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ÒÅËÅÂÈÇÈß "Страхотна работа, Нанков." Това каза премиерът
Бойко Борисов на зам.-министър Николай Нанков
по време на инспекцията на трасето на АМ "Европа".
"Ако така продължава още два-три месеца, ще ти
позволя да се ожениш", каза Борисов на Нанков, а
той му отговори с усмивка: "Благодаря".

Öèòàò
íà

äåíÿ

9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
7

3
0

0
0

днес

Êîíãðåñúò
íà ÁÑÏ

Паргов, Красимир Янков и
Костадин Паскалев с по 6,
Янаки Стоилов и Георги
Гергов с по 5 предложения.
Бившите лидери Сергей
Станишев и Михаил Миков
имат по 2 номинации, а об-
щият брой кандидати вече е
над 20.

"Ние сме и във вътреш-
нопартийна кампания .
Вървят всякакви слухове,
включително за договорки
между мен и Кирил Доб-
рев. Искам да бъда ясна,
че аз не влизам в договор-
ки за прекия избор на пред-

на 9 и 10 май
ационалният съвет на БСП
реши 50-ият юбилеен кон-
грес на партията да се със-
тои на 9 и 10 май. Предло-
жението на ръководството
е било прието от членовете
на Националния съвет, пот-
върдиха пред журналисти
участници в заседанието.

Корнелия Нинова води
убедително по брой номи-
нации за прекия избор на
лидер на БСП - 31 номина-
ции от проведените досега
31 конференции. На второ
място е Кирил Добрев с 13
номинации, следват Калоян
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À
гат да бъдат само добри изпълнители на заповеди? До-
ри че били коне с капаци. Ако политици, завършили
ВИФ, не му казваха кой е най-добрият изтребител в
света. Дори да знаеха, че е завършил Военновъздушния
колеж (Air War College) на Авиационния университет на
Военновъздушните сили на САЩ и е бил командир на
Българските ВВС. Ако не го обвиняваха, че "иска да
извади България от ЕС и НАТО"? Дори от политици, които
не са наясно какво означават евро-атлантическите цен-
ности. Ако не се твърдеше публично, че заседанията на
Консултативния съвет за национална сигурност, които
ръководи по закон, са безсмислени? Дори ако си участ-
вал в общите изявления след провеждането им. Ако не
се използваха медиите за разпространяване на записи
на телефонни разговори - СРС-та или не? Дори и да не
става ясно по какво производство са. Ако не се смята-
ше, че президентът е избран "по стечение на обстоятел-
ствата"? Дори да е имало избори, признати от ЦИК и от
участващите партии и коалиции. Ако не се отхвърляха
априори върнати от държавния глава закони? Дори и
общественото мнение да бе на страната на ветото. Ако
президентът не бе определян за неук политик от недока-
зали се политици? Дори да бе учил геополитически науки
зад Океана и тамошните професори бяха написали през
2002 г. в характеристиката му "Воин от 21-ви век, приз-
ван да побеждава. Човек с изключителни резултати и
бъдещ стратегически лидер". Ако продължаваме да апло-
дираме само един човек в държавата? Дори и да носи
пряка отговорност най-малко за една трета от прехода
към демокрация. Ако не се правеха опити да му се указва
какво да говори и за какво да мълчи? Дори и в телефон-
ни разговори с други президенти. Ако обръщенията му
към народа бяха само розови приказки? Дори и да
виждаше проблемите на хората. Ако беше отказал пока-
ната за гражданското шествие "По пътя на безсмъртие-
то"? Дори и да знаеше много добре, че ще има провока-
ции. Ако хората, които дойдоха с него пред Паметника
на Васил Левски, не бяха наричани тълпа? Дори и с
обвиненията, че той чертае разделителни линии. Ако не
се натрапваше непрекъснато, че е "тартор на партийна
агитка"? Дори за него да бяха гласували над 2 милиона
българи от всички региони, възрасти, социални слоеве,
партии, религии, етноси. Ако всичко това го нямаше?
Тогава? Не знам какво би било.

Спирдон СПИРДОНОВ

ко онази ръка не беше подадена късно? Дори
можеше да е в началото. Ако държавният глава
не бе наричан прост шофьор на самолет? Дори
от тези, които винаги са били само пътници. Ако
не се насаждаше представата, че военните мо-

Í
седател. Всеки има право
да се кандидатира. Мнози-
на казват, че БСП се за-
нимаваме само със себе си,
но от нас зависи това да
не е така. Нека тази кам-
пания да бъде генератор на
политики", заяви вчера
пред заседанието на НС на
БСП Корнелия Нинова. Тя
се обърна към социалисти-
те с апел да бъде мобили-
зиран целият потенциал на
партията, за да бъде изг-
раден цялостен и конкре-
тен план за управлението
на страната.

Àêî?Àêî?

Снимка
Пресфото
БТА

Канбера.
Млади
изпълнители
от България
участват в
Националния
фестивал на
културите в
Канбера,
Австралия.
Събитието се
проведе
между 21 и
23 февруари
и даде изява
на артисти
от различни
държави,
които
представиха
своята
музика,
танци и
традиционни
храни.
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Êîáðàòà: Íå ñúì äåïîðòèðàí. Â ÑÀÙ ñúì
"Намирам се в Съе-

динените щати и няма
нищо вярно в инфор-
мацията, че съм бил де-
портиран заради проб-
леми с визата." Това за-
яви боксьорът ни в теж-
ка категория Кубрат Пу-
лев, предаде "Нова тв".

По-рано през деня

американският журна-
лист Майк Копинджър
съобщи в Туитър, че
Кобрата е бил депорти-
ран от САЩ в Бълга-
рия  заради проблем с
визата си. Според ин-
формацията на Копин-
джър българинът е
трябвало да вземе само-

лет от Чикаго до Лас
Вегас, за да наблюда-
ва на живо мача меж-
ду Дионтей Уайлдър и
Тайсън Фюри в Лас
Вегас, но на летището
е била установена не-
редност с визата му и
той е бил качен на по-
лет за България.  ç

Áúëãàðèíúò
îïðîâåðãà
èíôîðìàöèÿòà
íà æóðíàëèñòà
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Нерегламентирано заустване на
производствени води от хвостох-
ранилището на "Лъки Инвест" АД е
причина за замърсяването на
реките Юговска и Чепеларска,
установи извънредна проверка на
министъра на околната среда и
водите Емил Димитров, областния
управител на област Пловдив
Дани Каназирева и експерти.
Преди ден от МОСВ съобщиха, че
замърсяването е открито при
контролно пробонабиране на
водите. По-рано екоминистърът не
уточни с колко е превишаването,
но каза, че е голямо. По информа-
ция на Би Ти Ви в ареста в Асе-
новград има двама задъжани -
управител на дружество и отговор-
ник на хвостохранилище. Те са
допуснали изтичане на отпадни
води, което е довело до замърся-
ване на водите на реките. Образу-
вано е досъдебно производство.
Министър Димитров коментира, че
ако не е била добрата координа-
ция, включително извънредни
проверки, работа през нощта,
проверки на място, още месеци
наред щяхме да търсим точната

причина за замърсяването.  Об-
ластният управител Дани Канази-
рева беше категорична, че законът
ще се приложи с цялата тежест,
защото тук е ясно, че съвсем
съзнателно и умишлено е причине-
но опасното замърсяване на
реките. Според пробите на Басей-
новата дирекция установеното
замърсяване със свободни циани-

Èìà çàäúðæàíè çà çàìúðñÿâàíåòî
íà ðåêèòå Þãîâñêà è ×åïåëàðñêà

Днес от 11.00 ч. в Цент-
ралното фоайе на Универ-
ситета по библиотекозна-
ние и информационни тех-
нологии по инициатива на
катедра "Култура, истори-
ческо наследство и тури-
зъм" ще бъде открита из-
ложбата "Между комично-
то и трагичното - Алексан-
дър Божинов (карикату-
рист, военен фотограф и
писател)", посветена на
142-рата годишнина от рож-
дението на бащата на бъл-

ÓíèÁÈÒ ïî÷èòà äåëîòî è òâîð÷åñòâîòî íà
êàðèêàòóðèñòà è ïèñàòåë Àëåêñàíäúð Áîæèíîâ

гарската карикатура. Посе-
тителите имат възможност
да се запознаят с многоп-
ластовата личност на ху-
дожника чрез материали
на Научния архив - БАН.

В 11.30 ч. ще бъде про-
ведена публична лекция, в
която Александър Божинов
ще бъде представен като
публицист, художествен
критик и изкуствовед. Той
отстоява принципите на
реалистично изкуство ,
свързано с делничния жи-

:

14-годишното момче, ко-
ето преди дни беше напад-
нато и съблечено в авто-
бус на столичния градски
транспорт, преди ден се
яви на държавното първен-
ство по самбо и спечели
сребърен медал, съобщи за
Би Ти Ви неговият треньор
Борис Борисов. Епицен-
тър.бг. припомня, че инци-
дентът потресе цялата об-
щественост. Детето е уче-
ник в спортното училище
"Генерал Владимир Стой-
чев". Тренира самбо и джу-
до. И в петък, когато е на-
паднато, се е прибирало от
кантар преди състезание.
В автобус 404 четирима

Ñúáëå÷åíîòî â àâòîáóñ ìîì÷å ñïå÷åëè ñðåáúðåí ìåäàë
íà ñúñòåçàíèå ïî ñàìáî

младежи започват да го уд-
рят и го принуждават да си
свали екипа на ЦСКА. Ни-
кой от присъстващите не
откликва. Ученикът успява
да ги изблъска и да избяга
при шофьора. Само ме гле-
даха и никой не оказа съ-
действие. И най-вече шо-
фьорът каза: "Ами, това е
България". И продължи да
си кара спокойно, спомня
си огорченото момче. То е
наранено и от нападение-
то, и от това, че никой не
се притекъл на помощ.
Страхува се, но се възста-
новява и мисля, че ще пре-
възмогне случилото се,
обясни неговият треньор.

вот на българите. Обект на
неговото перо са множес-
тво значими събития от об-
ществено-политическия и
културния живот в Бълга-
рия. Изложбата и лекция-
та са част от Проекта
"Между комичното и тра-
гичното - Александър Бо-
жинов (карикатурист, вое-
нен фотограф, писател),
финансиран от Фонд "На-
учни изследвания" КП-06-
Н40/2, съобщиха за ЗЕМЯ
от УниБИТ. ç

Íàêðàòêî

Борисов инспектира
строителството
на АМ "Европа"
Министър-председателят
Бойко Борисов, заедно с
вицепремиера Томислав
Дончев, с финансовия
министър Владислав
Горанов и заместник-
министъра на регионална-
та политика Николай
Нанков, провери строи-
телните дейности по
автомагистрала "Европа",
съобщи БНР. През
май миналата година
започна изграждането на
първия участък от автома-
гистралата, а преди 20
дни - изграждането и на
втория участък. Той е от
Калотина до Драгоман.
Министърът на финансите
Владислав Горанов
съобщи, че започва
обществена поръчка за
разширяването на гранич-
ния пункт "Калотина". Би
трябвало в срока, в който
ще завърши автомагист-
ралата, да е готово и
разширението на пункта,
уточни Горанов. Той
отбеляза, че пунктът не е
ремонтиран, откакто е
създаден.

Китаец почина
в Банско
Китайски гражданин
почина в хотел в курорта
Банско, съобщиха здрав-
ните власти, цитирани от
БГНЕС. Починалият е 55-
годишен китайски гражда-
нин. Към 20,10 часа в
събота Зен Юнг Занг се е
почувствал зле. Прилоша-
ло му е, след което е
припаднал. Пристигналият
на място медицински екип
го е открил мъртъв.

Главният държавен
здравен инспектор
д-р Ангел Кунчев съобщи
пред "Нова телевизия",
че по първоначална
информация не става
въпрос за коронавирус.

Пред БНР Кунчев
уточни, че починалият е
имал сърдечен проблем,
който най-вероятно е
довел до смъртта му.
Миналата година е бил
опериран. Пристигнал е
от Великобритания и през
последните 2 г. не е
посещавал Китай. Тялото
е транспортирано за
аутопсия в моргата на
МБАЛ-Благоевград. За
смъртта на чуждестранния
гражданин са уведомени
Националният медицински
координационен център и
директорът на РЗИ-
Благоевград.

Състезанието между раз-
личните отбори трябва да
e в спортните резултати, а
не по този начин да изра-
зяваш подкрепата си към

един отбор - да съблечеш
едно момче. Не мисля, че
това е мъжка постъпка. Не-
допустимо е станалото, ко-
ментира Борис Борисов. ç

ди е около 20 пъти над нормата
при заустването на река Юговска,
а в района на Асеновград над 15
пъти над нормата. От община
Асеновград обявиха, че са предуп-
редили хората да избягват ползва-
нето на вода от реката за напоя-
ване на животни, поливане на
градини, пране, питейни нужди,
къпане, риболов или други цели. ç
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ÁÑÏ: Ïðàâèòåëñòâî íà Áîðèñîâ
íå ïðîèçâåæäà ïîëèòèêè, à êðèçè
Êàìïàíèÿòà â ÁÑÏ äà áúäå ãåíåðàòîð íà ïîëèòèêè. Ñúñòåçàíèåòî ùå áúäå
ðåàëíî, çàÿâè ëèäåðêàòà íà ïàðòèÿòà íà â÷åðàøíèÿ ïëåíóì íà ëåâèöàòà

"Бих искала на първо
място да коментирам
европейската тема, която
има изключително значе-
ние за бъдещето на Бълга-
рия в следващите години.
В момента се обсъжда
многогодишна финансова
рамка на ЕС, която опре-
деля приоритетните поли-
тики в Европа. Зелената
сделка е на дневен ред.
Съгласие не е постигнато,
но са важни позициите,
най-вече на България, тъй
като може да бъде огра-
ничена кохезионната
политика, общата селскос-
топанска политика, както
и социалните политики,
които са важни за нас".
Това заяви председателят
на БСП Корнелия Нинова
по време на заседание на
Националния съвет на
партията. По думите й от
срещите на БСП в Брюк-
сел става ясно, че българ-
ското правителство няма
ясна визия по тези въпро-
си и управляващите не са
представили план за
Зеления пакт, нито какво
ще струва това като цена
за икономиката за Бълга-
рия. Борисов занимава
европейските ни партньо-
ри само с общи приказки,
смята още Нинова.

Тя припомни, че към
левицата е бил отправен
апел да направят така, че
част от тези въпроси,
касаещи развитието на
България, да се решават и
на национално равнище,
да има широка обществе-
на подкрепа.

За политическия дне-
вен ред в България Нино-
ва открои, че сме свиде-
тели на постоянни застъп-
ващи се кризи.

"Боклук, вода, мръсен
въздух - това е национал-
на криза. През октомври
миналата година БСП
постави като въпрос
номер 1 именно тези
теми. Да, именно левица-

та постави този въпрос,
който доведе до вот на
недоверие, подкрепен за
първи път толкова широко
от различни слоеве на
обществото", каза Нинова.
Председателят на левица-
та наблегна още на факта,
че вотът не е минал
математически, тъй като
парламентарно представе-
ните партии, които не са
го подкрепили, са изтъргу-
вали подкрепата си,
защото знаят, че няма да
намерят мястото си в
следващия парламент.
"Избраха това пред сваля-
нето на вредното прави-
телството на Борисов",
припомни още Корнелия
Нинова.

Тя отбеляза и другите
кризи на управлението на
Борисов, сред които е тол
системата, за която БСП,
по думите й, алармира от
поне 6 месеца. "София,
Пловдив са в състояние, в
което жителите трябва да
си плащат за винетка за
пътуване в общината. И
за тази криза Борисов
носи персонална отговор-
ност. Това решение е
взето от МС.

"Последва нова криза -
подправени данни за
икономически растеж
през последните години -
растежът се очертава
между 0.9 и 1 %, а не 3.4,
3.5 %, както са посочили.
Тази измама хвърля петно
върху България, ще има
последици в ЕС. Умишле-
но е извършена тази
заблуда на обществото и
ЕС. Именно затова поис-
кахме оставка на цялото
правителство", каза още
лидерът на БСП.

Тя каза още, че поред-
ната криза е предизвика-
ла Менда Стоянова, която
е внесла промени в
закона на тъмно между
първо и четене, без
обсъждане.

 По повод "къщата в

Барселона" председателят
на левицата изтъкна:
"Опитват се да ни внуша-
ват, че това е претоплена
манджа. По думите й
новите факти са, че се
води разследване от
европейска държава за
пране на пари, свързано
с България и с името на
Борисов.

"На фона на всички
тези кризи тихомълком се
случват изключително
важни неща, на които БСП
е длъжна да реагира. Тези
промени касаят изплащане
на болнични, увеличаване
на извънреден труд, отне-
мане на трудови права,
удар по малкия и средния
бизнес чрез въвеждане на
нови финансови и адми-
нистративни изисквания
към тях с Наредба №18",
каза още Нинова в края
на доклада си пред Нацио-
налния съвет.

