме-
ня цените. Това е също болезнена тема за
земеделските производители. Също така мо-
га да кажа, че за всеки район, там, където
има специфики, направени са много вари-
анти за това какво да е договарянето. Важ-
но е едно, че към днешна дата по нивата,
каквото има в язовирите в "Напоителни
системи", говорим, че ще имаме осигурен
поливен сезон.

- След водната криза в Перник, след
това възникна въпросът и за Ботевград, и
много проверки последваха. Та какво по-
казаха вашите проверки, ако сте направи-
ли такива, по тези казуси?

- По отношение на язовира "Бебреш",
проверките бяха направени от екип на "На-
поителни системи", има подробен доклад.
Всички ангажименти, които е трябвало да
извършат служителите на "Напоителни сис-
теми", изпълнявайки задълженията си по

трябва да има приоритети. И ако първият
приоритет е за битово-питейни нужди, без-
спорно, те не всички язовири се ползват
за това, язовирите, които ние стопанисва-
ме, приоритетът е осигуряване на полив-
ната вода за земеделските производители.
И без това достъпът до нея не е равнопос-
тавен, тъй като малка част се полива. В
тази връзка в момента ще стартира и прог-
рама и рехабилитация на мрежата на "На-
поителни системи". Всичко останало, ако
то е сигурно налично, разбира, се тук трябва
да включва и аквакултурата, и всичко ос-
танало трябва да отива за нужди за произ-
водство на електроенергия.

- А "Пчелина" сега за какво се използ-
ва?

- "Пчелина" сега не подава вода. Сто-
панисва се от "Напоителни системи", за
поливни нужди може да се използва.

- А ако трябва да се възстановява връз-
ката със "Стомана", колко би струвало то-
ва на "Напоителни системи"?

- Това не мога да го кажа, защото не
правим ние разчетите. Това със сигурност.

- Но в момента има ли реално такова
предложение да се случи?

- Не, официално предложение до нас не
е пристигало. Но това е част от дебата по
отношение на мерки, които трябва да се
вземат, и е възможно решение. Когато се
проектира и осигури финансиране, разби-
ра се, че ще бъде направено.

- На финала на нашия разговор някол-
ко минутки да поговорим за това какви са
вашите приоритети, да кажем, в селскос-
топанската политика, изобщо в развитие-
то на селските райони?

- В УНСС, като казахте развитието на
селските райони, днес представяме третия
SWOT анализ за развитието на селските
райони, изготвен от УНСС. Това е част от
процеса на програмирането на новата об-
ща селскостопанска политика и изготвяне
на националния стратегически план. Като
ние сме си поставили срок края на година-
та този план да го изпратим до Европейс-
ката комисия, първия му вариант. Това е
трети SWOT анализ, вторият беше за околна
среда и климат, изготвен от Пловдивския
университет. Аз се радвам, че в хода на
програмирането за новата ОСП (Общата
селскостопанска политика) ние стъпихме
на практика върху анализите на българс-
ките университети, и мисля, че така от то-
ва остана доволен и браншът. Днес ще
представи университетът своя анализ за
развитие на селските райони. Какво предс-
тавлява той? Една снимка на българските
селски райони.

- Какво виждате на тази снимка?
- Демографска структура, заетост, сек-

торни производства. И по тази снимка,
следващата стъпка е идентифициране на
потребностите. Тази стъпка в момента прик-
лючва и се прави по първия анализ за
селското стопанство, който се изготви от
Института по аграрна икономика към се-
сия. Тази стъпка предстои на Пловдивския
университет за своя анализ за околна сре-
да и климат. Стъпвайки на тези стратеги-
чески документи за идентифициране на нуж-
дите, ние в средата на годината планира-
ме да започнем и написването на нацио-
налния стратегически план. В общ план
обаче, ние трябва като цели на новата ОСП,
много по-амбициозни екологични цели има
във връзка с измененията на климата, и
ние настояваме за адекватен бюджет за то-
ва. Второ, задържането на младите стопа-
ни в земеделието и привличането на мла-
ди стопани в земеделие. Трето, подкрепата
на малките и средните стопанства, така че
да има поминък в селските райони, да ня-
ма миграция към големите градове. Това в
общ план мога да го кажа. Всичко друго е
детайл, при който идентифицирането на
нуждите по трите SWOT анализа ще ни
дадат рамката и мерките, които ще се вклю-
чат в националния стратегически план.

Интервюто е на БНТ
(Със съкращения, заглавието

е на ЗЕМЯ)

От стр. 8

Към днешна
дата всички
обекти, които
стопанисва
"Напоителни
системи",
могат да
осигурят
поливен сезон
за всички
земеделски
производители,
които ползват
тази услуга

експлоатация на язовира, са направени.
Има пропуски, които са отказвани с офи-
циални писма до ВиК, и въпрос на изпъл-
нението е следенето от друга служба.

- Сега обаче, ако ви върна към ситуа-
цията в Перник, що се отнася до язовир
"Пчелина", за който много взе да се гово-
ри в последно време, изграден за промиш-
лени цели, там обаче "Напоителни систе-
ми" не са поддържали връзката между
"Стомана" и язовира.

- Когато са прекратили да вземат вода
за тези нужди.

- А сега ще има ли такава връзка?
- Всичко е въпрос на решение, каквото

може би в политически или по-скоро ме-
ниджърски план новият холдинг ще го взе-
ме, ние ще го изпълним. Но всичко това
"Напоителни системи" са го направили то-
гава, когато не е имало нужда, и то доста
години назад. В този ред на мисли бих
искала да кажа, че за всеки язовир, стопа-
нисван от "Напоителни системи", ползван
за поливни нужди, следва да е ясно, че в
неговото управление на водните ресурси
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Истински вълнуващи и
зареждащи дни очакват
посетителите в кино
"Люмиер Лидл" в началото
на февруари. В месеца на
любовта зрителите ще
могат да си подарят
забавно пътуване из
последното десетилетие с
най-новите филми от
програмата на фестивала
"Ах, този мюзикъл".

Романтичният "Романс
и цигари", нашумелият
"Котките" и любимият на
мнозина "LaLaLand" ще
радват почитателите на
музиката и киното 1 до 4
февруари от 19.00 ч.

Вълшебен и различен
от любовните истории,
които сме свикнали да
гледаме, "Романс и цига-
ри" е филм, който бяга от
холивудските клишета с
дръзка оригиналност,
изненадваща сексуалност,
искрени емоции и анар-
хична свобода.

Лентата разказва за
една оцеляла, но очукана,
изпълнена с горчивина
любов, звучаща едновре-
менно като фарс и ро-
манс, която предизвиква
добрия вкус с циничност,
смекчена от виталност и
неочаквана нежност.
Прожекцията на филма е
на 1 февруари от 19.00 ч.

