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От 1 септември до 18 декември 2020 г. в страната ще се проведе поредното
преброяване на земеделските стопанства, гласи едноименният законопроект, приет
на първо четене. Около 200 хиляди земеделски стопанства се очаква да попаднат в
обхвата на преброяването, което за България е третото поред. Първото е извършено
през 2003 година, когато са анкетирани близо 640 000 стопанства. През 2010
година е проведено второто проучване, като са включени около 370 000 земедел-
ски стопанства. При ежегодно изследване на структурата на земеделските стопан-
ства се обхващат около 40 000 стопанства. < 4

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА9
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Í
а вчерашното си заседание Националният съ-
вет на БСП прие обръщение към всички бъл-
гарски граждани и политически партии за
защита на свободата, демокрацията и върхо-
венството на закона. В обръщението се каз-
ва: "ГЕРБ, ДПС и НФСБ приеха промени в
изборното законодателство, които нарушават
законността, свободния избор на български-
те граждани и гаранциите за честни избори.
Ние решително отхвърляме тези решения и
възлагаме на народните представители от ле-
вицата да напуснат Народното събрание. Ние
напускаме парламентарните заседания, за да

Ñîöèàëèñòèòå ïðèçîâàõà ãðàæäàíè è ïàðòèè çà åäèíåí
ôðîíò â çàùèòà íà äåìîêðàöèÿòà è ñâîáîäíèÿ èçáîð

Áîéêî, ñïðè

В Мюнхен премиерът Бойко Борисов
отрече на срещата си с вицепрезидента на
САЩ Майк Пенс да са говорили против
Русия, каза, че очаква среща с руския пре-
миер Дмитрий Медведев в началото на март
и потвърди българското желание за учас-
тие в газопровода "Турски поток".

Дотук добре - похвално е желанието
му да води балансирана политика с вели-
ките сили! Но каква е реалността? Даже
той лично да не говори против Русия, то-
ва непрестанно правят неговите първи за-
местници в партията и в правителството
Цветан Цветанов и Томислав Дончев. Пър-
вият обикаля тв студията и не спира да
чертае апокалиптични сценарии за предс-
тояща руска намеса в изборите и за деб-
нещи руски агенти у нас. Обикновена ру-
софобия, болезнена шпиономания или об-
служване на чужд интерес!? От Вашинг-
тон, където бе на молитвена закуска, Цве-
танов свиква парламентарни заседания по
"аферата Гебрев" с цел да се внуши, че
Москва убива на наша територия. Нищо,
че прокуратурата ясно каза, че за послед-
ното твърдение няма нито едно доказател-
ство. Нескрито е съжалението на Цвета-
нов, че преди година не изгонихме руски
дипломати, както и надеждата сега все пак
да се "отчетем" с такъв акт. "Няма безплат-
на закуска", е очевидният извод от тази
активност на Цветанов.

Дончев пък изведнъж започна да гово-
ри за руската намеса в предстоящите ев-
роизбори като за неоспорим факт, запла-
ши с ответни мерки!? Впрочем те се случ-
ват, но странно защо от тях страдат бъл-
гарските граждани, чиито изборни права
бяха ограничени… Цветанов и Дончев раз-
сеяно заобикалят факта, че вече две годи-
ни дори спецслужбите на САЩ (въпреки
поставената им задача) не могат да дока-
жат руска намеса в изборите, а "новичо-
кът" присъства само в отровеното от ом-
раза съзнание на грантовите русофоби у
нас.

Абсурдна е антилогиката от опорните
точки, че където традиционните елити гу-
бят, е виновна Русия, а където печелят -
изборите са честни. Дали на това разчита
ГЕРБ като тактика при евентуален провал
на предстоящия евровот!?

Напомняме им, че освен предизборни
игри и политически инструктажи отвън Бъл-
гария има преди всичко държавен сувере-
нитет и национални интереси. И те дикту-
ват не да изпълняваме безропотно коман-
дите на ЕС и САЩ, а да развиваме тради-
ционно добрите си политически, стопанс-
ки и културни връзки и със страни като
Русия и Китай.

Именно затова е добре премиерът Бой-
ко Борисов, особено в навечерието на 3
март и на визитата на руския си колега, да
спре подчинените си в тяхното истерично
антируско говорене, което може да под-
помага техния личен интерес, но тежко
вреди на националния интерес.

ÁÑÏ íàïóñêà
парламента

запазим парламентаризма в България. Ка-
тегорично настояваме да отпаднат последни-
те изменения в Изборния кодекс и да се прис-
тъпи към избор на нова ЦИК. Обръщаме се
към българските граждани за съвместни дей-
ствия в защита на избирателните права. Все-
ки може да даде подкрепа за една или друга
партия. Това е изконно политическо право.
Но в борбата за неговата реализация трябва
да сме единни и непреклонни. Само така ще
отстоим демокрацията, правовата държава и
нашите основни политически и граждански
права". < 3

Полицията в Кюстен-
дил продължава
издирването на 19-
годишен, извършил
убийство в Кюстен-
дил вчера сутринта.

Това съобщиха на
брифинг директорът на
полицията в Кюстен-
дил комисар Елиан
Стамболийски и ок-
ръжният прокурор Ка-
мелия Стефанова.

При конфликт, въз-
никнал пред заведение
в центъра на Кюстен-
дил, е бил убит 35-го-
дишен мъж, а други пе-
тима са били ранени.
Причина за смъртта на
жертвата е прободна
рана, каза Камелия
Стефанова. Един от ра-
нените, който е бил с
тежка черепно-мозъчна
травма, е транспорти-
ран в неврохирургия-
та в "Пирогов". Меж-
дувременно в социал-
ните мрежи в Кюстен-
дил започна инициати-
ва за протест срещу на-
силието в града, който
е насрочен за 15.00 ча-
са днес. < 2
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Легендата на югофолка Шабан Шаулич е
загинал в катастрофа в Германия вчера
сутринта. 67-годишният Шаулич е пътувал
с лек автомобил "Сеат" към международно-
то летище в Дортмунд, а катастрофата е
станала на магистрала А2 край град Биле-
фелд. Той не е шофирал колата. Зад вола-
на е бил неговият кум. Певецът и кумът му
са били транспортирани в болница, но ле-
карите не са успели да спасят живота на
Шаулич. Има издадени 33 албума. Той е
един от най-обичаните балкански изпълни-
тели. Наричан е "кралят на народната му-
зика". Семеен е и има три деца - Санела,
Илда и Михайло.
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Асеновград.
Традиционният
поход-събор

по случай
146  години
от гибелта на
Васил Левски

се проведе
до манастира
"Света Петка".

Съборът се
провежда без
прекъсване от
1937 година.

Според
историческите

сведения
Апостола

е посещавал
много пъти
манастира,

в който има
негово

скривалище.

Снимка
Пресфото

БТА

ðóñîôîáèÿòà íà ÃÅÐÁ
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Снимкa Пресфото БТА
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Четирима души са
ранени, един е починал
след инцидент пред кюс-
тендилско заведение вчера
рано сутринта. Ранените са
закарани в кюстендилската
болница. Имат порезни
рани с нож и с други
остри предмети, уточниха
от полицията. Чути са и
изстрели, твърдят хора,
живеещи в района, комен-
тира Вести.бг. Починалият
е 35-годишен мъж от
ромски произход, предава
"Дарик". По информация на
"Дарик радио", той е бил
неволен свидетел на
инцидента. Един от ранени-
те е с тежка черепно-
мозъчна травма и ще бъде
транспортиран в "Пирогов"
в София, каза директорът
на болницата в Кюстендил
д- р Александър Величков,
цитиран от радиото.

Ãðàäúò å áëîêèðàí îò ïîëèöèÿ, èäâà è æàíäàðìåðèÿ, ïðåòúðñâàò ñå èçëèçàùèòå àâòîìîáèëè

Åäèí óáèò è ÷åòèðèìà ðàíåíè ïðè
áîé ïðåä çàâåäåíèå â Êþñòåíäèë

ÂËÀÑÒÒÀ

Îòêðèâàìå 15 íîâè âèçîâè öåíòúðà â Èíäèÿ
Български визи ще мо-

гат да се получават в над
15 индийски града, съобщи
външният министър Екате-
рина Захариева на среща с
индийския си колега Суш-
ма Сварадж. Първите дип-
ломати на България и Ин-
дия подчертаха, че страни-
те ни, които тази година бе-
лежат 65 години от уста-
новяване на дипломатичес-
ки отношения, се радват на
традиционно приятелство,
ползотворно сътрудничест-
во и тясно и динамично
партньорство, коментира
Нюз.бг. Вие сте най-мно-
гобройната демокрация в
света, а България е част от
най-демократичната общ-
ност - Европейския съюз,
изтъкна министър Захари-
ева. Тя подчерта, че дипло-
мацията на двете държави

Индия Сушма Сварадж при-
зова всички български ком-
пании да участват в
предлаганите от Индия прог-
рами. Министър Захариева
посочи, че българска ком-
пания вече развива успеш-
но бизнес по програмата
"Направи в Индия", друга
доставя интернет до повече
от 200 000 потребители в
Делхи, а български завод
произвежда лекарства в Ин-
дия. Според нея благодаре-
ние на тези инициативи двус-
транният стокообмен има
възходяща тенденция. Над 14
500 индийци, или с 23% по-
вече на годишна база, са по-
сетили страната ни през ми-
налата година, допълни още
министър Захариева. Според
нея тези връзки ще се заси-
лят още повече с открива-
нето на въздушна линия. ççççç

Данаил Кирилов:
Може да се
преразгледа
решението за
преференциите
Ако има съгласие, е
възможно да се коригира
решението, заяви председа-
телят на правната комисия в
НС Даниел Кирилов пред
Канал 3. Процедурни
инструменти и възможности
за преференциите има.
Въпрос на воля е да се
редактира. Въпрос е в този
случай и на закъснял
обществен дебат, защото
голяма част от сега остро
реагиращите отсъстваха в
дебата в работната група и
през цялата минала година.
Ако има съгласие, е въз-
можно да се коригира. Не
бих искал предварително да
притегляме волята на едни
или други формации. Пак
казвам - няма лошо в това
да се прегледа втори път
едно законодателно реше-
ние, каза още Кирилов.

Джамбазки зове
Борисов да върне
преференциите
Г-н премиер, върнете
преференциите! Защитете
демокрацията! Това е Ваша
политическа отговорност, се
казва в отворено писмо на
евродепутата и заместник-
председател на ВМРО -

Българско национално
движение Ангел Джамбазки,
адресирано до председателя
на ПП ГЕРБ Бойко Борисов,
по повод гласуваните
промени в Изборния кодекс,
които на практика отмениха
преференциите и така
премахнаха мажоритарния
елемент в българската
избирателна система. Още в
нощта, когато Комисията по
правни въпроси в НС
гласува текстовете, ВМРО
излезе с остра позиция, че
това е погазване на правото
на свободен избор и реално
заличава основни достиже-
ния на демокрацията в
България, припомня Новини-
те.бг.

Рекорден прием на
пилоти за ВВС
Най-висок прием за послед-
ните пет години за пилоти
за ВВС обяви факултет
"Авиационен", който е част
от Националния военен
университет. Тенденцията на
увеличение е от няколко
години. Тази година в Долна
Митрополия ще бъдат
приети 32-ма курсанти, от
които 15 ще се обучават за
летци, съобщи БНТ. Всяка
година желаещите да учат за
военни пилоти в Долна
Митрополия са между 50 и
70. За едно място се борят
от 7 до 10 кандидати. В
Долна Митрополия се
надяват да бъде възстановен
самостоятелният статут на
военновъздушното училище,
защото това би разширило
възможностите за обучение
не само за ВВС, а и за
гражданската авиация, както
и на чуждестранни студенти.

следва да работи за свърз-
ването на бизнеса и хора-
та. Захариева отбеляза, че
България може да се пре-
върне във вратата на Ин-
дия към Европа с ниското
си данъчно облагане в ЕС
и добра инфраструктура.

Сред областите с голям по-
тенциал за развитие събе-
седниците посочиха висо-
ките технологии, фармацев-
тиката, земеделието, храни-
телно-вкусовата промишле-
ност, туризма.

Външният министър на

Една от двустранните срещи на пре-
миера Бойко Борисов в рамките на Мюн-
хенската конференция по сигурността в
събота бе с изпълнителната директорка
на Европол Катрин де Бол. Тя заяви, че
високо оценява работата на български-
те служби за сигурност. Шефката на ев-
ропейската полицейска служба подчер-
та и че Европол винаги си сътрудничи
отлично с тях, посочват от правителст-
вената информационна служба. Темите
за разговора са били борбата с теро-
ризма, разкриването на организирани
престъпни групи, както и киберпрестъп-
ността. България ще продължи да укреп-
ва сътрудничеството си с Европол, е уве-
рил премиерът, цитиран от БНР. Малко
по-късно Борисов се срещна и с вицеп-
резидента на САЩ Майк Пенс. ççççç

Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ ðàçãîâàðÿ ñ äèðåêòîðêàòà íà Åâðîïîë

Премиерът Борисов проведе среща с изпълнителния директор на Европол Катрин де Бол в
рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

Снимка
пресфото - БТА

Предприети са незабав-
ни издирвателни действия,
има заведени в полицията
за снемане на обяснения и
изясняване на инцидента.
Проверява се и версията,
че е възпроизведен и
изстрел. В резултат на
предприетите действия от
полицията, които работят
за установяването на
участниците в скандала, е
блокиран центърът на

града, включително и
участък от централната
улица "Цар Освободител".
Работата по случая продъл-
жава, съобщиха от полици-
ята. Скандалът е възникнал
между две групи около 7
часа сутринта, когато група
роми влизат в конфликт с
друга група мъже пред
заведението "Иридиум',
разказа "Нова телевизия".
Подготвя се протест до

ромската махала.  За
Кюстендил пътува жандар-
мерия. Пътят Кюстендил-
Дупница е блокиран от
полиция, претърсват се
излизащите автомобили от
Кюстендил, предупреди
БГНЕС.

Мирен протест се
подготвя в град, организи-
ран в социалните мрежи.
Призивът е следобед да се
съберат хора заради
жестокото убийство.
Целият град е заварден от
полиция. Взети са мерки
да не ескалира напреже-
нието. Евродепутатът Ангел
Джамбазки излезе с остър
коментар за поредния
инцидент с роми. Той
заяви, че проблемните
роми са от клана на
Гольовците и че трябва да
се изселят, съобщи
КРОСС. ççççç
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ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ Íà òîçè äåí

ÁÑÏ ïðèçîâà è çà îáù ôðîíò
çà âúðõîâåíñòâî íà çàêîíà
Íèå íÿìàìå ìÿñòî â çàäêóëèñíèòå äîãîâîðêè, íà òîçè ìîäåë
òðÿáâà äà ñå ñëîæè êðàé, êàòåãîðè÷íà å Êîðíåëèÿ Íèíîâà

"Предлагам ПГ на "БСП
за България" да напусне
парламента". Това заяви
на заседание на Нацио-
налния съвет на БСП
лидерът на партията
Корнелия Нинова, цитира-
на от пресцентъра на
левицата. Тя представи
няколко аргумента, които
налагат излизането на
депутатите от левицата.
Нинова посочи, че зако-
нодателният орган се
ползва само с 8% дове-
рие. "Вместо там да се
коват истинските закони,
които подобряват живота
на българските граждани,
се прави тежък лобизъм
в интерес на фирми и
олигарси и задкулисни
договорки в интерес на
партии. Ние нямаме
място и в тези договорки,
и в този тип законодател-
ство", категорична бе тя.
Председателят на БСП
припомни, че партията е
предложила своята алтер-
натива, с алтернативен
бюджет, с алтернативни
закони, но нищо от това
не е било прието. "Парла-
ментът се е превърнал не
в място където се водят
спорове за политики, а в
място за жълти спорове,
обидни дебати, които
обиждат не само народ-
ните представители, но и
цялото българско общест-
во", каза още тя.

Корнелия Нинова
подчерта, че

БСП не се притеснява
от това, че е единстве-
ната различна партия.

"Някои казват, че сме
в изолация, но когато се
бориш с модела на задку-
лисието и се опитват 3
години по всякакъв начин
да те вкарат в него, няма
как да не останеш от
другата страна. Не сме в
изолация. Ние сме с
онези български гражда-
ни, които също не одоб-
ряват този модел", обясни
тя. Нинова предложи и да
бъдат отправени следните
условия към управлява-
щото мнозинство, което
към момента по думите й
са всички партии, освен
БСП - избор на нова
ЦИК; отмяна на срамните
и позорни среднощни
гласувания за Изборния
кодекс; връщане на
преференцията към ста-
рите равнища; започване
наново на дебата за

Събития

� 1229 г. - Християнс-
ките поклонници получа-
ват право да посещават
Йерусалим, Витлеем и
Назарет.
� 1688 г. - Сектата на
менонитите в Пенсилва-
ния първа осъжда робст-
вото в Северна Америка.
� 1929 г. - Обявени са
първите награди "Оскар".
� 1930 г. - Американс-
кият астроном Клайд
Томбо открива Плутон.

Родени

� 1745 г. - Алесандро
Волта, италиански физик
� 1883 г. - Никос
Казандзакис, гръцки
писател
� 1895 г. - Семьон
Тимошенко, съветски
маршал
� 1897 г. - Иван Милев,
български художник
� 1903 г. - Николай
Подгорни, съветски
политик, първи секретар
на ЦК на компартията на
Украйна, председател на
Президиума на Върхов-
ния съвет на СССР
� 1931 г. - Тони Мори-
сън, американска писа-
телка, Нобелова лауреат-
ка
� 1932 г. - Милош
Форман, американски
режисьор
� 1933 г. - Йоко Оно,
американска поп певица
� 1933 г. - Боби Роб-
сън, английски футбо-
лист
� 1938 г. - Ищван Сабо,
унгарски кинорежисьор
� 1954 г. - Джон Тра-
волта, американски
актьор
� 1967 г. - Роберто
Баджо, италиански
футболист

Починали

� 1546 г. - Мартин
Лутер, германски религи-
озен реформатор
� 1564 г. - Микеландже-
ло Буонароти, италианс-
ки художник и скулптор
� 1967 г. - Робърт
Опенхаймер, американс-
ки физик, "баща" на
атомната бомба
� 1978 г. - Михаил
Арнаудов, български учен
� 1982 г. - Живко
Ошавков, български
социолог
� 2001 г. - Георги
Минчев, български певец
� 2007 г. - Георги Баев,
български художник
� 2018 г. - Павел
Панов, български
футболист

машинното гласуване;
връщане на правото
всеки български гражда-
нин да може да си търси
правата пред Върховния
административен съд с
касационна жалба. "Това
са нашите условия. Тър-
сим вашата подкрепа.
Моментът в България е
изключително важен.
Имало голямо недоволст-
во от тези решения,
които не касаят една или
друга партия. Касаят
държавата, държавността,
правовия ред и правата
на всеки един български
гражданин", обърна се тя
към членовете на НС на
БСП.

Нинова предложи и
Националният съвет да
излезе с обръщение,
надпартиен призив, към
всеки българин, който
милее за закона, за
свободата си, за мнение-
то си и да се чувства
свободен и уважаван да
го изразява. "Който
милее, нека направим
общ фронт не БСП да
печели изброи, не една
партия да стане, за да
седне друга, а за държа-
вата и правата на бълга-
рина. Гласувайте за която
партия искате, това е ваш
избор, важното е да
имате гарантиран свобо-
ден избор, човешки права
и в България да има
върховенство на закона",
обърна се тя към българс-
ките граждани.

Корнелия Нинова
заяви, че споровете за
Изборния кодекс са
показали и нещо далеч
по-сериозно, за което
левицата е говорила, но

то сега е придобило
видимост. "Две години
говорим срещу задкули-
сието и модела на прехо-
да, в който всички партии
тайничко се сговарят за
собствен и партиен
интерес някъде по тъмно.
Нощта на приемането на
Изборния кодекс е бри-
лянтен пример за това
сговаряне", категорична
бе тя. По думите й това е
бил грозен пазарлък за
партийни интереси, който
е бил предложен и на
БСП. "Ние го отказахме и
това е още едно доказа-
телство за думите ни, че
на този модел трябва да
се сложи край. Моделът
на прехода и задкулисие-
то трябва да спре. Трябва
да се сложат на масата
откритите разговори
между партиите и резул-
тата от тях. В онази нощ
положението бе: "Ти на
мене, аз на тебе. Ние
нямаме място в тези
договорки", заключи
Корнелия Нинова.

ГЕРБ -  Граждани за
европейско развитие
на България ни отдале-
чават със светкавична
скорост от европей-
ското бъдеще,

заяви лидерът на БСП
Корнелия Нинова по
време на заседанието на
Националния съвет на
партията. По думите на
Нинова заради пробивите
в националната и евро-
пейската сигурност няма
да бъдем приети скоро в
Шенген, няма да бъдем
приети скоро и в чакал-

нята на Еврозоната
заради проблема с бъл-
гарската банка, за която
има съмнение, че чрез
нея са прани пари. На
фона на нестабилността в
държавата, на увеличава-
щите се неравенства и
бедност ни връхлетяха
скандалите отвън, отбеля-
за Корнелия Нинова.
Според нея, усещайки, че
си отиват, от ГЕРБ са
предприели мерки да си
гарантират оставането на
власт чрез фалшифицира-
не на избори и налагане
на открита диктатура
през закони, заяви още
Нинова. По думите й
корупцията вече е зало-
жена в закони по време
на управлението на
Борисов, а такъв от
многото примери е специ-
алния закон за опрощава-
не на задълженията на
Домусчиев. Те постигнаха
такова съвършенство в
кражбите и корупцията,
че я превърнаха в закон-
на, държавна политика, а
сега, когато виждат, че
губят доверие, искат да
превърнат и диктатурата
в държавна политика,
сложена в закон, заяви
Нинова. Тя даде пример с
държавния бюджет -
"приемаме бюджет и след
това извън решението на
НС, МС и премиерът
еднолично раздават пари
на когото и както сметнат
за удобно". Сега се прис-
тъпва към еднолична
диктатура на режима
Борисов, залагайки го
също в закон чрез всички
промени в Изборния
кодекс, каза Нинова,
цитирана от БТА.ç
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Íà ãúðáà íà áèçíåñà è äàíúêîïëàòåöà
è ñòî òîÿãè ñà ìàëêî
Êîëêî ôåðìåðè ìîãàò äà äîêàðàò ìåñå÷åí äîõîä îò 2600 ëåâà,
êîëêîòî å çàïëàòàòà íà èçáðàíè ÷èíîâíèöè â àãðîâåäîìñòâîòî

Ако фермерите се чудят
защо някои чиновници в Аг-
роминистерството са вирна-
ли глави и по никакъв на-
чин не обръщат внимание на
проблемите в един или друг
сектор от селското стопан-
ство, обяснението е твърде
прозаично. За 10-те години,
през които заплатите в ад-
министрацията уж не били
вдигани, в агроведомството
са спретнали много строй-
на система на толериране
на определени чиновници,
назначени по шуробаджа-
нашка линия, на чието ме-
сечно възнаграждение би
завидял всеки средно голям
фермер в страната.

В резултат на което се
е стигнало абсурдната си-
туация обикновен държавен
служител, назначен само
преди година да бъде с по-
висока заплата от началник
отдел с 20-годишен стаж в
агроведомството. Ето в как-
во се състои тази система.

За една и съща позиция на
държавен служител един ек-
сперт получава 1000 лева,
друг - 1800 лв., а трети сти-
га до 2600 лв. И тук изобщо
не говорим за възнаграж-
денията на по-високо стоя-
щите.

Сиреч с данъците на зе-
меделските производители
"непроизводителните" чинов-
ници до такава степен са из-
дигнати в йерархията на доб-
ре платени експерти, че те-
зи от върховете на Агроми-
нистерството, които са им
дали тези заплати, дори не
отчитат факта колко унизи-
телно малки са възнаграж-
денията на експертите из
страната, назначавани в зе-
меделските служби на веч-
но изоставащите селски ра-
йони - с щатове от 400-500
лева. Тук изобщо не комен-
тираме унизителните възнаг-
раждения на селекционери-
те в системата на Селскос-
топанска академия.

Ще попитате защо об-
съждаме тези диспропорции
- основно заради така очак-
ваното 10-процентно увели-
чение на заплатите в дър-
жавната администрация, ко-
ето трябваше да тръгне от
началото на годината. Да,
вярно, че държавната адми-
нистрация стоеше цели 10
години без актуализиране на
заплатите, но през това вре-
ме ни бяха обещавани тол-
кова смели структурни ре-
форми чрез съкращения, ко-
ито да направят системата
работеща, че дори не успях-
ме да попитаме защо оста-
наха само на книга.

По този повод Синор.БГ
зададе няколко основни
въпроса на министерството
на земеделието, които поне
отчасти да осветлят карти-
ната за това кой каква зап-
лата получава и дали има
диспропорции в оценяване-
то. До този момент обаче
отговори не сме получили.

От неофициални източни-
ци разбираме, че от февру-
ари 10-процентното увеличе-
ние на заплатите за първи-
те два месеца от годината
ще бъде изплатени със зад-
на дата. Но как ще бъдат
оценявани хората, на кал-
пак ли ще стане увеличени-
ето - едва ли някой ще пов-
дигне завесата.