Изводите, по думите й,
са: "Правителство не
произвежда политики, а
кризи. То е гарант за
несигурност и нестабил-
ност. Предстоят нови
политически турбуленции,
а на фона на това БСП
трябва да се готви за
избори. В тази връзка
искам да изразим мнение-
то си, че ГЕРБ нямат
никакво намерение да
въведат машинно гласува-
не. В парламента започна-
ха противоречия и споро-

�
Íà òîçè äåí

Събития

� 303 г. - Император
Диоклециан издава указ за
преследване на християните
в Римската империя.
� 1582 г. - Папа Григо-

рий XIII представя за първи
път Григорианския календар.
� 1719 г. - Император

Петър I учредява в Санкт
Петербург Кунсткамерата -
първия руски музей.
� 1848 г. - Излиза

"Манифест на комунистичес-
ката партия", написана от
Карл Маркс и Фридрих
Енгелс.
� 1878 г. - Руско-турска

война: Щабът на руската
армия пристига в Сан
Стефано.
� 1887 г. - Париж и

Брюксел стават първите
столици, свързани с теле-
фонна връзка, това също е
и първата интернационална
телефонна връзка в Европа.
� 1946 г. - В Аржентина

Хуан Перон е избран за
президент.
� 1958 г. - Създадена

е кубинска радиостанция
Радио Ребелде от
Че Гевара.
� 1964 г. - Касиус Клей

(Мохамед Али) става за
първи път световен шампи-
он по бокс в тежка катего-
рия.
� 1988 г. - След предс-

тавление в Германия
зрителите аплодират Лучано
Павароти в продължение на
1 час и 7 минути, в резул-
тат на което той излиза на
сцената 165 пъти.
� 1992 г. - Създаден е

Национален парк „Рила“
с обща площ
107 924 хектара.
� 2008 г. - Фидел

Кастро се оттегля от поста
Президент на Куба, след
като близо 50 години
изпълнява тази длъжност.
� 2013 г. - Митрополит

Неофит е избран за патри-
арх на Българската правос-
лавна църква.

Родени

� 1893 г. - Крум
Кюлявков, български
писател
� 1916 г. - Иван Башев,

български политик и
дипломат, външен министър
от 1962-1971 г.
� 1943 г. -

Христо
Проданов,
български
алпинист
� 1955 г. -

Стив Джобс,
американски предприемач
и изобретател

Починали

� 1963 г. - Мила
Павлова, българска актриса
� 1981 г. - акад. Георги

Наджаков, български физик

ве, за да не се стигне до
консенсус какви машини
да бъдат купени. Отхвърли
се изчистването на списъ-
ците. Ето защо смятаме,
че нямат намерение да
проведат честни избори.

"Ние сме и във вътреш-
нопартийна кампания.
Вървят всякакви слухове,
включително за договорки
между мен и Кирил Доб-
рев. Искам да бъда ясна,
че аз не влизам в дого-
ворки за прекия избор на
председател. Всеки има
право да се кандидатира.
Мнозина казват, че БСП
се занимаваме само със
себе си, но от нас зависи
това да не е така. Нека
тази кампания  да бъде
генератор на политики.
Нека да мобилизираме
целия ни потенциал, за да
изградим цялостен и
конкретен план за управ-
лението на страната. Нека
кампанията да бъде разго-
вор за политики, за
посоката след конгреса.
Да търсим консолидация
и обединение на умни и
честни професионалисти.
Моля за чисти списъци,
висока активност и свобо-
ден избор. Сега е момен-
тът да бъдем образцови в
това отношение. Нека
състезанието да бъде
честно. Пожелавам на
всички успех и енергия
след конгреса", заключи
Нинова. ç

Продължава отчетно-из-
борната кампания в БСП за
избор на ръководни орга-
ни. Проведени са 31 кон-
ференции и общи събрания,
има 21 номинирани канди-
дати за председател на
БСП. Номинациите са, как-
то следва: Корнелия Нино-
ва - 31, Кирил Добрев - 13,
Калоян Паргов - 6, Краси-
мир Янков - 6, Костадин
Паскалев - 6, Янаки Стои-
лов - 5, Георги Гергов - 5,
Драгомир Стойнев - 3, Ва-
лери Жаблянов - 3, Сергей
Станишев - 2, Михаил Ми-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïðîäúëæàâà äà âîäè ïî áðîé íîìèíàöèè çà ëèäåð íà ÁÑÏ
ков - 2, Деница Златева - 2,
Жельо Бойчев - 2, Борис-
лав Гуцанов - 2, Георги Сви-
ленски - 1, Иван Ченчев - 1,
Явор Гечев - 1, Георги Пи-
рински - 1, Лъчезар Костов
- 1, Станислав Павлов - 1,
Атанас Мерджанов - 1, Бо-
рис Цветков - 1.

До средата на март про-
дължава отчетно-изборната
кампания. Централната ко-
мисия за пряк избор на
председател на БСП до 21
март ще обяви имената на
далите съгласие да участ-
ват в надпреварата. ç
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Áàâíàòà ãèáåë íà äîáðóäæàíñêîòî
æèâîòíîâúäñòâî

С безкрайни тучни паси-
ща добруджанското плато е
било през вековете идеал-
ното място за отглеждане на
животни, показват истори-
ческите данни, сподели
Живко Желев, кмет на се-
ло Паскалево за седми ман-
дат. Именно овцевъдството
става причина за възниква-
нето на днешното село Пас-
калево. През XVI век турс-
кият Ези бей поставя осно-
вите на чифлик, който се
превръща във важно среди-
ще за овцевъдите от цяла
Североизточна България.
Векове наред тук се е раз-
вивало животновъдството.
"Преди десетилетия тук са
се гледали шест стада овце
и кози, както и 800 глави
едър рогат добитък. Сега е
различно. Вече няма живот-
ни, няма свине, само около
40 овце и телета и 3-4 мага-
рета", разказа Живко Же-
лев.

Процесите в село Паска-

Îâöåòå â Äîáðè÷êà îáëàñò ñà íàìàëåëè ñ ïî÷òè 1/5 ïðåç
ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè, ïîêàçâàò äàííè íà ÎÄ "Çåìåäåëèå"

лево не са изолирано явле-
ние. Това се случва с пове-
чето добре развити живот-
новъдни стопанства в цяла
Добруджа. 30 797 е броят на
овцете, регистрирани по На-
редба 3 за 2019 г. в Добрич-
ка област, сочат данните на
ОД "Земеделие". Три години
по-рано броят им е бил със
7000 повече. Това означава,
че поголовието е намаляло
с близо една пета.

Тази тенденция е по-сла-
бо изразена при говедата,
които наброяват през пос-
ледните години малко над
24 000 в цялата област. Про-
цесите обаче са необрати-
ми.  През 2019 г. рязко на-
расна броят на млечните
ферми, които обявяват фа-
лит и разпродават или лик-
видират животните, сочат
данните на Асоциацията
за развъждане на чер-

но-шарената порода у нас.
Село Паскалево и коопе-

рацията не правят изключе-
ние - говедата вече ги няма.
Подобна е картината и в
друго добруджанско село,
което вече приключва лик-
видирането на кравеферма-
та. По изчисления на пред-
седателя на ПТК "Житница"
Венко Божанов всяка годи-
на животновъдното стопан-
ство трупа загуби от поря-
дъка на 200 000 лв.

Тъй като стадата са лик-
видирани, на мястото на
тучните пасища започват да
се отглеждат традиционни-
те за Добруджа култури -
пшеница, рапица, слънчог-
лед и царевица, разказва
още кметът на Паскалево

В нашата страна досега ня-
ма открити растения и семена
на домати и пипер, заразени с
опасния за тези зеленчуци ви-
рус на кафявото набраздяване
по плодовете на доматите -
Tomato brown rugose fruit virus -
ToBRFV, съобщи Българската
агенция по безопасност на хра-
ните (БАБХ). През периода от
септември миналата година до
сега в Централната лаборатория
по карантина на растенията
(ЦЛКР) са постъпили 34 проби
и са извършени 86 лаборатор-
ни анализа. 9 проби семена на
домати и 15 на пипер са от внос,
останалите - от местно произ-
водство. Зараза от вируса на ка-
фяво набраздяване по плодове-
те на доматите не е установена.
България изпълнява Програма за
наблюдение на зеленчукови кул-

Живко Желев. Земеделски-
те земи около селото обх-
ващат 21 000 дка, които се
обработват от 46 земедел-
ски стопани и една коопе-
рация. Цялото землище въз-
лиза на 24 000 дка.

Плодородната земя и
възможностите за животно-
въдство стават причина по
времето на социализма тук
да се изгради едно от най-
проспериращите в страна-
та ТКЗС-та. Как е работи-
ло, какви култури са се от-
глеждали, какви са били до-
бивите и резултатите от се-
лекцията на животните,
днес е трудно да каже, за-
щото даже музеят на бив-
шето стопанство вече е уни-
щожен.

Собствениците на земи,
които са служебно разпре-
делени за обработване от
арендатори (т. нар. бели пет-
на), разполагат с 10 години,
за да си получат рентите,
плащани в областните дирек-
ции "Земеделие" по местона-
хождение на имота, като
след този срок губят парите
си, обясни Николай Маринов

Îïàñíèÿò âèðóñ ToBRFV ïî äîìàòèòå è ïèïåðà íå å îòêðèâàí ó íàñ
Àãåíöèÿòà ïî õðàíèòå îáÿñíè êàê òðÿáâà
äà äåéñòâàò ñòîïàíèòå, çà äà ïðåäïàçÿò
íàñàæäåíèÿòà îò êàôÿâîòî íàáðàçäÿâàíå

тури за карантинни вредители
2020 г., в която е заложено наб-
людение и пробовземане при
производството на домати и пи-
пер. При съмнения за зараза от
ToBRFV всеки производител
трябва да се е обърне към инс-
пекторите по растителна защи-
та в Областните дирекции по бе-
зопасност на храните.

Движението на растения за
засаждане на територията на Ев-
ропейския съюз става задължи-
телно с фитосанитарен паспорт,
издаден от фитосанитарните
власти, гарантиращ отсъствие-
то на вируса.Всички партиди с
растения за засаждане от зелен-
чуците, които се внасят в стра-
ната от трети държави, се прид-
ружават от фитосанитарен сер-
тификат и преминават официа-
лен контрол на входния пункт.

След проверката официалните
фитосанитарни инспектори взе-
мат и изпращат проби за лабо-
раторен анализ в ЦЛКР.

Основните гостоприемници
на ToBRFV са домат и пипер. При
доматите симптомите варират в
зависимост от сорта и включ-
ват хлороза, мозайка и петна по
листната петура, некротични пет-
на по стъблото, жълти или ка-
фяви петна по плодовете. Те се
деформират и имат неправилно

узряване, което прави плода с
лош търговски вид.

При пипера листните симп-
томи включват деформация, по-
жълтяване и мозайка по листа-
та. Плодовете са деформирани,
с жълти или кафяви области или
зелени ивици. Симптомите мно-
го наподобяват и на други ви-
русни инфекции като тютюневата
мозайка (TMV), доматената мо-
зайка (ToMV) и други срещани у
нас. Идентификацията се извър-

шва само в лабораторни усло-
вия.Вирусът се пренася със за-
разен посадъчен материал и
чрез контакт. Може да остане в
растителни остатъци и замърсе-
на почва в продължение на ме-
сеци.

След като вирусът бъде иден-
тифициран в дадена зона, се при-
лага комплекс от мерки, които
да ограничат заразяването. Дей-
ствията включват унищожаване
на заразени растения и прилага-
не на строги хигиенни мерки.

Ограничава се достъпът на хо-
ра, извършва се дезинфекция на
машините, оборудването, повър-
хностите и опаковъчния матери-
ал. Работното облекло трябва да
бъде сменено, а всички плодо-
ве, събрани от мястото на про-
изводство се почистват и дезин-
фекцират.

След прибиране на реколта-
та и почистване на оранжерията
се провежда дезинфекция, вклю-
чително тестване, за да се про-
вери липсата на вируса в след-
ващата култура.

Ðåíòèòå íà ñîáñòâåíèöèòå íà áåëè ïåòíà ñå ïàçÿò äî 10 ãîäèíè
Íÿìà ðåøåíèå êúäå äà
îòèâàò íåïîòúðñåíèòå
100 ìèëèîíà ëåâà
ïî íåîôèöèàëíè äàííè

"Земеделие", заяви Маринов.
Допреди 5 години ренти-

те са внасяни в извънбю-
джетни сметки в общините.
С решение на общинските
съвети средствата се полз-
ват от самите общини.

По неофициални данни
сумата на непотърсените
средства е около 100 милио-
на лева, се изтъква в мате-
риала.

В публикуван наскоро
анализ, изготвен по поръчка
на неправителствената орга-
низация Институт за полити-
ки и развитие, се посочва,

че дребните собственици на
земеделска земя, които не я
обработват и тя се разпре-
деля служебно на арендато-
ри, губят всяка година меж-
ду 30 милиона и 50 милиона
лева.

от Министерството на земе-
делието, храните и горите
пред БНР. "10-годишен дав-
ностен срок, но няма реше-

ние за това какво се случва
със средствата след това, на
този етап те остават в смет-
ките на областните дирекции
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Òîâà, êîåòî íå ñå çíàå, å êîëêî âðåìå Áúëãàðèÿ ùå
ïðåñòîè â ÷àêàëíÿòà, à îòòàì èäâà è ãîëÿìà
íåñèãóðíîñò, êàçâà ôèíàíñèñòúò Äèìèòúð ×îáàíîâ

???

Забавянето на Бълга-
рия за влизане в чакалня-
та на Еврозоната не е
фатално, смята икономис-
тът Димитър Чобанов.
"Това време може би
наистина е необходимо за
изясняване на евентуални-
те последствия - ако има
някакви негативни ефекти
и рискове, защото по този
начин, по който беше
подходено досега, остана-
ха неясноти; и мисля, че
сред хората има страхове
относно чакалнята на
Еврозоната. Не виждам
някакъв сериозен проб-
лем от забавянето, дори
напротив - смятам, че
забавянето е разумно
решение", каза в интервю
за БГНЕС финансистът.

Относно хора, които
обръщат левовете в евро,
Чобанов коментира, че за
момента хората няма от
какво да се притесняват.
"Тези промени, които бяха
направени в Закона за
БНБ, все още не са влез-
ли в сила. Те могат да
доведат до някакви риско-
ве тогава, когато България
реално стане член на
чакалнята - валутно-
курсовият механизъм.
Рисковете са свързани
най-вече с това, че валут-
ният курс лев-евро би
могъл да бъде променен,
но това е по-скоро теоре-
тична възможност. В
момента, в който България
тръгне фактически да

става член на валутно-
курсовия механизъм, то тя
трябва да договори курса,
по който се присъединява
към него. И след като
влезе, във всеки един
момент някой от членовете
на този комитет, в който
ще влиза и България - тя
ще прати свой представи-
тел - управителя на БНБ и
финансовия министър, -
представителите на оста-
налите централни банки и
финансови министерства
на страните от Еврозоната
плюс Дания, плюс предс-
тавителите на ЕЦБ, ще
имат право да искат
промяна на валутния курс
между лева и еврото.
Практиката показва, че
такива промени не са
чести, но все пак има
такава теоретична възмож-
ност", уточнява Чобанов.

Това, което не се знае,
обаче, е колко време
България ще престои в
чакалнята на Еврозоната,
а оттам идва и голяма
несигурност. "Има други
страни членове на Еврозо-
ната, които са престояли в
чакалнята над 10 години, а
за такъв период от време
е възможно да се промени
курса", смята финансистът.

Валутният борд ще го
има, но и ще има възмож-
ност курсът лев-евро да
се промени. На практика
това ще доведе до увели-
чаване на валутния риск,
уточнява Чобанов. "Ако

сега хората знаят, че от
23 години курсът лев-евро
е непроменен, и утрешни-
ят курс ще бъде като
днешния, то тогава вече
ще има възможност
курсът да се промени, а и
е възможно това да бъде
в неблагоприятна посока",
смята финансистът.

Възможно е левът да
поскъпне спрямо еврото,
като ако това се случи,
вероятно хората, които
имат спестявания в лево-
ве, ще загубят.

На въпрос има ли
такава практика в други
страни местната валута да
поскъпне спрямо еврото,
Чобанов отговори, че в
Словакия, например,
кроната поскъпна спрямо
еврото точно преди влиза-
нето в чакалнята на Евро-
зоната. "Това доведе до
някои не съвсем позитив-
ни последствия за иконо-
миката на Словакия. Тоест,
моделите, които се тира-
жират в публичното прост-
ранство, според които по-
скъпият лев е по-добре,
много трудно може да
бъде доказано на практи-
ка, и такива модели са си
чиста спекулация", разказ-
ва Чобанов.

"Това, което отделни
хора правят с превалути-
рането на спестяванията
си, може би не е толкова
нужно, все пак рано или
късно, когато влезем в
еврозоната, трябва да

обърнем всичките си пари
в евро, но всеки сам
решава кога да стане
това", уточни Чобанов.