Най-новият мюзикъл,
който предизвика истинс-

Актьорът Орландо Блум,
известен с превъплъщение-
то си в ролята на Леголас
във "Властелинът на пръсте-
ните", ще озвучи принц Ха-
ри в пародиен анимационен
сериал за британското крал-
ско семейство, съобщава
Контактмюзик. Анимацията,
озаглавена "Принцът", е про-
дуцирана от стрийминг плат-
формата на HBO. Създател
на сериала е Гари Джанети,
известен с това, че вече ри-
сува сатирични карикатури
на монархията в Инстаграм.
Те ще бъдат и основата на
бъдещата продукция. Орлан-
до Блум е роден на 13 яну-
ари 1977 г. в Кентърбъри,
Кент, в семейството на Со-
ня Копланд и Хари Блум. Ба-
ща му е роден в Южна Аф-
рика, работи като адвокат и
борец против апартейда.ç

Îðëàíäî
Áëóì ùå
îçâó÷è
ïðèíö Õàðè

В Национална галерия Музей
на социалистическото изкуство
се открива изложбата "Керами-
ката - неподвластна на времето"
на Здравко Манолов (1920-
2010). Стартът е на 28 януари
от 18.00 ч. на ул. "Лъчезар Стан-
чев" 7. Куратори на изложбата
са д-р Дочка Кисьова, Ирена Ди-
мова.

Изложбата включва творби на
Здравко Манолов, собственост на
Националната галерия и на нас-
ледниците. Керамиката за него е
и призвание, път - творчески и
житейски. Привързан към изкон-
ните ценности на българина, към

Êåðàìèêàòà - íåïîäâëàñòíà íà âðåìåòî

Ôèëìúò íà Àëìîäîâàð "Áîëêà
è âåëè÷èå" å ãîëåìèÿò ïîáåäèòåë
íà íàãðàäèòå "Ãîÿ"

ка вълна от разностранни
емоции, е "Котките" по
мюзикъла на Андрю Лойд
Уебър - ще бъде излъчен
на 2 и 4 февруари от
19.00 ч.

"Болка и величие" е вдъхно-
вен от филма "8 1/2" на Фелини
и разказва историята на остаря-
ващ режисьор, който се връща
към важни събития от миналото
си. Творбата засяга големите те-
ми за любовта, смъртта, вдъхно-
вението и празнотата от невъз-
можността да твориш. Филмът
търси отговор и на въпроса дали
човек намира смисъл в живота
си без творчеството. В ролята
на режисьора Салвадор Майо се
превъплъщава Антонио Бандерас,

Навършват се 150 години
на библиотечното дело
в Силистра

В документи от далечна-
та 1870 година, когато в
Силистра е основано
читалище "Надежда", е
записано, че "читалище-
то има за цел да
доставя на читалищната
публика средства за
прочитане". Скромна
сбирка от подарени
вестници, списания и
книги поставя началото
на библиотечното дело.
Днес фондовете на
библиотека "Партений
Павлович" наброяват
233 479 библиотечни
документи.

Филмът на Сам Мендес
"1917" взе наградата на
Гилдията на режисьорите

Филмът за Първата
световна война "1917"
на режисьора Сам
Мендес бе отличен с
наградата на Гилдията на
режисьорите. Това
отличие обикновено
предвещава успех и на
наградите "Оскар", на
които Мендес ще влезе
в надпреварата за
златната статуетка.

Ðîìàíòè÷íè è çàáàâíè ìþçèêúëè
ãëåäàìå â êèíî "Ëþìèåð Ëèäë"

вечното битие на идеи и вярва-
ния, кодирани в символи и зна-
ци, той създава произведения, в
които талант и вдъхновение се
преплитат. Любимите му персо-
нажи, създадени с блестящо де-
коративно чувство в пластично-
то изграждане на образа, възк-
ресяват древните ни традиции.

Здравко Манолов е роден на
1 януари 1920 г. в с. Мокреш,
окръг Монтана. Завършва специ-
алността "Керамика" в Художес-
твената академия в София при
проф. Стоян Райнов. Първата му
самостоятелна изява през 1957
г. Може да се види до 5 април.ç

Íàêðàòêî

:

"Котките"

който майсторски пресъздава пъ-
туването в миналото на един са-
мотен вече творец и емоцията
от срещите му с всички онези
хора, които оставят траен отпе-
чатък в живота му. Огнената Пе-
нелопе Крус ще се появи като
важна част от неговия емоцио-
нален пъзел. "Хората си мислят
вероятно, че ние живеем на чер-
вения килим, но това не е вяр-
но. Ние страдаме много, правим
саможертви и у всеки актьор има
много болка". ç

Том Хупър събира на
едно място неизвестни
актьори и звезди като
Джуди Денч, Дженифър
Хъдсън, Йън Маккелън,
Тейлър Суифт и Идрис

Елба.
Това е света на танцу-

ващите и пеещи котки,
които ще разкажат съдба-
та си и определено ще ви
омагьосат. ç
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Íàïóñíà íè íàøàòà êîëåæêà Âàëÿ ×ðúíêèíà

На 23 януари т. г. на
71-годишна възраст след
кратко боледуване ни на-
пусна Валя Чрънкина. Дъл-
ги години тя бе уважаван и
обичан член на екипа на
в. ЗЕМЯ и в. "Русия днес-
Россия сегодня". Като фо-
торепортер с близо поло-
винвековна практика тя бе
сред доайените на българ-
ската репортажна фотогра-
фия. Работила е като фо-
тограф в Общонародния ко-
митет за българо-съветска
дружба и към Форум "Бъл-
гария-Русия", в редакциите
на ЗЕМЯ и "Русия днес", а
в последните години и към
Градския съвет на БСП-Со-
фия. Преподаваше основи
на фотографията в Славян-
ския университет и в Тех-
ническия университет.

Преподава операторско
майсторство и фотография.
Била е главен художествен
ръководител на фотоклуба
в Младежкия дом "Лиляна
Димитрова". Нейни възпи-
таници спечелиха награди
от Международния младеж-
ки конкурс за видеофилми
"Славянска младост - меч-
ти и надежди", организиран
от Международната акаде-
мия за славянска писме-
ност и култура - Москва. Са-
мата Валя от този конкурс

Òÿ áå ñðåä íàé-ãîëåìèòå èìåíà â
áúëãàðñêàòà ôîòîæóðíàëèñòèêà

е носител на специална наг-
рада за филма си "Духов-
ност и съхранение".

Творческата й биография
включва и оригинални до-
кументални ленти: за бъл-
гарската мода в Москва, за
известния наш художник
Никола Русев, за Емил Ди-
митров, за фестивала на
руската песен в България,
за триумфа на групата
ЛЮБЭ в България, за ан-
самбъл "Кирил Харалампи-
ев". Членуваше в СБЖ.