В същото време ферме-
рите все по-настойчиво за-
почват да питат защо в ад-
министрацията не срещат
кадърни и работоспособни
чиновници, с които да на-
мират разумни решения за
своите проблеми. И защо
през последните години от
това министерство не е из-
лязъл нито един перфектен
нормативен документ, кой-
то да отразява правилно
същността на дейността им.
За справка ще припомним
близо 5-годишната сага око-
ло създаването на Кодекса
на земята, за който бяха из-

Производствените
цени в селското сто-
панство за четвъртото
тримесечие на 2018 г.
растат с 2,9% спрямо
същото тримесечие на
2017 г. Индексът при
растениевъдството се
увеличава с 4,5%, а при
животновъдството на-
малява с 4%, съобщи
НСИ. Спрямо предход-
ната година цените на
селскостопанската
продукция спадат с
1,8%, като намаление-
то в растениевъдство-
то е с 1,4%, а в живот-
новъдството - с 3,3%

През четвъртото
тримесечие на 2018 г.
спрямо същото триме-
сечие на 2017 г. се наб-
людава спад в цените

Ïøåíèöàòà ïîñêúïíà, à ôóðàæíàòà öàðåâèöà ðÿçêî ïîåâòèíÿ â êðàÿ íà 2018
мика - с 11,9%, на ца-
ревицата за зърно - с
2,8%, на ориза - с 9,4%,
на оранжерийните до-
мати - с 11%, на оран-
жерийните краставици
- с 12,8%, на моркови-
те - с 40,3%, на ябъл-
ките - с 11,3%, и на ви-
неното грозде - с
16,1%.

Спрямо същото три-
месечие на 2017 г. се
наблюдава намаление
в цените на живите жи-
вотни - с 3,7%, и на жи-
вотинските продукти -
с 4,3%. Намаляват це-
ните на свинете - с
11,8%, на овцете - с
10,5%, и на козите - със
7,4%. Увеличение е от-
четено в цените на ед-
рия рогат добитък - с

на техническите култу-
ри - с 4,2%, на фураж-
ните култури - с 24,7%,
и на пресните плодове
- с 1,7%. Намаление се
наблюдава в цените на
слънчогледа - с 4,4%,
на царевицата за си-
лаж - с 33,8%, на сено-
то от естествени лива-
ди - с 21,5%, на люцер-
ната за сено - с 8,1%,

на орехите - с 9,7%, и
на десертното грозде -
с 29%.

По-високи са цени-
те на зърнените култу-
ри - с 10%, на пресни-
те зеленчуци - с 23,3%,
на картофите - с 29%,
и на гроздето - с 14,7%.
Повишение отбелязват
цените на меката пше-
ница - с 14,8%, на ече-

харчени дори държавни па-
ри за външни фирми, които
би трябвало да си разбират
от работата. Така се стигна
до последния вариант на за-
кон, който "извади от обув-
ките" всички браншови ор-
ганизации от земеделието.
В резултат на което земе-
делците са решени този път
те да бъдат основното ядро
на бъдещото създаване на
закон за земята, вместо да
разчитат на марионетната
администрация.

Производителите от сек-
тор "Плодове и зеленчуци"
също са на ръба на протес-
та заради безконечните схе-
ми за източване на евро-
пейски и български средст-
ва, извършвани не без учас-
тието на високоплатените
чиновници.

В същото време от след-
ващата година се готви но-
во 10-процентно вдигане на
чиновническите заплати,
защото колкото по-непроз-
рачно се формират възнаг-
ражденията в министерст-
вата, толкова по-успешно
се развива бюрокрацията.
Градена на принципа, че на
гърба на бизнеса и данъ-
коплатеца и сто тояги са
малко! ç

От 1 септември до 18 декември
2020 г. в страната ще се проведе
поредното преброяване на земе-
делските стопанства, гласи еднои-
менният законопроект, приет на
първо четене от парламента. Преб-
рояването на земеделските стопан-
ства е най-голямото изчерпателно
статистическо изследване в област-
та на земеделието и се прави на
всеки 10 години. Анкетирането на
земеделските стопанства в Бълга-
рия започва на 1 септември 2020
г., като до 18 септември 2020 г. се
дава възможност то да се извърш-
ва по интернет чрез предоставяне
на данни от земеделския стопанин
с помощта на уеб базирано прило-
жение и попълване на електронен
въпросник.

Îñâåí ñòîïàíñòâàòà ïðåç 2020 ã. ùå
ñå áðîÿò òðàêòîðèòå è êîìáàéíèòå

В оставащия период до 18 де-
кември данните ще бъдат събирани
от анкетьор чрез интервю със сто-
панина или управителя на стопанс-
твото и попълване на въпросник.

Около 200 хиляди земеделски
стопанства се очаква да попаднат
в обхвата на преброяването през
2020 година. За България това е тре-
тото преброяване. Първото е извър-
шено през 2003 година, когато са
анкетирани близо 640 000 стопанс-
тва. През 2010 година е проведено
второто проучване, като са вклю-
чени около 370 000 земеделски сто-
панства. При ежегодно изследване
на структурата на земеделските сто-
панства се обхващат около 40 000
стопанства.

С третото преброяване през

2020 година ще се получи обобще-
на и изчерпателна информация за
броя, типа и размера на земедел-
ските стопанства, за юридическия
статут, за използването на земе-
делската земя, за отглежданите
селскостопански животни, за ра-
ботната сила и други доходоносни
дейности на стопанството, за био-
логичното земеделие, за сградите
за животни и управление на обор-
ския тор и други характеристики.
Между първо и второ четене на За-

конопроекта ще бъде включено
преброяване и на земеделската
техника в страната.

В законопроекта са определени
органите на преброяването, редът
и начинът за работата им, функци-
ите на Централната комисия, облас-
тните комисии, анкетьорите, конт-
рольорите и другите участници в
преброяването. Земеделското сто-
панство е дефинирано като обект
на наблюдение при преброяването.

Определени са методите за съ-
биране на данни от земеделските
стопани, прагът за земеделско сто-
панство, периодът на провеждане
на преброяването, основните про-
менливи, които ще се наблюдават,
както и допълнително необходима-
та информация за разработване на
политиката в областта на агроеко-
логията. Определен е и начинът на
финансиране на преброяването, ка-
то 75% е със средства от ЕС и 25%
- със средства от държавния бю-
джет. ç

13,9%, и на домашните
птици - с 1%. При жи-
вотинските продукти
намаляват цените на
кравето мляко - с 6,3%,
и на кокошите яйца за
консумация - с 19,4%.
Повишение се наблю-
дава в цените на би-
волското мляко - с
4,6%, на овчето мляко
- с 4,7%, на козето мля-
ко - с 25,6%, и на пчел-
ния мед - с 3,1%.

Цените на продукти-
те и услугите за теку-
що потребление в сел-
ското стопанство за
четвъртото тримесечие
на 2018 г. се повиша-
ват с 3,6% спрямо съ-
щото тримесечие на
предходната година и
с 3,8% спрямо 2017 го-

дина. През четвъртото
тримесечие на 2018 г.
спрямо съответното
тримесечие на 2017 г.
се увеличават цените
на посевния и посадъч-
ния материал - с 3,4%,
на електроенергията и
горивата - с 6,9%, на
минералните торове -
с 5,9%, и на фуражите
- с 2,5%. По-ниски са
цените на продуктите
за растителна защита
- с 5%. ç
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Èíôëàöèÿòà
â Áúëãàðèÿ
òðúãâà íàãîðå
â íà÷àëîòî
íà ãîäèíàòà

Òåæêèòå âèçîâè ïðîöåäóðè ñïèðàò
ðóñêèòå òóðèñòè ó íàñ

Тежките визови проце-
дури и високите цени на
билетите са сред основни-
те пречки, които огранича-
ват туристическите пътува-
ния между България и
Русия. За няколко години
Русия се нареди от 4-то
на 6-о място в общия
поток от туристи, присти-
гащи в България и на
свой ред заема 17-а
позиция сред страните, в
които пътуват българите.
Този резултат показва
огромен неоползотворен
потенициал в сферата на
туризма, констатираха
участниците в кръгла маса
"Туризъм 2019", която се
проведе в рамките на
международната борса
"Ваканция и СПА Експо -
2019". Форумът бе органи-
зират от Българо-руската

Çà íÿêîëêî ãîäèíè Ðóñèÿ ñå íàðåäè
îò 4-òî íà 6-î ìÿñòî â îáùèÿ ïîòîê
îò òóðèñòè, ïðèñòèãàùè â Áúëãàðèÿ

търговско-промишлена
палата (БРТТП) и събра
на едно място търговски
организации от двете
страни, водещи туропера-
тори,  мениджъри на
хотели и експерти.

За да се привлекат
повече руски туристи, е
необходимо да се опрости
визовия режим, посочи
посланикът на Руската
Федерация в България
Анатолий Макаров. Мно-
гократните визи, които
някои европейски страни
предоставят на руските
граждани, доведоха до
значителен ръст на турис-
тическия поток към тях,
посочи и търговският
представител на РФ в
България Константин
Артюшин. Другият проб-
лем са цените на билети-

те, които към момента
остават високи, посочи
посланик Макаров и
предложи освобождаване
на превозвачите от някои
такси, което ще повлече
цените надолу.

Развитието на транс-
порта, комуникациите и
информационните системи
за крайния клиент са
условията за ръст в
сектора, каза от своя
страна Георги Минчев -
председател на Българо-
руската търговско-про-
мишлена палата. Като
организация на бизнеса, в
БРТПП оценяваме огром-

Годишната инфлация
в България през първия
месец на 2019 година
тръгва нагоре, ускоря-
вайки се до 3% след
достигнатото 7-месечно
дъно в края на 2018 го-
дина, става ясно от пос-
ледните данни на Наци-
оналния статистически
институт (НСИ). Годиш-
ната инфлация в стра-
ната през януари се ус-

От няколко години у нас
се работи за извеждането
на българското вино на
международни пазари, ко-
ито се считат за най-важ-
ни - Китай, Япония, САЩ и
Канада. Това каза пред
Bloomberg TV Bulgaria Гали-
на Нифору, председател на
Българска асоциация на из-
носителите на вино Скоро
наше вино ще се появи за
пръв път и на канадския па-
зар, каза тя в предаване-
то "Светът е бизнес" с во-
дещ Ивайло Лаков.

ната роля на туризма във
формирането на БВП на
България и искаме да
създадем платформа, за
да подкрепим развитието
му, посочи още Георги
Минчев.

На кръглата маса стана
ясно, че предстои бълга-
ро-руски бизнес форум в
София, на който предста-
вители на туристическия
бранш от България и
Русия ще проведат дву-
странни срещи и ще се
запознаят с инвестицион-
ните възможности на
страната ни в областта на
туризма. ç

Çà âèíàðñêèòå íè èçáè
íàé-âàæíè ñà ïàçàðèòå
â Êèòàé, ßïîíèÿ è ÑÀÙ

Нифору коментира и
мястото на българските ви-
на на пазарите в САЩ.
"Американският консума-
тор е много любопитен и
непредубеден. За него не
е проблем да опита нещо
ново, да го хареса и да ста-
не лоялен клиент на даден
бранд". Гостът посочи, че
най-голям пазар за Бълга-
рия от експортните дести-
нации остава Русия, но
предлаганите вина там са
на по-ниска цена. "Евро-
пейските пазари също се

отварят, започват да се из-
насят вина на по-висока це-
на. Полша е една от добре
развиващите се страни в
това отношение". Като най-
конкурентен винен пазар в
света Нифору определи
британския.

Консумацията и на бъл-
гарския пазар расте, доба-

ви гостът. Тя отбеляза необ-
ходимостта от по-детайлно
райониране на вината, за да
може консуматорите у нас
да се ориентират по-лесно.
"Избите в България са
260.Всички те се развиват,
искат да показват нови мар-
ки, вече залагат малко по-
вече на маркетинга". ç

Самолети ще се включат
в борбата с градушките, ка-
то това трябва да стане още
тази година. Предложение-
то е на Главна дирекция
"Гражданска въздухоплава-
телна администрация" и е

È âîåííèòå
ùå äàâàò
ðàçðåøåíèå
ñàìîëåòè
äà ëåòÿò
çà áîðáà
ñ ãðàäóøêèòå

уточнява, че Изпълнителна-
та агенция "Борба с градуш-
ките" "осъществява активна
противоградова дейност по
самолетен способ в оста-
налата част от обслужвано-
то въздушно пространство,
извън полигоните за борба
с градушките".

Полетите на самолетите
за борба с градушки тряб-
ва да се изпълняват с по-
летен план, включен транс-
пондер и двустранна ради-
окомуникация с органите за
организация на въздушно-
то движение.

Предвижда се също та-
ка разширяване на защи-
таваната от градушки тери-
тория. За целта ще се изг-
радят две нови регионални
дирекции с командни пунк-
тове. Те ще са в староза-
горското село Тъжа и в Хас-
ково. ç

корява до 3% при ниво
от 2,7% през декември
2018 г. Средногодишна-
та инфлация за перио-
да февруари 2018 - яну-
ари 2019 г. спрямо пе-
риода февруари 2017 -
януари 2018 г. е 2,9%.
Инфлацията през януа-
ри спрямо декември
2018 г. е 0,5%.

През първия месец
на годината най-голямо
увеличение на цените
на месечна база при
стоките и услугите се
наблюдава при развле-
ченията и култура, къ-
дето повишението е с
5,6 на сто. След тях се
нарежда ръстът при
хранителни продукти и
безалкохолни напитки -
увеличение с 1,6%. Ръст
се отчита и при цените
за жилища, вода, елек-
троенергия -  с 0,6%.
По-незначително е уве-
личението в здравео-
пазването и съобщени-
ята.В същото време
най-голям спад на це-
ните през януари на ме-
сечна база има при об-
леклата и обувките - от
4,2%. Транспортът също
бележи спад - с 2,8%.
Без промяна са остана-
ли цените в сферата на
образованието и в жи-
лищното обзавеждане,
домакинските уреди и
принадлежности и оби-
чайното поддържане на
дома. ç

публикувано на правителс-
твения портал за обществе-
но обсъждане strategy.bg.
Самолетите ще излитат
след разрешение от Дър-
жавно предприятие "Ръко-
водство на въздушното дви-

жение" (РВД) и военновъз-
душните сили. Досега бор-
бата с градушките у нас се
извършва само по ракетен
способ. В проекта за про-
мени в инструкцията за про-
тивоградова защита се
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"В този парламент има че-
тири партии, които работят
в сговор и една - БСП, коя-
то се опитва да се противо-
поставя всеки път, когато
счита, че нещо не е наред".
Това заяви заместник-

председателят на парламен-
тарната група на "БСП за
България" и член на правна-
та комисия в НС Крум Зар-
ков в предаването "Неделя
150" по БНР.
По-рано в "Неделя 150" по

"Хоризонт" Хамид Хамид от
ДПС отхвърли твърдения-
та, че партията му е стра-
тегически партньор на уп-
равляващите, защото е
подкрепила промените в
Изборния кодекс за вдига-
не на прага на преферен-
циалния вот и попита дали
БСП е партньор на управ-
ляващите, защото и нейни
предложения за промени
са били приети.

Çàðêîâ: ÁÑÏ ùå äàäå ïðîìåíèòå â Èçáîðíèÿ
êîäåêñ íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä

"Пороците на системата
за електронните винетки
бяха заложени още при са-
мото възлагане на поръч-
ката, защото заданието за
поръчката беше изработе-
но без нормативен регла-
мент, а необходимите за-
конови промени бяха на-
паснати по вече практи-
чески изработената елек-
тронна система". Това за-
яви народният представи-
тел от ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Димитър Данчев от
парламентарната трибуна.
Той припомни, че по за-
кон Електронната система
за събиране на таксите за
ползване на републиканс-
ката пътна мрежа трябва-
ше да влезе в сила на 1
януари т. г., но имаше
проблеми със сайта, мо-
билното приложение, нали-
чието на пунктове за са-
мообслужване по бензи-
ностанции и гранични пун-
ктове, както и изобщо про-
верката дали автомобилът
има винетка от страна на
полицията. АПИ е имала
повече от четири месеца
да се подготви за старта
на системата", коментира
народният представител.

"По време на хаоса с
електронните винетки в

Ñîöèàëèñò: Õàîñúò ñ âèíåòêèòå áå çàëîæåí îùå ïðè îáÿâÿâàíåòî íà ïîðú÷êàòà

"Сравнението между про-
токола - втория екземпляр,
и практическата отмяна, не-
възможността на преферен-
цията да изпълни своята ро-
ля, нямат база за сравне-
ние. Предложението ни е
важно и се радвам, че го
подкрепиха всички партии -
става дума за това да няма
втори оригинал, който мо-
же да се подпише на праз-
но сутринта от всички чле-
нове на Избирателната ко-
мисия и след това да няма
никакво значение какво се
случва в урната, но това е
само един елемент, който се
опитва да преодолее безоб-
разния понякога политичес-
ки процес в изборния ден.
Големият въпрос обаче въ-
обще не е това!", бе отгово-
рът на Зарков.

 "Ако продължаваме да се
правим на глухи, системата
ще бъде пометена и то не е
изборната система, а нещо
по-важно - парламентарна-
та. Смея да твърдя, че в бъл-
гарските условия парламен-
таризмът е последен репер
на политическата свобода и
ние ще го загубим, хитрувай-
ки непрекъснато", смята со-
циалистът.

"Листите не са застрахова-
ни от корпоративно влияние",
категоричен е Зарков. По те-
мата за преференциалния
вот той влезе в задочен спор
с Хамид Хамид от ДПС, на-
рекъл "меншевизъм" хипоте-
зата, че 7% от избирателите
на една партия могат с пре-
ференциите си да преодоле-

ят волята на 93%.
Социалистът изтъкна:
"Никой не пречи на пър-

вия, втория, третия също да
води преференциална кам-
пания, за да се с получи със-
тезание както с опоненти-
те, така и вътре в самата
листа. Тоест с времето, с на-
лагането на тази практика,
целият изборен процес би
трябвало да стане и ще ста-
не много по-състезателен и
оттам, би трябвало, много
по-честен.
От 5 години преференция-

та печели популярност, тъй
като "успява да намери он-
зи баланс, който хората тър-
сят, за да може техният вот
да има тежест".

"В момента почти 1/3 от
народните представители са
избрани преференциално.
Ако важаха правилата, кои-
то гласувахме тази седмица,
тогава днес щеше да има 0
преференциално избрани на-
родни представители. Така че
сега да обясняват, че всъщ-
ност това не е отмяна, а нов

праг, е абсолютно несериоз-
но. Нито в европейската лис-
та някой би могъл да я пре-
нареди със сегашния праг. В
заключение, това е поправ-
ка, която е в интерес на пар-
тийно централизиране на
процеса, така че съответни-
те централи да могат да дър-
жат в ръката си процеса от
началото до края, включител-
но тези от тях, които обичат
корпоративните влияния".
БСП е против изцяло ма-

жоритарен вот с 240 народ-
ни представители, защото
създаването на 240 малки из-
бирателни района би създа-
ло предпоставки с малко
влияние да се оказват голе-
ми резултати, обясни Зарков.
Той подчерта и важност-

та на това ЦИК да бъде
сменена след изтичане на
мандата?:

"Предстои тежка изборна
година със съмнения, които
хвърчат отвсякъде - от меж-
дународни намеси, през на-
меси в Изборния, от хибрид-
ни войни до преференции.

Искаме поне един от въп-
росите - основната, така на-
речена "професионална,
постоянно действаща адми-
нистрация" да бъде законна
и легитимна. Дори да смя-
таме, че не трябва промяна
в този ЦИК, можем да го
направим по правилата и да
преизберем сега действаща-
та. Обратното - да я остави-
те в едно висящо положе-
ние, обезсмисля основната
цел на един мандат - да га-
рантира независимост на
този орган дори от тези, ко-
ито го назначават, тъй като
е защитен в рамките на то-
зи мандат да не бъде зака-
чан, а след този мандат да
бъде променен".
БСП работи по своя жал-

ба до Конституционния съд
по отношение на Изборния
кодекс, изтъкна Зарков:

"Освен това ще сезира-
ме Венецианската комисия
за всичките промени, кои-
то са правени и други меж-
дународни организации, ко-
ито наблюдават политичес-
ките процеси в България.
Днес имаме Национален
съвет, на който ще обсъж-
даме случилото се в пар-
ламента. БСП просто няма
да остави тези неща да се
оттекат така".

 "Към БСП има сериозен
интерес както от политичес-
ки, така е от неправителст-
вени формирования", увери
депутатът, според когото от
две години нито една ре-
форма в страната не се е
случила.

първите дни на новата го-
дина се разбра, че "Капш
трафик солюшънс", които
изграждат системата за
електронни винетки и
толсистемата, не са отго-
варяли за изграждането на
злополучния сайт bgtoll.bg.
Очевидно според възложи-
телите на поръчката за из-
граждане на толсистемата,
когато даваш 150 млн. лв.
за една електронна систе-
ма, не е необходимо да по-
лучиш срещу тях и сайт,
през който да извършваш
събирането на електронни-
те пътни такси", коменти-

ра Данчев. Той подчерта,
че левицата е поискала до-
говора, но той не е бил
предоставен. "По-късно на-
учихме, че договорът и
анексът към него се пазят
в тайна, защото очевидно
в тях има информация, ко-
ято за пореден път показ-
ва порочността на модела
на управление на общест-
вените поръчки", каза още
Димитър Данчев.
Когато ние предложих-

ме държавно предприятие
да отговоря за това, уп-
равляващите го отхвърли-
ха. Държавата е платила

20 млн. лв. за консулта-
ции от Световната банка
и вътре ясно е предписа-
но, че когато става въп-
рос за продажба на елек-
тронни винетки, това е
прерогатив изцяло на
АПИ", каза още Данчев.

 "Изнудвана ли е фирма-
та изпълнител да наема по-
дизпълнител? Имало ли е
в поръчката намалени дей-
ности? Имало ли е 200 м.
отпичен кабел, който пос-
ле не е бил необходим?
Имало ли е заповед от
АПИ една седмица преди
31.12.2018 г. да спре мон-
тажът на толапарати, кои-
то направиха този хаос?"
Това попита зам.-предсе-
дателят на ПГ на "БСП за
България" Георги Свилен-
ски от парламентарната
трибуна и поиска комисия,
която да види всички обс-
тоятелства по обявяване-
то на поръчката, защото тя
е била спирана пет пъти.
"Досега с хартиените ви-
нетки, най-скъпата комиси-
она,  която е плащана на
разпространителите , е
4.5%. Сега, с електронна
система за 200 млн. лв.,
модерна, европейска, ко-
мисионата е 7.5% и това е
началото. Преди по улици-

те проверките се извърш-
ваха само от двама поли-
цаи. Сега стоят по 8 души
като хайка, защото не зна-
ят какво да правят и как
да проверяват", каза още
Свиленски. Той подчерта,
че днес е 15.2 и никой в
тази държава не знае как-
ва е цената на км пробег.
"Управляващите веднъж
съсипаха бизнеса на пре-
возвачите, а сега ще ги на-
товарят втори път", допъл-
ни той.

 "Вярна ли е информаци-
ята, че частната фирма е
получила от АПИ ексклу-
зивни права за разпрост-
ранение на винетки? Това
защитава ли националния
интерес, защото тези пари
могат да бъдат прибирани
от държавата, в лицето на
АПИ", коментира зам.-пред-
седателят на ПГ на "БСП за
България" Христо Прода-
нов. Според него, ако са
верни сметките, че систе-
мата ще генерира приход
1 млрд. лв. годишно, при-
ходите на тази частна фир-
ма ще бъдат в размер на
70 млн. лв. "Не може ли с
тези пари държавата да
строи пътища, вместо да ги
дава на частни фирми?",
попита Проданов.
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Парламентът с 8%
доверие сътвори по тъмни
доби скандал с Изборния
кодекс, чието развитие
тепърва ще взривява
обстановката в страната.

Фактическото обезс-
мисляне на преференции-
те, което лишава хората от
истинското им право на
избор, се приема на нож
от всички страни: от
анализатори, социолози,
политолози - говорители
на обществено мнение.
Омбудсманът готви жалба
към Конституционния съд,
БСП развя знамето на
онеправданите и го понесе
към Брюксел. Всички те
имат път към избирателя и
всички ще говорят, че
ГЕРБ е отнел една извою-
вана вече демократична
норма.

Защо ГЕРБ се съгласи-
ха на това унижение?

И то в момент, когато в
международните класации
България е поставена в
категорията Flawed
Democracy - непълна,
ощетена демокрация!

Когато президентът
предупреждава, че българ-
ската демокрация ерози-
ра, че управляващите
налагат диктат.

И ето с Изборния
кодекс ГЕРБ поднесоха
като на тепсия пред общес-
твото главата на българска-
та демокрация, за да имат
основания критиците да
говорят за "диктатура",
"режим", тоталитарни
порядки" и т. н.

Не знам колко души са
проследили 16-часовите
дебати по приемането на
поправките в Изборния
кодекс. Е, аз го направих!
Не за първи път съм
наблюдавала работата на
парламента в екстремни
ситуации, но такова газене
на правила и норми
отдавна не бях виждала.

Усещането за правене
на законодателство на
пожар и напук властваше
през целия парламентарен
ден в четвъртък. Самият
законодателен процес
беше пълен хаос. На
моменти председателят на
парламента Цвета Караян-
чева не знаеше какво се
гласува, не можеше дори
да формула текстове,
които да се приемат, беше
неадекватна към реда в
залата. Председателят на
правната комисия Данаил
Кирилов ползваше правил-
ника като носна кърпа.
Предлагаха, приемаха и
отхвърляха разни текстове
в абсолютен безпорядък. В
дадени моменти залата не
знаеше в каква процедура
е, по едно време имаше

Äíåñ óïðàâëÿâàùèòå ñå äúðæàò êàòî êúñíèÿ Êîñòîâ - ÷óâñòâîòî
çà ñàìîçàáðàâÿíå, çà ñàìîäîñòàòú÷íîñò ãè çàñëåïÿâà

ÃÅÐÁ, îëÿõòå ñå! Çàùî?