Премиерът Бойко
Борисов съобщи в края на
седмицата, че отлага
решението за присъединя-
ването на България към
чакалнята на еврото,
защото това решение е
"трудно и тежко, и не се
взима от едно правителст-
во и един премиер". В
тази връзка Чобанов
коментира, че трябва да
има официален анализ на
БНБ за ползите и рискове-
те от приемането на
еврото. "Или може би
повече от един анализ на
официална институция
като БНБ, или от Минис-
терството на финансите,
който да показва ясно
какви са очакванията от
това официално членство -
първо във валутно-курсо-
вия механизъм, и след
това в Еврозоната. Защото
част от ефектите са съв-
сем различни по този
начин, по който България

Âëàñòòà äà íàïðàâè ïóáëè÷åí äîêëàä
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подходи към чакалнята.
Тоест, това че българските
власти на практика се
съгласиха с доста по-
тежка процедура, отколко-
то се прилага в други
страни, - механизмът на
тясно сътрудничество с
Банковия съюз - това е
процедура, по която Бъл-
гария единствена минава
досега, и всъщност друга
държава досега не е мина-
вала по такава тежка про-
цедура, и включва допъл-
нителни ангажименти,
които не са стандартни, -
но това би могло да поро-
ди действително някои
рискове. Правителството и
БНБ все пак е добре да
подготвят такъв анализ,
който да покаже количест-
вени, но и качествени
ефекти, и на базата на
този анализ да може да се
вземе едно информирано
решение - тоест хората да
бъдат убедени действител-
но, че това ще бъде полез-
но и за тях, и за цялата
икономика", завърши
финансовият експерт. ç

"Дебатът за влизането в ев-
розоната засяга всеки един бъл-
гарин и е важно да се води с
факти." Това каза вчера пред БНР
Илияна Цанова - заместник уп-
равляващ директор на Европей-
ския фонд за стратегически ин-
вестиции, вицепремиер в служеб-
ните правителства на Марин Рай-
ков и Георги Близнашки. По ду-
мите й фиксираният курс на ле-
ва към еврото вече е вход в ев-
розоната:  "Като неформален член
на еврозоната, ние нямаме въз-
можност да влияем на решения-
та там, но влизайки в "чакалня-
та" на еврозоната (ERM 2), това
ще се промени".

Според нея страната ни е в
благоприятна ситуация за влиза-
не в еврозоната - имаме сериоз-
на финансова дисциплина, мно-
го ниско ниво на дълг и дефицит,
много ниска безработица, което
говори, че няма риск за валут-
ния курс и левът стои много ста-
билно като валута, обясни Цано-
ва в предаването "Неделя 150"

Åêñïåðòè â ñïîð äàëè ñå âîäè êàìïàíèÿ ñðåùó åâðîòî
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äà íàïðàâè êðà÷êàòà êúì åâðîçîíàòà

по "Хоризонт". Тя посочи предим-
ствата от влизането на България
в еврозоната, като изтъкна нап-
ример по-ниските лихви по кре-
дитите.

"Влизането в ERM 2 е етап от
влизането ни в еврозоната", до-
бави в предаването "Неделя 150"
ректорът на Висшето училище по
застраховане и финанси доц. Гри-
горий Вазов, член на Фискалния
съвет на България. Той се съгла-
си с изложените факти от Илия-
на Цанова. Според него в създа-
лата се паника около предстоя-
щото влизане на България в ев-
розоната българите са обменяли
парите си в евро, което показва
доверието им в тази валута.

По думите на доц. Вазов ре-
ферендум за членство на стра-
ната в еврозоната не е прием-
лив, защото темата изисква поз-
нания, които не всеки българин
има поради специфичността на
материята.  "Влизането на Бълга-
рия в еврозоната е полезно и
имам много аргументи за това",

категоричен беше доц. Вазов.
"Лесно е човек да се поддаде

на страховете си особено когато
чувства, че не плува в свои во-
ди", коментира Цанова. Тя посо-
чи, че рисковете от покачване на
цените, по-точно закръгляването
им нагоре, може да се управля-
ва, както са направили много
страни при влизането си си в ев-
розоната.

"Ако погледнем фактите, виж-
даме, че инфлацията в страните
от еврозоната е по-ниска отпре-
ди влизането им там", акцентира
тя и призова да се говори много
внимателно и само с факти. Спо-
ред нея дори може да се говори,
че левът е подценен:  "Важно е
да се знае, че България ще влезе
в ERM 2 с фиксирания си курс
по валутния борд", посочи Илия-
на Цанова и добави, че българс-
ките банки ще бъдат надзирава-

ни от Европейската централна
банка по европейските правила.
"Парите на хората ще бъдат по-
добре защитени и в банковия сек-
тор, и в застрахователния сек-
тор, и в пенсионното осигуря-
ване", категорично заяви финан-
систката.

Според доц. Вазов министъ-
рът на финансите и гуверньорът
на БНБ не трябва да говорят, а
да си вършат работата.  "Паза-
рът много бързо ще регулира про-
цесите, тъй като търговецът как-
вото и да иска да направи, ако
срещу него няма купувач, той ще
фалира", обясни той във връзка
с притесненията за спекулатив-
но покачване на цените. Той по-
сочи и предимството, което ще
имат търговците след влизането
в ERM 2 и в еврозоната - креди-
тите, които ще взема, ще са със
значително по-малка лихва от та-
зи, която е в момента.

Политически действия могат
да са причина за по-дълъг прес-
той на страната ни в "чакалня-
та", обясни още Григорий Вазов.
Той определи влизането на Бъл-
гария в ERM 2 като много силен
политически дивидент за тези, ко-

ито го направят, и заподозря, че
политическата битка в момента
е за това - кой да направи крач-
ката към еврозоната: "Искаме ние
да го направим и затова правим
всичко възможно тези, които се-
га са на ход, да не го направят",
даде пример той.

Според Илияна Цанова вли-
зането в еврозоната е възможно
най-доброто решение - и поли-
тическо, и икономическо - за дър-
жавата и премиерът Бойко Бори-
сов не трябва да има никакво
съмнение в това.  "Влизането в
ERM 2 ще бъде най-голямото нас-
ледство от управлението на Бой-
ко Борисов", категорично заклю-
чи Цанова. ç
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"Проблемът с винетките е
поради липсата на комуника-
ции", призна в националния
ефир сутринта министърът на
регионалното развитие и
строителството Петя Аврамова.
Няколко часа по-късно шефка-
та на комисията по здравео-
пазване и председател на ПГ на
ГЕРБ Даниела Дариткова обяви,
че "и сред институциите, и сред
обществото няма нужния
консенсус за промяна в
здравния модел".

Прави са - и Аврамова, и
Дариткова.

В последните години,
времето на третото правителст-
во на Бойко Борисов, сме
свидетели на това как управля-
ващите се провалят в комуни-
кационната си политика, което
на свой ред прави невъзможно
въвеждането на каквито и да
било реформи, които изискват
жертви от гражданите и са
непопулярни за имиджа на
властта.

Липсата на комуникация е
сериозен недъг, защото издава
недостиг на доверие, което на
свой ред свидетелства за
дефицит на говорители от
средите на властта, на които
хората да вярват. То пък говори
за тежки управленски пробле-
ми, да не кажа - безсилие.

Сагата с тол системата и
винетките, заради която Петя
Аврамова се яви в медиите с
признанието си, се точи две
години. И нищо. Аха да се
въведе - и пак се отложи,
защото някой извиси глас, че
ще протестира. В средата на
миналата година в парламента
ГЕРБ наложи таксуването на
камиони над 3,5 това да бъде
отложено за 1 март въпреки
разбирането на премиера
Борисов, че толът е "печатница
за пари".

Малко по-рано във времето
същите комуникационни
проблеми провалиха сделката
за ЧЕЗ. Чехите искат да се
оттеглят. Купувач бе Гинка
Върбакова и нейната "Инер-
ком". И тази сага се проточи
дълго - започна в края на
февруари 2018 г., а година и
половина по-късно - през
ноември 2019-а - се разбра,
че фирмата на Върбакова няма
да придобие българските
активи на чешкото дружество.
Между двете дати имаше много
увъртания от страна на управ-
ляващите как сделката няма да
доведе до поскъпване на тока.
И когато те не хванаха вяра, се
приложи изпитаната тактика -
нещата да се сведат до сблъсъ-
ка комунизъм - антикомунизъм.

Цветан Цветанов, тогава
още зам.-председател на ГЕРБ,
уверяваше, че "Гинка Върбако-

ва не е от ГЕРБ и никой не
влияе върху сделката". Цвета-
нов искаше да опровергае
Корнелия Нинова, лидера на
БСП, която попита ГЕРБ ли
стои зад г-жа Върбакова. Спас
Гърневски, едно от парламен-
тарните остриета на управля-
ващите, от трибуната на
Народното събрание направо
обвини социалистите, че стоят
зад Гинка Върбакова. При това
в декларация от името на
цялата парламентарна група на
ГЕРБ.

Всичко това обаче не
помогна на българите да
повярват, че Върбакова и
"Еврохолд" са достатъчно
солидни, за да "държат тока".
Където всъщност бе проблемът.
И сделката тихомълком бе
развалена.

Всъщност всички значими
скандали, в които се оплитат
управляващите, са тяхно дело.
Не на опозицията. Опозицията
само на висок глас пита какво
става и кой е виновен.

Нима Нинова внесе
по тъмно поправка
в Закона за БНБ и
събуди страховете от
рязко обезценяване
на спестяванията?
Не! Направи го
Менда Стоянова,

председател на бюджетната
комисия в парламента и член
на Изпълнителната комисия на
ГЕРБ. Без никакво оповестява-
не и разясняване Стоянова
внесе измененията на 23
януари.

Ако внасянето на законоп-
роекта на тъмно е било
грешка от страна на властта,
още по-голяма грешка бе
мълчанието дни наред, след
като бомбата вече бе гръмна-
ла. Тогава Красимир Ангарски
в интервю по БНР заяви, че
няма нужда от внесените
текстове в Закона за БНБ. А

Ангарски е не просто бивш
министър, а човекът, който
ръководеше групата по въвеж-
дането на валутния борд в
България. "В договора за
присъединяването на страната
ни към Европейския съюз има
изрично записан текст, в който
се казва, че ще влезем в
Еврозоната с курса на еврото,
който е в момента", заяви той,
с което добави бензин в огъня
на съмненията, че някой ще ни
обезцени спестяванията.
Ангарски е сред финансистите,
с името на когото се свързва
успокояването на обществото
след хиперинфлацията от
средата на 90-те. И затова
хората му вярват.

Кого изправиха срещу него
управляващите?

Те въобще не
забелязаха пожара,
видяха го едва когато
се бе разгорял.

Но пак не видяха гредата в
своето око, а сламката в окото
на ближния. В случая - дежур-
но обвиниха опозицията, че
насажда страхове.

Дори премиерът Бойко
Борисов включи на позната
скорост - "комунистите са
виновни", и коментира ситуаци-
ята така: "Искаме България да
бъде в "чакалнята" на еврозо-
ната, което гарантира, че дори
да стане грешка и БСП да
дойде на власт, няма да падат
КТБ, други банки". След преми-
ера като по команда говорите-
ли на ГЕРБ наводниха сутреш-
ните и следобедните коментар-
ни блокове на водещите
телевизии.

"Не сменяйте левовете в
евро", призоваваха хора от
властта от телевизионните
екрани. И Менда Стоянова дори
се изказа, че "българският лев
в момента е на златен стан-
дарт".

Някой да я чу? Явно не -
нито нея, нито колегите й.

Иначе защо изведнъж
премиерът Борисов ще заявява,
че "няма да влизаме в чакалня-
та на еврозоната, ако няма
абсолютен консенсус"?  Прав
е, но късно. Борисов отново
усети с политическия си нюх,
че общественото недоволство
срещу еврото може да взриви
властта.

И както правят в такива
случаи, управляващите включи-
ха на задна скорост, но след
като бяха изручали всички
жабета.

За ГЕРБ като
най-голяма партия
в управлението
проблемът е системен.

Властта сама спира всяка
реформа, която е обявила,
защото не може да убеди
обществото в необходимостта
от провеждането й. Нито иска
да поеме политическата
отговорност за непопулярни
мерки.

Партията, която вече десет
години е на власт, продължава
да си обяснява всички пробле-
ми през призмата "те ни
завиждат" и "те на нищо не
могат да се зарадват". Ясно е
кои са "те" - най-често "кому-
нистите", от време на време -
Иван Костов и традиционната
десница.

Ако това е комуникацион-
ната стратегия на ГЕРБ, в нея
отлично се вписват депутати
като Спас Гърневски и Тома
Биков. Те умеят да говорят
ярко, да клеймят "врага"
цветисто, да го засипват с
етикети. Проблемът е, че не
вдъхват доверие. Не обясняват
компетентно, когато става
дума за язовири, ток, валута.
Каква работа вършат на
властта приказките на Гърнев-
ски, че за водната криза са
виновни комунистите, защото
са построили язовирите по
съветски начин? По-възрастни-
те ще си спомнят, че язовири-
те са построени от социалис-
тическа България. Но едва ли
с лошо чувство. А по-младите
са израснали с образа на
Борисов от екраните и пропус-
кат покрай ушите си подобни
оправдания.

Но да допуснем, че в
парламента БСП замълчи. И
традиционната десница извън
парламента - също.

Това ще означава ли,
че няма проблеми?

Ще попречи ли например на
хората да се страхуват, че и
техният град ще мине на воден
режим, защото виждат, че
язовирът им е наполовина

празен? Ще им попречи ли да
видят на какъв хал е местната
болница?

Ще попречи ли на тези, за
които 100 лв. за винетка
годишно са големи пари, да се
страхуват, че някой ще обезце-
ни събраните им с лишения
две-три хиляди лева?

И накрая - политическото
мълчание ще отмени ли
липсата на компетентност,
високомерието и усещането за
самодостатъчност у кадрите на
управляващата партия?

Въпросът за липсата на
комуникационни умения само
поражда съмнението - какво
изобщо може властта? Заради
какви умения заемат най-
важните кабинети в министерс-
тва и ведомства нейните
калинки?

Държавната администрация
- хората, които водят прегово-
рите за влизане в еврозоната,
подготвят въвеждането на тол
системата, пишат наредби като
прословутата Н-18, от която
пропищя бизнесът, отговарят за
сигурността на данните на НАП,
така че информацията кой от
нас кога колко данъци е платил
и къде е работил да не се
разхожда свободно из интернет
- всичките тези хора какво
всъщност работят? Какво
могат? За какво отговарят? За
какво им плащаме с нашите
данъци?

Всички ние като граждани
сме съгласни, че те трябва да
бъдат добре заплатени, защото
работят за нас, защитават
нашите интереси. Затова никой
не протестира, когато си
вдигнаха заплатите с 10%. Галя
Димитрова, шефката на НАП,
дори бе отличена от кабинета
да получава по 5500 лв.
заради увеличените приходи в
хазната. Това е същата служи-
телка, която бе в отпуска
миналия юли и взе "тежкото
решение" да не се върне на
работа, нищо че масивите на
данъчните бяха хакнати и
личните данни на 5 милиона
български граждани - изтекли.

Десет години властта не
прави реформи, защото
очевидно не може...

Но и защо да го прави,
след като номерът минава и
ГЕРБ формира трето правителс-
тво? Щом като от правенето на
нещо произтича недоволство,
най-лесно е да не правиш
нищо. Така хем не си разваляш
спокойствието, хем си получа-
ваш заплатата. Плюс увеличе-
нието, бонусите и парите за
допълнително материално
стимулиране.

Красина КРЪСТЕВА
От "Епицентър"

Спас Гърневски
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Серия от четири излез-
ли една след друга статии
на базирания в Каталуния
испански национален
всекидневник El Periо̀dico
разкри в петък подробнос-
ти около започнатото офи-
циално разследване на ка-
талунската полиция и на
испанската специализира-
на антикорупционна про-
куратура срещу премиера
на България Бойко Бори-
сов с подозрения за пра-
не на пари, извършено в
Барселона.

Първата публикация,
преведена в сайта "Барика-
да", е под заглавието "Раз-
следване за пране на пари
в Барселона се фиксира
върху министър-председате-
лят на България". Според
нея каталунската полиция
(Mossos d'Esquadra) и ан-
тикорупционната прокурату-
ра разследват дали минис-
тър-председателя на Бълга-
рия Бойко Борисов е заме-
сен в мрежа "за междуна-
родно пране на капитали"
с краен адрес Барселона.
Фактите според източници
от полицията "сочат за съ-
ществуването на престъпна
организация".

Както жалбата, така и
разследванията, до които
получи достъп El Periо̀dico,
сочат като вероятно обла-
годетелствана от тази
предполагаема мрежа Бо-
рислава Йовчева, бивша
българска манекенка, чи-
ято възможна връзка с Бо-
рисов е под лупата. Йов-
чева и нейният баща, бивш
електротехник, участват в
две фирми със седалище
в Барселона: Numin Invest
SL и EMA BGS SL, и които
според полицията са по-
лучили над пет милиона
евро от 2013 г. насам. Как-
то смятат разследващите,
тези суми идват "от физи-
чески лица, които не жи-
веят в Испания".

На 20 март 2019 г. по-
лицията е получила жалба

"На основата на
сравнителен икономи-
чески анализ устано-
вихме, че митниците и
Министерството на фи-
нансите умишлено са
подали погрешна ин-
формация на НСИ и
БНБ. В резултат на ко-
ето, при засичане на
данните, заключихме,
че ГЕРБ лъжат с опо-
вестения от тях иконо-
мически растеж. Ико-
номическият растеж,
г-н Горанов, г-н Бори-
сов, няма да е между
3,5% и 3,7%, няма и да
е в размер на свале-
ните след това от Вас
проценти 3,3-3,4, а ще
е много по-малко и вие

Ñêàíäàëúò ñ „Êúùàòà â Áàðñåëîíà“ îòíîâî
àêòóàëåí ñëåä ïóáëèêàöèè â èñïàíñêà ìåäèÿ
Êàòàëóíñêîòî èçäàíèå „Åë Ïåðèîäèêî“ òâúðäè, ÷å ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ å îáåêò íà ðàçñëåäâàíå â Èñïàíèÿ

от една българска непра-
вителствена организация,
наречена Движение "БОЕЦ
- България обединена с ед-
на цел" - б. пр.).