Тя бе изключителен
професионалист, ползващ
се с огромно уважение в
гилдията. Бе и живата ис-
тория на българо-руските
отношения, уникалното й
творческо наследство до-
кументира както посеще-
ния и срещи на държавни
глави и политически лиде-
ри на България, СССР и
Русия, така и богатите и
многостранни духовни и
човешки връзки между на-
шите народи. Като фото-
репортер с удивителната
си енергия бе винаги на
своя пост, отразявайки за
нашите читатели най-важ-
ните събития в образ.

Тя бе прекрасен колега
- човечна, отзивчива, без-
користна, откровена, прите-
жаваше неподправена жи-

Фотожурналистката Валя Чрънкина беше един от
изключителните професионалисти и човек, на когото
всеки можеше да разчита и да се облегне.

Уви, и тя се включи в армията на отишлите си в
по-добрия свят наши колеги. Валя беше от онези май-
стори на камерата, които дори и без думи разбираха
какво трябва да се заснеме и отрази. С нея се рабо-
теше леко и спокойно. Беше от рядката порода фото-
репортери, които и посред нощ да им звъннеш, бяха
готови да тръгнат в името на професията. Отразява-
ше не само протоколните, но и нетрадиционните съ-
бития и не познаваше думите "не мога". Над 40 годи-
ни в занаята тя беше не само изключителен колега, а
и учител, а най-вече приятел. Никога нейните съвети
и предложения не ни бяха излишни!

Сбогом, мила приятелко!

тейска мъдрост и опит. Ви-
наги помагаше и се гриже-
ше за младите колеги, кои-
то й отвръщаха с уважение
и респект пред нейния про-
фесионализъм. Нейното ве-
рую беше: "Човек трябва да
е добър. Трябва да обича
себе си и хората около се-
бе си. Не бива да се взима
много на сериозно в ника-
къв случай, трябва да бъде
трудолюбив, всеотдаен и да
обича професията си".

След себе си Валя Чрън-
кина остави голяма празно-
та за семейството, за близ-
ките и колегите. Поклон
пред светлата й памет!

Ãðàäñêàòà îðãàíèçàöèÿ
íà ÁÑÏ-Ñîôèÿ ñêúðáè
çà Âàëÿ ×ðúíêèíà

След кратко боледуване почина фотографът на Град-
ския съвет на БСП - София Валентина Чрънкина.

Загубихме изключителен професионалист, добър чо-
век и любим приятел.

Поклон пред светлата й памет!
Мир на душата й!

От екипа на Градския съвет на БСП - София

ÑÁÆ: Áå ìàéñòîð íà
êàìåðàòà! Íå çíàåøå
èçðàçà „íå ìîãà“

Държавният глава Георги Първанов награждава акад. Евгений Примаков

Българските учени в битка за достоен живот Големият Бисер Киров пее пред българските русофили на събора на „Копринка“

Дава се начало на предизборната кампания на Румен Радев за президент

Снимки ВАЛЯ ЧРЪНКИНА

От издателите
и колективите на

в. ЗЕМЯ,
в. "Русия днес-

Россия сегодня"
и в. "Китай днес"
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Китайският Център за
контрол и профилактика на
заболяванията започна
разработването на ваксина
от нов вид срещу корона-
вируса, който причинява
пневмония, предаде ТАСС,
като цитира в. "Чайна
дейли".

"Центърът вече започна
разработването на вакси-
на. За момента успяхме да
изолираме вируса, сега се
избира конкретният щам",
заявява Сюй Венбо, ръко-
водител на центъра. Освен
това в момента китайските
експерти подбират лекарст-
ва, които противодействат
ефективно на пневмонията.
Броят на заразените в
Китай достигна 2002 души.
Подозрения за зараза има
в още близо 2700 случая,
но диагнозата засега не е
потвърдена.

Председателят на
китайската Държавна
комисия по въпросите на
здравеопазването Ма
Сяовей каза вчера на
пресконференция, че
способността на вируса,
предизвикващ пневмония,
да се предава от човек на
човек се засилва и броят

Áðîÿò íà çàðàçåíèòå
íàäõâúðëÿ 2000,
íàëàãàò ñå íîâè
ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå
íà çàðàçàòà

Стотици протестиращи ливанци, се събраха на антиправителствено
шествие в Бейрут в събота. Ливанските сили за сигурност използ-
ваха водни оръдия и сълзотворен газ срещу протестиращите, които
се опитаха да пробият полицейски заграждения пред сградата на

правителството. От 21 януари страната най-сетне има ново
правителство. То е формирано от технократи, но има подкрепата на
проиранското шиитско движение "Хизбула" и неговите съюзници,

което предизвиква недоволството на демонстрантите.

Държавният секретар на САЩ
Майк Помпейо обвини репортерка
в лъжа и нарушаване на принци-
пите на журналистиката и прили-
чието, предаде Ройтерс. Журна-
листката Мери Луиз Кели от ра-
дио Ен Пи Ер заяви в петък, че
Помпейо я е псувал и е използ-
вал неприлични думи в серия от
нападки, след като по време на
9-минутно интервю тя му задала
въпроси за Украйна и отзовава-
нето на американската посланич-
ка в Киев Мари Йованович.

Помпейо заяви в събота, че
Кели го е излъгала два пъти -
единия път при уговарянето на
интервюто, а втория, път обе-
щавайки да не публикува съдър-
жанието на разговора им след
интервюто. Той определи пове-
дението й като "позорно" и зая-
ви, че "това е още един пример
колко необуздани са станали ме-

Äúðæàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÑÀÙ
îáâèíè æóðíàëèñòêà â ëúæà

диите в опита си да навредят на
президента Доналд Тръмп и на
тази администрация". "Не е учуд-
ващо, че американците не вяр-
ват на мнозина в медиите", до-
бави той.

Кели твърди, че е уведомила
помощниците на Помпейо, че ще
задава въпроси за Иран и Ук-
райна, а не само за Иран. Спо-
ред нея той не е поискал разго-
вора след интервюто да не бъде
публикуван. Сенатори от Демок-
ратическата партия на САЩ, во-
дени от най-високопоставения
демократ в сенатската Комисия
по външни работи Робърт Ме-
нендес, отправиха остри крити-
ки срещу Помпейо заради кон-
фликта с журналистката. Те изп-
ратиха писмо до държавния сек-
ретар, в което изразяват възму-
щение и разочарование от не-
говата версия за събитията. ç

Десетки тежки машини работят по подготовката на терена за изграж-
дането на нова болница от готови елементи в Ухан, в централната

китайска провинция Хубей. Тя е предназначена за пациенти, заразени
с новия коронавирус, и трябва да е готова до 3 февруари. В ход е и
работата по втора специализирана болница, която ще има 1300 легла

и трябва да е завършена до две седмици.