дори два доклада, които,
естествено, депутатите не
бяха чели, в единия пише-
ше едно, в другия - друго,
но те вдигаха ръце, както
им нареждаха.

Истински фарс!
Оставям настрана

скандалите и обидните
реплики, които гарнираха
този маскарад... Да му
мислят онези, които
бъркат изказване от
парламентарната трибуна
с махленска препирня.

А става дума за избор-
ни правила! За норми,
върху които трябва да
стъпи правовата държава!

За спазване на закона!
Но, не! ГЕРБ решиха,

че няма да се спази
законът и евроизборите
ще се правят от ЦИК с
изтекъл мандат!

За да покажат на
всички, че не им пука от
факта, че законодателят
нарушава законодателст-
вото!

Защо се вкарват
ГЕРБ в този капан?

Нямало време за нова
ЦИК, щяло да се създаде
хаос. Но същата тази ЦИК
бе избрана през март 2014
година, пак два месеца
преди изборите, и това не
създаде хаос... Щели да се
изпокарат патриотите кого
да сложат; старата ЦИК
била удобна на ГЕРБ;
имали страх от президен-
та, който трябва да издаде

укази за членовете на
новата ЦИК и т. н.... Ниво-
то на българския полити-
чески процес е паднало
толкова ниско, че такива
дребни политически смет-
ки се вадят като аргумен-
ти, за да не се спазва
законът! Това просто е
недопустимо!

И ГЕРБ не съзнават
пред каква бездна се
изправят с упорството си!
Защото стават пример за
погазване на правилата. А
демокрацията е преди
всичко спазване на прави-
лата.

Не се прочистиха и
"мъртвите души" от
избирателните списъци,
не се създаде регистър
на избирателите.

Защо? Тук поне отгово-
рът е прост, но имиджово
пак не е в полза на ГЕРБ.

Днешните управляващи
действат по същия начин,
както правеха предшестве-
ниците им, ползвайки
"мъртвите души" за мани-
пулиране на резултатите
от вота. И понеже 30
години нищо не се проме-
ня, хората разбират, че са
лъгани и в изборния ден
недоволните духват за
гъби. А партиите се чудят
защо пада избирателната
активност. Заради лъжата!
Заради измамата! Заради
отношението към избира-
теля като средство за

себеуреждане.
Общественото разоча-

рование и недоволство е
толкова голямо, че гневът
все накъде ще избие.
Незнайно кога и по какъв
повод. Държавата е затъ-
нала в тресавище от
проблеми. Скандалите се
застъпват, налага се
усещането, че властта е
неспособна да реагира
адекватно. И готви избор-
ни фалшификации...

Пипането на Избирател-
ния кодекс в навечери-
ето на избори винаги
е нож с две остриета.

Обикновено бумерангът
се връща към онези, които
са променили правилата
по своята кройка. БСП го
изпита с мажоритарния
вот, наложен от Първанов
през 2009 година. На
"Позитано" 20 си скубеха
косите, когато видяха, че
не успяха да вкарат нито
един мажоритарен депутат.

Днес ГЕРБ се държат
като късния Костов -
чувството за самозабравя-
не, за самодостатъчност ги
заслепява.

Защо?
От страх, че губят и

искат всички способи да
се задържат, или заради
измамното усещане, че са
вечни и всичко им е
позволено?

И в двата случая това
се наказва. Така поне
пише в историята.

Ако има кой да чете. И
да си взима поука.

------
П.П. Ден по-късно

Цветан Цветанов отговори
на въпроса ми "Защо?".

Призна, че той се е
съгласил от името на ГЕРБ
с предложението на ДПС
да отпаднат преференции-
те в името на запазване
на стабилността на управ-
лението.

"Имахме много тежък
ден. Говорих с колегите - и
им казах - избираме дали
да има предсрочни избори
и политически хаос, или
постигаме политически
консенсус, за да продължи
работата на Народното
събрание и разбира се,
стабилността, която трябва
да гарантираме с успехи-
те, които има правителст-
вото. Държавата е над
всичко", обясни Цветанов.
"В живота е така. Понякога
трябва да направиш
крачка назад, за да напра-
виш после две напред",
философски обобщи  той
драматизма на ситуацията.

 От което може да се
направи изводът - ГЕРБ
вече не могат да управля-
ват без ДПС. България е
била пред правителствена
и парламентарна криза,
която е била спасена от
ДПС.

Въпросът е защо това
бе скрито от обществото?

Валерия ВЕЛЕВА
От "Епицентър"

Колаж ЗЕМЯ
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Социалистическата
партия във Франция
рухна и отиде в история-
та, защото очевидно не
изразяваше адекватно
проблемите и интересите
на все по-недоволните от
неолибералната глобали-
зация французи. Същото
стана и с някога мощни-
те леви партии в Италия
и ред други страни. На
много места те бяха
заменени с десни попу-
листи, а левите бяха
маргинализирани и
"изтикани" от публичното
пространство. Но тези,
които очакваха лява
политика, не я получиха.
И излязоха на площади-
те! Френските "жълти
жилетки" вече два месе-
ца бунтуват Франция и
света. Създават вълна
последователи навсякъде
край себе си.

Обгазяват ги, стрелят
ги, преследват ги,
осакатяват ги…
но те продължават
борбата.

Правото на народа да
използва сила срещу
властта, когато тя потъпк-
ва с насилие неговите
собствени права, е
обосновано дори от
Джон Лок - бащата на
либерализма (класичес-
кия). Лок е далеч от
революционните идеи, но
признава и ревностно
защитава правото на
народа със сила да се
опълчи срещу узурпира-
лите властта. Днес обаче
нито системните леви
(либералите) четат Лок,
нито "антисистемните"
(социалистите) четат
Маркс. Четат ги "низини-
те" - докато върховете се
кланят на Златния телец.
Радикалната десница се
опитва да "обязди" недо-
волството. Но ефектът е:
"Стачка сега!". "Само
масова, независима
мобилизация… насочена
срещу целия политически
истаблишмънт и капита-
листическата система,
може да осигури основ-
ните нужди на работещи-

"Ñèñòåìàòà"
è áåç òîâà ñå
ñðóòâà. Äà
é ïîìîãíåì
ñåãà!
Äîêàòî
âñå îùå
íè èìà

Â Åâðîïà ëÿâîòî èç÷åçíà îò ïàðòèèòå,
íî ñå ïîÿâè ïî ïëîùàäèòå

`

те хора!"  Те осъзнават,
че "основната функция на
синдикатите е да държат
работниците, изолирани
и демобилизирани", че
"профсъюзите обслужват
елитите…".

Кризата е необратима.
Върховете вече не
могат да управляват
както преди, а низини-
те не искат да
бъдат управлявани
както досега.

"Елитите са в паника,
макар и да се опитват да
не го показват." Уплашени
са от разпространението
на подобни движения и
нямат какво да предло-
жат, освен задълбочаване
на мизерията и паупери-
зацията. Органично
враждебни са към всяка
идея за преразпределе-
ние, както вътре, така и
между европейските
нации. Дори и да искат
да пристъпят към такова,
нямат възможност да го
направят в дадената
неолиберална рамка. По-
скоро ще "запалят Рим",

за да задържат заграбе-
ното. Движението на
"жълтите жилетки" беше
(и остава) изключително
враждебно към всякакви
форми на представителст-
во. Организира се хори-
зонтално, избягва "лиде-
ри", "говорители", предп-
риема стъпки за "нацио-
нална координация",
създава "Асамблеята на
събранията"…. Призовава
за оставката на Макрон,
за обща стачка и за
създаването на "стачни
комисии на гражданите"
на работните места….;
"Нека се организираме
демократично, автономно
и независимо! Нека се
обединим, за да транс-
формираме обществото!"
"Да живее силата на
хората, за хората и от
хората!"

Те нямат оръжия,
но имат колективен
интелект!

- натрупан политически,
културен, интелектуален
капитал, общо познание
и съзнание. И докато
това явление се  развива
особено бързо сред

популярните класове във
Франция, колективна
глупост парализира
елитите. Последните
разчитат на изкуствения
интелект, за да влеят
още малко кръв във
вените на агонизираща
капсистема. Но и да
успеят, това ще е послед-
ната им победа! Човечес-
твото е глобална структу-
ра, в която развитието
се обуславя от колектив-
ното социално взаимо-
действие; от споделяне
на знания, интелект и
култура, организиращи и
променящи качествено
човешкото съществуване,
съзнание и еволюция. В
преломните моменти
историята ускорява своя
ход, събитията следват
едно след друго, субек-
тивните фактори се
преплитат с обективните
линии на промяна и
историческите законо-
мерности си пробиват
път през случайностите.
В условията на преход от
една система към друга
обективният фактор
превръща "политическите
играчи" от кукловоди в

марионетки. Процесът е
необратим; пирамидата
се срутва и паниката е
огромна. Затова се граби
като за последно, особе-
но в дълбоките  перифе-
рии като България, къде-
то "на килограм" се
приемат закони, гаранти-
ращи (буквално) изтреб-
ването ни като народ!
Но "осъзнаването" е

факт и у нас, и много
леви интелектуалци предп-
риеха преки контакти с
хората по места, за да
"спрат прехода към дъно-
то". Отделно се формира
движение на българските
"жълти жилетки", в чийто
Манифест много точно е
отбелязано: "Трудно е, да!
Но само по трудния път
се стига до свободата.
Лесният ще ви заведе до
следващото робство, още
по-тежко от сегашното.
Вземете нещата в свои
ръце! Нека заедно проме-
ним системата!" Както
вече споменах, "система-
та" и без това се срутва.
Да й помогнем сега!
Докато все още ни има.

Д-р Вихра ПАВЛОВА
От "Клуб 24 май"



18-24 февруари
Òåëåâèçèîííî
ïðèëîæåíèå

Американска схема
петък, 20,00 ч.

Лавина
събота, 20,00 ч.

Шампионска лига
сряда, 21.00 ч.

bTV Action ÁÑÒÊÈÍÎ ÍÎÂÀ

Íåïðîñòèìî
bTV Cinema,

íåäåëÿ, 21,00 ÷.



ЗЕМЯ 18 - 24 ФЕВРУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 18 февруари

не
18.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
18.20 Още от деня коментар-

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

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Албигойци и

катари - българската
следа в европейската
история

22.00 Денят на бащата 6-се-
риен тв филм /Бълга-
рия, 2019г./, 1 епизод,
режисьор Павел Весна-
ков, в ролите: Захари
Бахаров, Весела Баби-
нова, Александър Сано,
Глория Петкова, Патрик
Шон Хесън и др.

23.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 тв филм /

18 епизод/(16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Фалшификаторът игра-

лен филм/п/ (14)
03.50 Джинс Родът на Борис

Станимиров/п/
04.20 Викингите 4 тв филм /

18 епизод/п/ (16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Прия-

телството е магия" -
анимация, сериал, с.2
еп.21

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.31

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.48

16.00 Премиера : "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.32

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера :  "Опасни

улици" - сериал, с.12,
еп.73

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.14

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.34

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости" - сериал, с.11,
еп.19

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.25, 26

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

03.50 "Cool…T" /п./ - лайфс-
тайл предаване

04.50 "Опасни улици" - сери-
ал, с.12, еп.49

bTV Action

06.00 "Легендата за Кора" -
анимация, с.2 еп.17-20

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
еп.10

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, еп. 22

10.00 "Супергърл" /п./ - се-
риал, еп.6

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.3,
еп.8

12.00 "Извън играта" - сери-
ал, с.7, еп.7

13.00 "Херкулес и амазонки-
те" - фентъзи, екшън,
приключенски (тв

ÁÑÒÂ

05.30 Общество и култура с
водещ Иван Гранитски
(п)

06.30 Лява политика с водещ
Александър Симов (п)

07.30 ‘’България се събужда’’ с
водещ Стоил Рошкев

10.30 Новини
10.50 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 23 епизод (п)
11.40 Документален филм
12.30 Новини
13.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 24 епизод
16.30 Игрален филм
18.10 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Брус Уилис
18.30 Новини - централна

емисия
19.00 ‘’Червен картон’’ - спор-

тно предаване с Кирил
Веселински

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 Любимите български
филми: ‘’Преброяване
на дивите зайци’’/1973
година/

21.40 Музика
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.30 Новини - късна емисия

(п)
00.50 Актуално от деня с Но-

ра Стоичкова (п)
01.20 ‘’България се събужда’’ с

водещ Стоил Рошкев
(п)

04.20 ‘’Следобед с БСТВ’’ с
Елена Пенчукова (п)

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Боряна Камено-
ва, Елисавета Гигова,
Даниел Михайлов и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационно предава-
не с водещи Анна анге-
лова, Александра Гюзе-
лева, Димитър Стояно-
вич и Матрин Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Беър Грилс - екстрем-
но оцеляване, заснето
на живо документален
филм /7 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

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

п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Стройковци анимацио-

нен филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Сафарито на Скаут тв

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

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Беър Грилс - екстрем-

но оцеляване, заснето
на живо документален
филм /8, последен
епизод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-

филм, САЩ, Нова Зе-
ландия, 1994), режисьор
Бил Нортън, в ролите:
Кевин Сорбо, Антъни Ку-
ин, Рома Дауни, Майкъл
Хърст и др.

15.00 "Монк" - сериал, еп.11
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, еп.23
17.00 "Извън играта" - сери-

ал, с.7, еп.8
18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-

лер" - сериал, с.3, еп.9
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
еп.7

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Неизвестният" - сери-
ал, еп.29

21.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

22.00 "Шут в г*за 2" - коме-
дия, екшън (САЩ, Вели-
кобритания, 2014), ре-
жисьор Джеф Уодлоу, в
ролите: Ерън Тейлър-
Джонсън, Джим Кери,
Кристофър Минц-Плас,
Никълъс Кейдж, Клоуи
Грейс Морец, Джон Ле-
гуизамо и др. /16/

00.00 "Неизвестният" /п./ -
сериал, еп.29

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, еп.7

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
еп.11

03.00 "Извън играта" /п./ -
сериал, с.7, еп.8

04.00 "Хуберт и Щалер" - се-
риал, с.3, еп.9

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.11, 12

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

08.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.8 еп.8, 9

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу (2018)

10.00 "Мисия Лондон" - коме-
дия (България, Великоб-
ритания, Унгария, Маке-
дония, Швеция, 2010),
режисьор Димитър Ми-
товски, в ролите: Юли-
ан Вергов, Ернестина
Шинова, Любомир Ней-
ков, Алън Форд, Томас
Арана, Ана Пападопулу,
Орлин Горано и др.

12.00 "На по-добро място" /
п./ - сериал

13.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

14.00 "Ало, ало" /п./ - сери-
ал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.13, 14

18.00 "На по-добро място" -
сериал, с.2 еп.8, 9

19.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6 еп.2, 3

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал

22.00 "Ало, ало" - сериал, с.8
еп.6, 7

23.00 "Приятели" - сериал, с.
9, еп.24 и с.10, еп.1

00.00 "Мисия Лондон" /п./
02.00 "Теория за големия

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

п./ - сериал
04.00 "Приятели" /п./ - сери-

ал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, с.2, еп.21, 22

08.00 "Лъжовна съпруга" /п./
- комедия, романтичен
(САЩ, 1992), режисьор
Франк Оз, в ролите:
Стив Мартин, Голди Хо-
ун ,  Дейна Дилейни ,
Джули Харис , Питър
Макникъл и др.

10.15 "Отново и отново" - се-
риал, еп.1, 2

12.30 "Хавана" - военен, дра-
ма, романтичен (САЩ,
1990), режисьор Сидни
Полак, в ролите: Робърт
Редфорд, Лена Олин,
Алън Аркин и др.

15.30 "Извън Африка" /п./ -
биографичен, драма,

романтичен (САЩ, Вели-
кобритания, 1985), ре-
жисьор Сидни Полак, в
ролите: Робърт Ред-
форд, Мерил Стрийп,
Клаус Мария Брандауер,
Майкъл Кичън и др.

19.00 "Гранд Хотел Будапеща"
- комедия, драма (САЩ,
Германия, 2014), режи-
сьор Уес Андерсън, в
ролите: Сърша Ронан,
Матю Амалрик, Тони Ре-
волори, Рейф Файнс,
Джеф Голдблъм, Ейдри-
ън Броуди, Бил Мъри,
Леа Сейду, Оуен Уилсън,
Джуд Лоу, Едуард Нор-
тън, Харви Кайтел, Том
Уилкинсън и др.

21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: "Несломен" -
воененв, драма, биогра-
фичен, спортен (САЩ,
2014), режисьор Андже-
лина Джоли, в ролите:
Джак О'Конъл, Донъл
Глийсън, Фин Уитрок,
Гарет Хедлунд, Такамаса
Ишихара, Кен Уатанабе
и др.

23.45 "Клетниците" - драма,
музикален, романтичен
(САЩ, Великобритания,
2012), режисьор Том Ху-
пър, в ролите: Хю Джак-
ман, Ръсел Кроу, Ан Ха-
тауей, Аманда Сайфред,
Еди Редмейн ,  Колм
Уилкинсън, Даниел Хъ-
тълстоун, Хелена Бонъм
Картър, Саша Барън Ко-
ен и др.

03.00 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп. 1

04.00 "Източни обещания" /
п./ - трилър, кримина-
лен, драма (Великобри-
тания, Канада, САЩ,
2007), режисьор Дей-
вид Кроненбърг, в ро-
лите: Наоми Уотс, Виго
Мортенсен, Армин Мю-
лер-Штал, Венсан Касел
и др. /16/

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 4 сезон /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

21.00 "Шеф под прикритие" -
риалити, нов сезон

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

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

сериен филм, 17 се-
зон

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

01.30 "Докоснати от слънце-
то" - сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 1

10.00 "Полицаите от Чикаго" -

сериал, сезон 3 /п/
11.00 "Викингите" - сериал,

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

сезон 1 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 5

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2

15.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 3

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
1, 2 епизода

17.00 "Кунгфу тупалки" - ек-
шън-комедия с уч. на
Стивън Чоу, Юен Ва,
Юен Ки, Жи Хуа Донг,
Квок-Куен Чан и др. /
п/

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 2

20.00 "Екип "Среднощен ез-
дач" - сериал

21.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

22.00 "Терминатор: Бунтът на
машините" - екшън-
фантастика с уч. на Ар-
нолд Шварценегер, Ник
Стал , Клеър Дейнс ,
Дейвид Андрюс, Каро-
лин Хенеси и др.

00.10 "Екип "Среднощен ез-
дач" - сериал /п/

01.10 Еротичен телепазар
03.15 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

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

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

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

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло "  - сериен
филм, сезон 5

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

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

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Костюмари" - сериал,
сезон 6

06.50 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
15

08.50 "Синът на Голямата
стъпка" - анимационен
филм /п/

11.00 "Ако остана" - драма с
уч. на Клои Грейс Мо-
риц, Джейми Блекли,
Лорън Лий Смит, Ми-
рей Инос, Стейси Кийч,
Джошуа Леонард, Аиша
Хайндс, Лиана Либера-
то, Джейкъб Дейвис,
Алиа О'Брайън и др.

13.20 "Добрият пастир" - три-
лър с уч. на Мат Дей-
мън, Анджелина Джоли,
Робърт Де Ниро, Алек
Болдуин, Тами Бланчард,
Били Крудъп, Майкъл
Гамбън, Уилям Хърт, Ти-
мъти Хътън и др. /п/

16.50 "Омагьосана" - комедия

с уч. на Ейми Адамс,
Патрик Демпси ,
Джеймс Марсдън, Тимъ-
ти Спол, Сюзън Саран-
дън, Рейчъл Кови, Ай-
дина Менцел и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "Лъв: Стъпки към дома"
(премиера) - драма с уч.
на Дев Пател, Руни Ма-
ра ,  Никол Кидман ,
Дейвид Уенъм, Палави
Шарда, Бенджамин Риг-
би, Емон Фарен и др.

22.30 "Артистът" (премиера) -
комедия с уч. Жан Дю-
жарден, Беренис Бежо,
Джеймс Кромуел, Джон
Гудман, Пенелъпи Ан-
Милър ,  Миси Пайл ,
Малкълм Макдауъл и др.

00.30 "Дух в броня" - екшън-
фантастика с уч. на
Скарлет Йохансон, Пи-
лоу Асбек, Майкъл Пит,
Такеши Китано, Жулиет
Бинош, Чин Хан, Ютака
Изумихара, Ласарус Ра-
туере, Дануся Самал и
др. /п/

02.45 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
15 /п/

RTR

06.30 Концерт
08.00 Игрален филм
11.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
12.05 Игрален филм
20.15 "Безсмертнова"
21.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
22.50 Концерт
01.00 Вести
01.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световно първен-
ство в Оре, слалом, мъ-
же

06.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

08.00 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген

09.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световно първен-
ство в Оре, слалом, мъ-
же

10.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

12.00 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, еди-
нична смесена щафета

12.30 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, сме-
сена щафета

13.30 Колоездене: Класика на
Алмерия

14.30 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, еди-
нична смесена щафета

15.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

17.00 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген

18.30 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, еди-
нична смесена щафета

19.00 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, сме-
сена щафета

20.00 Джудо: Голям шлем в
Париж, обзор

20.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световно първен-
ство в Оре, слалом, мъ-
же

21.00 Новини
21.05 Снукър: Открито пър-

венство на Уелс, фи-
нал

23.00 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген

00.15 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, еди-
нична смесена щафета

00.55 Новини
01.00 Биатлон: Световна купа

в Солджър Холоу, сме-
сена щафета

02.00 Джудо: Голям шлем в
Париж, обзор

02.30 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген

04.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал



ЗЕМЯ 18 - 24 ФЕВРУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

мония по повод 146
години от гибелта на
Васил Левски пряко
предаване от паметни-
ка на Васил Левски в
София

18.40 Още от деня коментар-
но предаване

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

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусион-

но предаване с водеща
Добрина Чешмеджиева

22.00 Денят на бащата тв
филм /2 епизод/

23.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 тв филм /

19 епизод/(16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Паметникът на Майкъл

Джексън игрален
филм/п/

03.50 Джинс Родът на Тома
Спространов/п/

04.20 Викингите 4 тв филм /
19 епизод/п/(16)

bTV

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

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация, сериал, с.2
еп.22

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.32

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал , с .4,
еп.49

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.33

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера :  "Опасни
улици" - сериал, с.12,
еп.74

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.15

21.30 Премиера : "Горчива
любов" - сериал, еп.35

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости" - сериал, с.11,
еп.20

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.27, 28

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

03.50 "Търси се" /п./ - ток-
шоу

04.50 "Опасни улици" - се-
риал, с.12, еп.50

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, еп. 23

06.00 "Легендата за Кора" -
анимация, с.2 еп.19-22

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
еп.11

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, еп.23

10.00 "Супергърл" /п./ - се-
риал, еп.7

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.3,
еп.9

12.00 "Извън играта" - сери-
ал, с.7, еп.8

13.00 "Херкулес и изгубено-
то царство" - фентъ-
зи, екшън, приклю-

ÁÑÒÂ

06.50 Музика
07.30 ‘’България се събужда’’

с водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 24 епизод (п)
11.40 Документален филм
12.10 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Брус Уилис (п)
12.30 Новини
13.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 25 епизод
16.30 Любимите български

филми: ‘’Преброяване
на дивите зайци’’ (п) /
1973 година/

17.50 Документален филм
18.10 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Джулия Ро-
бъртс

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 ‘’Лява политика’’ с Алек-
сандър Симов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 Любимите български
филми: ‘’Цар и гене-
рал’’/1966 година/

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 Новини - късна емисия

(п)
00.40 Актуално от деня с Но-

ра Стоичкова (п)
01.00 България се събужда с

водещ Стоил Рошкев
(п)

04.00 ‘’Лява политика’’ с Алек-
сандър Симов (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Боряна Каме-
нова, Елисавета Гиго-
ва, Даниел Михайлов и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационно предава-
не с водещи Анна ан-
гелова, Александра Гю-
зелева, Димитър Стоя-
нович и Матрин Заи-
мов

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

10.45 Песните на Левски му-
зикален филм /Бълга-
рия, 2017г./

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
12.30 Денят на бащата тв

филм /1 епизод/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Стройковци анимацио-

нен филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Сафарито на Скаут тв

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

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Апостолът и неговият

паметник документален
филм /България ,
2018г./, режисьор Ни-
кола Бошнаков

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 Възпоменателна цере-

ченски (тв филм, САЩ,
Нова Зеландия, 2014),
режисьор Харли Коук-
лис, в ролите: Кевин
Сорбо, Антъни Куин, Ре-
не О`Конър, Робърт Тре-
бър, Елизабет Хоторн и
др.

15.00 "Монк" - сериал, еп.12
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.1
17.00 "Извън играта" - сери-

ал, с.7, еп.9
18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-

лер" - сериал, с.3, еп.10
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
еп.8

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Неизвестният" - сери-
ал, еп.30

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

22.00 "Пехотинецът 3" - екшън,
трилър (САЩ, 2013), ре-
жисьор Скот Уайпър, в
ролите: Майк Мизанин,
Нийл Макдона, Ашли
Бел, Камил Съливан,
Майкъл Еклънд и др.