Агентите на Централно-
то управление по икономи-
чески престъпления са
наблюдавали и фотографи-
рали къщата, която опре-
делят като "жилище с ви-
сок стандарт". Тя е разпо-
ложена в квартала Есплу-

се заема от баща й - Геор-
ги Йовчев, който добавя
още 3006 евро. Разследва-
нията установяват същес-
твуването и на втора ком-
пания - EMA BGS SL, коя-
то е притежателка на ма-
газин за луксозни дрехи на
Пасео де Грасия (централ-
на търговска улица в Бар-
селона - б. пр.). Тази ком-
пания получава инжекции
от най-малко 2 300 000 ев-
ро според полицията, ка-
то те са дошли от друга
фирма, базирана в данъч-
ния рай Кипър. Седалище-
то на EMA BGS SL, в коя-

В документите не фигури-
ра друг родител.

След една година раз-
следване каталунската по-
лиция стига до заключе-
нието, че в Каталуния са
направени инвестиции, ко-
ито надхвърлят пет мили-
она евро. Парите идват в
Испания през двете разс-
ледвани компании. Агенти-
те не са намерили данни,
които да доказват, че мо-
делката и баща й имат "за-
конни доходи, отговарящи
на този начин на живот".
В своите доклади пред
"Антикорупция" те припом-
нят твърденията в жалба-
та, че парите "биха могли
да са свързани с недек-
ларирани средства на
част от висшите служите-
ли на българското прави-
телство", включително и
Борисов.

Полицията е следила и
снимала къщата и магази-
на за дрехи в Барселона
в продължение на дни
през 2019 г. Така се доказ-
ва, че ексмоделката изпол-
зва за придвижванията си
из града луксозно бяло
порше Macan. Колата е ре-
гистрирана на фирмата
EMA_BGS SL - същата, ко-
ято контролира магазина
за дрехи. Докладите на ан-
тикорупционната прокура-
тура твърдят, че колата е
оценена на над 70 000 ев-
ро и е закупена на лизинг
през февруари 2017 г. през
банка в Барселона. Поли-
цията сочи, че това "пла-
щане е в дисонанс" със за-
губите на магазина и на
фирмата, които са почти в
състояние на фалит.

"Срещу премиера Бой-
ко Борисов се води разс-
ледване, но тъй като то не
е приключило, не можем
да дадем повече информа-
ция". Това заявиха от прес-
центъра на полицията в
Каталуния пред "Сега", кой-
то съобщи за това в къс-
ния следобед в петък.

"Нито имам къща, нито съм ходил в Барсело-
на, сигурно преди 15 години като кмет, нямам
нищо общо и с цитираните фирми", това каза в
изявление пред българските медии в Брюксел пре-
миерът, където е за форума на Европейския съвет
в петък. "Беше подготвено, знаехме го, чакахме
го, пикът трябваше да бъде в сряда, но нещо се
обърка", заяви пред журналистите Борисов.

По думите му тези статии са поръчани от
хора, които са целели "шествието на 19 февру-
ари в София да е "пикът, за да се направи пуч".

Той бе категоричен, че нито една испанска
служба не го е търсила във връзка с публикаци-
ята в "Ел Периодико".

Пред медиите Борисов посочи като източник
на сведенията в публикацията "моя съсед по мес-
торабота" и "неговото шествие", без да спомене
директно името на Румен Радев.

Бойко Борисов припомни, че същите неща,
които са описани от каталунското издание, са
разказвани по време на кампанията на БСП за
евроизборите: "Един месец това се говори в Бъл-
гария и те загубиха евроизборите", продължи ми-
нистър-председателят. И изтъкна, че "точно сега

Áîðèñîâ: Áåøå ïîäãîòâåíà àòàêà, â Áàðñåëîíà íå ñúì áèë 15 ãîäèíè
излезе, когато се борим за Северозападна Бъл-
гария", имайки предвид споровете в Брюксел по
бюджета на ЕС до 2027 г.

По думите му атаката срещу него е започна-
ла от 2015 година и е продължила през 2016,
2017 г.

Попитан дали ще подаде оставка, Борисов
отговори, че няма доказателства срещу него,
както и че няма да предприема нищо. На въп-
рос защо МС не е отговорил на писмата на
испанските журналисти, Борисов посочи, че до-
ри и ТАСС са заявили, че не е имало доказател-
ства за испанския материал.

На въпрос дали познава Борислава Йовчева,
Бойко Борисов отговори, че не е важно кой и
как познава. "Аз съм мъж. Не е редно да комен-
тирам кой и как познавам, защото ще станат
бели, а и някои си имат вече семейства. При
моята интензивност може да съм забравил кой
познавам", посочи Борисов.

Борисов припомни и че е носител на Черве-
ния кръст на испанската полиция. И посъветва
журналистите от "Ел Периодико" да го добавят в
публикацията си.

гес де Льобрегат "с частна
охрана и с модерни сис-
теми за наблюдение". Спо-
ред "Ел Периодико" разс-
ледването е открило, че
недвижимият имот е заку-
пен за три милиона евро
през 2013 г. Между януари
и юли 2013 г. бившата мо-
делка е била единствен ад-
министратор на спомена-
тата фирма с капитал 3000
евро. След това този пост

то също участват бившата
моделка и баща й, е ре-
гистрирано на адреса на
къщата, в която те живеят.

Бащата живее и е ре-
гистриран в къщата заед-
но със съпругата си, дъ-
щеря си и внучката си, ро-
дена през 2012 г. Полици-
ята изтъква в своите док-
лади, че единственият за-
конен настойник на дете-
то е Борислава Йовчева.

Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: Áúëãàðèÿ å íà äúíîòî â ÅÑ ïî èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ, ÃÅÐÁ ëúæàò ñ äàííèòå

го знаете това. 4 млрд.
лв. от вноса въобще ги
няма." Това заяви Ру-
мен Гечев, депутат от
ПГ на "БСП за Бълга-
рия", пред БНТ.

потвърдили правотата
на извършените от БСП
сметки и изчисления.
Гечев обясни, че е ху-
баво, че все пак да има
статистическо увеличе-
ние на износа, но че за
съжаление, няма реал-
но намаление на вно-
са, такова има само на
хартия. Той смята, че то-
ва е сериозен проблем,
обърква статистиката и
я прави невярна.

"Когато се увелича-
ва износът изкуствено,
намалява се вносът
изкуствено, се получа-
ва висок нетен износ.
Когато обаче данните
са неверни, има несъ-
ществуващи минимум

4 млрд. лв. от внос, по
наша изключително
достоверна информа-
ция и след извършена
реална калкулация,
икономическият рас-
теж не възлиза на пуб-
ликуваните проценти и
изводът е, че управля-
ващите лъжат и мани-
пулират статистически-
те данни. 4 млрд. лв.
идват от неотчетен
внос на петролни про-
дукти. В резултат на
което, реалният рас-
теж въобще не е 3,7%,
не е и 3,3%, а е 0,9%,
което ще рече, че Бъл-
гария въобще не е в
тройката на ЕС по рас-
теж. Не само това,

На въпрос дали са
проверени данните с
БНБ и НСИ депутатът
на левицата потвърди,
че е говорено с тях и
че двете институции са

България е на дъното
по икономически рас-
теж!", заяви Румен Ге-
чев.

Според него НСИ и
БНБ трябва да спрат
да допускат въздейст-
вие от която и да е
партия или структура,
така че европейските
институции и ЕВРОС-
ТАТ да разчитат на тях
и да се позовават на
техните данни и ста-
тистики. Гечев продъл-
жи, че когато данните
са измамни и подвеж-
дащи, се допускат мно-
го груби грешки и ана-
лизи, водещи след се-
бе си неверни реше-
ния и тенденции.
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етап на преход от "средно-
срочна" към "дългосрочна"
перспектива.

От гледна точка на
западните елити е време да
се преобразува американс-
кото и като цяло западното
лидерство от публична
видимост в сенчеста,
маскирайки го като глоба-
лен център на споделена
отговорност. Когато Бже-
жински пише своята книга,
той не импровизира, а още
изначално поставя предс-
тавения план върху солид-
ната институционална
основа на "тристранния"
процес, олицетворяван от
Тристранната комисия -
обединението на елитите
на трите "световни регио-
на", система, която той
самият създаде като пър-
вия й директор и беше
председателствана (по-
точно президентствана) от
Дейвид Рокфелер.

Предполагаше се, че
три региона - Северна
Америка, Западна Европа
и Япония - ще се разши-
рят в резултат на разпада
на СССР. Като съветската

европейска част бъде
включена в един разширен
"Европейски регион"
(последният към момента
на писането на книгата
вече се беше разпростра-
нил в бившето съветско
източноевропейско страте-
гическо поле), а азиатска-
та част на бившия Съюз -
в Азиатско-тихоокеанския
блок, който се появи
няколко години по-късно.
Ролята на локомотива на
този сектор за тристранна
интеграция беше отредена
на Япония, тъй като
възходът на Китай - от
обединението с Хонконг и
Макао до навлизането на
западните пазари - през
онези години се провежда-
ше под строгия контрол на
САЩ и Запада и първите
независими стъпка бяха
открито предприети от
Пекин едва по време на
кризата от 2008-2009 г.
Тогава Китай първо се
отказа от американската
формула G2 ("Големите
две"), а след това заедно с
Русия спря дефолта на
долара, който щеше да
даде старт на проекта за
глобално преформатиране.

Вторият важен извод от
сегашната Мюнхенска
конференция е, че западни-
те концептуални кръгове

все по-ясно осъзна-
ват, че няма да има
проамерикански
"световен център"

в етапа на преход от
"средносрочната" част на
проекта към "дългосрочна-
та перспектива". И че
нито Русия може да бъде

унищожена, нито Китай
може да бъде контролиран
по начин, който да приве-
де в окончателна форма
европейския и азиатския
блок на "тристранния"
процес.

Това намери отражение
в изказването на шефа на
Пентагона Марк Еспър в
навечерието на Мюнхен
за "ревизионистичните
сили" - Русия и Китай,
които "се опитват да
пренапишат международ-
ния ред и норми, наруша-
вайки суверенитета на
своите съседи, неголеми
държави". Тази констата-
ция беше съчетана с
призив към европейците
да се "подготвят за конф-
ликти с висока интензив-
ност". На което Москва и
Пекин възразиха, че
"напротив, правилата на
играта се променят само
от Вашингтон, който не се
съобразява със съвремен-
ните реалии".

Прозира идеята, че
формулата "Бжежински" за
"световен център на споде-
лена отговорност" от
самото начало е била
камуфлаж на еднополяр-
ност, начело на която
обаче не са САЩ като
държава, а сенчести цент-
рове на властта, които,
"завладявайки" американс-
ката държавност, биха
защитавали от нейно име
корпоративни и частни
интереси. Тоест от името
на т. нар. дълбока държава,
съществуването на която
днес е "всепризната тайна".
Официално приемайки

решаване на средносрочната
задача". Тоест под прикрити-
ето на многополярността, да
бъдат консолидирани съюз-
ниците на Америка, изди-
гайки ги в собствените им
очи до нивото на "субекти
на многополярността" в
системата за сигурност в
Хартленда, контролирана и
реално управлявана от
същата тази Америка. И
доколкото САЩ не са
евразийска сила, то спрямо
Евразия тази система има
характер на външен конт-
рол, или по-скоро, тя копи-
ра добре познатия британс-
ки модел на "блестяща
изолация" или манипулира-
не на континенталните
противоречия. "Англия
няма постоянни приятели и
врагове, Англия има посто-
янни интереси" - според
принципа "разделяй и
владей". Това е класиката от
премиера Хенри Палмерс-
тън.

Тази година конферен-
цията в Мюнхен показа
две неща. Първо: изпълне-
нието на плана на Бже-
жински понастоящем е в
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Увеличават се разногласията „изток-запад“. България е пред труден избор

Тази година конферен-
цията за международна
сигурност в Мюнхен беше
много интересна и по-
различна от предишните
години. Трябва да се отбе-
лежи, че част от участни-
ците приеха със скрит
сарказъм темата "Светът
без Запада", която органи-
заторите дешифрираха с
формулировката "Все по-
малко Запад в света и в
самия Запад".

Темата за "залеза на
Запад" в контекста на
формирането на "многопо-
люсен свят" се експлоати-
ра отдавна. Преди година
темата на Мюнхен беше
"Големият пъзел: Кой ще
вземе частите?", а преди
две години - Post-Truth,
Post-West, Post-Order
(Постистината, Пост-
Запада, Постпорядъкът).
Но подобна формулировка
на въпроса и подобен
обрат при това точно в
сегашния момент беше
"предсказан" още от Бже-
жински в "Голямата шах-
матна дъска", която се
появи през 1997 г., тоест
преди четвърт век. Тогава
той написа следното:

"В краткосрочен план
(пет или около пет годи-
ни) Америка е заинтересо-
вана да поддържа и да
укрепва съществуващия
геополитически плурали-
зъм на картата на Евразия
(...) за предотвратяване
създаването на враждебна
коалиция, камо ли държа-
ва, способна да отправи
предизвикателство.

В средносрочен план (до
20 години) гореспоменато-
то трябва постепенно да
отстъпи място (...) на
появата на все по-важни и
стратегически съвместими
партньори, които под
ръководството на Америка
биха могли да помогнат за
създаването на трансевра-
зийска система за сигур-
ност, обединяваща голям
брой държави.

В дългосрочен план
(над 20 години) всичко по-
горе казано трябва посте-
пенно да доведе до форми-
рането на световен център
способен на истински
споделена политическа
отговорност."

За "многополюсен" свят
като този, който вече е на
прага ни, се заговори
широко преди пет години,
т. е. според Бжежински, в
края на "средносрочната
перспектива". И точно в
контекста, в който той
предложи: "...Геополитичес-
кият плурализъм не е
самоцел, а средство за

Мюнхенска конференция по сигурността, 2020 г.

Руският и китайският лидери Си Дзинпин и Владимир Путин



24 ФЕВРУАРИ -
1 МАРТ
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Антмен
сряда, 21,00 ч.

Ордата
петък, 16,20 ч.

Код "Меркурий
вторник, 22,00 ч.
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bTV Cinema,
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ЗЕМЯ 24 ФЕВРУАРИ -

     1 МАРТ

приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 24 февруари

др.
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5 тв

филм /6 епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Людмила Гурченко тв
филм /13 епизод/п/

03.05 Дойче Веле: Шифт /п/
03.20 Арена Спорт /п/
04.20 Младият Върколак 5 тв

филм /6 епизод/п/
(12)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.4
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 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.19

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.78

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

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.76
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.33
21.00 Премиера:"MasterChef"

- кулинарно шоу, старт
на сезон 6

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.2

01.00 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.6
еп.6

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал,

еп.57

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.4 - 7

08.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.20

09.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.18

10.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.1

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.13

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.6

13.00 "Легендата за Херкулес"
- фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
2014), режисьор Рени
Харлин, в ролите: Ке-
лън Лъц, Геа Вайс, Скот
Адкинс, Роксан Мак-
кий, Раде Шербеджия,
Николай Сотиров, Ди-
митър Дойчинов и др.

15.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.21

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.19

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.7

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.14

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

20.00 Екшън в 8 (премиера):

05.00 "Не се страхувай" с Ва-
сил Василев (п)

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

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

07.50 Музикален антракт
08.00 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
09.00 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

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

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 Киносалон БСТВ: "Ле-

виатан" (2014 г.) Русия
18.30 Новини - централна

емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Не се страхувай" с Ва-

сил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: "Вил-

Мария" (2015 г.) Кана-
да

22.40 Новини (п)
23.20 "Местно време" (п)
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Не се страхувай" с Ва-

сил Василев (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Общество и култура" с

Иван Гранитски (п)
03.30 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

ÁÍÒ 1

05.15 Как стигнахме дотук до-
кументална поредица /
п/

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

ран Благоев /п/
13.30 Предисторията: Богове

и поклонници 6-сериен
документален филм /
България,2008г./, 1
епизод, режисьор Ата-
нас Димитров

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Ила-

йъс анимационен филм
14.45 Островът на сините пти-

ци тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Епопея на забравените:

Ода за Паисий Хилен-
дарски

19.10 Людмила Гурченко тв
филм /13 епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Процесът

срещу Васил Левски
21.55 Телевизионен театър:

"Вампир" тв постанов-
ка, режисьор Павел
Павлов, с участието на:
Невена Коканова, Со-
фия Кузева, Андрей Ба-
ташов, Васил Бинев и

"Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.5

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Про-

тивоотрова" - екшън,
психотрилър (САЩ, Гер-
мания, 2002), режи-
сьор Джим Гилеспи, в
ролите: Силвестър Ста-
лоун, Чарлз Дътън, По-
ли Уокър, Крис Кристо-
ферсън, Джефри Райт,
Том Беринджър, Стивън
Ланг и др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.5

01.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.10

02.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.2

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.7

04.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.14

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, 3 еп.
с.12 еп.3, 4

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Не се замисляй" - ко-
медия (САЩ, 2016),
режисьор Майк Бърбиг-
лия, в ролите: Кийган-
Майкъл Кий, Гилиън
Джейкъбс, Майк Бър-
биглия, Кейт Микучи,
Тами Сагър и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и полови-

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.51
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, еп.13, с.2 еп.1

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.9 еп.14

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.9, 10

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.7, 8

00.00 "Не се замисляй" /п./ -
комедия (САЩ, 2016)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

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

bTV Cinema

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

08.00 "Робо-куче" - фантасти-
ка, семеен (САЩ,
2015), режисьор
Джейсън Мърфи, в ро-
лите: Майкъл Кемпиън,
Патрик Мълдуун, Оли-
вия д`Або, Уолас Шон
и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Ривърдейл" - сериал,

еп.7, 8
12.15 Телепазар
12.30 "11 А" - драма, коме-

дия, (България, 2015),
в ролите: Яна Марино-
ва, Ралица Паскалева,
Ники Сотиров, Башар
Рахал и др.