Êèòàé ðàçðàáîòâà âàêñèíà îò
íîâ âèä ñðåùó êîðîíàâèðóñà

Снимки Пресфото БТА

Индийска ракета за сваляне на сателити ASAT
бе показана за първи път заедно с други нови

оръжия на вчерашния военен в Делхи по
случай националния празник на страната -

Деня на републиката. Първият успешен тест
на противоспътниково оръжие бе извършен от
Индия миналия март, когато военните свалиха
сателит в ниска орбита с ракета, изстреляна
от полигон на о. Абдул Калам в Бенгалския

залив. Премиерът Нарендра Моди откри пред
Националния военен мемориал официално

тържествата, като почете паметта на воините,
загинали в битки за страната след получава-

нето на независимост през 1947 г. По
централния столичен булевард "Раджпат" мина
кавалерия, после танкове и бронирани коли,

зенитно-ракетни комплекси, самоходна
артилерия и друга модерна бойна техника.

на заразените вероятно ще
продължи да расте. Ма
каза, че инкубационният
период на коронавируса е
от 1 до 14 дни. Вирусът е
заразен и по време на
инкубационния период за
разлика от коронавируса
на тежкия остър респира-
торен синдром (ТОРС),
който също тръгна от
Китай и през 2002-2003 г.
стана причина за смъртта
на близо 800 души по
света.

Вчера Китай наложи от
вчера национална забрана
за продажба на диви
животни - на пазари, в
супермаркети, ресторанти
и чрез платформи за
онлайн търговия. Всички
места, в които се развъж-
дат диви животни, трябва
да бъдат изолирани. Забра-
нява се и превозването на
диви животни. Вирусът,
който в Китай взе 56
жертви, тръгна от рибен
пазар в град Ухан, на
който незаконно се прода-
вали диви животни.

Същевременно крайб-
режният град Шантоу
забрани влизането на
всички превозни средства

в града. В града има само
два случаи на заразени, но
мерките се предприемат,
"за да се прекъснат кана-
лите на заразата", заявиха
местните власти. В града
ще бъде прекъснато и
движението на градския
транспорт, включително на
фериботите. Шантоу се
намира на над 800 км от
град Ухан, където се появи
новият коронавирус. Град

Сиан, столица на провин-
ция Шенси, обяви, че
спира всички междуградс-
ки автобуси. Мерки, огра-
ничаващи транспорта, ще
бъдат наложени и в цялата
източна провинция Шан-
дун, където спира движени-
ето на междуградските
автобуси, а провинция
Шенси забрани влизането
на автобуси, идващи от
други провинции. ç

Íàêðàòêî

:

Полската
 опозиционна партия  Граж-
данската платформа си избра
нов лидер - Борис Будка. Той
е и е председател на
парламентарната група на
партията и е избран след
онлайн гласуване. За Будка,
бивш министър на правосъди-
ето, са гласували близо 79
на сто от участвалите във
вота 8200 партийни членове,
включително Доналд Туск,
председателят на Европейска-
та народна партия. Основният
съперник на Будка - Томаш
Шемоняк, бивш министър на
отбраната, подкрепен от
отиващия си председател на
партията Гжегож Схетина, е
получил малко повече от
11 процента.

Техеран
не изключва преговори със
САЩ дори след нападението в
Ирак, при което беше убит
иранския ген. Касем Солейма-
ни, заяви иранският външен
министър Мохамад Джавад
Зариф. В интервю, публикува-
но вчера от германското сп.
"Шпигел", Зариф заявка, че
"никога не би изключил
възможността хората да
променят подхода си и да
признаят реалността". Въпреки
повишаването на напрежение-
то Техеран все още е готов да
разговаря с Вашингтон,
подчерта иранският външният
министър, но напомня, че
страната му поставя като
условие отмяната на амери-
канските санкции. "За нас не
е от значение кой е в Белия
дом, важното е как се държи",
добави той. "Ние все още сме
на масата за преговори. Те са
тези, които я напуснаха".
Тръмп реагира на интервюто,
отхвърляйки предложението в
туит. "Иранският външен
министър казва, че Иран иска
да преговаря със САЩ, но
иска отмяна на санкциите",
подчерта той, добавяйки "Не,
благодаря!"

Британският
престолонаследник принц
Чарлз иска да направи
официално посещение в Иран,
предаде Ройтерс, цитирайки
интервю на принца за в.
"Сънди таймс". "Да, със
сигурност бих искал (да отида
в Иран)", заявява принц Чарлз
в интервюто. "Знам, че Иран е
бил много важна част от
света в продължение на
толкова много столетия и е
допринесъл много за човеш-
кото познание, култура,
поезия, изкуство", подчерта
престолонаследникът, който
определи иранците като
"забележителни хора".

Най-малко 30 души
загинаха
и 7 бяха ранени след
рекордните проливни
дъждове, предизвикали
наводнения и свлачища в
южната част на Бразилия.
Най-малко 17 са обявени за
безследно изчезнали, според
службата за гражданска
защита на щата Минас
Жераис. Според бразилската
метеорологична служба
Инмет дъждовете в регионал-
ната столица Бело Оризонте
са най-проливните от повече
от век. За 24 часа са
паднали общо 171,8 литра
дъжд на кв. м.
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Ñåèçìîëîã ïðîãíîçèðà íîâè
òðóñîâå â Èçòî÷íà Òóðöèÿ

Ïðîäúëæàâàò
ñïàñèòåëíèòå ðàáîòè
â ðàéîíà íà Åëàçúã ñëåä
ïåòú÷íîòî
çåìåòðåñåíèå ñ
ìàãíèòóä  6.8,
æåðòâèòå ñà íàä 30

ОБЩИНА ИХТИМАН
Гр. Ихтиман, ул. ”Цар Освободител” №123,

тел. 0724/8 2381
www.ihtiman_obshtina.com

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за

провеждане на конкурсите за държавни служители,
Заповед № 58/22.01.20 г. н Кмета на Община Ихтиман,
във връзка с чл. 10 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за
държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители, Община Ихтиман:

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността

Ръководител звено „Вътрешен одит”
в Общинска администрация Ихтиман

1. Длъжността „Ръководител звено вътрешен одит” е
конкурсна. Посочената длъжност се заема след провеж-
дане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане
на конкурси за държавни служители.

2. Кратко описание на длъжността:
- Подпомагане на Община Ихтиман за постигане на

целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажи-
менти за даване на увереност и консултиране.

- Познава и прилага нормативната уредба и подзако-
новите актове в областта на вътрешния одит в публич-
ния сектор.