23.45 "Неизвестният" /п./ -
сериал, еп.30

00.45 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, еп.8

01.45 "Монк" /п./ - сериал,
еп.12

02.45 "Извън играта" /п./ - се-
риал, с.7, еп.9

03.45 "Хуберт и Щалер" /п./ -
сериал, с.3, еп.10

04.45 "4х4" - автомобилно
предаване, с.3 еп.23

bTV COMEDY

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

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.13, 14

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

08.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.8 еп.10, 11

09.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.13, 14

10.00 "Американско момиче:
Лия се притича на по-
мощ" - семеен (САЩ,
2016), режисьор Надя
Тас, в ролите: Маги Ели-
забет Джоунс, Холи Тод,
Сторм Рийд и др.

12.00 "На по-добро място" /
п./ - сериал

13.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

14.00 "Ало, ало" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2018)
18.00 "На по-добро място" -

сериал, с.2 еп.10, 11
19.00 "Кое е това момиче" -

сериал, с.6 еп.4, 5
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.9

еп.1, 2
23.00 "Приятели" - сериал, с.

10, еп.2, 3
00.00 "Американско момиче:

Лия се притича на по-
мощ" /п./

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

03.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

04.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.1, 2

10.15 "Отново и отново" - се-
риал, еп. 3, 4

12.30 "Несломен" /п./ - вое-
ненв, драма, биографи-
чен , спортен (САЩ ,
2014), режисьор Андже-
лина Джоли, в ролите:
Джак О 'Конъл, Донъл
Глийсън, Фин Уитрок,
Гарет Хедлунд, Такамаса
Ишихара, Кен Уатанабе
и др.

15.15 "Ужилването" - комедия,
криминален (САЩ, 1973),
режисьор Джордж Рой
Хил, в ролите: Пол Ню-
ман, Робърт Редфорд,
Робърт Шоу, Чарлз Дър-

нинг, Рей Уолстън и др.
18.00 "Хавана" /п./ - военен,

драма , романтичен
(САЩ, 1990), режисьор
Сидни Полак, в роли-
те: Робърт Редфорд, Ле-
на Олин, Алън Аркин и
др.

21.00 Премиера в Месец на
Оскарите: "Юношество"
- биографичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Ричард Линклейтър, в
ролите: Итън Хоук, Елар
Колтрейн, Патриша Ар-
кет, Тамара Джолейн,
Ник Краузи, Лорелай
Линклейтър и др.

00.30 "Да напуснеш Лас Ве-
гас" - романтичен, дра-
ма (САЩ, 1995), режи-
сьор Майк Фигис, в ро-
лите: Никълъс Кейдж,
Елизабет Шу, Валерия
Голино, Зандър Бъркли,
Емили Проктър, Стивън
Уебър, Дани Хюстън и
др. /16/

02.45 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.3

03.45 "Психо" /п./ - трилър,
хорър (САЩ, 1960), ре-
жисьор Алфред Хичкок,
в ролите: Джон Гевин,
Вера Майлс, Джанет
Лий, Антъни Пъркинс,
Джон Макинтайър, Пат-
риша Хичкок, Алфред
Хичкок и др. /16/
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05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 4 сезон /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

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

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

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

сериен филм, 17 се-
зон

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

01.30 "Докоснати от слънце-
то" - сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

06.50 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 5 /п/

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 1

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

11.00 "Викингите" - сериал,
сезон 2 /п/

12.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 5

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2

15.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 3

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
1, 2 епизода

17.00 "Гузен негонен" - коме-
дия с уч. на Барбара
Стрейзънд, Сет Роугън,
Кати Наджими, Мириам
Маргулис и др. /п/

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 3

20.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

21.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

22.00 "Убийствена скорост" -
криминален екшън с уч.
на Андрю Кийгън, Бран-
дън Куин, Натали Чиг-
лиути, Ник Картър, Ре-
но Уилсън, Грег Грън-
бърг, Крисчън Монзон и
др.

00.30 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал /п/

01.30 Еротичен телепазар

Diema Family

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

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 5 /п/

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

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 5

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

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

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.30 "Костюмари" - сериал,
сезон 7

06.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
15

08.20 "Добрият динозавър" -
анимационен филм /п/

10.45 "Вълшебна Коледа" - ро-
мантичен филм с уч. на
Ники Уелън, Джош Ке-
ли , Никол Галисия ,
Майкъл Когната, Робърт
Пайн, Бет Бродерик,
Линдзи Хартли и др.

12.30 "Любов на леда" - ро-
мантичен филм с уч. на
Джули Берман, Андрю
Уолкър, Гейл О’Грейди,
Ана Голия, Линда Кеш,
Кейт Друмонд, Лора
Миата, Джим Уотсън и
др.

14.30 "Лъв: Стъпки към дома"
- драма с уч. на Дев
Пател, Руни Мара , Ни-
кол Кидман, Дейвид Уе-
нъм, Палави Шарда, Бен-
джамин Ригби, Емон
Фарен и др. /п/

17.00 "Мръсна игра" - крими-
нален трилър с уч. на
Никълъс Кейдж, Никол
Кидман, Кам Жиганде,
Бел Менделсон, Даш
Михок, Лиана Либера-
то, Джордана Спиро и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "Джанго без окови" -
уестърн с уч. на Джей-
ми Фокс, Леонардо Ди
Каприо , Кристоф
Уолтц, Самюъл Л. Джак-

сън, Кери Уошингтън,
Уолтън Гогинс и др.

23.30 "Ах, този джаз" - музи-
кален с уч. на Рой Шай-
дър, Джесика Ланг, Ли-
ланд Палмър, Ан Райн-
кинг, Клиф Горман, Бен
Верин, Майкъл Толан,
Макс Райт и др.

02.10 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
15 /п/

RTR

05.00 "Бялото студио"
05.40 "Романтиката на ро-

манса"
06.35 Игрален филм
08.05 Игрален филм
09.35 Таврида
11.10 Игрален филм
14.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
14.55 "Смехопанорама"
15.20 Вести-Москва
16.00 Вести
16.15 "Русия, моя любов"
16.45 "Смехът е разрешен"
19.00 Вести
19.15 "Верни на клетвата"
20.00 "Пешком..."
20.30 "Повече от любов"
21.15 "Абсолютният слух"
21.55 Игрален филм
01.00 Вести
02.00 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Биатлон: Световна ку-
па в Солджър Холоу,
единична смесена ща-
фета

06.30 Биатлон: Световна ку-
па в Солджър Холоу,
смесена щафета

07.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световно пър-
венство в Оре, сла-
лом, мъже

08.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

09.30 Биатлон: Световна ку-
па в Солджър Холоу,
единична смесена ща-
фета

10.00 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген

11.30 "Преследвайки истори-
ята"

12.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

14.00 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген

15.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световно пър-
венство в Оре, сла-
лом, мъже

16.30 "Преследвайки истори-
ята"

17.00 Биатлон: Световна ку-
па в Солджър Холоу,
смесена щафета

18.15 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание, директно

20.00 "Преследвайки истори-
ята"

20.30 Конен спорт: Horse
Excellence

20.55 Новини
21.00 Ски алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

22.00 Формула Е: Състезание
в Мексико Сити, обзор

23.00 Мотоциклетизъм: Су-
пербайк, преди сезона

23.55 Новини
00.00 Спортни награди "Лау-

реус"
00.55 Новини
01.00 Ски алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

01.45 Биатлон: Световна ку-
па в Солджър Холоу,
смесена щафета

02.30 Биатлон: Световна ку-
па в Солджър Холоу,
единична смесена ща-
фета

03.00 Формула Е: Състезание
в Мексико Сити, обзор

04.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

Â
ВТОРНИК 19 февруари



ЗЕМЯ 18 - 24 ФЕВРУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ñ
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нов
17.00 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водеща Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

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

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Комисар Монталбано:

Пирамида от кал игра-
лен филм /Италия ,
2017г./, режисьор Ал-
берто Сирони, в роли-
те: Лука Дзингарети,
Чезаре Бочи, Пепино
Мадзота, Мириам Дал-
мацио и др. (12)

23.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 тв филм /

20, последен епизод/
(16)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Пътуването игрален

филм/п/
03.55 Туристически маршрути
04.20 Викингите 4 тв филм /

20, последен епизод/п/
(16)

bTV

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

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация, сериал, с.2
еп.23

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.33

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал , с . 4,
еп.50

16.00 Премиера : "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с. 3, еп.34

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера :  "Опасни
улици" - сериал, с.12,
еп.75

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.16

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.36

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости" - сериал, с.11,
еп.21

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.29, 30

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

03.50 "Карбовски .  Втори
план" /п./ - докумен-
тална поредица

04.50 "Опасни улици" - сери-
ал, с.12, еп.51

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.2 еп.1

06.00 "Легендата за Кора" -
анимация, с.2 еп.21-24

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
еп.12

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.2 еп.1

ÁÑÒÂ

05.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с
Елена Пенчукова (п)

07.30 ‘’България се събужда’’ с
водещ Стоил Рошкев

10.30 Новини
10.50 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 25 епизод (п)
11.40 Документален филм
12.10 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Джулия Робъртс
(п)

12.30 Новини
13.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 26 епизод
16.30 Любими български

филми: ‘’Цар и генерал’’
(п) /1966 година/

18.10 ‘’Холивудски знамени-
тости’’: Майкъл Дъглас

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 ‘’За историята - свобод-
но’’ с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов

20.30 Любимите български
филми: ‘’Специалист по
всичко’’ /1962 година/

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ:
00.20 Новини - късна емисия

(п)
00.30 Актуално от деня с во-

дещ Александър Симов
(п)

01.00 ‘’България се събужда’’ с
водещ Стоил Рошкев
(п)

04.00 ‘’За историята - свобод-
но’’ с Александър Сиви-
лов (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Боряна Камено-
ва, Елисавета Гигова,
Даниел Михайлов и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационно предава-
не с водещи Анна анге-
лова, Александра Гюзе-
лева, Димитър Стояно-
вич и Матрин Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Беър Грилс - екстрем-
но оцеляване, заснето
на живо документален
филм /8, последен
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
12.30 Денят на бащата тв

филм /2 епизод/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Стройковци анимацио-

нен филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Сафарито на Скаут тв

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

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Открий България - Со-

фия 6-сериен докумен-
тален филм /САЩ ,
2017г./, 1 епизод, ре-
жисьори: Борис Ми-
сирков и Георги Богда-

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

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.3,
еп.10

12.00 "Извън играта" - сери-
ал, с.7, еп.9

13.00 "Херкулес и огненият
кръг" - фентъзи, екшън,
приключенски (тв филм,
САЩ, Нова Зеландия,
1994), режисьор Дъг
Лефлър, в ролите: Ке-
вин Сорбо, Антъни Ку-
ин, Тони Китейн, Кевин
Аткинсън, Стефани Ба-
рет и др.

15.00 "Монк" - сериал, еп.13
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.2
17.00 "Извън играта" - сери-

ал, с.7, еп.10
18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-

лер" - сериал, с.3, еп.11
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
еп.9

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Неизвестният" - сери-
ал, еп.31

21.00 Студио "Шампионска
лига"

22.00 Пряко, Шампионска ли-
га: Атлетико (Мадрид) -
Ювентус

00.00 Студио "Шампионска
лига"

00.30 Пряко, Шампионска лига:
Шалке - Манчестър Сити

02.15 "Монк" /п./ - сериал,
еп.13

03.15 "Извън играта" п./ - се-
риал, с.7, еп.10

04.15 "Хуберт и Щалер" /п./ -
сериал, с.3, еп.11

bTV COMEDY

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

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.15, 16

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

08.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.8 еп.12, 13

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2017)

10.00 "Супертатко" - комедия
(Бразилия, 2015), режи-
сьор Педро Аморим, в ро-
лите: Никол Балс, Рафи-
на Бастос, Лукас Бром-
бини, Дантон Мело и др.

12.00 "На по-добро място" /
п./ - сериал

13.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

14.00 "Ало, ало" /п./ - сери-
ал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

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

18.00 "На по-добро място" -
сериал, с.2 еп.12, 13

19.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6 еп.6, 7

20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.9

еп.3, 4
23.00 "Приятели" - сериал, с.

10, еп.4, 5
00.00 "Супертатко" /п./
02.00 "Теория за големия

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

п./ - сериал
04.00 "Приятели" /п./ - сери-

ал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.3, 4

08.00 "Ужилването" /п./ - ко-
медия ,  криминален
(САЩ, 1973), режисьор
Джордж Рой Хил, в ро-
лите: Пол Нюман, Ро-
бърт Редфорд, Робърт
Шоу, Чарлз Дърнинг, Рей
Уолстън и др.

10.45 "Отново и отново" - се-
риал, еп.5, 6

13.00 "На всяка цена" - ек-
шън, криминален, дра-
ма (САЩ, 2016), режи-
сьор Дейвид Маккензи,
в ролите: Крис Пайн,
Бен Фостър ,  Уилям
Стърчи ,  Дейл Дики ,
Джеф Бриджис и др.

15.00 "Войната на Чарли Уил-

сън" /п./ - биографи-
чен, драма, комедия
(САЩ, Германия, 2007),
режисьор Майк Никълс,
в ролите: Том Ханкс,
Емили Блънт, Филип
Сиймор Хофман, Ейми
Адамс, Джулия Робъртс,
Рейчъл Никълс и др.

17.30 "Титаник" - романтичен,
драма (САЩ, 1997), ре-
жисьор Джемс Камерън,
в ролите: Леонардо Ди-
Каприо, Кейт Уинслет,
Били Зейн, Кати Бейтс,
Франсис Фишър, Гло-
рия Стюарт, Бил Пакс-
тън, Бърнард Хил и др.

21.00 Месец на Оскарите: "Па-
раНорман" - анимация,
комедия, приключенски
(САЩ, 2012), режисьо-
ри Сам Фел и Крис Бът-
лър

23.00 "Добри момчета" - кри-
минален, драма (САЩ,
1990), режисьор Мар-
тин Скорсезе, в роли-
те: Рей Лиота, Лорейн
Брако, Робърт Де Ниро,
Джо Пеши, Пол Сорви-
но, Катрин Скорсезе,
Чарлз Скорсезе, Деби
Мазар, Самюъл Джаксън
и др.

02.00 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.5, 6

04.00 "Виновна" - трилър ,
драма (тв филм, Кана-
да, 2014), режисьор Ан-
тъни Лефресне, в ро-
лите: Ерин Сандърс,
Алекс Пакстън Бийзли,
Катрин Дент, Майкъл
Уудс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 4 сезон /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

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

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

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

сериен филм, 17 се-
зон

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

01.30 "Докоснати от слънце-
то" - сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 1

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

11.00 "Викингите" - сериал,
сезон 3 /п/

12.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 5

14.00 "В.И.П." - сериал, се-

зон 2
15.00 "Полицаите от Чикаго"

- сериал, сезон 3
16.00 "Всички обичат Рей-

мънд" - сериал, сезон
1, 2 епизода

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

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 3

20.00 "Екип "Среднощен ез-
дач" - сериал

21.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

22.00 "Срещу мрака" - екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Джена Харисън, Таной
Рийд, Дани Мидуинтър
и др.

00.00 "Екип "Среднощен ез-
дач" - сериал /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 1, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло "  - сериен
филм, сезон 5 /п/

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

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло "  - сериен
филм, сезон 5

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

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

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Магда" - сериен филм,
сезон 1, 2 епизода /
п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Костюмари" - сериал,
сезон 7

07.00 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
15

09.00 "Чудеса по Коледа" - се-
меен филм с уч. на
Бриджет Ригън, Виктор
Уебстър, Айрис Куин и
др. /п/

11.00 "Артистът" - комедия с
уч. Жан Дюжарден, Бе-
ренис Бежо, Джеймс
Кромуел, Джон Гудман,
Пенелъпи Ан-Милър,
Миси Пайл, Малкълм
Макдауъл и др. /п/

13.15 "Ако остана" - драма с
уч. на Клои Грейс Мо-
риц, Джейми Блекли,
Лорън Лий Смит, Ми-
рей Инос ,  Стейси
Кийч, Джошуа Лео-
нард, Аиша Хайндс, Ли-
ана Либерато, Джейкъб
Дейвис, Алиа О'Брайън
и др. /п/

15.30 "Джанго без окови" -
уестърн с уч. на Джей-
ми Фокс, Леонардо Ди
Каприо , Кристоф
Уолтц, Самюъл Л. Джак-
сън, Кери Уошингтън,
Уолтън Гогинс и др.

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "Жива стомана" - екшън
с уч. на Хю Джакман,
Дакота Гойо, Евандже-
лин Лили, Антъни Ма-
ки, Кевин Дюранд, Хо-
уп Дейвис , Джеймс
Ребхорн и др.

22.30 "Отблизо" - романтич-
на драма с уч. на Джу-
лия Робъртс, Джъд Лоу,
Клив Оуен, Натали Пор-
тман, Ник Хобс и др.

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

RTR

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

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

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

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

вот"

Åâðîñïîðò

05.00 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, сме-
сена щафета

06.00 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген

07.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

08.30 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, сме-
сена щафета

09.30 Формула Е: Състезание
в Мексико Сити, обзор

10.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

11.00 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, еди-
нична смесена щафета

11.30 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, сме-
сена щафета

12.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

13.15 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
квалификации, директ-
но

16.00 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, първи
етап, директно

17.45 Колоездене: Обиколка
на Алгарве, първи етап,
директно

19.15 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
квалификации

20.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм ,  градско
състезание

20.55 Новини
21.00 Формула Е: Състезание

в Мексико Сити, обзор
22.00 Колоездене: Обиколка

на Андалусия, първи
етап

23.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
квалификации

00.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

00.55 Новини
01.00 Колоездене: Обиколка

на Андалусия, първи
етап

01.45 Колоездене: Обиколка
на Алгарве, първи етап

02.30 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

04.00 Ски скокове: Световна
купа във Вилинген



ЗЕМЯ 18 - 24 ФЕВРУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

18.00 По света и у нас Ин-
формационна емисия

18.15 Още от деня коментар-
но предаване

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

формационна емисия
20.45 Спортни новини
20.55 Слово за ползата от че-

тенето: Гост от морето
тв филм /България ,
2002г./, режисьори :
Пламен Масларов и
Мария Арангелова, в ро-
лите: Николай Урумов,
Жанет Йовчева, Чавдар
Живков, Ралица Ивано-
ва, Иван Неделчев и др.
(12)

21.30 Студио "Футбол" комен-
тарно предаване

22.00 Футбол: Среща-реванш
от турнира на Лига Ев-
ропа пряко предаване

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

00.40 Култура.БГ /п/
01.40 100% будни предаване

за здравословен лай-
фстайл/п/

02.40 Комисар Монталбано:
Пирамида от кал игра-
лен филм /п/ (12)

04.30 Отблизо с Мира /п/

bTV

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

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация, сериал, с.2
еп.24

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.34

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал , с . 4,
еп.51

16.00 Премиера : "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с. 3, еп.35

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера :  "Опасни
улици" - сериал, с.12,
еп.76

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.17

21.30 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.37

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости" - сериал, с.11,
еп.22

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.31, 32

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

03.50 "Бригада Нов дом" /п./
- социален проект

04.50 "Опасни улици" - сери-
ал, с.12, еп.52

bTV Action

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

06.00 "Легендата за Кора" -
анимация, с.2 еп.23-26

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
еп.13

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

10.00 "Супергърл"/п./ - сери-
ал, еп.9

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.3,

ÁÑÒÂ

05.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с
Елена Пенчукова (п)

07.30 ‘’България се събужда’’ с
водещ Стоил Рошкев

10.30 Новини
10.50 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 26 епизод (п)
11.40 Музика
12.10 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Майкъл Дъглас
(п)

12.30 Новини
13.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 27 епизод
16.30 Любимите български

филми: ‘’Специалист по
всичко’’ (п) /1962 го-
дина/

18.10 ‘’Холивудски знаменитос-
ти’’: Анжелина Джоли

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 ‘’Студио Икономика’’ с
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев

20.30 Любимите български
филми: ‘’Това се случи
на улицата’’ /1955 го-
дина/

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 Новини - късна емисия

(п)
00.30 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев (п)
01.00 ‘’България се събужда’’ с

водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 ‘’Студио Икономика’’ с

водещ Нора Стоичко-
ва(п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Боряна Камено-
ва, Елисавета Гигова,
Даниел Михайлов и
Илия Илиев

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационно предава-
не с водещи Анна анге-
лова, Александра Гюзе-
лева, Димитър Стояно-
вич и Матрин Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Открий България - Со-
фия тв филм /1 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Ин-

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

п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Стройковци анимацио-

нен филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка"

тв филм/Канада ,
2002г./

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Открий България - Со-

фия тв филм /2 епи-
зод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

еп.11
12.00 "Извън играта" - сери-

ал, с.7, еп.10
13.00 "Херкулес в подземния

свят" - фентъзи, екшън,
приключенски (тв филм,
САЩ, Нова Зеландия,
1994), режисьор Бил
Нортън, в ролите: Ке-
вин Сорбо, Антъни Ку-
ин, Тони Китейн, Марли
Шелтън, Клиф Къртис,
Майкъл Хърст и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.2
еп.1

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.3

17.00 "Извън играта" - сери-
ал, с.7, еп.11

18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-
лер" - сериал, с.3, еп.12

19.00 Часът на супергероите:
"Супергърл" - сериал,
еп.10

19.45 Студио "Лига Европа"
20.00 Пряко, Лига Европа
22.00 Пряко, Лига Европа
00.00 "Лига Европа" - най-ин-

тересното от срещите
през деня

00.30 "Неизвестният" /п./ -
сериал, еп.31

01.30 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, еп.10

02.30 "Монк" /п./ - сериал,
с.2 еп.1

03.30 "Извън играта" /п./ -
сериал, с.7, еп.11

04.30 "Хуберт и Щалер" /п./ -
сериал, с.3, еп.12

bTV COMEDY

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

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.17, 18

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

08.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.8 еп.14, 15

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу (2018)

10.00 "Сутрешен блок" - ко-
медия ,  романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
Роджър Мичел, в роли-
те: Рейчъл Макадамс,
Джеф Голдблъм, Даян
Кийтън, Харисън Форд,
Патрик Уилсън, 50
сент и др.

12.00 "На по-добро място" /
п./ - сериал

13.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

14.00 "Ало, ало" /п./ - сери-
ал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

17.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2018)

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

19.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6 еп.8, 9

20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с.9

еп.5, 6
23.00 "Приятели" - сериал, с.

10, еп.6, 7
00.00 " Сутрешен блок " /п/
02.00 "Теория за големия

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

п./ - сериал
04.00 "Приятели" /п./ - сери-

ал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.5, 6

08.00 "Фалшиво обвинение" -
драма (тв филм, Кана-
да, 2006), режисьор
Дейвид Уинклър, в ро-
лите: Брук Невин, Кейт
Джаксън, Кийгън Конър
Трейси и др.

10.00 "Отново и отново" - се-
риал, еп.7, 8

12.15 "Добри момчета" /п./ -
криминален ,  драма
(САЩ, 1990), режисьор
Мартин Скорсезе, в ро-
лите: Рей Лиота, Лорейн
Брако, Робърт Де Ниро,
Джо Пеши, Пол Сорви-
но, Катрин Скорсезе,
Чарлз Скорсезе, Деби
Мазар, Самюъл Джаксън
и др.

15.15 "ПараНорман" /п./ -
анимация ,  комедия ,
приключенски (САЩ,
2012), режисьори Сам
Фел и Крис Бътлър

17.30 "Юношество" /п./ - био-
графичен, драма (САЩ,
2014), режисьор Ричард
Линклейтър, в ролите:
Итън Хоук, Елар Колт-
рейн, Патриша Аркет, Та-
мара Джолейн, Ник Кра-
узи, Лорелай Линклей-
тър и др.

21.00 Месец на Оскарите: "Съ-
дията" - драма (САЩ,
2014), режисьор Дей-
вид Добкин, в ролите:
Робърт Дауни мл., Ро-
бърт Дювал, Вера Фар-
мига, Били Боб Торнтън,
Винсънт Д 'Онофрио ,
Дакс Шепърд и др.

23.45 "Блейд Рънър" - фантас-
тика, трилър (САЩ, Хон-
конг, Великобритания,
1982), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Харисън
Форд, Рутгер Хауер,
Шон Янг, Дарил Хана,
Майкъл Емет Уолш ,
Едуард Олмос, Джоана
Касиди и др.

02.15 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.7, 8

04.15 "Чийч и Чонг: Анимаци-
онният филм" - анима-
ция , комедия (САЩ ,
2013), режисьори Бран-
дън и Ерик Чеймбърс

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 4 сезон /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

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

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

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

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

сериен филм, 17 се-
зон

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

01.30 "Докоснати от слънце-
то" - сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 1

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

11.00 "Викингите" - сериал,
сезон 3 /п/

12.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
5

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 2

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 3

15.50 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 1, 2

епизода
16.50 "Терминатор: Бунтът на

машините" - екшън-
фантастика с уч. на Ар-
нолд Шварценегер, Ник
Стал, Клеър Дейнс, Дей-
вид Андрюс, Каролин
Хенеси и др.

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 3

20.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

21.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

22.00 "Атомна блондинка" -
трилър с уч. на Чар-
лийз Терон, Джеймс
Макавой, София Буте-
ла, Джон Гудмън, Тоби
Джоунс, Еди Марсан,
Бил Скарсгард, Роланд
Мьолер и др.