14.15 "Перфектно убийство" -
трилър, криминален,
драма (САЩ, 1998), в
ролите: Майкъл Дъглас,
Гуинет Полтроу, Виго
Мортенсен, Дейвид Су-
шей и др.

16.30 "Паднали ангели" - фен-
тъзи, приключенски, ро-
мантичен, драма (САЩ,
Унгария, 2016), в ро-
лите: Адисън Тимлин,
Лола Кърк, Джоули
Ричардсън, Джереми
Ървайн, Хърмони Кор-

филд, Джулиет Обри,
Малачи Кърби и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Мисията невъзможна:

Престъпна нация" - ек-
шън, трилър (САЩ,
2015), в ролите: Том
Круз, Ребека Фъргюсън,
Джереми Ренър, Сай-
мън Пег, Винг Реймс,
Шон Харис и др.

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

21.00 Премиера: "Без послед-
на спирка" - екшън,
криминален, трилър
(Великобритания, САЩ,
2018), в ролите: Лиъм
Нийсън, Вера Фармига,
Патрик Уилсън, Джона-
тан Банкс и др.

23.15 "Усещане за жена" -
драма (САЩ, 1992), в
ролите: Ал Пачино, Крис
О`Донъл, Джеймс Реб-
хорн и др.

02.15 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.7, 8

04.15 "Момчето с механично-
то сърце" - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия,
2013), режисьори Сте-
фан Берла и Матиас
Малзьо

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 7 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Като две капки вода"
- риалити, нов сезон

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

риен филм, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове" -

сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 8 /п/

08.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1 /п/

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

ал, сезон 15 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 15

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 9

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

17.00 "Имало едно време в
Мексико" - екшън с уч.
на Антонио Бандерас,
Салма Хайек, Джони
Деп, Мики Рурк, Ева
Мендес, Дани Трейо, Ен-
рике Иглесиас, Уилям
Дефо, Чийч Марин и др.
/п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода
22.00 "Град на греха: Жена,

за която да убиваш"
(премиера) - кримина-
лен екшън с уч. на
Мики Рурк, Джесика Ал-
ба, Джош Бролин, Брус
Уилис, Джоузеф Гордън
- Левит, Росарио Доу-
сън, Ева Грийн, Пауърс
Бут, Рей Лиота и др.

00.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

01.00 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.45 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
3

08.50 "Завръщане към любов-
та" - романтичен филм
с уч. на Кортни Форд,
Райън Калтаджироне,
Дейвид Станбра и др. /
п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

12.00 "Предложение за брак"
- семеен филм с уч. на
Кайла Юел, Раян Ме-
риман, Катлийн Куин-
лан, Тимъти Ботъмс и
др. /п/

14.00 "Как да правиш любов
като англичанин" - ро-
мантична комедия с уч.
на Пиърс Броснан, Сал-
ма Хайек, Джесика Ал-
ба, Малкълм Макдау-
ъл, Иван Сергей и др. /
п/

16.00 "Кънки с остър връх:
Преследване на мечта-
та" - романтична дра-
ма с уч. на Кристи Кар-
лсън Романо, Мат Лан-
тър, Франча Райса и др.
/п/

18.00 "Непобедимите 2" - ек-
шън с уч. на Брус Уи-
лис, Джейсън Стейтъм,
Силвестър Сталоун,
Долф Лундгрен, Арнолд
Шварценегер, Джет Ли,
Жан-Клод Ван Дам, Чък
Норис и др. /п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9

21.00 "Светецът" - трилър с
уч. на Елизабет Шу,
Вал Килмър, Шарлот
Корнуел, Валери Нико-
лаев, Хенри Гудмани и
др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9
/п/

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

02.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
3 /п/

Åâðîêîì

05.00 Светът и всичко в него
- със Симеон Идакиев

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

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители -

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев

20.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

21.00 България на живо - с
Иво Божков

22.00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

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

с Божана Дудева
04.30 Шоуто на Мавриков - с

Васко Мавриков

RTR

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

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

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

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

вот"
00.20 "Обречени. Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

04.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

Åâðîñïîðò

06.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кран Монтана, комби-
нация, жени

07.45 Северна комбинация:
Световна купа в Трьон-
дхайм

08.15 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, жени

08.45 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, мъже

09.30 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, пети етап

10.45 Колоездене: Обиколка
на Алгарв, пети етап

11.45 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, първи етап

12.45 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, втори етап,
директно

14.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, жени

15.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, мъже

15.45 Ски бягане: Световна
купа в Трьондхайм, 30
км, мъже

16.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, гигантски сла-
лом, мъже

17.15 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, слалом, мъже

18.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Кран Монтана, комби-
нация, жени

18.50 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, втори етап

19.50 Снукър: Турнир "Shoot
Out", финал

20.55 Снукър: Шампионат на
играчите, първи ден,
директно

00.30 Новини
00.35 Ски бягане: Световна

купа в Трьондхайм, 30
км, мъже

01.35 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, гигантски сла-
лом, мъже

02.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, втори етап

03.30 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, пети етап

04.00 Снукър: Шампионат на
играчите, първи ден
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приложение

ТV ПРОГРАМА

тв филм /7 епизод/
(12)

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

не за здравословен
лайфстайл /п/

02.15 Людмила Гурченко тв
филм /14 епизод/п/

03.05 Дойче Веле: Шифт /
п/

03.20 Библиотеката /п/
04.20 Младият Върколак 5

тв филм /7 епизод/п/
(12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.26 (последен)

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.20

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.7
еп.79

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.7

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.77

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.34

21.00 "MasterChef" - кулинар-
но шоу, с.6

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.3

01.00 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.6
еп.7

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

ал, еп.58

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.19

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.6 - 9

08.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.21

09.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.19

10.00 "Стрелата" - сериал,
с.2 еп.2

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.14

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.7

13.00 "Противоотрова" - ек-
шън, психотрилър
(САЩ, Германия,
2002), режисьор
Джим Гилеспи, в роли-
те: Силвестър Стало-
ун, Чарлз Дътън, Поли
Уокър, Крис Кристо-
ферсън, Джефри Райт,
Том Беринджър, Сти-
вън Ланг и др.

15.00 "Платина" - сериал,
с.3 еп.22

16.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.2 еп.20

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.8

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.15

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал,
с.2 еп.3

05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Актуално от деня" (п)
07.00 "Безценната перла" -

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

Васил Василев (п)
09.00 "Студио Икономика" с

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

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ:

"Вил-Мария" (2015 г.)
Канада

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с

Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Ку-

риер" (1986г.) СССР
22.25 Новини (п)
23.10 "Местно време"
23.20 "Актуално от деня" (п)
23.50 "Лява политика" с

Александър Симов (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Не се страхувай" с

Васил Василев (п)
03.30 "Общество и култура" с

Иван Гранитски (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

срещу Васил Левски /
п/

13.30 Отворени досиета 2:
Стефан Сираков.
Преследването на
"бившите хора" и тех-
ните семейства доку-
ментална поредица /
България, 2017г./, ре-
жисьор Павел Весна-
ков

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

Илайъс анимационен
филм

14.45 Островът на сините
птици тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Отблизо с Мира /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Азбуката
19.10 Людмила Гурченко тв

филм /14 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист музи-

кално-развлекателно
предаване

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.6

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Код

"Меркурий" - екшън,
трилър (САЩ, 1998),
режисьор Харолд Бе-
кър, в ролите: Брус Уи-
лис, Ким Дикънс, Алек
Болдуин, Мико Хюз и
др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.6

01.00 "Изчезнали" - сериал,
еп.11

02.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.3

03.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.8

04.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.15

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.12
еп.5, 6

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Прекият път към щас-
тието" - фентъзи, коме-
дия (САЩ, 2003), ре-
жисьор Алек Болдуин, в
ролите: Алек Болдуин,
Боби Канавали, Ким
Катрал, Дан Акройд,
Дженифър Лав Хюит,
Антъни Хопкинс и др

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и полови-

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.52
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, с.2 еп.2, 3

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.9 еп.15

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.11, 12

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.9, 10

00.00 "Прекият път към щас-
тието" /п./ - фентъзи,
комедия (САЩ, 2003)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

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

bTV Cinema

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

08.00 "Паднали ангели" - фен-
тъзи, приключенски, ро-
мантичен, драма (САЩ,
Унгария, 2016), в ро-
лите: Адисън Тимлин,
Лола Кърк, Джоули Ри-
чардсън, Джереми Ър-
вайн, Хърмони Кор-
филд, Джулиет Обри,
Малачи Кърби и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Ривърдейл" - сериал,

еп.9, 10
12.00 Телепазар
12.15 "Без последна спирка"

- екшън, криминален,
трилър (Великобрита-
ния, САЩ, 2018), в ро-
лите: Лиъм Нийсън, Ве-
ра Фармига, Патрик
Уилсън, Джонатан
Банкс, Сам Нийл, Ели-
забет Макгавърн, Кла-
ра Лаго и др.

14.30 "Зоуи" - фантастика,
романтичен (САЩ,
2018), в ролите: Юън
Макгрегър, Леа Сейду,
Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Аги-
лера, Миранда Ото, Ма-
тю Грей Гублър и др.

16.45 "11 А" - драма, коме-
дия, (България, 2015),
режисьор Михаела Ко-
митова, в ролите: Яна
Маринова, Ралица
Паскалева, Ники Соти-
ров и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Перфектно убийство"

- трилър, криминален,
драма (САЩ, 1998),
в ролите: Майкъл Дъг-
лас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен, Дей-
вид Сушей и др.

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

21.00 Премиера: "Пати Кейк"
- музикален, драма
(САЩ, 2017), в роли-
те: Сар Нгауджа, Да-
ниел Макдоналд, Бри-
джит Евърет, Мамъду
Ачей и др.

23.15 "Психиатрията Стоун-
хърст" - трилър, хорър
(САЩ, 2014), режи-
сьор Брад Андерсън, в
ролите: Кейт Бекин-
сейл, Джим Стърджис,
Дейвид Тюлис, Брендън
Глийсън, Бен Кингсли,
Майкъл Кейн, Джей-
сън Флеминг и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.9, 10

03.30 "Мръсно ченге" - кри-
минален, трилър (Ис-
пания, САЩ, 2018),
режисьор Боби Морес-
ко, в ролите: София
Вергара, Карл Ърбън,
Анди Гарсия, Джон Фин
и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 7 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - телевизион-
на игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот:
Системата" (премиера)
- сериен филм, сезон
9

21.00 "Hell’s Kitchen Бълга-
рия" - риалити, нов се-
зон

22.00 "Ягодова луна" (преми-
ера) - сериен филм

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

риен филм, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - се-

риен филм, сезон 10
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Камиони по леда" -
риалити, сезон 7

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 8 /п/

08.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 1 /п/

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

риал, сезон 15 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /
п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 15

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10, 2 епи-
зода

17.00 "Обирът на девицата" -
комедия с уч. на Мор-
ган Фрийман, Кристо-
фър Уокън, Марша Гей
Хардън, Уилям Мейси и
др. /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

22.00 "Престъпник" - трилър
с уч. на Кевин Кост-
нър, Гари Олдман, Томи
Лий Джоунс, Райън
Рейнолдс, Алис Ийв, Гал
Гадот, Джорди Молла и
др.

00.15 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

01.15 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
3

09.00 "Мюн: Пазителят на
Луната" - анимационен
филм /п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

12.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

13.00 "Дерби" - семейна дра-
ма с уч. на Джон Шнай-
дър, Дилън Маклафлин,
Джейсън Брукс и др.

15.00 "Запази последния
танц" - романтична дра-
ма с уч. на Джулия
Стайлс, Шон Патрик То-
мас, Тери Кини, Кери
Уошингтън, Фредо Стар
и др. /п/

17.10 "Междузвездни войни:
Епизод III - Отмъщени-
ето на ситите" - екшън-
фантастика с уч. на
Хейдън Кристенсен,
Натали Портман, Юън
Макгрегър, Йън Макда-
йърмид, Самюъл Джак-
сън, Джими Смитс,
Кристофър Лий и др. /
п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9

21.00 "Ударът "Пелам 123":
Отвличане в метрото" -
екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джон Тра-
волта, Луис Гусман, Ра-
мон Родригес, Джеймс
Гандолфини, Джон Тур-
туро и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9
/п/

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

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

Åâðîêîì

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави - из-

брано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

Â
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проф. Александър Томов
21.00 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

22.00 Светът и всичко в него
- със Симеон Идакиев

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

проф. Александър Томов
04.30 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Береа-
ну

RTR

05.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

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

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

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

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

вот"
01.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
02.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
04.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"

Åâðîñïîðò

06.00 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, пети етап

07.00 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, втори етап

08.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, гигантски сла-
лом, мъже

09.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, слалом, мъже

09.30 Ски бягане: Световна
купа в Трьондхайм, 30
км, мъже

10.40 Снукър: Шампионат на
играчите, първи ден

11.50 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, втори етап

12.45 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, трети етап,
директно

14.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, мъже

15.00 Снукър: Шампионат на
играчите, втори ден,
директно

18.30 Конен спорт: "Horse
Passion", магазинно
предаване

19.00 Конен спорт: Световна
купа в Гьотеборг, прес-
качане на препятствия

20.00 Снукър: Шампионат на
играчите, втори ден

20.40 Новини
20.45 Волейбол: "Таймаут"
20.55 Снукър: Шампионат на

играчите, втори ден,
директно

00.30 Новини
00.35 Формула Е: Преди стар-

та в Маракеш
01.05 Автомобилизъм: Свето-

вен шампионат за изд-
ръжливост в Остин, Тек-
сас, обзор

02.05 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, слалом, мъже

02.30 Колоездене: Обиколка
на Андалусия, пети етап

03.00 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, трети етап

04.00 Снукър: Шампионат на
играчите, втори ден
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02.15 Людмила Гурченко тв
филм /15 епизод/п/

03.05 Дойче Веле: Шифт /п/
03.20 Отблизо с Мира /п/
04.20 Младият Върколак 5 тв

филм /8 епизод/п/
(12)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.1

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.21

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.80

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.8

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.78

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, с.2 еп.35

21.00 Премиера: "Смени же-
ната" - семейно риали-
ти, старт на сезон 4

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.4

01.00 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.6
еп.8

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал,

еп.59

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.20

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.8 - 11

08.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.22

09.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.20

10.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.3

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.15

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.8

13.00 "Гробницата на драко-
на" - екшън, приклю-
ченски (Великобрита-
ния, Китай, 2013), ре-
жисьор Ерик Стайлс, в
ролите: Скот Адкинс,
Долф Лундгрен, Лидия
Ленард, Джеймс Ланс,
Пол Филип Кларк и др.

15.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.23

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.21

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.9

18.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.16

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.2
еп.4

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.7

21.00 bTV Новините
21.30 Студио "УЕФА Шампи-

онска лига"
22.00 Пряко, УЕФА Шампион-

ска лига: Реал Мадрид
- Манчестър Сити

00.00 Студио "УЕФА Шампи-
онска лига"

05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким (п)
07.00 "Безценната перла" -

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

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

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

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Ку-

риер" (1986г.) СССР
18.05 "Холивудски знамени-

тости"
18.30 Новини - централна

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

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева

21.00 Киносалон БСТВ: "Тан-
цуващият със сенки"
(2012 г.) Великобрита-
ния/Ирландия

22.40 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
03.30 "Дискусионен клуб" с

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Предисторията: Богове

и поклонници докумен-
тален филм/2 епизод/

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Ила-

йъс анимационен филм
14.45 Островът на сините пти-

ци тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Туризъм.бг /п/
17.30 Бразди /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Магията на розата
19.10 Людмила Гурченко тв

филм /15 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър Последните дни
22.00 Джаз
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5 тв

филм /8 епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване

за здравословен лайф-
стайл/п/

00.30 УЕФА Шампионска ли-
га: Олимпик Лион -
Ювентус

02.15 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.4

03.15 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.9

04.15 "Монк" - сериал, с.3
еп.16

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.12
еп.7, 8

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Пожелай си нещо!" -
романтичен, драма, ко-
медия (САЩ, 2017),
режисьор Сюзан Уол-
тър, в ролите: Шарън
Стоун, Тони Голдуин,
Елън Бърстин, Фамке
Янсен и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и полови-

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.53
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, с.2 еп.4, 5

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.9 еп.16

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.13, 14

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.11, 12

00.00 "Когато се появи ти" -
приключенски, комедия
(САЩ, 2018), режи-
сьор Питър Хъчингс, в
ролите: Ейса Бътър-
филд, Мейзи Уилямс,
Нина Добрев, Пейтън
Лист, Кен Джонг, Тайлър
Хеклин, Дейвид Кекнър
и др.