- Компетентност свързано с познаване, ползване и
прилагане на нормативните актове: Закона за вътреш-
ния одит в публичния сектор; Закон за финансовото
управление и контрол в публичния сектор; Закон за
местното самоуправление и местната администрация; За-
кон за обществените поръчки; Закон за общинските бю-
джети; Закон за общинския дълг; Закон за данък доба-
вена стойност; Закон за публичните финанси;

- Организационна; управленска; стратегическа; ли-
дерска компетентност; умение за работа в екип; спо-
собност да планира, организира и контролира собстве-
ната си работа.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени
в нормативните актове за заемане на конкурсна длъж-
ност:

- Образователна – квалификационна степен – бака-
лавър или магистър по икономика;

- Професионален опит – 4 години опит в областта на
контрола, вътрешния или външния одит;

- Минимален ранг – III младши;
- Професионална област – право, икономика, фи-

нанси;

4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в пуб-

личния сектор”, издаден от Министъра на финансите или
валиден международен сертификат за вътрешен одитор;

- Компютърни умения за работа с базови и специа-
лизирани софтуерни програми;

- Комуникативност;
- Работа в екип;
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю
6. Необходими документи, които следва да се предс-

тавят от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс по образец  /При-

ложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеж-
дане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Заверени от кандидатите копия на документи, удос-
товеряващи придобитата образователно-квалификаци-
онна степен, допълнителни квалификации, компютърни
умения;

- Заверени от кандидатите копия на официални доку-
менти, удостоверяващи продължителността на професи-
оналния опит;

- Заверено от кандидатите копие на документ за при-
съден ранг, когато лицето е работило като държавен
служител /служебна книжка или заповед за присъден
ранг/;

- Свидетелство за съдимост;
- Автобиография.
7. Длъжностно ниво, размер на основната заплата:
- Длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъж-

ностите в администрацията: Р6Б
- Размер на минималната и максималната основна

заплата определени съгласно Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация: минимална
основна заплата 680 лв., максимална основна заплата
2200 лв.

Място и срок за подаване на документите: Община
Ихтиман, ул. „Цар Освободител” №123, етаж първи, де-
ловодство – всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в
срок 14 дни от публикуването на обявлението.

Подаването на документите и приложенията към не-
го да се подават лично от кандидата или чрез пълно-
мощник.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкур-
са ще се обявяват на информационното табло в сграда-
та на Общинска администрация, ул. „Цар Освободител”
№123, както и на електронната страница на Община
Ихтиман: http://www.ihtiman-obshtina.com

ОБЩИНА ИХТИМАН
Гр. Ихтиман, ул. ”Цар Освободител” №123,

тел. 0724/8 2381
www.ihtiman_obshtina.com

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители, За-
повед № 59/22.01.20 г. н Кмета на Община Ихтиман,
във връзка с чл. 10 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за дър-
жавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наред-
бата за провеждане на конкурсите за държавни служи-
тели, Община Ихтиман:

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността

"Младши експерт вътрешен одит"
в Общинска администрация Ихтиман

1. Длъжността "Младши експерт вътрешен одит" е
конкурсна. Посочената длъжност се заема след провеж-
дане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане
на конкурси за държавни служители.

2. Кратко описание на длъжността:
- Подпомагане на Община Ихтиман за постигане на

целите и чрез изпълнение на конкретни одитни ангажи-
менти за даване на увереност и консултиране.

- Познава и прилага нормативната уредба и подзако-
новите актове в областта на вътрешния одит в публич-
ния сектор.

- Компетентност свързано с познаване, ползване и
прилагане на нормативните актове: Закона за вътреш-
ния одит в публичния сектор; Закон за финансовото
управление и контрол в публичния сектор; Закон за
местното самоуправление и местната администрация; За-
кон за обществените поръчки; Закон за общинските бю-
джети; Закон за общинския дълг; Закон за данък доба-
вена стойност; Закон за публичните финанси;

- Организационна; управленска; стратегическа; ли-
дерска компетентност; умение за работа в екип; спо-
собност да планира, организира и контролира собстве-
ната си работа.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени
в нормативните актове за заемане на конкурсна длъж-
ност:

- Образователна - квалификационна степен - бака-
лавър или магистър по икономика;

- Професионален опит - Не се изисква
- Минимален ранг - V младши;
- Професионална област - право, икономика, фи-

нанси;

4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Да притежава сертификат "Вътрешен одитор в пуб-

личния сектор", издаден от Министъра на финансите или
валиден международен сертификат за вътрешен одитор;

- Компютърни умения за работа с базови и специа-
лизирани софтуерни програми;

- Комуникативност;
- Работа в екип;
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю
6. Необходими документи, които следва да се предс-

тавят от кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс по образец  /При-

ложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеж-
дане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Заверени от кандидатите копия на документи, удос-
товеряващи придобитата образователно-квалификаци-
онна степен, допълнителни квалификации, компютърни
умения;

- Заверени от кандидатите копия на официални доку-
менти, удостоверяващи продължителността на професи-
оналния опит;

- Заверено от кандидатите копие на документ за при-
съден ранг, когато лицето е работило като държавен
служител /служебна книжка или заповед за присъден
ранг/;

- Свидетелство за съдимост;
- Автобиография.
7. Длъжностно ниво, размер на основната заплата:
- Длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъж-

ностите в администрацията: Е7
- Размер на минималната и максималната основна

заплата определени съгласно Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация: минимална
основна заплата 610 лв., максимална основна заплата
1600 лв.

Място и срок за подаване на документите: Община
Ихтиман, ул. "Цар Освободител" №123, етаж първи, де-
ловодство - всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в
срок 14 дни от публикуването на обявлението.

Подаването на документите и приложенията към него
да се подават лично от кандидата или чрез пълномощ-
ник.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкур-
са ще се обявяват на информационното табло в сграда-
та на Общинска администрация, ул. "Цар Освободител"
№123, както и на електронната страница на Община
Ихтиман: http://www.ihtiman-obshtina.com

"Източноанадолският
разлом се разбуди, след
като продължително
време не бе активен.
Възможно е областта
Кахраманмараш също да
бъде ударена от земетре-
сение." Това посочи
турският сеизмолог проф.
д-р Наджи Гьорюр пред
Си Ен Ен Тюрк в комен-
тар за земетресението с
магнитуд 6.8 по Рихтер,
което порази най-силно
областите Елазъг и Мала-
тия, усетено бе почти в
цяла Турция, а също така
в Ирак, Сирия и Израел,
предаде за БТА Нахиде
Дениз.