00.20 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал /п/

01.20 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 1, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло "  - сериен
филм, сезон 5 /п/

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

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло "  - сериен
филм, сезон 5

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

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

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Магда" - сериен филм,
сезон 1, 2 епизода /п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.50 "Костюмари" - сериал,
сезон 7

06.45 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
16

08.45 "Наръчник по ухажване"
- романтична комедия с
уч. на Меган Маркъл,
Кристофър Полаха ,
Джонатан Скарфи, Лин-
да Бойд и др /п/

11.00 "Тяхната собствена ли-
га" - комедия с уч. на
Том Ханкс, Джина Дей-
вис , Мадона , Роузи
О'Донъл, Джон Ловиц,
Лори Пети и др.

13.40 "Холивудски новини"
14.15 "Отблизо" - романтич-

на драма с уч. на Джу-
лия Робъртс, Джъд Лоу,
Клив Оуен, Натали Пор-
тман, Ник Хобс и др. /
п/

16.20 "Жива стомана" - екшън
с уч. на Хю Джакман,
Дакота Гойо, Евандже-
лин Лили, Антъни Ма-
ки, Кевин Дюранд, Хо-
уп Дейвис , Джеймс
Ребхорн и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "Колкото, толкова" - ко-
медия с уч. на Джак Ни-
кълсън, Хелън Хънт, Грег
Киниър, Куба Гудинг Джу-
ниър, Скийт Улрих, Шър-
ли Книгт, Джеси Джеймс,
Иърдли Смит и др.

23.00 "У дома през август"

(премиера) - драма с уч.
на Мерил Стрийп, Джу-
лия Робъртс, Джулиет
Люис ,  Крис Купър ,
Джулиан Никълсън, Сам
Шепърт, Бенедикт Към-
бърбач, Юън Макгрегър,
Абигейл Бреслин, Мар-
го Мартиндейл, Дърмът
Мълроуни и др.

01.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
16 /п/

RTR

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

09.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

10.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

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

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

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

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

вот"

Åâðîñïîðò

05.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

06.00 Снукър: Открито пър-
венство на Уелс, фи-
нал

07.30 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, сме-
сена щафета

08.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

09.30 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, първи
етап

10.30 Формула Е: Състезание
в Мексико Сити, обзор

11.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

12.15 Биатлон: Световна купа
в Солджър Холоу, еди-
нична смесена щафета

12.45 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, квалификация,
директно

14.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
квалификации

15.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали, ди-
ректно

17.15 Колоездене: Обиколка
на Алгарве, първи етап

17.45 Колоездене: Обиколка
на Алгарве, втори етап,
директно

19.15 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, втори
етап

20.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

20.40 Новини
20.45 Снукър: Турнир "Shoot

Out" в Уотфорд, първи
ден, директно

00.40 Новини
00.45 Колоездене: Обиколка

на Андалусия, втори
етап

01.30 Колоездене: Обиколка
на Алгарве, втори етап

02.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

03.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

04.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out" в Уотфорд, първи
ден

×
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ЗЕМЯ 18 - 24 ФЕВРУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА
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20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев обзорно полити-
ческо предаване

22.00 Нощни птици вечерно
токшоу с водеща Иск-
ра Ангелова

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Koka Mass Jazz Празни-

ци на изкуствата - Апо-
лония 2018

00.30 Изгнаник игрален филм
/копродукция, 2015г./,
режисьор Ник Пауъл, в
ролите: Никълъс Кейдж,
Хейдън Кристенсен, Лиу
Ифей, Анди Он и др.(14)

02.10 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл/п/

04.10 Частните музеи в Чехия:
Музей на самолетите до-
кументален филм/п/

04.20 Още от деня коментар-
но предаване/п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./ -
публицистично предава-
не

06.00 "Малкото Пони: Прия-
телството е магия" -
анимация, сериал, с.2
еп.25

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.35

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с. 4, еп.52

16.00 Премиера : "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с. 3, еп.36

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал , с .12,
еп.77

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.18

21.00 Премиера: "Горчива лю-
бов" - сериал, еп.38

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Кости" - сериал, с.12,
еп.1

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.33, 34

01.50 "Преди обед" /п./ - ток-
шоу

03.50 "Папараци" /п./ - теле-
визионен таблоид

04.50 "Опасни улици" - сери-
ал, с.12, еп.53

bTV Action

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

06.00 "Легендата за Кора" -
анимация, с.2 еп.25, 26

07.00 "Чудовища срещу из-
вънземни" - анимация,
еп.1, 2

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.2 еп.1

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

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, еп.10

11.00 "Хуберт и Щалер" - с.3,
еп.12

12.00 "Извън играта" - сери-
ал, с.7, еп.11

13.00 "Херкулес в лабиринта
на Минотавъра" - фен-
тъзи, екшън, приключен-
ски (тв филм, САЩ,
Нова Зеландия, 1994),
режисьор Джош Бекър,
в ролите: Кевин Сорбо,

ÁÑÒÂ

05.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с
Елена Пенчукова (п)

07.30 ‘’България се събужда’’ с
водещ Стоил Рошкев

10.30 Новини
10.50 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 27 епизод (п)
11.40 Музика
12.10 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Анжелина Джо-
ли (п)

12.30 Новини
13.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 ‘’Сянката на Елена’’, се-

риал, 28 епизод
16.30 Любимите български

филми: ‘’Това се случи
на улицата’’ (п) /1955 го-
дина/

18.10 ‘’Холивудски знамени-
тости’’: Том Круз

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 ‘’В обектива’’ с водещ
Валерия Касиян

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев

20.30 Любимите български
филми: ‘’Крадецът на
праскови’’ /1964 годи-
на/

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 Новини - късна емисия

(п)
00.30 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев (п)
01.00 ‘’България се събужда’’ с

водещ Стоил Рошкев (п)
04.00 ‘’В обектива’’ с водещ

Валерия Касиян (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Боряна Камено-
ва, Елисавета Гигова,
Даниел Михайлов и
Илия Илиев

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

формационно предава-
не с водещи Анна анге-
лова, Александра Гюзе-
лева, Димитър Стояно-
вич и Матрин Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Открий България - Со-
фия тв филм /2 епи-
зод/п/

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

п/
14.00 Малки истории предава-

не на социална темати-
ка с водеща Ирен Леви

15.00 Предаване за хора с ув-
реден слух

15.15 Обзор "Лига Европа"
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Открий България - Со-

фия тв филм /3 епи-
зод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предаване
18.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
18.20 Още от деня коментар-

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

Антъни Куин, Тони Ки-
тейн, Майкъл Хърст, Ан-
тъни Рей Паркър и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.2
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.4
17.00 "Извън играта" - сери-

ал, с.7, еп.12
18.00 Премиера: "Хуберт и Ща-

лер" - сериал, с.3, еп.13
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
еп.11

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Неизвестният" - сери-
ал, еп.32

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

22.00 "Лара Крофт :  Tomb
Raider" - фентъзи, ек-
шън , приключенски
(САЩ, Великобритания,
Япония, 2001), режисьор
Саймън Уест, в ролите:
Анджелина Джоли, Джон
Войт, Ноа Тейлър, Йейн
Глен, Даниел Крейг и др.

00.00 "Неизвестният" /п./ -
сериал, еп.32

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, еп.11

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.2 еп.2

03.00 "Извън играта" /п./ - се-
риал, с.7, еп.12

04.00 "Хуберт и Щалер" /п./ -
сериал, с.3, еп.13

bTV COMEDY

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

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.19, 20

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

08.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.8 еп.16, 17

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2017)

10.00 "Ченге за един ден" - ко-
медия , екшън (САЩ ,
2014), режисьор Тим
Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Джон
Легуизамо, Брус Макгил,
Тика Съмптър, Лорънс
Фишбърн

12.00 "Изгубеняци" /п./ - се-
риал

13.00 "Приятели" /п./ - сери-
ал

14.00 "Ало, ало" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ -

сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

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

с.1 еп.3, 4
19.00 "Кое е това момиче" -

сериал, с.6 еп.10, 11
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал
22.00 "Ало, ало" /п./ - сери-

ал, най-доброто
23.00 "Приятели" - сериал, с.

10, еп.8, 9
00.00 "Ченге за един ден" /п./
02.00 "Теория за големия

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

п./ - сериал
04.00 "Приятели" /п./ - сери-

ал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.7, 8

08.00 "Блейд Рънър" /п./ -
фантастика , трилър
(САЩ, Хонконг, Великоб-
ритания, 1982),  в ро-
лите: Харисън Форд, Рут-
гер Хауер, Шон Янг, Да-
рил Хана, Майкъл Емет
Уолш, Едуард Олмос,
Джоана Касиди и др.

10.45 "Отново и отново" - се-
риал, еп.9, 10

13.00 "Съдията" /п./ - драма
(САЩ, 2014), в ролите:
Робърт Дауни мл., Ро-
бърт Дювал, Вера Фар-
мига, Били Боб Торнтън,
Винсънт Д 'Онофрио ,
Дакс Шепърд и др.

15.45 "Фалшиво обвинение" /
п./ - драма (тв филм,
Канада, 2006), режисьор
Дейвид Уинклър, в ро-
лите: Брук Невин, Кейт
Джаксън, Кийгън Конър

Трейси и др.
17.45 "Извън Африка" /п./ -

биографичен, драма, ро-
мантичен (САЩ, Вели-
кобритания, 1985), в
ролите: Робърт Редфорд,
Мерил Стрийп, Клаус
Мария Брандауер, Май-
къл Кичън и др.

19.15 "Малка принцеса" - дра-
ма, фентъзи, семеен
(САЩ, 1995), в ролите:
Елинор Брон, Лизъл
Матюс, Лиъм Кънингам
и др.

21.00 Месец на Оскарите :
"Американски снайпе-
рист" - военен, екшън,
биографичен (САЩ ,
2014), в ролите: Брадли
Купър, Сиена Милър,
Джейк Макдорман, Кайл
Голнър, Люк Граймс,
Сам Джегър и др. /16/

23.45 "Гравитация" - фантас-
тика, трилър (САЩ, Ве-
ликобритания, 2013),
режисьор А лфонсо Ку-
арон, в ролите: Сандра
Бълок и Джордж Клуни

01.45 "Добри момчета" /п./ -
криминален , драма
(САЩ, 1990), в ролите:
Рей Лиота, Лорейн Бра-
ко, Робърт Де Ниро,
Джо Пеши, Пол Сорви-
но, Катрин Скорсезе,
Чарлз Скорсезе, Деби
Мазар, Самюъл Джаксън
и др.

04.45 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.9

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сери-
ен филм, 4 сезон /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

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

21.00 "Ханкок" - с уч. на Уил
Смит, Чарлийз Терон,
Джейсън Бейтман, Еди
Марсан, Джони Галеки и
др.

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

сериен филм, 17 сезон
00.30 "Нощна смяна" - сери-

ен филм, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънце-

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

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 7

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

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
2 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 1

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

11.00 "Викингите" - сериал,
сезон 3 /п/

12.00 "Скорпион" - сериал, се-
зон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 5

14.00 "В.И.П." - сериал, сезон
2

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 3

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 2

16.30 "Убийствена скорост" -
криминален екшън с уч.
на Андрю Кийгън, Бран-
дън Куин, Натали Чиг-
лиути, Ник Картър, Ре-
но Уилсън, Грег Грън-
бърг, Крисчън Монзон и
др. /п/

19.00 "Викингите" - сериал,
сезон 3

20.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

21.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

22.00 "Анаполис" - драма с уч.
на Джеймс Франко,
Джордана Брустър, Тай-
рийз Гибсън, Дони Уол-
бърг и др.

00.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал /п/

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

03.30 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Магда" - сериен филм,
сезон 1, 2 епизода

08.10 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 5 /п/

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

10.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм /п/

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

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

15.00 "Откраднат живот: Чуж-
до тяло" - сериен филм,
сезон 5

16.00 "Слънце и Луна" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериен
филм

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

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

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Магда" - сериен филм,
сезон 1, 2 епизода /п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.40 "Костюмари" - сериал,
сезон 7

06.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
16

08.30 "Вълшебна Коледа" - ро-
мантичен филм с уч. на
Ники Уелън, Джош Ке-
ли , Никол Галисия ,
Майкъл Когната, Робърт
Пайн, Бет Бродерик, и
др. /п/

10.30 "Да откриеш Форестър"
- драма с уч. на Шон
Конъри, Роб Браун, Ана
Пакуин, Ф. Мъри Ейб-
рахам, Мат Деймън, Бъс-
та Раймс и др.

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

16.00 "Колкото, толкова" -
комедия с уч. на Джак
Никълсън, Хелън Хънт,
Грег Киниър, Куба Гудинг
Джуниър, Скийт Улрих,
Шърли Книгт, Джеси
Джеймс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "Американска схема" -
криминален филм с уч.
на Крисчън Бейл, Брадли
Купър, Ейми Адамс, Дже-
нифър Лорънс, Джере-
ми Ренър, Луис Си Кей и

др.
22.50 "Недосегаемите" - кри-

минален филм с уч. на
Кевин Костнър, Шон
Конъри, Робърт Де Ни-
ро, Анди Гарсия, Чарлз
Мартин Смит, Ричард
Брадфорд и др.

01.20 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
16 /п/

RTR

06.20 "Енигма. Кристиан Тиле-
ман"

07.10 Сериал: "Семеен детек-
тив"

09.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

10.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

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

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

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

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

вот"

Åâðîñïîðò

06.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

07.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Стокхолм, градско със-
тезание

07.30 Снукър: Турнир "Shoot
Out" в Уотфорд, първи
ден

09.30 Колоездене: Обиколка на
Андалусия, втори етап

10.15 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

11.00 Северна комбинация:
Световно първенство в
Зеефелд, ски скокове,
директно

12.45 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

13.45 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

13.45 Ски алпийски дисципли-
ни: Световна купа в Бан-
ско, слалом за комби-
нация, мъже, директно

15.00 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, квали-
фикация, директно

16.45 Северна комбинация:
Световно първенство в
Зеефелд, ски бягане, ди-
ректно

18.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Банско, слалом за ком-
бинация, мъже

18.45 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, квали-
фикация

19.45 Северна комбинация:
Световно първенство в
Зеефелд

20.40 Новини
20.45 Снукър: Турнир "Shoot

Out" в Уотфорд, втори
ден, директно

00.40 Новини
00.45 Колоездене: Обиколка на

Андалусия, трети етап
01.45 Колоездене: Обиколка на

Алгарве, трети етап
02.30 Ски скокове: Световно

първенство в Зеефелд,
голяма щанца, квали-
фикация

03.15 Мотоциклетизъм: Су-
пербайк на Филип Ай-
лънд, суперпол квали-
фикация, директно

04.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out" в Уотфорд, вто-
ри ден



ЗЕМЯ 18 - 24 ФЕВРУАРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

ÁÑÒÂ

05.00 ‘’Следобед с БСТВ’’ с
Елена Пенчукова (п)

07.30 Музика
08.00 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Том Круз (п)
08.30 ‘’Общество и култура’’ с

водещ Иван Гранитски
(п)

09.30 Любимите български
филми: ‘’Крадецът на
праскови’’ (п) /1964 го-
дина/

10.50 Документален филм
11.30 ‘’Студио Икономика’’ с

водещ Нора Стоичкова
(п)

12.30 Новини
13.00 ‘’Червен картон’’ - спор-

тно предаване с Кирил
Веселински (п)

14.00 ‘’Професия Турист’’ - Ку-
ба / I част /

14.30 Музика
15.00 ‘’Цветен следобед’’- из-

брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

16.30 ‘’В обектива’’ с водещ
Валерия Касиян (п)

17.30 Документален филм
18.10 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Анет Бенинг
18.30 Новини - централна

емисия
19.00 ‘’Тази седмица’’ с Вели-

зар Енчев
20.00 Любимите български

филми: ‘’Лавина’’ /1982
година/

22.15 Киносалон БСТВ
00.30 Новини - централна

емисия (п)
01.00 ‘’Тази седмица’’ с Вели-

зар Енчев (п)
02.00 ‘’Цветен следобед’’- из-

брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

03.30 ’За историята - свобод-
но’’ с Александър Сиви-
лов (п)

04.30 ‘’Червен картон’’ - спор-
тно предаване с Кирил
Веселински (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.05 Инуяша анимационен
филм /п/

06.30 Диноотряд "Кунг-фу"
анимационен филм/п/

06.50 Внимание , роботика
анимационен филм/п/

07.15 Сийбърт анимационен
филм/п/

07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова-Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

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

меделие
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване
за фолклор

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

15.00 Голямата стъпка: Ражда-
нето на една легенда до-
кументален филм /САЩ,
2011г./

16.40 Шоуто на Греъм Нортън
с участието на Мат Лу-
кас, Колин Фаръл, Ни-
кол Кидман , Джейн
Фонда/п/ (12)

17.30 Джинс Родът на Кирил
Маричков

18.00 Извън играта развлека-
телно предаване с во-
деща Люба Пашова

18.45 Умно село Семейни чер-
ти /Десислава Минчева,
художничка/

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини

Чан, Жинтонг Май, Ченг
Ни и др.

12.45 "Критична точка" - ек-
шън, криминален, спор-
тен (САЩ, 2015),  в ро-
лите: Люк Брейси, Едгар
Рамирес, Териса Палмър,
Рей Уинстън и др.

15.00 "Неизвестният" /п./ -
сериал, еп.29, 30

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове (2019), еп.7

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн (2019), еп.13

18.00 "4х4" - автомобилно
предаване, с.3, еп.24, 25

19.00 "Лара Крофт :  Tomb
Raider" /п./ - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, Великобритания,
Япония, 2001), в роли-
те: Анджелина Джоли,
Джон Войт, Ноа Тейлър,
Йейн Глен и др.

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

21.45 bTV Репортерите - пре-
даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 "Лара Крофт Tomb Raider:
Люлката на живота" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Герма-
ния, Япония, Великобри-
тания, 2003), в ролите:
Анджелина Джоли, Дже-
рард Бътлър и др.

00.15 "Пехотинецът 3" /п./ -
екшън, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Майк
Мизанин, Нийл Макдо-
на, Ашли Бел, Камил Съ-
ливан и др.

02.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.3 еп.6, 7

04.00 "Шут в г*за 2" /п./ - ко-
медия, екшън (САЩ, Ве-
ликобритания, 2014), в
ролите: Ерън Тейлър-
Джонсън, Джим Кери,
Кристофър Минц-Плас,
и др. /16/

bTV COMEDY

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

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6,
еп.21, 22

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.5, еп.20, 21

08.00 "Кое е това момиче"-се-
риал, с.4 еп.6, 7, 8, 9

10.00 "Заедно по принуда" -
комедия, романтичен
(САЩ, 2014), в ролите:
Дрю Баримор, Адам Сан-
длър, Тери Крюз, Бела
Торн, Ема Фърман и др.

12.00 "Сутрешен блок" /п./ -
комедия, романтичен
(САЩ, 2010), в ролите:
Рейчъл Макадамс, Джеф
Голдблъм, Даян Кийтън,
Харисън Форд, Патрик
Уилсън, 50 сент и др.

14.00 "Ало, ало" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.30 "Стъпка по стъпка" - се-

риал
18.30 "Новите съседи" - сери-

ал
20.30 "Въпрос на време" - ро-

мантичен, фентъзи (Ве-
ликобритания, 2013), в
ролите: Донъл Глийсън,
Рейчъл Макадамс, Бил
Най, Линдзи Дънкан, Ва-
неса Кърби и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.9, еп.11,
12, 13, 14

00.30 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

01.30 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

02.00 "Кухня" /п./ - сериал
04.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.15 "Ужилването" /п./ - ко-
медия , криминален
(САЩ, 1973), в ролите:
Пол Нюман, Робърт Ред-
форд , Робърт Шоу,
Чарлз Дърнинг и др.

09.00 "Клетниците" /п./ - дра-
ма, музикален, романти-

чен (САЩ, Великобрита-
ния, 2012), в ролите: Хю
Джакман, Ръсел Кроу, Ан
Хатауей, Аманда Сайф-
ред, Еди Редмейн, Колм
Уилкинсън и др.

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

13.30 "Гравитация" /п./ - фан-
тастика, трилър (САЩ,
Великобритания, 2013),
в ролите: Сандра Бълок
и Джордж Клуни

15.15 "Добри момчета" /п./ -
криминален , драма
(САЩ, 1990), в ролите:
Рей Лиота, Лорейн Бра-
ко, Робърт Де Ниро,
Джо Пеши, Пол Сорви-
но и др.

18.15 "Несломен" /п./ - вое-
ненв, драма, биографи-
чен , спортен (САЩ ,
2014), в ролите: Джак
О'Конъл, Донъл Глийсън,
Фин Уитрок, Гарет Хед-
лунд, Такамаса Ишихара,
Кен Уатанабе и др.

21.00 Месец на Оскарите: "Ин-
терстелар" - фантасти-
ка, мистъри (САЩ, Ве-
ликобритания, 2014), в
ролите: Матю Макконъ-
хи, Ан Хатауей, Джесика
Частейн, Уес Бентли,
Кейси Афлек и др.

00.45 Cinema X: "Интервю с
вампир" - хорър, фен-
тъзи , драма (САЩ ,
1994), в ролите: Том
Круз, Кирстен Дънст,
Крисчън Слейтър, Танди
Нютън и др.

03.00 "Като на кино" /п./ -
предаване за кино

04.00 "Гранд Хотел Будапеща"
/п./ - комедия, драма
(САЩ, Германия, 2014),
в ролите: Сърша Ронан,
Матю Амалрик, Тони Ре-
волори и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериен
филм

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Бетовен 4" - с уч. на

Джъдж Рейнхолд, Джу-
лия Суини, Джо Пихлър,
Микаела Гало и др.

14.50 "Кънки с остър връх" -
с уч. на Д.Б. Суини,
Мойра Кели, Рой Дот-
рис, Тери О'Куин, Дуиър
Браун и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 UNICEF БЪЛГАРИЯ и

NOVA: "ЗАЕДНО ПРОТИВ
НАСИЛИЕТО В УЧИЛИ-
ЩЕ" - благотворителен
концерт

22.00 "Трансформърс: Тъмната
страна на Луната" - с
уч. на Шая Лебьоф,
Джон Малкович, Джош
Дюамел, Франсис Мак-
дормънд, Тайрийз Гиб-
сън, Кевин Дън и др.

01.10 "Съкровено желание" - с
уч. на Джеси Шрам, Люк
Макфарлан , Маркъс
Роснър и др.

04.40 "Бетовен 4" - с уч. на
Джъдж Рейнхолд, Джу-
лия Суини, Джо Пихлър,
Микаела Гало и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 2

07.00 "Топ Гиър - 41 велики
случки" - предаване за
автомобили

08.30 "Топ Гиър: Идеалното пъ-
туване 2" - предаване за
автомобили

10.00 "Топ Гиър" - предаване
за автомобили, сезон 6

11.00 "Айк: В навечерието на
десанта" - военен филм
с уч. на Том Селек,
Джеймс Римар, Тимъти
Ботъмс, Ян Мюн, Брус

Филипс, Джон Бах и др.
12.50 "Национална лотария" /

п/
13.30 "Щурите съседи" - се-

риал, сезон 3, 2 епи-
зода

17.00 "Хук" - приключенска
комедия с уч. на Дъс-
тин Хофман, Робин
Уилямс, Джулия Ро-
бъртс, Боб Хоскинс,
Маги Смит, Каролин Гу-
дал, Амбър Скот и др.

20.00 "Джурасик парк 3" -
приключенски екшън с
уч. на Сам Нийл, Теа Ле-
они, Алесандро Ниво-
ла, Лора Дърн и др.

22.00 "Доблестни мъже" - дра-
ма с уч. на Том Круз,
Джак Никълсън, Деми
Мур, Кевин Бейкън, Кий-
фър Съдърланд и др.

01.00 Еротичен телепазар

Diema Family

06.50 "Малката булка" - се-
риен филм

10.00 "Пепел от рози" - се-
риен филм, 2 епизода

12.00 "Победителят и аз" - ро-
мантична комедия с уч.
на Сузан Хьоке, Хенд-
рик Дурин, Грит Бьот-
чер, Бен Бласкович и др.

14.00 "Лято в Кипър" - ро-
мантичен филм с уч.
на Адам Бусдукос, Ор-
хан Килич, Леон де
Грейф и др.

16.00 "Доня Сандовал" (пре-
миера) - теленовела, 2
епизода

18.00 "Моята мечтана роля" -
романтична комедия с
уч. на Ерик Мабиус,
Вирджиния Уилямс ,
Стефани Пауърс и др.

20.00 "Влюбени, но не съв-
сем" - романтична ко-
медия с уч. на Мартин
Ландау, Жана Стрибек,
Катарина Мюлер-Елмау,
Питър Джордан, Каро-
лин Айхорн и др.

22.00 "Лято в Кипър" - ро-
мантичен филм с уч.
на Адам Бусдукос, Ор-
хан Килич, Леон де
Грейф и др. /п/

00.00 "Победителят и аз" -
романтична комедия с
уч. на Сузан Хьоке,
Хендрик Дурин, Грит
Бьотчер и др. /п/

02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Влюбени, но не съв-

сем" - романтична ко-
медия с уч. на Мартин
Ландау и др. /п/

Êèíî Íîâà

05.40 "Любов на леда" - ро-
мантичен филм с уч.
на Джули Берман, Анд-
рю Уолкър, Гейл О’Грей-
ди, Ана Голия, Линда
Кеш, Кейт Друмонд,
Лора Миата и др. /п/

07.45 "В очакване на любовта"
- романтична комедия с
уч. Рейчъл Билсън, Том
Стъридж, Ричард Джен-
кинс, Матю Дейвис и др.