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

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

bTV Cinema

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

08.00 "На прицел" - екшън,
трилър (САЩ, 2016), в
ролите: Стивън Сегал,
Флорин Пиърсик мл.,
Джейд Юън, Овидиу Ни-
кулеску и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Ривърдейл" - сериал,

еп.11, 12
12.00 Телепазар
12.15 "Момчето с механично-

то сърце" - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия,
2013)

14.00 "Параноя" - трилър,
драма (Великобритания,
2013), в ролите: Лиъм
Хемсуърт, Гари Олдман,
Харисън Форд, Амбър
Хърд, Ембет Давиц, Ри-
чард Драйфус и др.

16.15 "Апалуза" - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ,
2008), в ролите: Ед Ха-
рис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хен-
риксен, Тимъти Мърфи,
Тимъти Спол и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Психиатрията Стоун-

хърст" - трилър, хорър
(САЩ, 2014), в роли-
те: Кейт Бекинсейл,
Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън,
Майкъл Кейн, Джейсън
Флеминг и др.

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

21.00 "Високо в небето" -
драма, романтичен
(САЩ, 2009), в роли-
те: Джордж Клуни, Ана
Кендрик, Джейсън Бей-
тман, Вера Фармига,
Дани Макбрайд, Джей
Кей Симънс, Зак Гали-
фанакис и др.

23.15 "В добра компания" -
комедия, драма, ро-
мантичен (САЩ, 2004),
в ролите: Денис Куейд,
Тофър Грейс, Скарлет
Йохансон, Марг Хелген-
бъргър и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.11, 12

03.30 "Перфектно убийство" -
трилър, криминален,
драма (САЩ, 1998), в
ролите: Майкъл Дъглас,
Гуинет Полтроу, Виго
Мортенсен и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 7 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Сис-
темата" (премиера) -
сериен филм, сезон 9

21.00 "Hell’s Kitchen България"
- риалити, нов сезон

22.00 "Шеф под прикритие" -
риалити, нов сезон

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

риен филм, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 10
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 8 /п/

08.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1 /п/

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

ал, сезон 15 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 15

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10, 2 епи-
зода

17.00 "Гордо изправен: Разп-
латата" - екшън с уч.
на Кевин Сорбо, Ричард
Дилард, Хейли Рам,
Ивет Нипар, Гейл Кро-
науър и др. /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 3

21.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 4

22.00 "Царството на Огъня" -
екшън-фантастика с уч.
на Матю Макконахи,
Джерард Бътлър, Иза-
бела Скорупко, Крисчън

Бейл и др.
00.00 "Кобра 11: Обади се!"

- сериал, сезон 17 /
п/

01.10 Еротичен телепазар
03.50 "Професионална бор-

ба: "Първична сила",
9 епизод /п/

Êèíî Íîâà

05.40 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 1 /п/

06.30 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 3

08.45 "Пътешествие до края
на света" - приклю-
ченски филм с уч. на
Бенедикт Къмбърбач,
Джаред Харис, Сам
Нийл и др., I част /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 1

12.00 "Отмъщението" - се-
риал, сезон 4

13.00 "Спасяването на Лин-
кълн" - автобиогра-
фичен филм с уч. на
Том Амандес, Лий Ко-
ко, Пенелъпи Ан Ми-
лър, Брус Дейвисън и
др.

15.10 "В кадър"
15.40 "Сватбен марш: Лю-

бовта до теб" - ро-
мантична комедия с
уч. на Джак Уагнър,
Джоузи Бисе, Тара
Уилсън, Сара Грей и
др.

17.30 "Междузвездни вой-
ни: Епизод IV - Нова
надежда" - екшън-
фантастика с уч. на
Марк Хамил, Харисън
Форд, Кари Фишър,
Питър Къшинг и др. /
п/

20.00 "От местопрестъпле-
нието" - сериал, се-
зон 9

21.00 "Антмен" - екшън-
фантастика с уч. на
Пол Руд, Майкъл Дъг-
лас, Еванджелин Ли-
ли, Антъни Маки и др.

23.30 "От местопрестъпле-
нието" - сериал, се-
зон 9 /п/

00.30 "Светецът" - екшън с
уч. на Елизабет Шу,
Вал Килмър, Шарлот
Корнуел, Валери Ни-
колаев, Хенри Гудма-
ни др. /п/

02.50 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 3 /п/

Åâðîêîì

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

06.30 Шпионката на Коко
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

12.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

14.15 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
19.30 Новини
20.00 Честно казано - с

Люба Кулезич
22.00 България на живо - с

Иво Божков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозо-

рец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
04.30 Темида - цената на

истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

RTR

05.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

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

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

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

ване"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Сериал: "Обикновен

живот"
00.20 "Бялата гвардия"
01.50 "Културната революция"
02.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
03.15 "Битката за луната"
04.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"

Åâðîñïîðò

06.00 Формула Е: Преди
старта в Маракеш

06.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, трети етап

07.15 Ски-алпийски
дисциплини: Световна
купа в Наеба,
гигантски слалом,
мъже

08.00 Ски-алпийски
дисциплини: Световна
купа в Наеба, слалом,
мъже

08.30 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
масов старт, жени

09.00 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
масов старт, мъже

09.30 Ски-алпийски
дисциплини: Световна
купа в Кран Монтана,
комбинация, жени

10.00 Конен спорт: "Horse
Passion", магазинно
предаване

10.30 Конен спорт:
Световна купа в
Гьотеборг, обездка

11.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, трети етап

12.45 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, четвърти
етап, директно

14.30 Ски-алпийски
дисциплини: Световна
купа в Наеба, слалом,
мъже

15.00 Снукър: Шампионат на
играчите, трети ден,
директно

18.30 Снукър: Шампионат на
играчите, трети ден

19.05 Ски-алпийски
дисциплини: Световна
купа в Наеба,
гигантски слалом,
мъже

19.35 Ски-алпийски
дисциплини: Световна
купа в Наеба, слалом,
мъже

19.55 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
масов старт, жени

20.25 Биатлон: Световно
първенство в Антхолц,
масов старт, мъже

20.55 Снукър: Шампионат на
играчите, трети ден,
директно

00.30 Новини
00.35 "Джудото отвътре"
00.50 Колоездене на писта:

Световно първенство
в Берлин, първи ден

01.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, четвърти
етап

02.30 Ски бягане: Световна
купа в Трьондхайм, 15
км, жени

03.15 Ски бягане: Световна
купа в Трьондхайм, 30
км, мъже

04.00 Снукър: Шампионат на
играчите, трети ден
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ТV ПРОГРАМА

05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким (п)
07.00 "Безценната перла" -

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

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

09.00 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

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

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Тан-

цуващият със сенки"
(2012 г.) Великобрита-
ния/Ирландия

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Ор-

дата" (2012г.) Русия
23.10 Новини (п)
23.50 "Актуално от деня" (п)
00.20 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

01.20 "Следобед с БСТВ" (п)
03.00 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

04.00 "Шевица" - фолклорно
предаване (п)

ÁÍÒ 1

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър Последните дни

/п/
13.30 Отворени досиета 2:

Пастор Христо Куличев.
Режимът на БКП срещу
християнската вяра до-
кументална поредица /
България, 2017г./, ре-
жисьор Павел Весна-
ков

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

йъс анимационен филм
14.45 Островът на сините пти-

ци тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Най-дългото знаме
19.10 Людмила Гурченко тв

филм /16, последен
епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Какво ще се случи 2

документална поредица

"Стрелата" - сериал, с.2
еп.5

19.45 Студио "УЕФА Лига Ев-
ропа"

20.00 Пряко, УЕФА Лига Евро-
па:

22.00 Пряко, УЕФА Лига Евро-
па:

00.00 УЕФА Лига Европа - об-
зор

00.30 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.7

01.30 "Изчезнали" - сериал,
еп.12

02.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.5

03.30 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.10

04.30 "Монк" - сериал, с.4
еп.1

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.12
еп.9, 10

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Шпионски свалки" -
екшън, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2012),
режисьор Макджи, в
ролите: Рийз Уидърспун,
Крис Пайн, Том Харди,
Тил Швайгер, Абигейл
Спенсър, Челси Ханд-
лър, Анджела Басет, Ло-
ра Вандервоорт и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и полови-

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.54
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

19.00 "На по-добро място" -
сериал, с.2 еп.6, 7

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.9 еп.17

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.15, 16

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.13, 14

00.00 "Шпионски свалки" /п./
- екшън, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2012)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

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

bTV Cinema

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

08.00 "Перфектно убийство" -
трилър, криминален,
драма (САЩ, 1998), в
ролите: Майкъл Дъглас,
Гуинет Полтроу, Виго
Мортенсен и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Ривърдейл" - сериал,

еп.13
11.30 Телепазар
11.45 "Героите на джунглата"

- анимация, приключен-
ски (Франция, 2017),
режисьор Давид Ало

13.45 "Мангелхорн" - драма
(САЩ, 2014), в роли-
те: Ал Пачино, Холи
Хънтър, Крис Месина,
Хармъни Корийн, Скай-
лър Гаспър и др.

15.45 "Робо-куче" - фантасти-
ка, семеен (САЩ,
2015), в ролите: Май-
къл Кемпиън, Патрик
Мълдуун и др.

17.45 Телепазар
18.00 "Усещане за жена" -

драма (САЩ, 1992),
режисьор Мартин
Брест, в ролите: Ал Па-
чино, Крис О`Донъл,
Джеймс Ребхорн, Габ-
риел Ануар, Филип Сий-
мор Хофман и др.

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

21.00 "Пряко включване" -
фантастика, трилър
(САЩ, 2000), в роли-
те: Денис Куейд, Джим
Кавийзъл, Шон Дойл,
Елизабет Мичъл, Андре
Брауър и др.

23.30 "Апалуза" - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ,
2008), в ролите: Ед Ха-
рис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хен-
риксен и др..

01.45 "Живи легенди" - дра-
ма, комедия (България,
2014), в ролите: Ники
Илиев, Орлин Павлов,
Саня Борисова, Мике-
ле Плачидо, Стефан
Щерев, Яна Маринова,
Георги Кадурин и др.

03.45 "Пати Кейк" - музика-
лен, драма (САЩ,
2017), в ролите: Сар
Нгауджа, Даниел Мак-
доналд, Бриджит Евъ-
рет, Мамъду Ачей, Пат-
рик Брана, Сидхарт Да-
нанджей и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 7 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Сис-
темата" (премиера) -
сериен филм, сезон 9

21.00 "Hell’s Kitchen България"
- риалити, нов сезон

22.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

риен филм, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 10
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 8 /п/

08.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1 /п/

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

ал, сезон 15 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 3 /п/
12.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 4 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 8

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17

15.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 15

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10, 2 епи-
зода

17.00 "Ледове" - приключен-
ски филм с уч. на Ри-
чард Роксбърг, Франсис
О'Конър, Клеър Форла-
ни, Бен Крос, Саймън
Калоу, Патрик Бъргин,
Стивън Мойър, Сам
Нийл и др., I част /п/

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

22.00 "Тор: Рагнарок" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Крис Хемсуърт, Том
Хидълстън, Кейт Блан-
шет, Идрис Елба, Джеф
Голдблум, Марк Ръфа-
ло, Бенедикт Къмбър-
бач, Антъни Хопкинс,
Карл Ърбан, Теса Томп-
сън и др.

00.40 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 17 /п/

01.40 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

07.00 "Невинна разходка" -
романтична комедия с
уч. на Дженифър Фи-
нигън, Сам Пейдж, Ли-
ни Евънс и др. /п/

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

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

12.00 "Цветарница на мисте-
риите: Мълчание" - мис-
терии с уч. на Брук
Шийлдс, Бренън Елиът,
Бю Бриджис, Кейт Дръ-
мънд и др.

14.00 "В редиците на любов-
та" - романтична коме-
дия с уч. на Джеймс
Дентън, Натали Браун,
Ребека Лидиард, Кейт
Корбет, Рон Лий и др.

15.45 "Светът е наш" - роман-
тична драма с уч. на
Зак Ефрон, Емили Ра-
тайковски, Джон Берн-
тал, Шайло Фернандес,
Джони Уестън, Уес Бен-
тли, Ванеса Ленгинс и
др.

17.50 "Ударът "Пелам 123":
Отвличане в метрото" -
екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джон Тра-
волта, Луис Гусман, Ра-
мон Родригес, Джеймс
Гандолфини, Джон Тур-
туро и др. /п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9

21.00 "Тайните на Беки Б." -
романтична комедия с
уч. на Айла Фишър, Хю
Данси, Джон Гудман,
Джон Литгоу, Кристен
Ритър, Джоан Кюсак и
др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9
/п/

00.10 "Скелети близнаци" -
романтична комедия с
уч. на Бил Хадер, Крис-
тен Уиг, Люк Уилсън,
Тъй Бърел и др.

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
12.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 ЕвроДикоФ - със Сашо

Диков
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
21.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

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

Д-р Надка Бояджиева
04.30 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

RTR

05.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

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

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

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

ване"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Сериал: "Обикновен

живот"
00.20 "Бялата гвардия"
01.50 "Изкуственият отбор"
04.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
04.15 "Храм за Онегин. След

славата"
04.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"

Åâðîñïîðò

06.00 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Лейк Та-
зауако, ски бабуни,
двойки

07.00 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, четвърти
етап

08.00 Колоездене на писта:
Световно първенство в
Берлин, първи ден

09.30 Снукър: Шампионат на
играчите, трети ден

11.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, четвърти
етап

12.45 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, пети етап,
директно

14.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, гигантски сла-
лом, мъже

15.00 Снукър: Шампионат на
играчите, четвъртфи-
нали, директно

18.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, гигантски сла-
лом, мъже

19.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, слалом, мъже

20.15 Новини
20.20 Снукър: Шампионат на

играчите, четвъртфи-
нали

20.55 Снукър: Шампионат на
играчите, четвъртфи-
нали, директно

00.30 Новини
00.35 Колоездене на писта:

Световно първенство в
Берлин, втори ден

01.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, пети етап

02.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, гигантски сла-
лом, мъже

03.15 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Наеба, слалом, мъже

04.00 Снукър: Шампионат на
играчите, четвъртфи-
нали

×
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21.30 Студио Футбол
22.00 Футбол: Интер - Лудо-

горец, среща - реванш
от турнира на УЕФА "Ли-
га Европа" пряко пре-
даване от стадион "Сан
Сиро"/Милано/

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

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Людмила Гурченко тв
филм /16, последен
епизод/п/

03.10 Туристически маршрути
/п/

03.35 Днес и утре /п/
04.00 Малки истории /п/

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.2

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.22

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.81

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.9

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.79
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.36
21.00 Премиера: "Бригада Нов

дом" - социален проект,
старт на сезон 5

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.5

01.00 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.6
еп.9

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал,

еп.60

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.21

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.10
- 13

08.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.23

09.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.21

10.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.4

11.00 "Монк" - сериал, с.3
еп.16

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.9

13.00 "Нинджа 2: Пътят на от-
мъщението" - екшън,
криминален, трилър
(Тайланд, САЩ, 2013),
режисьор Айзък Фло-
рентин, в ролите: Скот
Адкинс, Кейн Косуги,
Сюн Сугата, Витая Пан-
срингарм и др.

15.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.24

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.22

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.10

18.00 "Монк" - сериал, с.4
еп.1

19.00 Часът на супергероите:
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23.25 Спортни новини
23.30 Раят е на запад игра-

лен филм /копродук-
ция, 2009г./, режисьор
Коста-Гаврас, в роли-
те: Рикардо Скамарчо,
Улрих Тъкър, Юлиане
Кьолер и др.

01.20 Култура.БГ /п/
02.20 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

03.20 Корпорация "Приключе-
ния" тв филм /1 епи-
зод/п/

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

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, еп.3

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.23

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.82

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.6 еп.10

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.80
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" -

сериал, с.2 еп.37
21.00 Премиера: "Съни бийч"

- сериал, 2 еп.
22.30 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.6

01.00 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.6
еп.10

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал,

еп.61

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.22

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.12 - 15

08.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.24

09.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.2 еп.22

10.00 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.5

11.00 "Монк" - сериал, с.4
еп.1

12.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.10

13.00 "Вън от пещта" - кри-
минален, трилър (Ве-
ликобритания, САЩ,
2013), режисьор Скот
Купър, в ролите: Крис-
чън Бейл, Кейси Аф-
лек, Зоуи Салдана, Уди
Харелсън, Сам Ше-
пърд, Уилем Дефо, Фо-
рест Уитакър и др.