"Земетресението,
което стана в петък
вечерта с магнитуд 6.8 по
Рихтер в района на
Елазъг, Източна Турция,
показва натрупване на
сеизмична активност на
източноанадолският
разлом след доста про-
дължителен период на
застой. Може да предиз-
вика земетресение в
областта Кахраманма-
раш. Северноанадолският
и Източноанадолският
разлом се съединяват в
района на Карлъова.
Това земетресение може
да предизвика подобни
на земетресението от
Елазъг трусове и по
Северноанадолския
разлом, за да се освобо-
ди натрупаната енергия.
От 1822 г. насам са
станали 7 земетресения
по този разлом. Щом
сега се е активизирал,

44 души са били
извадени досега изпод

развалините от
земетресението, което

в петък вечерта
разлюля областта

Елазъг в Източна Турция
и съседната област

Малатия. По последни
данни са разрушени 72
сгради, 514 са силно
поразени, а 409 са с

по-малки и средни
поражения. Предполага
се, нанесените пораже-

ния са много по-
големи.

Снимки Пресфото БТА

значи има вероятност да
се счупи и да освободи
натрупаната енергия".
Според турския сеизмо-
лог земетресението в
Елазъг е плитко. "Въз-
можно е счупването да е
33 км, поради което
земетресението бе много
силно и стана там, къде-
то се очакваше. Сега
трябва внимателно да се
следи районът между
Бингьол и Палу, а също
Сивридже-Малатия-
Адъяман. Тъй като е
възможно да се увеличи
натрупаната там енер-
гия". Ученият смята, че
енергията по Северноа-
надолския разлом е била
изпразнена в голяма
степен през 20-и век.

"Последното земетре-
сение в областта Кахра-
манмараш е било през
1513 г. Оттогава е изми-
нало прекалено много
време. Ето защо тази
област е бременна на
трусове. Сега поради
счупването на разлома в
областта Елазъг се успо-
кои. Но ние, сеизмолози-
те, не се успокоихме.
Защото Източноанадолс-
кият разлом е в процес
на разбуждане. Възмож-
но е да има нови земет-
ресения. Все пак, слава
богу, че няма прекалено
много жертви, но има
много материални и
структурни щети", каза
той. Интересното е, че
именно проф. д-р Наджи
Гьорюр в едно телевизи-
онно предаване на 5

построени 5000 палатки
за приютяване на хората.
През нощта срещу неделя
температурата в постра-
далите области падна до
минус пет градуса.

Повече от сто души,
пострадали в резултат на

октомври
2019 г. бе
прогнози-
рал, че
очакват
земетресе-
ние в
района на
Елазъг,
където
стана
земетресе-
нието в
петък.

Продъл-
жават
спасителни-
те работи
за изваж-
дане на
още 18
души, за
които се
предполага,
че са под
развалини-
те, съобщи
турският
министър
на вътреш-
ните работи
Сюлейман
Сойлу. По
думите му
над 15 000
души са
останали
без покрив.
В областта
са били

изписани от болниците,
посочи президентът за
телевизия Ен Ти Ви, преди
да отпътува на посещение
в Алжир. В събота Ердоган
посети най-тежко засегна-
тата от труса с магнитуд
6,8 провинция Елазъг. ç

земетресението в Източна
Турция, остават на лечение
в болница, каза вчера
турският президент Реджеп
Ердоган. Броят на загина-
лите по последни данни е
31 души. Ранените са 1607,
от които 1503 вече са



ÑÏÎÐÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß22 27.01.2020

Ñòåôàí Âåëêîâ äåáþòèðà ñúñ
çàãóáà â õîëàíäñêèÿ åëèò

Българският защитник
Стефан Велков дебютира
със загуба в елита на
Холандия. Юношата на
Славия беше титуляр за
Валвайк срещу ВВВ
Венло в дербито на
аутсайдерите. Отборът
на 23-годишния Велков
загуби с 1:2 у дома,
въпреки че водеше до
76-ата минута, когато
след рикошет от крака
на българина Джонатан
Опоку изравни. Малко
по-късно груба грешка
на бившия ни младежки
национал доведе до
втори гол за гостите,
които стигнаха до обра-
та и взеха ценни три
точки.

След загубата Вал-
вайк остава на послед-
ното място, като вече е
на 5 точки зад предпос-
ледния в Ередивизи -
АДО (Ден Хааг).

Преди няколко дни
Стефан Велков премина
от втородивизионния Ден
Бош под наем във Вал-
вайк.

В същото време МОЛ
(Фехервар), където играе
Георги Миланов, вече
изостава на 6 точки от
водача в унгарското
първенство Ференцварош,
след като направи нулево
равенство у дома срещу
Хонвед (Будапеща). В този
мач българинът беше

Барселона продължава да за-
тъва и да бъде неубедителен и
при новия треньор Кике Сетиен.
След двете минимални победи в
първите два мача на новия тре-
ньор, дойде ред и на загуба. Ва-
ленсия победи каталунците с 2:0
на своя стадион и записа първи
успех над испанския шампион у
дома от 2008 година. Максими-
лиано Гомес се превърна от греш-
ник в герой за "прилепите". Той
първо пропиля дузпа, но след то-
ва бе с основна заслуга за авто-
гол на Жорди Алба и реализира
второто попадение.

За цялата първа част Барса
успя да отправи само един удар
чрез Лионел Меси. В 49-ата ми-
нута Валенсия откри резултата. Го-
мес отправи неточен удар по ди-
агонала, топката рикошира в тя-
лото на Жорди Алба, излъга вра-
таря и влезе в мрежата.  Единст-
вено Меси опита да промени раз-
воя на събитията, но неговите уси-
лия бяха напразни. Вместо това
всичко бе решено в 77-ата мину-
та. Макси Гомес получи в нака-
зателното поле и майсторски пра-
ти топката в далечния ъгъл за 2:0.
В последните минути домакините
вкараха трети гол, но той бе от-
менен след намесата на ВАР.

Така Валенсия е без пораже-
ние на своя стадион  от 12 шам-
пионатни мача.

В същото време стана ясно,
че ултраси на Валенсия и Барсе-
лона са се сбили преди мача. В
района на стадион "Местая" ван-
дали от двете агитки са се заме-
ряли с различни предмети, пали-
ли са димки и факли. На мястото
на инцидента е пристигнала поли-
ция, която отблъснала агитките.ç

Çàòúâàíåòî
íà Áàðñåëîíà
ïðîäúëæàâà

Българският
защитник
направи две
фатални
грешки, отборът
му се закотви
на последното
място в
класирането

15-годишната сензация в те-
ниса Кори Гоф отпадна от
Australian Open. В спора за мяс-
то на 1/4-финалите американка-
та беше елиминирана от съна-
родничката си София Кенин. 21-
годишната тенисистка триумфи-
ра след 6:7(5), 6:3, 6:0 за два
часа и 10 минути игра.

Преди мача с Кенин големият
талант Гоф елиминира последо-
вателно от Australian Open идола
си Винъс Уилямс, Сорана Кърстя,
както и миналогодишната фина-
листка в Мелбърн Наоми Осака.