09.45 "Мисли като мъж"-ро-
мантична комедия с уч.
на Кели Роулънд, Крис
Браун, Тараджи П. Хен-
сън и др. /п/

12.20 "Тяхната собствена ли-
га" - комедия с уч. на
Том Ханкс, Джина Дей-
вис, Мадона, Роузи
О'Донъл, Джон Ловиц,
Лори Пети и др. /п/

15.00 "Да откриеш Форестър"
- драма с уч. на Шон
Конъри, Роб Браун, Ана
Пакуин и др. /п/

18.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал, 2
епизода /п/

20.00 "Зоотрополис" - ани-
мационен филм

22.10 "Добрият Уил Хънтинг"
- драма с уч. на Мат
Деймън, Робин Уилямс,
Бен Афлек ,  Мини
Драйвър, Стелан Скар-
сгаард, Кейси Афлек,
Кол Хаузер и др.

00.50 "Американска схема" -
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20.45 Агата и Одисей игрален
филм /Италия, 2011г./,
режисьор Маурицио Ни-
кети, в ролите: Елена
София Ричи, Антонио
Катания, Лучия Оконе и
др.

22.30 По света и у нас
22.45 Студио "Х": Не убивай

12-сериен тв филм /
Италия, 2015г./, 1 и 2
епизод, режисьор Джу-
зепе Галярди, в ролите:
Мириам Леоне, Матео
Мартари и др.(12)

00.35 Смелият игрален филм
/САЩ, 1997г./, режи-
сьор Джони Деп, в ро-
лите: Маршъл Бел, Ел-
пидия Карило, Джони
Деп и др.(16)

02.40 Агата и Одисей игрален
филм/п/

04.30 Бразди /п/

bTV

05.40 "НепознатиТЕ" /п./ - до-
кументална поредица

06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати"
- анимация, сериал,
еп.11, 12

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал , с .11,
еп.18, 19

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Cool…T" - лайфстайл
предаване с водещ Пе-
тя Дикова

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Хотел Елеон" - сериал,
с. 2

13.00 "Хорът на момчетата" -
драма (САЩ, 2014), в
ролите: Гарет Уеринг,
Дъстин Хофман, Кати
Бейтс, Дебра Уингър,
Кевин Макхейл и др.

15.00 "Бригада Нов дом" - со-
циален проект с водещ
Мария Силвестър (2017)

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори план"
- документална пореди-
ца с водещ Мартин Кар-
бовски

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

19.25 bTV Репортерите - по-
редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 Мегахит: "Последният
пенсионерски запой" -
комедия (САЩ, 2013), в
ролите: Кевин Клайн,
Робърт Де Ниро, Мор-
ган Фрийман, Майкъл
Дъглас и др.

22.10 Мегахит: "Войната на
Чарли Уилсън" - драма,
комедия, биографичен
(САЩ, Германия, 2007),
в ролите: Том Ханкс,
Емили Блънт, Филип
Сиймор Хофман, Ейми
Адамс и др.

00.20 "Извличане" - трилър
(САЩ, 2007), в ролите:
Мерил Стрийп, Рийз
Уидърспун, Джейк Джи-
ленхол, Джей Кей Си-
мънс, Алън Аркин, Пи-
тър Сарсгард и др.

02.30 "Карбовски: Втори план"
/п./

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.2 еп.4

06.00 "Чудовища срещу из-
вънземни" /п./ - ани-
мация, еп.1, 2

07.00 "Чудовища срещу из-
вънземни" - анимация,
еп.3, 4

08.00 "Библиотекарите" - се-
риал, с.3 еп.6, 7, 8

11.00 "Учителят" - екшън (Ки-
тай, 2014), в ролите:
Джеймс Крас, Цянгу

криминален филм с
уч. на Крисчън Бейл,
Брадли Купър, Ейми
Адамс, Дженифър Ло-
рънс и др. /п/

RTR

05.20 "Бялата гвардия"
06.50 "Културната революция"
07.35 Сериал: "Семеен детек-

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

ване"
10.10 Сериал: "Стръмните

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

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

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

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

живот"

Åâðîñïîðò

05.00 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, квали-
фикация

05.30 Снукър: Турнир "Shoot
Out" в Уотфорд, вто-
ри ден

06.00 Мотоциклетизъм: Су-
пербайк на Филип Ай-
лънд, първо състеза-
ние, директно

07.00 Северна комбинация:
Световно първенство в
Зеефелд

08.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out" в Уотфорд, вто-
ри ден

09.30 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

09.45 Биатлон: Европейско
първенство в Беларус,
спринт, мъже, директ-
но

11.15 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
спринт, финали

11.30 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
скиатлон, жени, ди-
ректно

13.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
скиатлон, мъже, ди-
ректно

15.15 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, състе-
зание, директно

17.45 Спускане с шейни: Све-
товна купа в Сочи,
двойки, втори манш

18.30 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
скиатлон, жени

19.00 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
скиатлон, мъже

19.45 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, състе-
зание

20.40 Новини
20.45 Снукър: Турнир "Shoot

Out" в Уотфорд, трети
ден, директно

00.40 Новини
00.45 Колоездене: Обиколка

на Андалусия, четвърти
етап

01.45 Колоездене: Обиколка на
Алгарве, четвърти етап

02.30 Мотоциклетизъм: Су-
пербайк на Филип Ай-
лънд, първо състезание

03.00 Мотоциклетизъм: Су-
пербайк на Филип Ай-
лънд, суперпол състе-
зание, директно

04.00 Куриози
04.15 Мотоциклетизъм: Су-

перспорт на Филип Ай-
лънд, състезание, ди-
ректно



ЗЕМЯ 18 - 24 ФЕВРУАРИ приложение
TV ПРОГРАМА

ÁÑÒÂ

05.30 ‘’Лява политика’’ с во-
дещ Александър Симов
(п)

06.30 ‘’Шевица’’ - фолклорно
предаване (п)

07.30 Документален филм
08.00 ‘’Холивудски знамени-

тости’’: Анет Бенинг (п)
08.30 ‘’Студио Икономика’’ с во-

дещ Нора Стоичкова (п)
09.30 ‘’Професия Турист’’ - Ку-

ба (п)
10.00 Музика
10.15 Любимите български фил-

ми: ‘’Лавина’’ (п) /1982
година/

12.30 Новини
13.00 Любимите български

филми: ‘’Борис I - Сло-
во за буквите’’ (п) /1985
година/

15.00 ‘’Цветен следобед’’- из-
брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

16.30 ‘’За историята - свобод-
но’’ с Александър Сиви-
лов (п)

17.30 ‘’ Парламент 44‘’ - сед-
мичен обзор

18.10 ‘’Холивудски знамени-
тости’’: Мерил Стрийп

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 ‘’Общество и култура’’ с
водещ Иван Гранитски

20.00 Любимите български
филми: ‘’Дело 205/1913
П.К.Яворов’’ /1984 го-
дина/

22.20 Киносалон БСТВ
00.30 Новини - централна еми-

сия (п)
01.00 ‘’Общество и култура’’ с

водещ Иван Гранитски
02.00 ‘’Цветен следобед’’- из-

брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

03.30 ‘’За историята - свобод-
но’’ с Александър Сиви-
лов (п)

04.30 ‘’Червен картон’’ с Кирил
Веселински (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Инуяша анимационен

филм/п/
06.30 Диноотряд "Кунг-фу"

анимационен филм/п/
06.50 Внимание, роботика ани-

мационен филм/п/
07.15 Сийбърт анимационен

филм/п/
07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова-Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистично
предаване

11.00 Отблизо с Мира разв-
лекателно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Блян и щастие докумен-

тален филм /България,
2016г./, режисьор Ста-
нислав Дончев

14.00 Библиотеката предаване
за литература и култура
с водещ Николай Колев

15.00 Вик за помощ /65
години от рождението на
Ивайло Герасков/ игра-
лен филм /България,
1984г./, режисьор Нико-
ла Рударов, в ролите:
Ивайло Герасков, Елжа-
на Попова и др.

16.45 Дързостта да бъдеш
пръв /Иван Хаджиберов/
документален филм /
България, 2016г./, режи-
сьор Емил Михов

17.15 Фактор - Live in Sofia кон-
церт

18.30 Спорт ТОТО

вънземни" - анимация,
еп.5, 6

08.00 "Библиотекарите" - сери-
ал, еп.8 /п./, еп.9, 10

11.00 "Последният учител" - ек-
шън, спортен (Китай,
2015), в ролите: Фан
Ляо, Джиа Сон, Венли
Цзан, Ши-чи Кин и др.

13.00 "Пехотинецът 3" /п./ - ек-
шън , трилър (САЩ ,
2013), в ролите: Майк
Мизанин, Нийл Макдона,
Ашли Бел, Камил Съли-
ван, Майкъл Еклънд и др.

15.00 "Неизвестният" /п./ - се-
риал, еп.31, 32

17.00 "Дивата муха"- предава-
не за екстремни спор-
тове (2019), еп.8

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн (2019), еп.14

18.00 "4х4" - автомобилно пре-
даване, с.3 еп.26

18.45 "Лара Крофт Tomb Raider:
Люлката на живота" /п./
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Герма-
ния, Япония, Великобри-
тания, 2003), режисьор
Ян Де Бон, в ролите: Ан-
джелина Джоли, Джерард
Бътлър, Ноа Тейлър, Тил
Швайгер, Кирън Хайндс,
Джаймън Хаунсу и др.

21.00 bTV Новините - централ-
на емисия

21.45 bTV Репортерите - пре-
даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 "Последният ловец на ве-
щици" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
2015), режисьор Брек Ай-
снър, в ролите: Вин Ди-
зел, Роуз Лесли, Илай-
джа Ууд, Майкъл Кейн,
Армани Джаксън и др.

00.15 "Шут в г*за 2" /п./ - ко-
медия, екшън (САЩ, Ве-
ликобритания, 2014), ре-
жисьор Джеф Уодлоу, в
ролите: Ерън Тейлър-
Джонсън, Джим Кери,
Кристофър Минц-Плас,
Никълъс Кейдж, Клоуи
Грейс Морец, Джон Ле-
гуизамо и др. /16/

02.15 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.3, еп.9, 10

04.15 "Учителят" /п./ - екшън,
криминален (Хонконг,
1992), режисьор Харк Цу
И, в ролите: Джет Ли,
Уа Ю Ен, Джери Тримбъл
и др.

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6,
еп.23, 24

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.5 еп.22, 23

08.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.4, еп.10, 11,
12, 13

10.00 "Въпрос на време" /п./ -
романтичен, фентъзи
(Великобритания, 2013),
режисьор Ричард Къртис,
в ролите: Донъл Глий-
сън, Рейчъл Макадамс,
Бил Най, Линдзи Дънкан,
Ванеса Кърби, Марго Ро-
би, Том Холандър и др.

12.00 "Ченге за един ден" /п./ -
комедия, екшън (САЩ,
2014), режисьор Тим
Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Джон
Легуизамо, Брус Макгил,
Тика Съмптър, Лорънс
Фишбърн

14.00 "Ало, ало" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.30 "Стъпка по стъпка" /п./ -

сериал
18.30 "Новите съседи" /п./ -

сериал
20.30 "Заедно по принуда" /п./

- комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор
Франк Корачи, в ролите:
Дрю Баримор, Адам Сан-
длър, Тери Крюз, Бела
Торн, Ема Фърман и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.9 еп.15,
16, 17, 18

00.30 "Стъпка по стъпка" /п./ -
сериал

01.30 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

02.00 "Кухня" /п./ - сериал
04.00 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.45 "Хавана" /п./ - военен,
драма, романтичен (САЩ,
1990), в ролите: Робърт
Редфорд, Лена Олин,
Алън Аркин и др.

10.00 "ПараНорман" /п./ - ани-
мация, комедия, (САЩ,
2012)

12.15 "Блейд Рънър" /п./ -
фантастика , трилър
(САЩ, Хонконг, Великоб-
ритания, 1982), в роли-
те: Харисън Форд, Рут-
гер Хауер, Шон Янг, Да-
рил Хана, Майкъл Емет
Уолш и др.

14.45 "Интерстелар" /п./ -
фантастика, мистъри
(САЩ, Великобритания,
2014), в ролите: Матю
Макконъхи, Ан Хатауей,
Джесика Частейн, Уес
Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой и др.

18.15 "Съдията" /п./ - драма
(САЩ, 2014), в ролите:
Робърт Дауни мл., Ро-
бърт Дювал, Вера Фар-
мига, Били Боб Торнтън,

21.00 Месец на Оскарите: "Неп-
ростимо" - уестърн, дра-
ма (САЩ, 1992), в ро-
лите: Клинт Истууд, Мор-
ган Фрийман, Джин Хек-
ман и др.

23.30 "Кралски афери" - ис-
торически, драма, роман-
тичен (Дания, 2012), в
ролите: Мадс Микелсен,
Алисия Викандер, Давид
Денсик и др.

02.15 "Отново и отново" /п./
- сериал, еп.10

03.15 "Американски снайпе-
рист" /п./ - военен, ек-
шън, биографичен (САЩ,
2014), в ролите: Брадли
Купър, Сиена Милър,
Джейк Макдорман, Кайл
Голнър и др. /16/

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериен

филм
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Любов и танци" - с уч.

на Ейми Смарт, Том Ма-
лой, Били Зейн, Бети
Уайт и др.

14.15 "Целувка край лагерния
огън" (премиера) - с уч.
на Даника Маккелър, Пол
Грийн, Али Сковбай, Бар-
бара Нивън и др.

16.00 "Нора Робъртс: Как анге-
лите плачат" - с уч. на
Британи Мърфи, Джей-
сън Люис, Кристиан
Оливер и др.

18.00 "Мис Пепеляшка" - тв
риалити

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Великолепната седмор-

ка" (премиера) - с уч. на
Дензъл Уошингтън, Крис
Прат, Итън Хоук, Винсънт
Д'Онофрио, Кам Жиган-
де и др.

22.45 "Треска за Оскари: Голя-
мата нощ"

23.30 "Ла Ла Ленд" - с уч. на
Раян Гослинг, Ема Сто-
ун, Джон Леджънд, Дже-
сика Рот, Розмари Деу-
ит, Джей Кей Симънс,
Фин Уитрок и др.

02.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /
п/

03.30 "Любов и танци" - с уч.
на Ейми Смарт, Том Ма-
лой, Били Зейн, Бети
Уайт и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.10 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 2

07.10 "Топ Гиър - 41 велики
случки" - предаване за
автомобили

08.30 "Топ Гиър: Идеалното пъ-
туване 2" - предаване за
автомобили

10.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 6

11.00 "Джурасик парк 3" -
приключенски екшън с уч.
на Сам Нийл, Теа Леони,
Алесандро Нивола, Лора
Дърн, Уилям Ейч Мейси,
Тревър Морган и др. /п/

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 4, 2 епизода

17.30 "Изкуството на войната"
- криминален екшън с
уч. на Уесли Снайпс, До-
налд Съдърланд, Ан Ар-
чър, Мори Чейкин, Май-
къл Бийн и др.

20.00 "Съдия Дред" - кримина-
лен екшън с уч. на Сил-
вестър Сталоун, Арманд
Асанте, Роб Шнайдър,
Юрген Прохнов, Макс
фон Сюдов, Балтазар Ге-
ти и др.

22.00 "Заложници" - екшън с
уч.на Долф Лундгрен,
Алекс Карзис, Ката До-
бо, Кори Севиер, Дав Ти-
фенбах, Лари Дей, Дже-
нифър Бакстър и др.

00.00 "Фрактура" - предаване за
рок музика

02.30 Еротичен телепазар

Diema Family

06.50 "Малката булка" - сери-
ен филм

10.00 "Пепел от рози" - сери-
ен филм, 2 епизода

12.00 "Не се закачай с Клара"
- романтична комедия с
уч. на Дженифър Улрих,
Марк Бенджамин, Един
Хасанович, Уве Прайс и
др.

14.00 "Лято в Прага" - роман-
тичен филм с уч. на Ка-
тя Вайценбьок, Питър Бе-
недикт, Лаура Прайс и
др.

16.00 "Доня Сандовал" (преми-
ера) - теленовела, 2 епи-
зода

18.00 "Детегледачката е мъж" -
романтична комедия с уч.
на Николет Шеридан, Дан
Пейн, Джейн Истууд и др.

20.00 "Сладко като баклава" -
романтична комедия с уч.
на Тим Бергман, Ясмин
Герад, Мерал Перин и др.

22.00 "Лято в Прага" - роман-
тичен филм с уч. на Ка-
тя Вайценбьок, Питър Бе-
недикт, Лаура Прайс и
др. /п/

00.00 "Не се закачай с Клара"
- романтична комедия с
уч. на Дженифър Улрих,
Марк Бенджамин, Един
Хасанович, Уве Прайс и
др. /п/

02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Сладко като баклава" -

романтична комедия с уч.
на Тим Бергман, Ясмин
Герад и др. /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Актьорско студио" - ток-
шоу, сезон 17

06.50 "Кралицата на дансинга"
- драма с уч. на Ромина
Д`Уго, Дейвид Джюнто-
ли, Адам Брукс, Бруклин
Судано и др.

09.00 "Вкусът на любовта" -
романтичен филм с уч.
на Марла Соколоф, Ба-
ри Уотсън, Аманда Риге-
ти и др.

11.00 "Кънки с остър връх" -
романтичен филм с уч.
на Д.Б. Суини, Мойра Ке-
ли, Рой Дотрис, Тери
О`Куин и др. /п/

13.00 "Зоотрополис" - анима-
ционен филм /п/

15.20 "Добрият Уил Хънтинг" -
драма с уч. на Мат Дей-
мън, Робин Уилямс, Бен
Афлек, Мини Драйвър,
Стелан Скарсгаард, Кей-
си Афлек и др. /п/

18.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал, 2 епи-
зода /п/

20.00 "Хобит: Неочаквано пъте-
шествие" - фентъзи с уч.

на Иън Маккелън, Мар-
тин Фрийман, Анди Сър-
кис, Хюго Уивинг, Кейт
Бланшет, Орландо Блум,
Илайджа Уд, Кен Скот,
Кристофър Лий, Люк
Евънс и др.

23.30 "Треска за Оскари: Го-
лямата нощ"

03.00 Церемония по връчване
на 91-те награди "Оскар"
на Академията за фил-
мови изкуства и науки
на САЩ - на живо от
Долби Тиатър

RTR

05.20 "Бялата гвардия"
06.50 "Изкуственият отбор"
07.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
08.15 "Храм за Онегин. След

славата"
09.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
10.10 Сериал: "Стръмните бре-

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

Пол Сартр"
18.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
19.00 Вести
19.25 Вести-Москва
19.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
20.25 Сериал: "Красив живот"
22.00 Вести
22.30 Вести-Москва
22.50 Вести
23.15 Токшоу: "Пряко предава-

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

отпуска"

Åâðîñïîðò

05.00 Мотоциклетизъм: Супер-
байк на Филип Айлънд,
суперпол състезание

05.30 Мотоциклетизъм: Супер-
спорт на Филип Айлънд,
състезание

06.00 Мотоциклетизъм: Супер-
байк на Филип Айлънд,
второ състезание, ди-
ректно

07.00 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, състеза-
ние

08.00 Снукър: Турнир "Shoot
Out" в Уотфорд, трети
ден

09.45 Биатлон: Европейско
първенство в Беларус,
преследване, мъже, ди-
ректно

10.30 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, състеза-
ние

11.00 Северна комбинация:
Световно първенство в
Зеефелд , отборен
спринт, ски скокове, ди-
ректно

12.30 Ски бягане: Световно
първенство в Зеефелд,
отборен спринт, дирек-
тно

14.00 Северна комбинация:
Световно първенство в
Зеефелд , отборен
спринт, ски бягане, ди-
ректно

15.30 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, отборно
състезание, дирекнто

17.45 Ски алпийски дисципли-
ни: Световна купа в Кран
Монтана, слалом за
комбинация, жени

18.15 Спускане с шейни: Све-
товна купа в Сочи, мъ-
же, втори манш

18.45 Спускане с шейни: Све-
товна купа в Сочи ,
спринт

19.30 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма щанца, отборно
състезание

20.40 Новини
20.45 Снукър: Турнир "Shoot

Out" в Уотфорд, финал,
директно

Í
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19.00 Полет 370 - липс-
ващото досие докумен-
тален филм

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 В кадър Съседи на Запад/

п/
21.20 Магма: Вулканичен ад иг-

рален филм /САЩ ,
2006г./, в ролите: Ксан-
дър Бъркли, Ейми Джо
Джонсън, Валентин Га-
нев, Асен Блатечки, Анд-
рей Слабаков, Надя Ива-
нова и др.

22.50 По света и у нас Ин-
формационна емисия

23.05 Непознат игрален филм
/Испания, 2015г./, в ро-
лите: Луис Тосар, Хави-
ер Гутиерес, Елвира
Мингес и др.(14)

00.45 Голямата стъпка: Ражда-
нето на една легенда до-
кументален филм /п/

02.10 Студио "Х": Не убивай тв
филм /1 и 2 епизод/п/
(12)

04.00 Полет 370 - липсващо-
то досие документален
филм/п/

04.45 Вяра и общество с Го-
ран Благоев /п/

bTV

05.10 "Cool…T" /п./
05.50 "Джи Ай Джо: Ренегати"

- анимация, сериал,
еп.13, 14

06.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал , с .11,
еп.20, 21

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Же-
ни Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица
13.00 "Круиз към щастието:

Лисабон" - романтичен,
комедия (тв филм, Гер-
мания 2017), в ролите:
Маркус Грюсер, Ами Му-
сул, Саша Хен и др.

14.50 "Бавачката Макфий и го-
лемият взрив" - фентъ-
зи, семеен, комедия (Ве-
ликобритания, Франция,
САЩ, 2010), в ролите:
Ема Томпсън, Маги Джи-
ленхол, Рейф Файнс,
Юън Макгрегър, Маги
Смит и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути" - публицис-

тично предаване с водещ
Светослав Иванов

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

20.00 "Гласът на България - му-
зикално шоу, старт на
сезон 6

21.30 "Папараци" - телевизи-
онен таблоид

22.30 "Диваци" - трилър, кри-
минален, драма (САЩ,
2012), в ролите: Ерън
Тейлър-Джонсън, Тейлър
Кич, Блейк Лайвли, Сал-
ма Хайек, Бенисио Дел
Торо, Джон Траволта,
Шей Уигъм и др.

01.00 "Биячи" - екшън (САЩ
2014), режисьор Крейг
Мос, в ролите: Дани Тре-
хо, Дани Главър, Андрю
Дивоф, Джаклин Обра-
дорс и др.

02.40 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.11, еп.22

03.00 "Търси се…" /п./
03.50 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 "Чудовища срещу из-
вънземни" /п./ - анима-
ция, еп.3, 4

07.00 "Чудовища срещу из-
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Главата на ГЕРБ Бойко
Борисов отново зад
граница  показа коленичи-
лата си стойка на думи
"могъщ" държавник, приви-
кал  американския  посла-
ник в правителството
относно проблемите на
държавата с отравянето
на търговеца с оръжия
Емилиян Гербев и съдбата
на Венецуела, която по
неведоми пътища пращала
пари до България. Бори-
сов беше принуден да
защити международната
си дейност, заплашена от
заместника му Цветанов,
който често ходи на
молитвени (в пряк и
преносен смисъл) закуски
в САЩ, откъдето получава
напътствия  как да служи
на тази имперска сила.

 Без всякаква геополи-
тическа и дипломатическа
подготовка Цветанов
повтаря "задгранични"
внушения, че руски разуз-
навач три пъти бил идвал
в България само и само
да отрови  оръжейния
търговец през 2015 г.  и
да се подготви в Солсбъ-
ри, Англия, за отравянето
на Сергей Скрипал и
дъщеря му Юлия през
2018 г. Разузнавачът не е
успял в намеренията си,
тъй като и те, и българи-
нът са живи. Но в цялата
съшита с бели конци
история липсва най-
важното - липсват доказа-
телства. Това внушение за
отровителство е пълно с
фалшиви новини! Не само
че светът не видя нито

едно реално доказателст-
во за вината на Русия
(така САЩ започнаха и
войната срещу суверенен
Ирак - с размахани в
ООН епруветки с неясно
какво съдържание, а
после се оказа, че не
бяха намерени химически
оръжия), но и старата
история се претопля
заради нова порция
антируска истерия, която
ни готвят едни тъмни
сили. Русофобът Цветанов
огласи и друго задгранич-
но внушение за руска
намеса в предстоящите
избори, които церберите
се страхуват да не загу-
бят. За нея също няма
доказателства, но дали
ГЕРБ не готви така обяс-
нение за предстоящ
изборен провал или пък
нещо още по-лошо -
оправдание за силова
намеса или фалшифика-
ции от страна на властта,
които да бъдат представе-
ни като "борба с руската
намеса"!? И не са ли
скандалните промени в
Изборния кодекс, напра-
вени в "12 без 5" именно
част от тази подготовка -
да бъдат откраднати
изборите от българския
народ, а ГЕРБ да спечели
служебна победа, ангажи-
райки всички ресурси -
държавни чиновници,
зависим от обществени
поръчки бизнес и силова-
та власт!?