15.00 "Кости" - сериал, с11,
еп.1

16.00 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.1

17.00 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.11

18.00 "Монк" - сериал, с.4
еп.2

19.00 Часът на супергероите:
"Стрелата" - сериал, с.2
еп.6

05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия

Ал-Хаким (п)
07.00 "Безценната перла" -

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

сандър Симов (п)
09.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

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

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с во-

дещ Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Ор-

дата" (2012г.) Русия
18.30 Новини - централна

емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Ив

Сен Лоран" (2014 г.)
Франция

22.40 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Студио Икономика" с

Нора Стоичкова (п)
03.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

ÁÍÒ 1

05.00 Какво ще се случи 2
документална пореди-
ца/п/

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Тайните светове доку-

ментална поредица/3
епизод/

13.30 Предисторията: Богове
и поклонници докумен-
тален филм/3 епизод/

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден
слух

15.15 Обзор УЕФА "Лига Ев-
ропа"

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Моят плейлист музи-

кално-развлекателно
предаване/п/

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завет на Св. Йоан Рил-

ски
19.10 Корпорация "Приключе-

ния" 22-сериен тв филм
/копродукция, 2002г./,
1 епизод, режисьор
Хорхе Монтеси, в ро-
лите: Майкъл Бин, Ка-
рен Клише, Джес Нил-
сън и др.

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

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.8

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смърто-

носно оръжие 3" - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1992), ре-
жисьор Ричард Донър,
в ролите: Мел Гибсън,
Дани Главър, Джо Пе-
ши, Рене Русо, Стюарт
Уилсън, Дарлийн Лав,
Трейси Улф, Ник Чин-
лънд, Марк Пелегрино и
др.

00.15 "Ел Чапо" - сериал, с.2
еп.8

01.15 "Кости" - сериал, с11,
еп.1

02.15 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.6

03.15 "Супергърл" - сериал,
с.3 еп.11

04.15 "Монк" - сериал, с.4
еп.2

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" /п./ - сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.1, 2

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

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" - вечерно
токшоу

10.00 "Момичето на отбора" -
комедия, романтичен,
драма (САЩ, Германия
2008), режисьор
Джордж Клуни, в роли-
те: Джордж Клуни, Ре-
не Зелуегър, Джон Кра-
зински, Рик Форестър,
Уейн Дювал, Джонатан
Прайс и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и полови-

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

сериал
17.00 Премиера: "Преспав" -

сериал, еп.55
18.00 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

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

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.9 еп.18

22.00 "Кухня" - сериал, с.3
еп.17, 18

23.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.15, 16

00.00 "Момичето на отбора" /
п./ - комедия, роман-
тичен, драма (САЩ, Гер-
мания 2008)

02.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

03.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./ - вечер-
но токшоу

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

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - се-
риал, еп.13

07.00 "Апалуза" - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ,
2008), в ролите: Ед Ха-
рис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хен-
риксен, Тимъти Мърфи,
Тимъти Спол и др.

09.15 Телепазар
09.30 "Ривърдейл" - сериал,

с.2 еп.1, 2
11.30 Телепазар
11.45 "Пряко включване" -

фантастика, трилър
(САЩ, 2000), в роли-
те: Денис Куейд, Джим
Кавийзъл, Шон Дойл,
Елизабет Мичъл, Андре
Брауър и др.

14.15 "Последната крепост
на хората" - екшън,
приключенски (Швей-
цария, САЩ, 2017), в
ролите: Юлиан Шаф-
нер, Джон Кюсак Ай-
лийн Груба и др.

16.00 "Агора" - драма, исто-

рически, романтичен
(Испания, 2009), в ро-
лите: Рейчъл Вайс,
Макс Мингела, Оскар
Айзък, Рупърт Евънс,
Ошри Коен, Ашраф Бар-
хом и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Високо в небето" -

драма, романтичен
(САЩ, 2009), в роли-
те: Джордж Клуни, Ана
Кендрик, Джейсън Бей-
тман, Вера Фармига,
Дани Макбрайд, Джей
Кей Симънс, Зак Гали-
фанакис и др.

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

21.00 "Кървав диамант" -
приключенски, трилър
(САЩ, 2006), в роли-
те: Леонардо ДиКаприо,
Джаймън Хаунсу, Дже-
нифър Конъли и др.

23.45 "Джон Уик" - екшън,
трилър (САЩ, 2014), в
ролите: Киану Рийвс,
Микаел Никвист, Алфи
Алън и др. [14+]

01.45 "Мръсно ченге" - кри-
минален, трилър (Ис-
пания, САЩ, 2018), в
ролите: София Верга-
ра, Карл Ърбън и др.
[14+]

03.45 "Мангелхорн" - драма
(САЩ, 2014), в роли-
те: Ал Пачино, Холи
Хънтър, Крис Месина,
Хармъни Корийн, Скай-
лър Гаспър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 7 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Сис-
темата" (премиера) -
сериен филм, сезон 9

21.00 "All inclusive" (премиера)
- сериен филм

22.00 "Съдби на кръстопът"
(премиера) - предава-
не на NOVA

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

риен филм, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 10
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 8 /п/

08.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1 /п/

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

ал, сезон 15 /п/
11.00 "Скорпион" - сериал,

сезон 4, 2 епизода /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 8

14.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

15.00 "Комисар Рекс" - сери-
ал, сезон 15

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 10, 2 епи-
зода

17.00 "Двойна комбина" - ек-

шън с уч. на Жан-Клод
Ван Дам, Мики Рурк,
Пол Фрийман, Денис
Родман, Валария Кава-
ли, Наташа Линдингер
и др.

19.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 1

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 4, 2 епизода

22.00 "Десперадо" - уестърн
с уч. на Антонио Бан-
дерас, Салма Хайек,
Стив Бушеми, Карлос
Гомез, Куентин Таран-
тино, Хоаким Де Ал-
мейда, Чийч Марин и
др.

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

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

03.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

07.00 "Тимбър и картата на
съкровищата" - с уч. на
Уилфърд Бримли, Джей
Ди Хоп и др. /п/

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

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

12.00 "Неизпратено писмо" -
семеен филм с уч. на
Калърд Харис, Ева Ла-
ру, Шерилин Уилсън,
Холи Уеб и др.

14.00 "Наполеон" - семеен
филм

15.30 "Скелети близнаци" -
романтична комедия с
уч. на Бил Хадер, Крис-
тен Уиг, Люк Уилсън,
Тъй Бърел и др. /п/

17.30 "Антмен" - екшън-
фантастика с уч. на
Пол Руд, Майкъл Дъг-
лас, Еванджелин Ли-
ли, Антъни Маки, Май-
къл Пеня, Кори Стол
и др. /п/

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9

21.00 "Идеалната непозната"
- трилър с уч. на Холи
Бери, Брус Уилис, Джо-
вани Рибизи, Ричард
Портноу, Гари Дърдън,
Флоренша Лозано и
др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9
/п/

00.10 "Спасяването на Лин-
кълн" - автобиографи-
чен филм с уч. на Том
Амандес, Лий Коко,
Пенелъпи Ан Милър,
Брус Дейвисън, Крийд
Братън, Джош Стамбърг
и др. /п/

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анастасо-
ва

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители -

с Божана Дудева
12.00 Светът и всичко в него

- със Симеон Идакиев
13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Бере-
ану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев

20.00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

22.00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

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

реану - с Владо Береа-
ну

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

RTR

05.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

06.00 "Утрото на Русия"
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.50 "За най-важното"
12.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
13.15 Сериал: "Следствени

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

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

ване"
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 "Хуморина"
22.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
00.30 Концерт
02.00 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, жени

06.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, мъже

07.00 Колоездене на писта:
Световно първенство в
Берлин, втори ден

08.15 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, пети етап

09.25 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Алмати,
ски акробатика, ди-
ректно

10.45 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Хинтерщодер, супер г
за комбинация, дирек-
тно

12.30 Снукър: Шампионат на
играчите, четвъртфи-
нали

13.50 "Джудото отвътре"
14.00 Футбол: Лига Европа,

жребий, директно
15.00 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Хинтерщодер, слалом
за комбинация, дирек-
тно

15.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, жени

16.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Антхолц, ма-
сов старт, мъже

16.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Хинтерщодер, слалом
за комбинация

17.00 Ски полети: Световна
купа в Бад Митендорф

17.50 Новини
17.55 Ски скокове: Световна

купа в Лахти, квалифи-
кация, директно

19.15 Ски скокове: Световна
купа в Лахти, състеза-
ние, директно

21.15 Снукър: Шампионат на
играчите, полуфинали,
директно

00.30 Новини
00.35 "Джудото отвътре"
00.45 Колоездене на писта:

Световно първенство в
Берлин, трети ден

01.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, шести етап

02.30 Ски скокове: Световна
купа в Лахти, състеза-
ние

04.00 Снукър: Шампионат на
играчите, полуфинали
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ТV ПРОГРАМА

05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Актуално от деня" (п)
07.00 "Изкуството е вечно" -

документален филм
07.30 "Холивудски знамени-

тости"
07.55 "Миа и аз" - детски се-

риал
08.30 "Преселение" - докумен-

тален филм (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклорно

предаване (п)
10.30 "Актуално от седмица-

та" (п)
11.00 "Местно време"
11.15 ТВ пазар
11.30 "Дискусионен клуб" с во-

дещ Велизар Енчев (п)
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Цветен следобед"
14.30 ТВ пазар
14.45 "Актуално от седмица-

та"
15.45 "Професия Турист": Па-

риж /ІІ част/
16.30 Киносалон БСТВ: "Ив

Сен Лоран" (2014 г.)
Франция

18.10 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски

19.30 "Пророците на научна-
та фантастика" - доку-
ментален филм

20.10 Киносалон БСТВ:
"Дванайсетте стола"
(1971 г.) Русия

22.40 "Музикална история"
23.10 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

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

01.00 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

02.00 "Шевица" - фолклорно
предаване (п)

03.00 "Антидот" с водещ Юлия
Ал-Хаким (п)

04.00 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.30 Войната на таралежите
тв филм /4 серия/

07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Туризъм.бг
11.30 Завет на Св. Йоан Рил-

ски
11.35 Как стигнахме дотук до-

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

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Великата илюзия: Хла-
пето игрален филм /
САЩ, 1921г./, в роли-
те: Чарли Чаплин, Една
Първайнс, Карл Милър,
Джаки Куган и др.

16.00 Инвеститор на година-
та - годишни награди
на БАИ

17.00 Вечната музика
17.30 БНТ на 60 /п/
18.30 Извън играта
19.00 Тайните на Силициева-

та долина двусериен
документален филм /
В е л и к о б р и т а н и я ,
2017г./, 1 епизод

20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 Училището на Мерилин

Хочкис за бални танци
и добри маниери игра-
лен филм/САЩ, 2005г./

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.11, 12

17.00 "Дивата муха" /п./ -
предаване за екстрем-
ни спортове, еп.8

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителст-
во, ремонти, обзавеж-
дане и дизайн (2019),
еп.10

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.4

18.45 "Смъртоносно оръжие 3"
- екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1992), в
ролите: Мел Гибсън, Да-
ни Главър, Джо Пеши,
Рене Русо, Стюарт Уил-
сън и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън:

"Джак Ричър" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 2012), в роли-
те: Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Дженкинс,
Дейвид Ойелоуо, Вер-
нер Херцог и др.

00.30 "Смъртоносна надпре-
вара 4: Отвъд анархия-
та" - екшън (САЩ,
2018), в ролите: Дани
Главър, Дани Трехо, Ве-
лислав Павлов, Фреде-
рик Коулър и др. [14+]

02.30 "Твърде лично" /п./ -
сериал, с.2 еп.11, 12

04.15 "Информаторите" - три-
лър, криминален, драма
(Германия, САЩ, 2008),
в ролите: Били Боб Тор-
нтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Рай-
дър, Амбър Хърд, Рис
Ифънс и др. [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.3, 4

07.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.9, 10

08.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.9, 10

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.21, 22

10.00 "Рио 2" - анимация, ко-
медия, приключенски
(САЩ, 2014), режисьор
Карлос Салданя

12.00 "Шпионски свалки" -
екшън, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2012),
в ролите: Рийз Уидърс-
пун, Крис Пайн, Том
Харди, Тил Швайгер,
Абигейл Спенсър, Чел-
си Хандлър и др.

14.00 Премиера: "Бруклин 99"
- сериал, с.3 еп.4, 5

15.00 "Съни бийч" /п./ - се-
риал, еп.1

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

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

20.30 "Мистър Бийн" - коме-
дия (Великобритания,
САЩ, 1997), в ролите:
Роуън Аткинсън, Питър
Макникъл, Джон Милс,
Памела Рийд, Харис
Юлин и др.

22.30 "Съни бийч" /п./ - се-
риал, еп.1

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

риал
01.00 "Модерно семейство"

 /п./ - сериал
02.00 "Без пукната пара" /п./

- сериал
03.00 "Бруклин" /п./ - сериал
04.00 "Модерно семейство"

 /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Живи легенди" - дра-
ма, комедия (България,
2014), в ролите: Ники
Илиев, Орлин Павлов,
Саня Борисова, Мике-
ле Плачидо, Стефан
Щерев, Яна Маринова,
Георги Кадурин, Любо-
мир Ковачев, Димо

Алексиев и др.
08.00 "Героите на джунглата" -

анимация, приключенс-
ки (Франция, 2017)

10.00 Телепазар
10.15 "Усещане за жена" -

драма (САЩ, 1992), в
ролите: Ал Пачино, Крис
О`Донъл и др.

13.15 Телепазар
13.30 "Психиатрията Стоун-

хърст" - трилър, хорър
(САЩ, 2014), в роли-
те: Кейт Бекинсейл,
Джим Стърджис, Дей-
вид Тюлис и др.

15.45 "Кървав диамант" -
приключенски, трилър
(САЩ, 2006), в роли-
те: Леонардо ДиКаприо,
Джаймън Хаунсу, Дже-
нифър Конъли и др.

18.30 "Пряко включване" -
фантастика, трилър
(САЩ, 2000), в роли-
те: Денис Куейд, Джим
Кавийзъл, Шон Дойл,
Елизабет Мичъл и др.

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

21.00 "Изход: Богове и царе"
- екшън, драма, рели-
гиозен (САЩ, 2014), в
ролите: Крисчън Бейл,
Джоуел Еджъртън, Бен
Кингсли, Голшифте Фа-
рахани и др.

00.00 "Агора" - драма, исто-
рически, романтичен
(Испания, 2009), в ро-
лите: Рейчъл Вайс,
Макс Мингела, Оскар
Айзък и др.

02.30 "Последната крепост
на хората" - екшън,
приключенски (Швей-
цария, САЩ, 2017), в
ролите: Юлиан Шаф-
нер, Джон Кюсак,
Кармен Арджендзиано,
Айлийн Груба и др.

04.15 "Паднали ангели" - фен-
тъзи, приключенски,
романтичен, драма
(САЩ, Унгария, 2016),
в ролите: Адисън Тим-
лин, Лола Кърк, Джоу-
ли Ричардсън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Добрата вещица" - се-
риен филм

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - пре-

даване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Агент Коди Банкс" - с

уч. на Франки Мюниц,
Хилари Дъф, Андрю
Франсис, Синтия Сти-
вънсън и др.

15.00 "Кънки с остър връх:
Огън и лед" - с уч. на
Брендън Фер, Франсиа
Райса и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

18.00 "Ничия земя" - преда-
ване

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.20 "Карай направо" с Диа-
на Найденова

20.00 "Един за друг" (премие-
ра) - риалити

22.00 "Норбит" - с уч. на Еди
Мърфи, Танди Нютън,
Тери Крюс, Еди Грифин,
Куба Гудинг мл., Клиф-
тън Пауъл и др.

00.00 "Тайната е в техните
очи" - с уч. на Чиуетел
Еджиофор, Никол Кид-
ман и др.

04.40 "Перфектната булка" -
с уч. на Паскал Хатън,
Каван Смит и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.15 "Без багаж" - предава-
не за туризъм /п/

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

08.45 "В.И.П." - сериал, се-
зон 1, 2 епизода

11.00 "7 секунди" - трилър с
уч. на Уесли Снайпс,
Ейдриън Лукис, Тамзин
Аутуайти, Доби Опарей

13.00 "Икона" - трилър с уч.
на Патрик Суейзи,
Майкъл Йорк, Джеф
Фейхи, Патрик Бергин,
Аника Петърсън, Бен
Крос, Джос Акланд и
др., II част

15.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
11

15.30 "Престъпно предградие"
- екшън с уч. на Пол
Уокър, Давид Бел, Брус
Рамзи, Каталина Де-
нис и др. /п/

17.30 "Тор: Рагнарок" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Крис Хемсуърт, Том
Хидълстън, Кейт Блан-
шет, Идрис Елба, Джеф
Голдблум, Марк Ръфа-
ло, Бенедикт Къмбър-
бач, Антъни Хопкинс,
Карл Ърбан, Теса Том-
псън и др. /п/

20.00 "Конан Разрушителя" -
приключенски екшън с
уч. на Арнолд Шварце-
негер, Грейс Джоунс,
Уилт Чембърлейн, Ма-
ко Ивамацу, Трейси
Уолтър, Сара Дъглас,
Оливия д’Або, Пат Ро-
уч, Джеф Кори и др.

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

00.00 Еротичен телепазар
02.10 "Професионална бор-

ба: "Разбиване", епи-
зод 9 /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "Тайнственият остров"
- драма с уч. на Кайл
Маклоклан, Патрик
Стюарт, Вини Джоунс,
Габриел Ануор, Омар Гу-
динг и др., I част

08.20 "Неизпратено писмо" -
семеен филм с уч. на
Калърд Харис, Ева Ла-
ру, Шерилин Уилсън,
Холи Уеб и др.

10.20 "В редиците на любов-
та"- романтична коме-
дия с уч. на Джеймс
Дентън и др. /п/

12.10 "Мразя "Свети Вален-
тин" - комедия с уч.
на Джон Корбет, Ния
Вардалос и др.