За Кенин това е първо класи-
ране на 1/4-финал в кариерата

Ïðèêëþ÷è ïðèêàçêàòà â
Ìåëáúðí íà
15-ãîäèøíàòà Êîðè Ãîô

й на турнир от Големия шлем.
Следващата й съперничка ще бъ-
де Онс Жабур, която елиминира
Ван Циан - 7:6(4), 6:1.

Кенин и Жабур последваха
Петра Квитова, която първи си
осигури участие в Топ 8 в Мел-
бърн. Миналогодишната финалис-
тка победи Мария Сакари - 6:7(4),
6:3, 6:2. Квитова е №8 в светов-
ната ранглиста в момента. Преди
двубоя опитната чехкиня нямаше
загубен сет и бе отпуснала само
14 гейма в двубоите си в Мел-
бърн тази година. Следващата й
съперничка ще бъде Ашли Барти
или Алисън Риск.ç

Стефан Велков премина от втородивизионния Ден Бош под наем във Валвайк, но дебюта му в елита на
холандския футбол не бе успешен

резерва и се появи в игра
след почивката, заменяй-
ки в 60-ата минута Иван
Петряк. Бившият защитник
на ЦСКА Тончи Кукоч пък
остана на пейката за
гостите.

Шампионът Ференцва-
рош започна годината с
разгромен успех срещу
Пакс - 4:0. Два гола вкара
Олександър Зубков, а по
едно попадение добавиха
Франк Боли и Исаел.

Камен Хаджиев не игра

за Аакадемия Пушкаш при
равенството 1:1 срещу
Капошвар. Българският
бранител пропусна двубоя
заради наказание. Негови-
ят тим поведе с гол на
Мебрату в 17-ата минута,
но в 20-ата Рихард Наги
изравни. В 69-ата минута
Жоел ван Нийф от Акаде-
мия Пушкаш получи
червен картон, но отборът
му удържа резултата и
заема четвърто място в
класирането.ç

Ник Кириос отново напомни
за себе си по време на гладиа-
торската си битка на Australian
Open срещу Карен Хачанов. Авс-
тралиецът не спести какво мисли
за съдията на стола и го попита:
"Глупав ли си?". Повод за въпро-
са на представителя на домаки-
ните и създалото се напрежение
бе, че след напрегната точка Ник

Íèê Êèðèîñ îñòðî íàïàäíà ðåôåð
се забави с подготовката да из-
пълни начален удар и получи пре-
дупреждение. Оказа се, че ръката
му кърви и затова той сам е ре-
шил да остави кърпата си, вмес-
то да я дава на някое от децата.

Ник Кириос се справи с Ка-
рен Хачанов с 6:2, 7:6(5), 6:7(6),
6:7(7), 7:6(10-8) и ще срещне Ра-
фаел Надал на осминафиналите

на Australian Open. Интригуващият
двубой ще се играе днес.

Защитаващият титлата си на
Australian Open Новак Джокович
не беше особено затруднен от
Диего Шварцман, елиминирайки
го в три сета. 32-годишният сър-
бин надви аржентинеца с 6:3,
6:4, 6:4 и се класира на 1/4-
финалите, правейки още една

крачка към осмата титла от Отк-
ритото първенство на Австралия
по тенис.

В спора за място на полуфи-
нала Ноле ще спори с Милош
Раонич, който отстрани Марин
Чилич след 6:4, 6:3, 7:5. Светов-
ният №2 Джокович до момента
има 9 победи в деветте си мача
с Раонич.ç

15-годишната сензация в тениса Кори Гоф отпадна от Australian Open на 1/8-финалите
Снимка Пресфото БТА

Максимилиано Гомес
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 16

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо
ВОДОРАВНО: Мирела Демирева. Метил. Нонанал.
НЕП. Тара. Амора. "Теке". Арам. Вот. Сорорат. Вола.
Патина. Илин. Дата. Аносов (Николай). ТА. Балак (Ми-
хаел). Билети. Поп. Мате. Ириси. Гира. Олен. ПИН.
Каротин. Дами. Тикери. Акар. Каре. Орелек. "На". Ра-
лин (Радой). Нирала (Суриякант). Пад. Кара (Рафае-
ла). Изида. Били. Арак. Рал (Фьодор). Николов (Ни-
кола). "Нали". Катинари. Адон. Хали. Ана Карина.
ОТВЕСНО: "В името на бога". АРАБИКА. Репер. Та-
пир. Радикал. Нет. Копал. Ротел. Лоти. Литера. АМА-
ТИ. Икили. Бала. "Атака". Икона. Она. Ратин. Тонер.
Раван. Денар. Нобел (Шантал). Ренар (Жул). Ра. Мо.
Аваси. Едили. "Аник". "Динамо" (Минск). Олина. ЕРИ-
КА. РАМ. Ливер. Маказ. Лар. Сеновал. Типик. Лири-
ди. Варо. "И ти си". Анада ("Мечта, наречена Ана-
да"). ОН ("Общество на народите"). САЛАТИНА. Ина-
ра. АЛЕНА.

Днес минималните температури ще бъдат между
0 и 5 градуса, а максималните между 5 и 10, на
места в Източна България до 12-13 градуса. Над Черноморието ще бъде
облачно с превалявания от дъжд. Ще духа до умерен южен вятър. Мак-
симални температури - между 9 и 12. Температурата на морската вода е
7-8 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще
бъде облачно с валежи от дъжд, над 1200 метра от сняг. Ще духа
умерен до силен вятър от югозапад, който постепенно ще се ориентира
от северозапад. Максималната температура на 1200 метра 3-4, на 2000
метра около минус 1 градуса. През следващите дни ще бъде динамично
и променливо, сравнително топло за периода. Във вторник облач-
ността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до уме-
рен запад-северозападен вятър и дневните температури пак ще се
повишат. През нощта срещу сряда и в сряда облачността ще се уве-
личи, на места от запад на изток ще превали слаб дъжд, а вятърът от
запад-северозапад, главно в Дунавската равнина, ще се усили. С него
дневните температури слабо ще се понижат и в Предбалкана и по
високите котловинни полета е възможно да превали сняг.
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Ìèêàåëà Øèôðèí ñ âòîðà
ïîáåäà â Áàíñêî
Звездата в
алпийските ски
спечели и
супергигантския
слалом

Звездата в алпийските
ски Микаела Шифрин
постигна втори успех в
стартовете за Световната
купа в Банско. 24-годишна-
та американка триумфира
и в супергигантския сла-
лом, след като в петък
спечели първото спускане.
Второто - в събота, беше
белязано от тотална
италианска доминация.
Първите три места заеха
представителките на
"скуадра адзура" Елена
Куртони, Марта Басино и
Федерика Бриньоне.