Президентът пък бил
избързал с позицията си
за Венецуела и направил

непремислено изказване,
тъй като правителството
реагирало адекватно и
външната политика била
функция на Министерския
съвет. Президентът Румен
Радев се обяви за неутра-
литет по въпроса  с
кризата във Венецуела и
изтълкува като грешен ход
решението на правителст-
вото да признае предсе-
дателя на Народното
събрание Хуан Гуайдо за
временно управляващ
президент на страната,
както призова Европейс-
кия парламент. Такава е
позицията на ООН, на
десетки държави в света,
на страни-членки на ЕС,
като Словакия, даже на
римския папа. Държавни-
ят глава упрекна кабине-
та, че не за първи път

пропуска да съгласува с
него позицията си по
външнополитически теми.

А струпването на аме-
рикански войски на грани-
цата с Венецуела, богата
на петрол, газ, желязо и с
24- милионно население и
9 пъти по-голяма терито-
рия от България, адекват-
на реакция ли е според
правителството на ГЕРБ?
Кой иска да се възползва
от това богатство - Бълга-
рия или Европа? Не, друг
ще бъде! Много здраве от
пробитата грингова шапка
на Доналд Тръмп.

"Долу ръцете от Венецу-
ела, гринговци!"- пишат
активисти от Боливия в
социалните мрежи. Те
негодуват от нахлуване на
чужди тръмповски и
собствени "хуангуайдовс-

ки" сили в съседна на тях
страна. Законно избрани-
ят президент Николас
Мадуро разобличи вът-
решните намерения за
власт като опит за прев-
рат, подкрепени от чужди
попълзновения. Превратът
се е провалил, затова е
военният натиск на вене-
цуелската граница. Къде
сте, г-н магистър по
физкултура Цветан Цвета-
нов, с геополитическата
си подготовка!? Много сте
далеч от знанията, опита
и образованието на
военния летец ас с някол-
ко военни академии у нас
и в САЩ, генерала и
президента Румен Радев,
който Ви  предупреди, че
политиката се прави в
София и защитава в
Брюксел, а не обратно.
Николас Мадуро има
пълната информация за
положението в страната
си, а не наши кукли на
конци, със своите "пре-
мислени" изказвания за
"функцията на външната
политика", подкрепящ
намесата в друга страна.
САЩ отново показаха
същността си на агресор,
българските им служители
отново станаха за смях на
нормалните хора. Комеди-
ята за вашите лични и
обществени недъзи,
играна  на правителстве-
на, парламентарна  и
международна сцена,
приближава към своя
край.

Никола ЧОЛАКОВ,
Горна Оряховица

Н я к о г а
във времето
на Народна
република
България Де-
нят на лоза-
ря бе ден и
на трезвени-
ка. За онова
време могат
да разказват
ветераните
от войните
1939 - 1945 г.

По наше
време имахме съюз на трезвеници-
те. Негов създател е Асен Златаров
(псевдоним Ааура).

Съюзът на трезвеността разцъф-
тя в годините на народната власт. В
дружеството за трезвеност членува-
ха селската, работническата, сред-
ношколската и студентската младеж.

Имам конкретни впечатления от
дейността в гимназията на град Го-
це Делчев, от кръжочната дейност
за просвета, култура, трезвеност
и отбрана. Учебните звена се съ-
ревноваваха помежду си - на об-
щинско, околийско, областно и на-
ционално ниво.

Нашите дружества по трезве-
ност печелеха в съревнованието
челни места. Донасяха в околията
ни преходни знамена за окръжни
първенства и за национални. Ва-
сил Урдев, Иван Бухлев, Георги Бе-

Русия

Добре, че я има в света Русия -
велика държава с достоен народ!
С история славна, многовековна
и с култура богата, самородна,
с потенциал природен и човешки
и с вяра православна благородна.
Тя страж на мира е и на прогреса
в нашата майка-планета Земя.

Родеем се ние с тази държава
и с дружба вековна с този народ.
Няма забрава и тяхната помощ,
робството и фашизма да победим.

Безродници наши, днес с чужда помощ,
историята искат да променят
и дружбата ни братска да разрушат.
Напразно! Това няма да се случи!
Дружбата има корени дълбоки
и е жива в народната ни памет.
На лъжи и клевети ще устои!
Ще пребъде тя и в бъдещите дни!

                          януари 2019 г.
Георги ЕВГЕНИЕВ

кяров, Иван Икономов - просвет-
ни деятели в околията поощрява-
ха дружествата по трезвеност, ап-
лодираха усилията на средношкол-
ците, радваха се на извънкласна-
та дейност на гимназията.

Общественополезната дейност на
трезвеността понякога на среднош-
колците в цялата страна някога свър-

нас активна връзка.
За извънучилищната дейност на

нашата младеж и днес имам впе-
чатления.

Сравнението ми между някога
и днес е в полза за някога, когато
Малък Сечко бе празник на трез-
веността. Днес около Деня на влю-
бените, деня на лозаря и любовта
целият поток от информация е под-
чинен на пазарната икономика и
бизнеса и вместо съревнование за
трезвеност сред младежта, свиде-
тели сме на ежедневни катастро-
фи, погребения, пожари, констата-
ции на превишени дози алкохол в
кръвта и разни опиати.

И най-грозното явление, което ни
убива, което ни разнищва е лъжата,
че годините на Народна република
България, годините на социалната
държава, на високия морал и идеа-
лизъм, на градеж на модерна Бъл-
гария, са били години на терор и
едва ли не "терористи" са били свет-
ли личности като Антон Попов и Ни-
кола Вапцаров, най-ревностните пос-
ледователи на Асен Златаров и но-
сители на световни награди на ми-
ра - като посмъртно наградения по-
ет Никола Вапцаров през 1952 годи-
на. Но истината за нашето близко
минало ще победи, с нас е слънче-
вата правда и затова сме горди!

Борис ГЪРНЕВ,
ветеран от

Отечествената война

Асен Златаров

Мерсия Макдерморт
звам с Хаим Боаз, Перник-Волуяк,
язовир "Копринка", с повсеместни-
те младежки прояви на всички ни-
ва, национални и световни. Светов-
ната младеж бе при нас. Мерсия
Макдерморт - почетната гражданка
на град Гоце Делчев, Благоевград и
Карлово, потвърждава този красно-
речив факт. Лондончанката Мерсия
днес, след 70 години, поддържа с
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Èçëîæáà „Àðìèÿòà íà Áîãà“
áå îòêðèòà â Áîòåâãðàä

Историческият музей
в Ботевград е първият
музей извън София,
който има уникалната
възможност да
приеме за 6 месеца
колекцията "Армията
на Бога", собственост
на Фондация
"Аретѓ-Фол".

Експозицията бе пред-
ставена от директора на
музея Рени Лазарова,
която подчерта, че "Арми-
ята на Бога" е една от
първите частни колекции
в България, регламенти-
рани и социализирани в
съответствие със Закона
за културното наследство
от 2009 г. Съставена е от
оригинали и копия на
средновековни и възрож-
денски икони и стенописи
на най-известните светци
воини. Изображенията на
светиите Георги, Димитър,
Мина, Тодор Стратилат и
Теодор Тирон, рисунки на
свети цар Борис и цар
Симеон, на ротондата
"Свети Георги" - IV в. в
София, "Златната църква"
във Велики Преслав -
Х в., и църквата "Свети
Димитър" във Велико
Търново - ХII в., както и
десетки представители на
керванджийската религи-
озна утвар и елементи от
литургични облекла.

Първоначално колекци-
ята е била експонирана в
Националния исторически
музей, след това в Наци-
оналния археологически
институт и последните 10
години в Националния
военно-исторически
музей.

„За нас е много
значимо това
гостоприемство,
което ни
предложихте,

защото само така ние мо-
жем да реализираме ро-
долюбивите си цели към
българското християнско
изкуство и добродетелите,
които се съдържат в хри-
стиянския морал. Нашето
общество, особено по-
младото поколение, има
нужда да му бъдат при-
помнени онези ценности и
добродетели на българи-
на, които са позволили
през вековете да просъ-
ществуваме и като дър-
жавност, и като духовност,
и всеки един със своето
семейство и своя роден
край". Това каза проф.

Áúëãàðñêîòî êóëòóðíî íàñëåäñòâî ðàçïîëàãà ñ óíèêàëíè öåííîñòè è àðòåôàêòè îò õðèñòèÿíñêîòî
èçêóñòâî, ïðèïîìíè îñíîâàòåëÿò íà Ôîíäàöèÿ „Àðåòƒ-Ôîë" ïðîô. Äèìèòúð Èâàíîâ

Директорът на историческия музей Рени Лазарова и проф. Димитър Иванов откриват изложбата

д.и.н. Димитър Иванов,
основател на Фондация
"Аретѓ-Фол", която е
собственик на колекцията.

Колекцията е поканена
да гостува в Исторически
музей за шест месеца, с
опция тя да остане за
още 6 месеца.

Проф. Иванов обърна
внимание, че българското
културно наследство
разполага с уникални
културно-исторически
ценности и артефакти в
християнското изкуство.
С малки изключения
(криптата на храм-памет-
ника "Св. Александър
Невски" и музея на икона-
та в Трявна) няма обосо-
бени колекции на икони и
стенописи, които да бъдат
социализирани по такъв
начин, че до тях да има
достъп широката публика.
"Бих казал, че няма колек-

ция, която да гостува на
място. Обикновено се
разчита на подобни
колекции, след като се
ходи по църкви и манасти-
ри. Това е един нов под-
ход за социализация на
българското културно-
историческо наследство",
заяви проф. Иванов.

„По мащабите
на частното
колекционерско и
музейно дело
ние сме пионери“,

добави професорът. По
думите му повече от 20
години на датата 18 май,
когато се отбелязва
Международният ден на

музеите, експонати на
фондацията гостуват в
различни музеи у нас и в
чужбина.

Експозицията "Армията
на Бога" показва 70 кул-
турно-исторически ценнос-
ти във вид на икони,
стенописи и църковна
утвар. Освен тях фондаци-
ята разполага с още
около 20, но някои от тях
още се реставрират, а
други са в процес на
идентификация. Проф.
Иванов посочи няколко
много ценни екземпляра.
Сред тях са две икони (на
св. Георги и св. Димитър),
изработени от Николай
Павлович. Те са рисувани
през 1870 г. за една
църква в Свищов. Наред с
тях са копията на стено-
писите от 1259 г. на севас-
тократор Калоян и Десис-
лава, от Боянската църква
край София, пет стенопи-
са от XV век на светци
воини от Кремиковския
манастир, сръбски стено-
пис на Архангел Михаил
"Белият ангел" от сръбски
манастир. Интерес предс-
тавлява копие на икона
на света Дева Мария от
Тревненската иконописна
школа, а оригиналът е в
Трявна.

Иконата е рисувана
с похватите на
Ренесансовата
живопис,

при което Богородица не
изглежда както в другите
икони - изпита, скептична
или намръщена, а тук от
нея лъха радост и све-
жест, обясни проф. Ива-
нов. В колекцията е
поставена животворна
икона с богат обков, която
е копие на икона от
Бачковския манстир от
XV век, рисувана от гру-
зински автор. В колекция-
та присъства много стара
икона от Созопол - на
св. Георги и св. Димитър,
представени като братя
близнаци, от XIV век. За
да достигне до нашето
съвремие, тя е преработ-
вана три пъти. През XVI
век е направена рамка
около иконата и външна
рамка с житийни сцени,
пресъздаващи моменти от
мъченията на двамата
светци. Друга ценна икона
е от 1617 г . Тя е от Търно-
во и носи наименованието
"Св. Димитър - велик
войвода".

От в. "Балканец",
Ботевград
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Можете ли да си предс-
тавите свят без спомени? Не
можете, нали? Спомените са
като малки парченца от един
по-голям пъзел - заедно те
съставляват цялостната кар-
тина на вашия живот. Има-
ме навика да "изтриваме"
тъжните и да таим в себе си
щастливите. Но без значе-
ние колко много се стара-
ем, нашият мозък си има
свой собствен "зъл" план по
отношение на паметта. За-
що помним един куп незна-
чителни неща, но забравя-
ме онези, които искаме да
запазим като спомен?

В следващите редове ще
се опитаме да разберем ло-
гиката на мозъка и ще ви-
дим какво можем да нап-
равим, за да го накараме
да забрави или запомни да-
дено нещо.

1. Можете да се опита-
те да се сещате за конкрет-
ни думи и числа с помощ-
та на звуци. Ханс Еберс-
тарк - австралийски линг-
висти преводач - използва
този свой метод, за да за-
помни думи и числа. Той се
концентрира върху начина,
по който думите звучат (а
не върху тяхното изписва-
не). Веднъж щом чуете ду-
мата, най-вероятно ще я за-
помните, дори и да не зна-
ете какво значи.

2. Можете да принуди-
те мозъка да запомни не-
що. Мозъкът ни се опитва

10 важни неща за паметта
да ни предпази от излиш-
ната информация. Ако пом-
ним всяка малка подроб-
ност от нашето ежедневие,
най-вероятно ще полудеем.
Ако наистина искате да за-
помните нещо, можете да се
опитате да повтаряте ситу-
ацията или събитието пери-
одично, сякаш го разказва-
те на някого. Това е готин
трик, който ще убеди мозъ-
ка ви, че въпросната случ-
ка е важна за вас.

3. Нашият мозък помни
неща, за които дори ние са-
мите не подозираме. Лека-
ри заръчват на пациент,
страдащ от амнезия, да за-
помни няколко думи. Той не
успява. Впоследствие обаче
му дават изречения с липс-
ващи думи, които трябва да
запълни (същите, които не е
могъл да запомни). Учудва-
щото в случая е, че успява.
Как така? Работата е там,
че нашият мозък помни не-
ща, за които дори ние сами-
те не подозираме.

4. Мозъкът свързва но-
вата информация с мина-
ли преживявания. Нашият
мозък постоянно свързва
чисто новата информация с
миналите ни преживявания.
Не сте го забелязали? Доб-
ре, сетете се за последния
път, в който сте гледали те-
левизия или сте чели кни-
га. Когато видите нова акт-
риса, вие веднага се опит-
вате да се сетите къде сте

я виждали. Или например
когато четете книга, се ста-
раете да сравните събития-
та, които се случват на глав-
ните герои, с вашите собст-
вени преживявания. Колко-
то по-голям опит имате, тол-
кова по-добра е вашата па-
мет.

5. Ако изпитвате затруд-
нения да запомните нещо,
ползвайте изображения.
Това е техника, която хора-
та с фотографска памет из-
ползват постоянно. Те прос-
то трансформират информа-
цията, от която се нуждаят,
във визуална последовател-
ност от изображения. И вие
можете да пробвате този
метод. Просто свържете да-
ден спомен с някаква кар-
тина в главата си. Ако има-
те бурно въображение, ще
откриете, че този метод е
лесен за приложение и е на-
истина ефективен.

6. Ако се опитвате да се
сетите нещо важно, оста-
вете останалия свят на за-
ден план. Всякакви стра-
нични звуци, били те и при-
ятни, разсейват мозъка ви
и му пречат да извлече она-
зи информация, от която се
нуждаете. В подобни ситуа-
ции той не е сигурен дали
искате да запомните тези
звуци или да се сетите за
нещо важно.

7. Мозъкът ви запаме-
тява по-лесно нова инфор-
мация, ако току-що сте

хапнали или сте под стрес.
Глюкозата в тялото ви, коя-
то е вследствие от хубава-
та закуска или обяд, ви по-
мага да си спомните даде-
но нещо много по-лесно.
Стресът води до същия
ефект. Емоционалните и
стресови ситуации задейс-
тват по-добре процеса по
сформиране на спомени.

8. Ако през целия ви жи-
вот е трябвало да вършите
интелектуален, а не физи-
чески труд, най-вероятно
паметта ви ще остане веч-
но млада. Изследванията
показват, че университетс-
ките професори могат да се
сетят с лекота за конкре-
тен абзац от техните лек-
ции, дори когато вече са се
пенсионирали. Същевремен-
но - хората, които са вър-
шили физически труд, имат
по-големи проблеми с па-
метта, когато остареят.

9. Можем да си спомня-
ме различни неща и съби-
тия, просто защото мозъка
ни забравя всички незна-

чителни неща. Нашият мо-
зък решава коя информация
е важна и къде да я запа-
зи. Със сигурност ще запом-
ните сватбения си ден или
някое стресиращо събитие.
Никога няма да може да се
отървете от тези спомени.
Ние обаче с лекота забра-
вяме скучните събития или
рутинните занимания. Това
се нарича "ефектът на изт-
риването". Що се отнася до
числата, Ханс заменя даде-
на цифра с буквата, на коя-
то прилича. Така например
7 може да бъде запомнена
като L, тъй като изглеждат
сходно, когато седмицата се
обърне наобратно.

10. Състояние на силна
депресия и постоянен
стрес може да унищожи
паметта и мозъка. Никога
не забравяйте това. Без
значение от ситуацията, ус-
покойте се, дишайте, изди-
шайте. Помогнете на мозъ-
ка да измисли изход от да-
дената ситуация. Със сигур-
ност има такъв.

В последните години проблемът с ранното детско раз-
витие стана извънредно актуален за много родители, тъй
като нараства броя на деца с различни задръжки в разви-
тието и главно - в речта. Как да сме спокойни, че нашето
дете се развива нормално?

Има някои основни неща, които е нормално децата да
умеят на различна възраст. Тук ви описахме какво може
бебенцето на 3 и на 6 месеца, а сега да видим какви са
уменията на детето на годинка:

- Реч. Детето използва активно своя словесен запас,
който съдържа вече около 15 прости израза от типа на
"дай-дай", "ма-ма", "та-та", "ням-ням". То определя безгреш-
но ситуациите, в които да ги използва и обожава да ги
повтаря.

"Ням-ням" например е молба да му дадат да яде, възк-
лицание по време на ядене или пък, че нещо го няма - да
речем в отговор на въпроса "Къде е мечето?"

- Първи стъпки. Повечето деца на тази възраст вече ги
правят самостоятелно.

- Самостоятелност. Едногодишното не обича, когато му
вземат играчките или му се намесват по някакъв начин в
играта, то вече си разпознава обувките, опитва се да ги
обува, да си взема жилетката, солети или някакви други
неща.

- Навици. Детето вече държи напълно уверено бискви-
тата, лъжичката, пие от своята чашка, като я хваща здра-
во с двете ръце.

- Умения. Вече е наясно с кулите от кубчета, събира
предмети, слага ги един в друг, влачи връвчици, мести
играчки и други предмети на различни места, опива се да
рисува къде с моливи, къде с пръсти...

- Любознателност. Детето проявява интерес към всичко
и особено - към картинките в книжките, сочи ги с показал-
че, а когато види познати животни, може да ги нарича с
"бау-бау", "па-па", "мяу" и т. н.

Ако сега ви кажа "Не мисле-
те за шоколадова торта", за как-
во ще помислите? Не само об-
разът на сладкиша ще изплува в
главата ви, а някои с повече въ-
ображение със сигурност ще усе-
тят познатия вкус върху небцето
си. Толкова силно е човешкото
въображение.

Хората обикновено се стре-
мят да потиснат мислите и чувс-
твата, които ги изкушават към
нездравословно поведение. Ако
искаме да отслабнем, се опит-
ваме да не мислим за храна, ко-
гато сме стресирани, се мъчим
да потиснем тревогата и т. н. Но
потискането на мислите е труд-
но и често има неприятни пос-
ледици.

Какъв е най-добрият начин да
се справите с нежеланите мис-
ли, така че да не ограбвате си-
лата на волята си? Психолозите
предлагат следните решения:

Отървете се
от вредните

навици

Не се стремете
да потискате мислите.
Вместо това:
Замествайте
Решете предварително какво

ще помислите, когато мисълта за
пушене, сладко или бутона за
повторно набиране изникне в
главата ви. Когато се усетите, че
мислите колко ще е вкусно пар-
чето торта, опитайте да замени-
те мисълта с такава, която се фо-
кусира върху здравето и отслаб-
ването ("по-хубаво ще е да мога
да събера пак в дънките си, вмес-
то да изгълтам половин шокола-
дова торта").

Планирайте
Планирането е ефективен на-

чин за справяне с изкушенията.
Няма нужда да блокирате мис-
лите. Това, от което имате нуж-
да, е да не ги превръщате в дей-
ствия.

Планирайки предварително
точно какво ще направите, ко-
гато изкушаващата мисъл се по-
яви, ще бъде по-лесно да се при-
държате към целите си. Напри-
мер, когато си помислите за ци-
гара, планирайте да дъвчете дъв-
ка или да излезете навън, за да
подишате чист въздух. Без зна-
чение какъв е планът ви, той ще
прекъсне връзката между мисъл-
та и поддаването на изкушение-
то. С времето мислите ще из-
чезнат сами.

Има храни, които ефективно
се борят с процесите на старее-
не, като ги забавят и ни карат да
се чувстваме млади, свежи и кра-
сиви. Експертна международна
група диетолози обяви актуален
списък на подмладяващите хра-
ни.Н

а първо място е поставено
АВОКАДОТО, което е богато на
мононенаситени мастни кисели-
ни. Те проникват през клетъчни-
те мембрани и защитават клет-
ките от вредното действие на
свободните радикали. Общият по-
ложителен ефект е повишаване

Храни срещу стареенето
на жизнеспособността, изостря-
не на ума и подобряване на тек-
стурата на кожата, казват спе-
циалистите.

 С изключително противоста-
реещо действие е и подправката
КУРКУМА. Тя съдържа пигменти,
които повишават синтеза на ес-
тествените антиоксиданти като по
този начин защитава клетките на
мозъка и на кожата от уврежда-
щото действие на свободните ра-
дикали, повишава способността
за концентрация на ментално ни-
во и забавя образуването на
бръчки.

Топ продукт от този списък
са и прясно изцедените сокове
от ЗЕЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ. Те оси-
гуряват бързо усвояване на съ-
държащите се в тях полезни ве-
щества като антиоксиданти, фи-
тонутриенти, кислород, хлоро-
фил, витамини и минерали.

Материалите са
от сайта Обекти

Какво
умее
детето
на една
година

Какво
умее
детето
на една
година
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Френският президент
Еманюел Макрон осъди
антисемитските нападки,
отправени срещу видния
философ и писател Ален
Финкелкрот от участници
в демонстрацията на
"жълтите жилетки" в Париж
в събота, предаде АП.

Финкелкрот е роден в
Париж, но произхожда от
семейство на полски
имигранти.

"Антисемитските обиди,
на които е бил подложен,
са абсолютното отрицание
на това, което сме и което
ни прави велика нация.
Няма да ги толерираме",
написа Макрон в Туитър.
Фрази като "Мръсен
ционист", "Върви си в Тел
Авив" и "Ние сме народът",
Франция е наша", бяха
отправени от неколцина
демонстранти, които
забелязали известния
интелектуалец на центра-
лен булевард в Париж,
показва видео, разпрост-
ранено в Интернет. На
второ видео, заснето от

Àãðåñèÿòà ñðåùó Àëåí Ôèíêåëêðîò
å îòâðàòèòåëåí è øîêèðàù àêò,
çàÿâè Ìàðèí Ëüî Ïåí

Жени скандират лозунги по време на протест срещу президента
Мило Джуканович в Подгорица. Те настояват за оставката на
дългогодишното правителство на Джуканович за обвинения в

корупция. Тълпата скандираше "Мило крадец" и носеше плакати, на
които пишеше "Въстание".

Френският философ от еврейски произход Ален Финкелкрот се самооп-
ределя като защитник на националната идентичност. Той е един от най-
популярните автори във Франция, произлиза от левицата и е определян
като идеолог на "неореакцията" от своите критици. От януари 2016 г. е

член на Френската академия.

Снимки Пресфото БТА

Ìàêðîí îñúäè íàïàäêèòå íà "æúëòèòå
æèëåòêè" ñðåùó ôðåíñêè ôèëîñîô

Няколко хиляди души
протестираха в Подгорица
срещу правителството на
президента на Черна гора
Мило Джуканович заради
обвинения в корупция, пре-
даде АП.

Демонстрантите сканди-
раха "Мило - крадец" и "Ос-
тавки", настоявайки и за ос-
тавката на премиера Душ-
ко Маркович, близък до
Джуканович. Синиша Груби-
ша, една от организаторки-
те на протеста, призова за
смяна на властта.

Това е втората демонст-
рация от началото на фев-
руари в Подгорица, органи-
зирана от "Движение-бунт

Õèëÿäè ïðîòåñòèðàò ñðåùó ëèäåðà
íà ×åðíà ãîðà Ìèëî Äæóêàíîâè÷

97 000". Протестите започ-
наха, след като бивш приб-
лижен на Джуканович об-
вини в корупция президен-
та и неговата Демократич-
на партия на социалистите.

Бизнесменът Душко Кне-
жевич, разследван за пред-
полагаемо пране на пари
(на обща стойност 500 млн.
евро), неотдавна разкри, че
е дарил 97 000 евро в брой
(в плик) на партията на
Джуканович преди парла-
ментарните избори през
2016 г. Лидерите на партия-
та в крайна сметка призна-
ха, че бизнесменът, който
избяга в Лондон, е напра-
вил дарението.ç

Израелският премиер Бенямин
Нетаняху (вдясно), изслушва

министъра на транспорта Израел
Кац по време на седмичното

заседание на кабинета в Еруса-
лим. Вчера Нетаняху се отказа от

поста външен министър и
назначи на него като временно

изпълняващ длъжността 63-
годишния Кац. Нетаняху беше
критикуван, че запазва важни

министерски портфейли за себе
си. По-рано той добави към

отговорностите си и ролята на
министър на отбраната, след като

през ноември от този пост
подаде оставка Авигдор Либер-

ман. Освен това Нетаняху държи
и портфейла на здравен минис-

тър. На 9 април в Израел ще има
предсрочни парламентарни

избори.

журналист на свободна
практика, се вижда как
силите на реда се намес-
ват, за да защитят 69-
годишния Финкелкрот.