В супергигантския
слалом Шифрин записа
време от 1:10.88 минути,
като остави зад себе си
Марта Басино - на 0,29
секунди, и швейцарката
Лара Гут-Бехрами - на 0,7
секунди. Надеждите на
чехкинята Петра Влъхова
да стигне до подиума се
изпариха след грешка в
долната част на трасето и
тя остана шеста с изоста-
ване от 1,13 секунди.

Носителката на Големия
Кристален глобус през
последните три сезона
Микаела Шифрин не скри
задоволството си от
представянето си в трите

Íàêðàòêî

:

Иван Чепаринов
завърши реми
с черните фигури срещу
бившия световен шампион
Веселин Топалов и остана
лидер в класирането след
петия кръг на откритото
първенство на Гибралтар по
шахмат.  Състезаващият се
за Грузия българин, който
е шампион в надпреварата
през 2014 година, има
актив от 4.5 точки и най-
добър допълнителен
коефициент. Гросмайстор
Топалов е седми с 4.0
точки. Гросмайстор
Антоанета Стефанова
постигна успех в петия
кръг. Бившата световна
шампионка спечели с
белите фигури срещу
Теодора Иняц (Сърбия) и
вече има 3.0 точки в
класирането.

Французинът Кентен
Фийон-Мейе спечели
масовия старт
на 15 км за мъже от
Световната купа по биатлон
в Поклюка (Словения). 27-
годишният Фийон-Мейе
измина трасето за 36:21.5
минути и пропусна само
една мишена в четирите си
стрелби. Седемкратният
носител на Световната купа
Мартен Фуркад (Франция)
остава начело в генерално-
то класиране след 13 от 24
състезания с 601 точки. От
българите Владимир Илиев
е 29-и със 138 точки, а
Красимир Анев е 57-и с 34
точки.

На 72 години почина
Роб Рензенбринк - още
един от великия отбор на
Холандия с Йохан Кройф и
Йохан Неескенс. Крилото
игра в два финала на
световно първенство - през
1974 година, когато
Холандия падна с 1:2 от
Германия, и 4 години по-
късно, когато загуби с 1:3
от Аржентина след продъл-
жения. С Андерлехт
Рензенбринк спечели два
пъти титлата на Белгия,
четири пъти купата, два
пъти КНК и още толкова
Суперкупата на Европа.

старта от Световната купа
по ски-алпийски дисципли-
ни в Банско. Американска-
та скиорка се утвърди на
върха в генералното
класиране с 1225 точки,
като увеличи аванса си на
370 пункта пред втората
Федерика Бриньоне (Ита-
лия), която атакуваше
първото място, но допусна
грешка и не завърши
вчерашния супергигантски
слалом в Банско.

"Страхотен уикенд за
мен тук. Постигнах две
победи в три скоростни

състезания. Още преди да
дойда в Банско, разбрах,
че трасето е доста технич-
но, и затова реших да
участвам и в трите състе-
зания. Пистата тук е
страхотна и даваше въз-
можност за много агресия.
Търсех най-добрата линия,
атакувах и смятам, че се
справих отлично. Може би
не карах толкова чисто, но
бях бърза", сподели след
66-ата си победа за Све-
товната купа 24-годишната
американка.

"В тази част от сезона

е важно да бъдеш здрав и
да поддържаш добър
ритъм. Стартовете са
много на често и сега
трябва да се наспя и да
си почина добре. Върху
мен има и допълнително
напрежение, тъй като
очакванията през този
сезон са много големи
след невероятната пре-
дишна година. Старая се
максимално да потискам
емоциите и да давам
всичко от себе си във
всеки старт", коментира
още Шифрин. ç

Лудогорец проявява интерес
към футболиста на Йоребро Джейк
Ларсон. Това твърди "Спортбла-
дет". 21-годишният офанзивен
халф отбеляза 8 попадения в 27

Ëóäîãîðåö  è Èíòåð â ñïîð çà øâåäñêè íàöèîíàë
които следят внимателно разви-
тието му.

"Спортбладет" твърди, че шам-
пионите на България са заявили
официално интереса си към Лар-

Бившият пресдиректор и член на Упра-
вителния съвет на ЦСКА Иван Ченчев отп-
рави някои въпроси по отношение на лю-
бимия си клуб, като засегна и други отбо-
ри. Настоящият депутат от БСП даде ин-
тервю за "Канал 3", в което взе отношение
и по събитията около Левски в последно
време. "Чудя се и се мая - феновете на
"сините" питаха премиера Бойко Борисов
какво е виждането му за Левски. А какво е
виждането на премиера за Дунав (Русе)? А
какво е за ЦСКА? А за останалите българ-
ски клубове? Всички отбори трябва да бъ-
дат пазени, защото хората ги носят в сър-
цата си. Те трябва да бъдат пазени заради
любовта на феновете, а не заради корпо-

Èâàí ×åí÷åâ: Òðÿáâà äà èìà
ðàâíîïîñòàâåíîñò ìåæäó
ôóòáîëíèòå êëóáîâå

мача за тима си през изминалия
сезон, с което привлече внима-
нието и на европейските грандо-
ве. През лятото се писа, че Ин-
тер и Бреша са сред клубовете,

Носителката на големия Кристален глобус през последните три сезона Микаела Шифрин спечели супергигант-
ския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Банско. Втора е Марта Басино (вляво) , а

трета - Лара Гут-Бехрами.

сон.  Той е национал на Швеция
до 21 години, като вече има шест
мача на сметката си за "тре кру-
нур", като се е разписал два пъ-
ти.ç

ративни интереси", коментира Ченчев.
"Аз също така не мога да разбера за-

що ЦСКА продължава да плаща наем на
държавата. Какво искат от ЦСКА? Какво е
направило Спортното министерство, за-
било ли е един пирон през всички тези
години? Имаше един случай по мое вре-
ме в ЦСКА. Тогава клубът тръгна да рено-
вира нещо по базата и едно дърво беше
залято с нафта. Веднага викнаха екоза-
щитници… Много удобно за някои. Трябва
да има равнопоставеност между всички
клубове", добави Иван Ченчев, който през
декември дари всичките си вземания от
фалиралото ЦСКА - в размер на 15 000
лева, на школата на "армейците".ç

Даниел Асенов спечели
Купа "Странджа" за

трети път. Многократни-
ят европейски шампион
взе трофея и в 71-вото

издание на турнира,
след като триумфира в
кат. до 52 кг. Отличието

му бе връчено от
президента на Българс-
ката федерация по бокс

Красимир Инински. С
третата си купа "Стран-
джа" Асенов се изравни
със Серафим Тодоров.

Лидери по този показа-
тел са Даниел Петров и

Цачо Андрейковски,
които имат по четири

трофея.

Снимки Пресфото БТА