"Усетих абсолютна
омраза. Щях да изпитам
страх, ако не бяха полица-
ите, които за щастие бяха
там", споделя той пред
в."Журнал дю диманш",
като все пак подчертава
,че не всички "жълти
жилетки" са се отнесли
агресивно към него, един
от тях дори му предложил
да облече жилетка и да се
включи в шествието, а друг
го поздравил за работата
му. В началото на социал-
ното движение философът
изрази солидарност и
симпатия с "жълтите жилет-
ки", но по-късно в интервю
за в."Фигаро" разкритикува
водачите им, като заяви, че
"арогантността е сменила
лагера".

Туитът на Макрон беше
само един от серията,
публикувани от френски
политици. Министърът на

вътрешните работи остро
порица тази "напълно
НЕДОПУСТИМА" сцена, а
шефът на опозиционната
партия Републиканците
Лоран Вокшиез нарече
виновниците "жалки
кретени". Марин Льо Пен,
лидер на крайнодесния
Национален сбор, заяви,
че "агресията срещу Ален
Финкелкрот е отвратите-
лен и шокиращ акт, който

илюстрира опита за
внедряване в движението
на "жълтите жилетки" на
антисемитската крайна
левица". Ян Броса, водач
на листата на комунисти-
ческата партия за евро-
пейските избори, заяви,
че "човек може да мрази
идеите на Финкелкрот", но
"нищо не може да оправ-
дае да бъде атакуван,
защото е евреин".ç

Расте
броят на жертвите на грипа в
Румъния, като до момента в
резултат на усложнения след
заразяване с циркулиращия
грипен вирус са починали 128
души.

СИРИЗА
губи доверието на избирателите
- последни проучвания в Гърция
показват, че управляващата
партия СИРИЗА губи от
консерваторите от "Нова
демокрация", които водят в
допитванията. Крайнодясната
"Златна зора" засилва влияние-
то си като трета политическа
сила. Само в рамките на
последния месец след гласува-
нето на Преспанското споразу-
мение СИРИЗА е изгубила 5%
от влиянието, като достига едва
18% подкрепа. Според допитва-
нията гърците са недоволни не
само от начина, по който се
реши въпросът с Македония, но
преди всичко от икономическа-
та политика на СИРИЗА. Високи
данъци, безработица, ниски
пенсии, посочват гърците, които
прехвърлят доверието си към
други партии. Според полити-
чески анализатори премиерът
Ципрас ще обяви предсрочни
парламентарни избори през май
заедно с евроизборите.

Две жени
издирвани с червена бюлетина
за връзки с "Ислямска държа-
ва", са били задържани в
турския окръг Бурса при
съвместна операция на
разузнавателната агенция МИТ и
полицията. Жените са били
заловени при акция вчера
сутринта в жилище в град
Муданя. Задържани са и още
две лица, които ги укривали.
Срещу двете жени е имало
наложена забрана да влизат на
територията на страната. За
едната от тях се уточнява, че
произхожда от Мароко. И у
двете са били открити фалшиви
документи за самоличност.

Хиляди учители
в Ирак започнаха вчера
национална стачка с настояване
за реформи. По думите на
председателя на учителския
синдикат Абас ас Судани
двудневната стачка цели да
накара правителството да
подобри системата на образо-
ванието и да изгради още
училища предвид по-големия
брой ученици. Судани призова и
за повишаване на заплатите на
учителите.

Иран
представи нова подводница
собствено производство,
въоръжена с крилати ракети.
Подводницата, наречена "Фатех"
("Победа"), тежи 600 т и
разполага с най-съвременни
оръжия, вкл. торпеда, морски
мини и крилати ракети, които
може да бъдат изстрелвани от
позиция под вода.

8 души загинаха
и над 50 бяха ранени при пожар
в бедняшки квартал в приста-
нищния град Читагонг в Бангла-
деш. От противопожарната
служба казаха, че вероятната
причина за пожара е късо
съединение. Стихията е унищо-
жила повече от 200 жилища.

Íàêðàòêî

:
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Правителствените лидери
на Гърция и Северна Маке-
дония бяха наградени на
Мюнхенската конференция по
сигурността за уреждането на
десетилетния спор между Ати-
на и Скопие, предаде ДПА.

Алексис Ципрас и Зоран
Заев, които по-рано решиха
спора за името на Македо-
ния, получиха наградата
"Евалд фон Клайст".

Спорът не беше просто
за име, а за идентичност,
каза в словото си германс-
кият външен министър Хай-
ко Маас и похвали Ципрас
и Заев като "истински ев-
ропейски лидери".

Ципрас заяви, че в на-
чалото не мислел, че спо-
разумение е възможно, но
добави: "Никога не казвай
никога!"

И той, и Заев посветиха
наградата на бъдещето на
своите 2 народа.

Наградата "Евалд фон
Клайст" почита личности с
особени заслуги за решава-
не на конфликти. Нейните но-
сители досега са Хенри Ки-
синджър, Хавиер Солана,
Хелмут Шмид, Валери Жис-

Â Ìþíõåí îòëè÷èõà Öèïðàñ è Çàåâ
ñ íàãðàäàòà "Åâàëä ôîí Êëàéñò"
Èâàíêà Òðúìï ñå ïîõâàëè, ÷å å
íàó÷èëà ìíîãî îò Àíãåëà Ìåðêåë

Ôèëèïèíñêàòà ïîëèöèÿ àëàðìèðà
çà ïëàâàù êîêàèí êðàé áðåãîâåòå

По време на Мюнхенската конференция по сигурността руският външен министър Сергей Лавров нарече
британския министър на отбраната Гавин Уилямсън "министър на войната". Репликата бе реакция на обвине-

нието на Уилямсън, че Русия упражнявала "незаконни дейности" по суша и море.

Паметникът на великия германски философ Карл Маркс и преди е цапан
с боя - на 6 февруари т. г., а през 1970 г. е бил направен опит да бъде
разрушен с бомба. Новият случай е поредното нападение срещу истори-

чески паметници в Лондон.

Австралийката Розмари Норууд отгледа за 9 месеца огромна зелка с
човешки ръст. Норууд споделя, че всяка година гледа зелки, но досега

не е успявала да ги "докара" до подобни размери. Стопанката
приписва човешкия бой на "питомката" си на меката и влажна пролет

и валежите в началото на миналото лято.

Âàíäàëè îñêâåðíÿâàò ñ íàäïèñè
ãðîáà íà Êàðë Ìàðêñ â Ëîíäîí

Паметникът на гроба на
Карл Маркс в Северен Лон-
дон, където почива полити-
ческият философ от XIX в.,
беше осквернен за втори
път за по-малко от 2 седми-
ци, този път зацапан с чер-
вена боя, предаде Ройтерс.

На публикувани от упра-
вата на гробищния парк
снимки в интернет се виж-
да, че върху мраморния
надгробен камък са изпи-
сани политически лозунги.

"Безсмислено, глупаво,
невежо деяние", коментира
управата на гробищния

Снимки Интернет / Пресфото БТА

Филипинската полиция
призова рибарите и жите-
лите на населените места
в крайбрежните райони да
внимават за пакети с ко-
каин, хвърляни близо до
брега с цел наркотикът да
бъде вкаран в страната,
предаде ДПА.

Призивът беше отпра-
вен, след като предната
седмица рибари и жители
в 3 града по източното
крайбрежие на Филипини-
те предадоха на властите
над 60 пакета кокаин. Па-
кетите с различна големи-
на били извадени от море-

парк: "Каквото и да мисли-
те за наследството на
Маркс, не това е начинът
да изразите мнението си",
добавиха от управата.

По-рано този месец па-
метникът на гроба, който се
намира в гробищен парк
"Хайгейт" в Лондон и попа-
да в списъка с британски
исторически обекти, беше
повреден с чук.

С червена боя сега е за-
цапана и паметната плоча
на самия надгробен камък,
на която са гравирани епи-
тафиите за Маркс, съпруга-

та му и неговия внук.
Германският революцио-

нер социалист, автор на
книгата "Капитала" и съав-
тор на Комунистическия ма-
нифест, живее в Лондон от
1849 г. до смъртта си през
1883 г.

Миналия месец беше
хвърлена боя по статуя на
военновременния английс-
ки премиер Уинстън Чърчил,
както и срещу скулптура в
чест на бомбардировъчно-
то командване на Кралски-
те военновъздушни сили в
лондонския "Грийн парк". ç

то край бреговете на ост-
ровите Динагат и Сиаргао.

В събота край брегове-
те на град Паракале в про-
винция Северен Камари-
нес (на 194 км югоизточно
от Манила) бил изваден от
морето пакет с тегло поч-
ти 1 кг, който бил преда-
ден на полицията.

"Продължаваме да при-
зоваваме всички жители от
крайбрежните общини в ця-
лата страна, включително
рибари и моряци, да оста-
нат бдителни и да продъл-
жат да уведомяват полици-
ята за подозрителни пред-

кар д'Естен и др.
Канцлерката Ангела Мер-

кел се срещна с дъщерята на
американския президент
Иванка Тръмп в кулоарите на
Мюнхенската конференция.

"Беше удоволствие отново
да говоря с Меркел. При раз-
говора ни научих много от
нея и очаквам с нетърпение
да продължим да работим за-
едно", обяви Иванка в интер-
нет, публикувайки снимка от
срещата.

Иванка Тръмп, която е ви-
сокопоставен съветник на Бе-
лия дом, нарече Меркел
"страхотна защитница" на
правата на жените.

Същевременно хиляди хо-
ра се включиха в мирна де-
монстрация срещу Мюнхен-
ската конференция с пъстри
знамена и плакати, бараба-
ни и скандирания.

Според силите за сигур-
ност проявата е преминала
мирно. В центъра на Мюнхен
бяха разположени около 3000
полицаи. Обединение от ле-
ви групи призова към масо-
ви протести, заради което ня-
кои улици в сърцето на гра-
да бяха блокирани. ç

мети, които може да откри-
ят на брега или плаващи на
повърхността ", заяви фи-
липинската полиция.

Правителството на прези-
дентаРодриго Дутерте води
агресивна кампания срещу
наркотиците, в която от    2016
г. са убити над 5000 души.

Нюйоркската организа-
ция "Хюман райтс уоч" твър-
ди, че истинският брой на
загиналите в репресивната
кампания срещу наркотици-
те, включително жертвите на
наемни убийци и на добро-
волни отряди, може да над-
вишава 12 000. ç
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Áåðîå - Ëåâñêè Ëóêîéë å ôèíàëúò
çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ ïî áàñêåòáîë
Двата отбора ще определят носителя на трофея на 2 март в Панагюрище

Отборите на Берое и
Левски Лукойл се класи-
раха за финала в турнира
за Купата на България по
баскетбол. Мачът, който
ще определи носителя на
трофея за 2019 година, ще
се проведе в Панагюрище
в новата зала "Арена
Асарел" на 2 март от 19,30
часа.

Левски Лукойл загуби
при визитата си на Акаде-
мик Бултекс 99 (Пловдив)
със 77:87 в реванша, но
въпреки това, шампионите
си осигуриха място на
финала, след като в
първата среща си бяха
подсигурили преднина от
18 точки. Първото полув-
реме премина на приливи
и отливи и за двата
отбора, като на няколко
пъти пловдивчани успява-
ха да вземат преднина от
8-9 точки, след което
позволяваха на съперника
да се върна в мача. Все
пак, на почивката плов-
дивските "студенти" имаха
минимален аванс от две
точки - 43:41, а през
второто полувреме натис-
наха сериозно в опит да
поднесат голямата изнена-
да. 2,25 минути преди
последния съдийски
сигнал чудото за Академик
Бултекс 99 изглеждаше

възможно, след като
Секулов вкара за 85:70 и
пловдивчани се нуждаеха
само от още три точки, за
да заличат пасива си от
първия двубой. В остава-
щото време баскетболис-
тите на Левски Лукойл
затегнаха защитата и
успяха да намалят изоста-
ването си, с което си
гарантираха и класиране
на финал в турнира за
Купата на България.

Берое (Стара Загора)
загуби при визитата си на

Академик (София) с 82:89,
но въпреки това продъл-
жиха напред, след като в
първия двубой спечели
със 17 точки разлика -
84:67. Първата четвърт на
двубоя премина равнос-
тойно, като след 10 мину-
ти игра Берое имаше
минимален аванс от една
точка - 25:24. През втора-
та част момчетата на
Любо Минчев вдигнаха
оборотите и до почивката
вече имаха малко по-
комфортна преднина -

Един от най-добрите бъл-
гарски волейболисти Матей
Казийски обмисля да се за-
върне и да играе за нацио-
налния отбор на България
под ръководството на Сил-
вано Пранди, пише извес-
тният италиански журна-
лист Джанлука Пазини в
блога си във вестник "Га-
зета дело спорт".

Това е поредното пот-
върждение, че се водят се-
риозни разговори с Матей
Казийски за неговото зав-
ръщане в държавния тим.

За последно 34-годишни-
ят посрещач на италианс-
кия Верона игра за Бълга-
рия на олимпийската ква-
лификация в София през
2012 година.

"Със Силвано Пранди
имам добри отношения и
наскоро говорихме за зав-
ръщането ми.

Трябва спокойно да об-
мисля и оценя тази въз-
можност", споделил Матей
Казийски пред известния
италиански журналист.ç

Ìàòåé Êàçèéñêè îáìèñëÿë äà èãðàå
çà Áúëãàðèÿ ïðè Ñèëâàíî Ïðàíäè

Гръцката федерация по бас-
кетбол наказа Олимпиакос с
отнемане на 6 точки от актива
на тима в шампионата заради
неявяването им на терена за
второто полувреме в полуфи-
нала за Купата на страната
срещу Панатинайкос минала-
та сряда. Тимът на Олимпиа-
кос, в който играе Александър
Везенков, вече има 25 точки
вместо 31 и се смъкна на шес-
тото място, след като преди
това беше водач в класиране-
то. Освен това на клуба е на-
ложена и финансова глоба от
7000 евро.

Миналата сряда ръководс-
твото на Олимпиакос не поз-
воли на играчите да се върнат
в игра за второто полувреме
на двубоя срещу Панатинай-
кос в знак на протест срещу
отсъжданията на реферите.
Клубът има право да обжалва
наказанието.

Според устава на двата тур-
нира, които имат един арбит-
раж, но са с различни прави-
ла, Олимпиакос можеше да по-
лучи наказание с отнемане от
1 до 6 точки. Гръцкият гранд е
получил максималната санкция,
която се основава на правил-
ника на Лигата, а не на този в
турнира за Купата на страната.

Îòíåõà 6 òî÷êè
îò àêòèâà íà
Îëèìïèàêîñ

Засилени мерки за сигурност имаше по време на реванша от полуфиналите за Купата на България по баскет-
бол за мъже между Академик Бултекс 99 и Левски Лукойл в пловдивската зала "Колодрума"

47:39.
През второто полувре-

ме двата отбора си раз-
мениха ролите, като дойде
ред на възпитаниците на
Георги Давидов да дикту-
ват събитията на терена.
Още през третата част
"студентите" заличиха
изоставането си, а в
заключителните десет
минути младите баскетбо-
листи на Академик показа-
ха здрави нерви и заслу-
жено се поздравиха с
успеха в мача - 89:82.ç

Най-добрият български
професионален боксьор
Кубрат Пулев (26 победи,
13 от които с нокаут и 1
загуба) намери бързо за-
местник на Роберт Хелени-
ус (28-2, 17 КО), който се
отказа от бой с Кобрата.
Следващият съперник на
Пулев ще е румънският бок-
сьор Богдан Дину  (18-1, 14
КО), съобщава Sportal.bg.
Румънският боец има само
една загуба на професио-
налния ринг и тя дойде в
последния му двубой. Тога-
ва Дину бе нокаутиран от

Êîáðàòà èçëèçà ñðåùó ïîñëåäíèÿ
ñúïåðíèê íà Äæàðåë Ìèëúð

американеца Джарел Ми-
лър  (23-1, 20 КО) в 4-тия
рунд на 17 ноември в Мъл-
вейн (САЩ).

 Богдан Дину трябваше
да се бие и на боксовата
галавечер в "Арена Арме-
ец", на която Кубрат Пулев
победи Хюи Фюри. В пос-
ледния момент Дину се от-
каза и предпочете да се
боксира срещу Джарел Ми-
лър в САЩ.

Битката Кубрат Пулев -
Богдан Дину ще се прове-
де на 23 март в зала "Фо-
рум" в Калифорния. ç

Кубрат Пулев ще излезе на ринга на 23 март в зала "Форум" в Калифорния

За последно Матей Казийски игра за България на олимпийската квалифи-
кация в София през 2012 година.

Тимът на Олимпиакос, в който
играе българският национал
Александър Везенков, получи

сурово наказание от баскетбол-
ната федерация на Гърция
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Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 32

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ЗЗЗЗЗатопляне
ВОДОРАВНО: "Високата тераса". Лавал (Пиер). Бе-
керел. Тагетис. Рапира. Ва. Едема. Емет (Пол). "Ти".
Атоми. Ирани (Ардешир). "Лил". Летов (Михаил). Нан.
Севар. Нотис. Да. Канела. Ерика. Туника. Илона.
Навик. Номад. Бат. Тарос. Рало. "Ала". Онети (Ху-
ан). ОН ("Общество на народите"). "Нали". Анона.
Ови. Пират. Месал. Ретамар (Роберто). Котик. "На".
"Амика". Овал. Ни. Арати. "И сега". Нед. Новак. Рон.
Пилаф. Никол. ТА.
ОТВЕСНО: Вила Вилекула. Апенини. Сага. Иван.
Талита. "Ел". Нове. Аланин. Лира. Ада. Катет. "Река-
та". Амар. ВАЛИДОЛ. Лава. Атаман. Семена. Ирон.
"Ритон". Маб  ("Кралица Маб"). Мито. Иконом. Ки-
ви. Тера. Отел. Сенека (Луций). Ак. Дека. Ивирон.
"Тасо". ИКО. Репер. Синори. Атос. "Нариман". Кама.
Оливер (Хаим). Серенада. Алов (Александър). Ка-
гот. САЛАТИНА. Адонис. Лана.

Днес времето ще оста-
не без съществена промя-
на в температурно отно-
шение - малко по-топло от
обичайното за февруари.
Сутрин на повече места
ще има краткотрайни мъгли. Вятърът ще се ориенти-
ра от изток-североизток, предимно сляб.

Във вторник температурите слабо ще се понижат.
До края на следващата седмица времето ще бъде

подобно на това от последните дни: ще се редуват
кратки застудявания, последвани от по-топли перио-
ди от по 2-3 дни. Отново са възможни слаби краткот-
райни превалявания от дъжд и сняг, но валежните
количества, освен на места северно от планините,
ще бъдат съвсем малко.
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Гол от засада и
отсъствието на
Мауридес
белязаха дебюта
на Любослав
Пенев начело на
"червените"

:

Íàêðàòêî
Сесил Каратанчева
се класира за финала

на турнира по тенис на
твърди кортове в Съпрайз,
Аризона (САЩ).

Георги Миланов игра
малко повече от час

за МОЛ Види при победата с
3:1 като гост на МТК Будапе-
ща в мач от 21-вия кръг на
унгарското първенство.
Водачът в класирането
Ференцварош отстъпи с 1:2
на Дебрецен и вече има 6
точки преднина пред МОЛ
Види. Галин Иванов направи
дебют за Халадаш, но отборът
му загуби с 1:2 у дома от
Мезьокьовешд. Бившият ас на
Славия се появи на почивка-
та, но не можа да помогне на
тима си да избегне поражени-
ето.  В класирането Халадаш
е твърдо на дъното с едва 10
точки, а намиращият се
непосредствено пред него
Кишварда има 23.

Реал (Мадрид) шокира
с неочаквана загуба

с 1:2 у дома срещу средняка
Жирона в двубой от 24-тия
кръг на Примера дивисон.
Каземиро изведе Реал напред
в 25-ата минута. В края на
полувремето пък ВАР лиши
"белите" от още еди гол. Само
за 10 минути обаче Стуани
(65) от дузпа за игра с ръка
на Рамос и Порту (75), който
малко преди това удари греда,
гостите постигнаха обрат.
Серхио Рамос съвсем обърка
нещата с втори жълт картон в
последната минута и остави
тима си с човек по-малко.
Загубата свали Реал на трето
място в класирането на 9
точки зад лидера Барселона.
Каталунците победиха трудно
у дома Валядолид с 1:0 и се
върнаха на пътя на успеха
след три поредни равенства
във всички турнири. Лионел
Меси (43 - дузпа) вкара
единствения гол за каталунци-
те. След успеха Барселона
остава лидер с 54 точки и 7
повече от втория Атлетико
(Мадрид).

Двама от играчите на
ЦСКА ще бъдат наказани
след двубоя с Черно море.
Божидар Чорбаджийски и
Жанио Бикел получиха
своите пети жълти картони
през този сезон и състе-
зателните им права ще
бъдат спрени за една
среща. Те ще изтърпят
санкцията си в междинния
кръг срещу Ботев (Враца).
"Червените" посрещат
съперника на "Армията"
във вторник от 17,30 часа.
Техни заместници ще
бъдат Стивън Перейра в
центъра на защитата до
Бодуров и Ангел Лясков в
лявата зона на отбраната.

Чорбаджийски изгоря
на "Тича" след бурна
реакция, а Бикел - заради
тактически фаул след
почивката. Двамата ще са
на разположение за
вечното дерби с Левски,
което ще се играе в неде-
ля (24 февруари) от 13
часа на националния
стадион "Васил Левски".

Едно наум в мача с
Ботев (Враца) обаче ще
трябва да имат Кристиан
Малинов и Лясков, които
висят с по 4 картона. В
случай че някой от двама-
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та бъде санкциониран във
вторник, ще пропусне
двубоя с Левски.

Треньорът на Черно
море Илиан Илиев пък
няма да може да разчита
на трима от своите играчи
за предстоящия мач от
Първа лига срещу Славия
във вторник от 12,30 часа.
Васил Панайотов беше
изгонен при победата с
2:0 над ЦСКА и ще изтър-
пи наказание. Със спрени
права срещу "белите" ще
бъдат още защитникът
Пламен Димов и халфът
Петър Витанов. Двамата
получиха петите си жълти
картони за сезона при
успеха над "червените".
Така ще пропуснат госту-
ването на Славия, но ще
бъдат на разположение на
Илиан Илиев за мача с
Лудогорец на 23 февруари
от 15 часа.

ЦСКА  загуби с 0:2 като

Каляри обърна гостуващия Пар-
ма с 2:1 в среща от 24-тия кръг
на италианската Серия "А" и спря
ужасна серия от три шампионатни
загуби и пет кръга без успех - че-
тири поражения и едно реми. Бъл-
гарският национал и бивш напа-
дател на ЦСКА Кирил Десподов се
появи в игра за домакините след
почивката в 56-ата минута на мяс-
тото на Алесандро Дейола и още с
първото си докосване получи ап-
лодисменти от публиката при пър-
вия си мач пред феновете на "Сар-
диния Арена".

Юрай Куцка (40) изведе гости-
те напред в резултата и това бе
единственото попадение за първата
част. Десет минути след влизането
на Десподов на терена той и съот-
борниците успяха да изравнят чрез
Леонардо Паволети (66). До края
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на мача домакините натиснаха и
усилията им се увенчаха с успех,
след като Леонардо Паволети (85).

След петата си победа за се-
зона Каляри събра 24 точки на
14-ата позиция и се отдалечи на
6 пункта от опасната зона преди
останалите срещи от кръга. Пар-
ма допусна 11-а загуба и е на
12-о място с 29 точки.

Голямото дерби на Серия "Б"
между Палермо и Бреша не излъ-
чи победител - 1:1. Гостите стиг-
наха до равенството в последни-
те секунди и по този начин запа-
зиха лидерската си позиция в кла-
сирането, с точка повече от от-
бора на Ивайло Чочев. Българи-
нът започна мача на резервната
скамейка, но се появи в игра в
81-вата минута на мястото на Ма-
то Яяло.ç

гост на Черно море.
Попаденията в мрежа на
"червените", за които
официален дебют записа
новият треньор Любослав
Пенев, отбелязаха Ндонга-
ла и Радослав Василев.
При втория гол на "моря-
ците" обаче имаше засада,
която главният съдия
Стефан Апостолов не
отсъди.

Новият наставник на
"армейците" остави извън
групата за мача нападате-
ля Мауридес, а в защита
бе пуснал Стойчо Атана-
сов и Жанио Бикел.

В състава на варненци
също имаше няколко
промени, които бяха
продиктувани от редица
контузии. ç

19-годишният вратар на Черно море Иван Дюлгеров не позволи на
играчите на ЦСКА да му отбележат гол

                                                          Снимка Пресфото БТА

Етър  - Дунав (Русе) 3:0
1:0 Флорент Боджадж 48, 2:0 Даниел Младенов 69, 3:0
Милчо Ангелов 82

Ботев (Враца) - Витоша (Бистрица) 1:0
1:0 Валери Домовчийски 61; червен картон - Ивайло
Михайлов (Ботев) 89

Черно море - ЦСКА 2:0
1:0 Аристот Ндонгала 7, 2:0 Радослав Василев 62;
червен картон - Васил Панайотов (Черно море) 80

Верея (Стара Загора) - Лудогорец 0:0

Ботев (Пловдив) - Славия 1:0
1:0 Антонио Вутов 10; червен картон - Емануеле
Джерия (Славия) 89

Септември - Берое и Левски - Локомотив (Пловдив)
                                 след приключване на броя
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