14.00 "Сватбен марш: Лю-
бовта до теб" - роман-
тична комедия с уч. на
Джак Уагнър и др. /п/

15.50 "Тайните на Беки Б." -
романтична комедия с
уч. на Айла Фишър, Хю
Данси и др. /п/

18.00 "Запази последния
танц 2" - романтична
драма с уч. на Жак-
лин Бисе, Мария
Брукс и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9

21.00 "Междузвездни вой-
ни: Епизод V - Импе-
рията отвръща на
удара" - екшън-фан-
тастика с уч. на Марк
Хамил и др.

23.30 "От местопрестъпле-
нието" - сериал, се-
зон 9 /п/

00.30 "Дъщерята на мускета-
ря" - приключенски
филм с уч. на Жерар
Депардийо, Майкъл
Йорк, Сузи Ейми и др.,
I част

Åâðîêîì

05.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

07.00 Ekids - Анимация
09.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
12.00 Ключът към успеха
12.30 EuroTV Shop
13.00 Времена и нрави - из-

брано
15.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
16.00 Шпионката на Коко
16.30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол

Ñ
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в ролите: Робърт Кар-
лайл, Мариса Томей,
Джон Гудман, Мери
Стийнбъргън и др.

22.45 По света и у нас
23.00 Студио Х: Пазач на сес-

тра си игрален филм /
САЩ, 2007г./, в роли-
те: Дениз Боут, Естър
Скот, Джилиън Илиана
Уотърс и др. (14)

00.45 Тайните на Силициева-
та долина документа-
лен филм/1 епизод/п/

01.40 Раят е на запад игра-
лен филм/п/

03.40 Тайните светове доку-
ментална поредица/3
епизод/п/

04.30 Извън играта /п/

bTV

05.30 "Любимци" /п./ - сери-
ал, еп.3

06.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, анимация,
с.3 еп.4

06.30 "Очарованието на ост-
ровите Галапагос" - до-
кументален филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.9

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

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

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица на
Георги Тошев

13.00 "Завръщането на героя"
- исторически, комедия
(Франция, Белгия,
2018), в ролите: Жан
Дюжарден, Мелани Ло-
ран, Ноеми Мерлан,
Кристоф Монтьонез,
Евлин Бюил и др.

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

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

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

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Тайният живот на Уол-

тър Мити" - фентъзи,
комедия (АЩ, Великоб-
ритания, Канада, Авст-
ралия, 2013), в роли-
те: Бен Стилър, Крис-
тен Уиг, Шон Пен и др.

22.20 "Който оцелее ще раз-
казва" - комедия, уес-
търн (САЩ, 2014), в ро-
лите: Сет Макфарлън,
Шарлийз Терон, Аман-
да Сайфред и др.

00.30 "Да бъдеш Флин" -
драма (САЩ, 2012), в
ролите: Пол Дейно, Ро-
бърт Де Ниро, Джулиан
Мур и др. [14+]

02.30 "Карбовски: Втори
план" /п./

03.20 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.1

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.14, - 17

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.13 - 15

11.00 "Противоотрова" - ек-
шън, психотрилър (САЩ,
Германия, 2002), в ро-
лите: Силвестър Стало-
ун, Чарлз Дътън, Поли
Уокър, Крис Кристо-
ферсън и др.

13.00 "Код "Меркурий" - ек-
шън, трилър (САЩ,
1998), в ролите: Брус
Уилис, Ким Дикънс,
Мико Хюз и др.

Хамилтън
17.00 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - документален
филм - 6 еп.

19.00 България на живо - с
Иво Божков

20.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

21.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
04.00 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

04.30 България, която съгра-
дихме - документален
филм - 6 еп.

RTR

05.10 Сериал: "Стръмните
брегове"

06.05 Игрален филм
15.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
16.50 Концерт
19.00 Вести
19.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.30 Супербайк: Световен
шампионат в Австра-
лия, квалификация

06.00 Супербайк: Световен
шампионат в Австра-
лия, първо състезание,
директно

07.00 Ски скокове: Светов-
на купа в Лахти, със-
тезание

08.15 Колоездене на писта:
Световно първенство в
Берлин, трети ден

09.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, шести етап

10.20 Снукър: Шампионат на
играчите, полуфинали

11.20 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Ла Туал, супер Г, же-
ни, директно

13.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Хинтерщодер, супер Г,
мъже, директно

14.30 Биатлон: Европейско
първенство в Отепяе,
спринт, жени, директ-
но

15.45 Формула Е: Състеза-
ние в Маракеш, инт-
родукция

16.00 Формула Е: Състеза-
ние в Маракеш, ди-
ректно

17.00 Ски скокове: Светов-
на купа в Лахти, от-
борно състезание, ди-
ректно

19.00 Биатлон: Европейско
първенство в Отепяе,
спринт, мъже

20.00 Ски скокове: Светов-
на купа в Лахти, от-
борно състезание

20.50 Новини
20.55 Снукър: Шампионат на

играчите, полуфинали,
директно

00.30 Новини
00.35 Колоездене на писта:

Световно първенство в
Берлин, четвърти ден

01.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, седми етап

02.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Лахти, от-
борно състезание

04.00 Колоездене: "Хет Нюв-
сблад"

04.30 Колоездене: Обиколка
на Тайван, първи етап,
директно
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05.00 "За историята свобод-
но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

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

07.00 "От двете страни на
океана" - документален
филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Преселение" - докумен-
тален филм

09.15 ТВ пазар
09.30 "Професия Турист": Па-

риж /ІІ част/ (п)
10.00 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.00 "Местно време"
11.15 ТВ пазар
11.30 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

12.30 "Актуално от седмицата"
13.00 ТВ пазар
13.15 "Проект Земя: Опакова-

нето на Гренландия" -
документална поредица

14.00 "Местно време"
14.15 "Цветен следобед"
15.15 ТВ пазар
15.30 Киносалон БСТВ:

"Дванайсетте стола"
(1971 г.) Русия

18.00 "Актуално от седмицата"
18.30 "Походът на императо-

рите" - документален
филм

20.00 Киносалон БСТВ:
"Изискана кухня"
(2012г.) Франция

21.35 Концерт на Михаил
Белчев /І част/

22.50 "Преселение" - докумен-
тален филм (п)

23.35 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

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

01.35 "За историята свобод-
но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

02.35 "Шевица" - фолклорно
предаване (п)

04.00 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.30 Приключенията на Чо-

ко и жабока Боко ани-
мационен филм

06.40 Спилитим и Рашо детс-
ки тв филм

06.50 Реката анимационен
филм

06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Отблизо с Мира
11.55 Епопея на забравените:

Ода за Паисий Хилен-
дарски

12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата Со-

фийската духовна се-
минария

13.00 Библиотеката
14.00 Майката Църква доку-

ментален филм/Бълга-
рия, 2005г./

14.55 Кончето на Уенди игра-
лен филм /САЩ,
2017г./, режисьор Даг-
мар Зойме, в ролите:
Юле Херман, Ларимар,
Мирен Кроймар и др.

16.30 Дворците на народа:
Дворец на Сърбия -
Белград 4-сериен доку-
ментален филм /копро-
дукция, 2017г./, режи-
сьори Борис Мисирков
и Георги Богданов

17.00 Джинс

Харлин, в ролите: Ке-
лън Лъц, Геа Вайс, Скот
Адкинс, Роксан Маккий,
Раде Шербеджия и др.

12.45 "Смъртоносно оръжие 3"
- екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1992), в
ролите: Мел Гибсън, Да-
ни Главър, Джо Пеши,
Рене Русо, Стюарт Уил-
сън и др.

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.13, 14

17.00 Премиера: "Дивата му-
ха" - предаване за ек-
стремни спортове, еп.9

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн (2019), еп.11

18.00 "Коли на мечтите" - ав-
томобилна поредица,
еп.5

18.30 "Джак Ричър" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 2012), в роли-
те: Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Дженкинс,
Дейвид Ойелоуо, Вер-
нер Херцог и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън:

"Джак Ричър: Не се връ-
щай" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ,
2016), в ролите: Том
Круз, Даника Ярош,
Патрик Хюсингър, Били
Слотър и др.

00.15 "Смъртоносно оръжие
3" /п./ - екшън, кри-
минален, трилър
(САЩ, 1992)

02.30 "Твърде лично" /п./ -
сериал, с.2 еп.13, 14

04.00 Ден на подбора" - дра-
ма, спортен (САЩ,
2014), в ролите: Кевин
Костнър, Чадуик Боуз-
ман, Дженифър Гарнър,
Франк Лангела, Чи
Макбрайд и др.

bTV Comedy

05.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

06.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.6 еп.5, 6

07.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.11, 12

08.00 "По средата" - сериал,
с.8 еп.11, 12

09.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.5
еп.21, 22

10.00 "Мистър Бийн" - коме-
дия (Великобритания,
САЩ, 1997), в ролите:
Роуън Аткинсън, Питър
Макникъл, Джон Милс,
Памела Рийд и др.

12.00 "Момичето на отбора" -
комедия, романтичен,
драма (САЩ, Германия
2008), в ролите:
Джордж Клуни, Рене
Зелуегър, Джон Кра-
зински и др.

14.00 "Бруклин 99" - сериал,
с.3 еп.6, 7

15.00 "Съни Бийч" - сериал,
еп.2

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

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

20.30 "Рио 2" - анимация, ко-
медия, приключенски
(САЩ, 2014)

22.30 "Съни Бийч" /п./ - се-
риал, еп.2

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

риал
02.00 "Модерно семейство" /

п./ - сериал
03.00 "Без пукната пара" /п./

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

риал

bTV Cinema

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

07.00 "Чужденецът" - комедия,
романтичен (България
2012), в ролите: Ники
Илиев, Саня Борисова,
Любомир Ковачев, Асен

Блатечки, Валентин Го-
шев, Елен Колева,
Кристоф Ламбер и др.

09.00 "11 А" - драма, коме-
дия, (България, 2015),
в ролите: Яна Марино-
ва, Ралица Паскалева,
Ники Сотиров и др.

10.45 Телепазар
11.00 "Апалуза" - уестърн,

криминален, романти-
чен, драма (САЩ,
2008), в ролите: Ед Ха-
рис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хен-
риксен и др.

13.15 Телепазар
13.30 "В добра компания" -

комедия, драма, ро-
мантичен (САЩ, 2004),
в ролите: Денис Куейд,
Тофър Грейс, Скарлет
Йохансон, Марг Хелген-
бъргър и др.

15.45 "Изход: Богове и царе"
- екшън, драма, рели-
гиозен (САЩ, 2014),  в
ролите: Крисчън Бейл,
Джоуел Еджъртън, Бен
Кингсли, Голшифте Фа-
рахани и др.

18.45 "Без последна спирка"
- екшън, криминален,
трилър (Великобрита-
ния, САЩ, 2018) в ро-
лите: Лиъм Нийсън, Ве-
ра Фармига, Патрик
Уилсън и др.

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

21.00 "300" - фентъзи, ек-
шън, исторически (САЩ,
2006), в ролите: Дже-
рард Бътлър, Лина Хий-
ди, Доминик Уест, Дей-
вид Уенам, Винсънт Ри-
гън и др.

23.15 "300: Възходът на ед-
на империя" - фентъ-
зи, екшън (САЩ,
2014), в ролите: Съли-
ван Стейпълтън, Ева
Грийн, Лина Хийди, Ханс
Матисън, Дейвид Уенъм
и др. [14+]

01.30 "Непростимо" - екшън,
криминален, трилър
(Япония, 2013), в ро-
лите: Кен Уатанабе, Ши-
оли Куцуна и др. [16+]

04.00 "Джон Уик" - екшън, три-
лър (САЩ, 2014),  в ро-
лите: Киану Рийвс, Ми-
каел Никвист, Алфи
Алън, Уилем Дефо, Дийн
Уинтърс и др. [14+]
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06.30 "Иконостас"
07.00 "Добрата вещица" - се-

риен филм
08.00 "Събуди се" - предава-

не
11.00 "Съдебен спор" - пре-

даване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "С аромат на любов"

(премиера) - с уч. на
Сара Ру, Джордан Бри-
джис, Аиша Дюран, Ей-
ми Лосисеро и др.

14.15 "Перфектната булка:
Сватбен звън" (преми-
ера) - с уч. на Паскал
Хатън, Каван Смит, Ли-
ан Лап, Марк Дакаскос
и др.

16.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

16.55 Неделята на NOVA - пуб-
лицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 "Един за друг" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Зрителна измама 2" -

с уч. на Марк Ръфало,
Морган Фрийман, Уди
Харелсън, Майкъл Кейн
и др.

00.40 "С аромат на любов" -
с уч. на Сара Ру, Джор-
дан Бриджис, Аиша Дю-
ран, Ейми Лосисеро и
др. /п/

03.30 "Перфектната булка:
Сватбен звън" - с уч.
на Паскал Хатън, Каван
Смит, Лиан Лап, Марк
Дакаскос и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Да се посмеем"
07.00 "Щурите съседи" - се-

риал, сезон 6
08.45 "В.И.П." - сериал, се-

зон 1, 2 епизода
11.00 "Без багаж" - предава-

не за туризъм
11.30 "Икона" - трилър с уч.

на Патрик Суейзи,
Майкъл Йорк, Джеф
Фейхи, Патрик Бергин,
Аника Петърсън, Бен
Крос, Джос Акланд и
др., II част /п/

13.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
11

14.00 "Двойна комбина" - ек-
шън с уч. на Жан-Клод
Ван Дам, Мики Рурк,
Пол Фрийман, Денис
Родман, Валария Кава-
ли, Наташа Линдингер и
др. /п/

16.00 "Ледове" - приключен-
ски филм с уч. на Ри-
чард Роксбърг, Франсис
О'Конър, Клеър Форла-
ни, Бен Крос, Саймън
Калоу, Патрик Бъргин,
Стивън Мойър, Сам
Нийл и др., II част

18.00 "Царството на Огъня" -
екшън-фантастика с уч.
на Матю Макконахи,
Джерард Бътлър, Иза-
бела Скорупко, Крисчън
Бейл и др. /п/

20.00 "Сага за викингите" -
приключенски екшън с
уч. на Том Хопър, Райън
Куантен, Кен Дукен,
Чарли Мърфи, Ед
Скрейн, Анатол Таубман,
Йохан Хег и др.

22.00 "Заветът" - трилър с уч.
на Стивън Страйт, Лора
Рамзи, Тейлър Кич, Се-
бастиан Стан, Чейс Кро-
уфърд и др.

00.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

02.20 Еротичен телепазар
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05.45 "Тайнственият остров" -
приключенски филм с
уч. на Патрик Стюарт,
Габриел Ануар, Кайл
МакЛоклан и др., II част

08.00 "Дали е любов" - роман-
тичен филм с уч. на Ги-
ла фон Вайтерсхаузен,
Фриц Вепер и др.

10.00 "Дерби" - семейна дра-
ма с уч. на Джон Шнай-
дър и др. /п/

11.50 "Наполеон" - семеен
филм /п/

13.30 "Светът е наш" - роман-
тична драма с уч. на
Зак Ефрон, Емили Ра-
тайковски, Джон Берн-
тал и др. /п/

15.30 "Идеалната непозната" -
трилър с уч. на Холи
Бери, Брус Уилис, Джо-
вани Рибизи и др. /п/

17.45 "Тиха нощ, луда нощ" -
комедия с уч. на Даян
Кийтън, Алън Аркин,
Джон Гудман и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 9

21.00 "Междузвездни Войни:
Епизод VI - Завръщане-
то на джедаите" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Марк Хамил, Хари-
сън Форд и др.

23.50 "От местопрестъпле-
нието" - сериал, се-
зон 9 /п/

00.50 "Дъщерята на мускета-
ря" - приключенски
филм с уч. на Жерар
Депардийо и др., II част
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05.00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

06.00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

07.00 Ekids - Анимация
09.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
10.00 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
11.00 ЕвроДикоФ - със Сашо

Диков
13.00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол
Хамилтън

13.30 Шпионката на Коко
14.00 Премълчани истини - с

Минчо Христов
15.00 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
16.00 Светът и всичко в него

- със Симеон Идакиев
17.00 Училище за родители -

с Божана Дудева
18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - документален
филм - 7еп.

19.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

20.00 Времена и нрави - из-
брано

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

23.00 Новини
23.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави - из-

брано
04.30 Шпионката на Коко

RTR

05.35 Таврида
07.10 Игрален филм
10.15 "Сам на себе си

режисьор"
10.55 "Смехопанорама"
11.20 Вести-Москва
12.00 Вести
12.15 "Русия, моя любов"
12.45 "Смехът е разрешен"
15.00 Вести
15.15 "Верни на клетвата"
16.00 "Пешком..."
16.30 "Повече от любов"
17.15 "Абсолютният слух"
17.55 Игрален филм
21.00 Вести
22.00 Игрален филм
01.30 Игрален филм
03.05 Игрален филм
04.40 Игрален филм

Åâðîñïîðò

06.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Ла Туал, супер Г, жени

07.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Хинтерщодер, супер Г,
мъже

08.00 Колоездене на писта:
Световно първенство в
Берлин, четвърти ден

08.45 Колоездене: "Хет Нюв-
сблад"

09.30 Колоездене: Обиколка
на Обединени Арабски
Емирства, седми етап

10.35 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Хинтерщодер, гигантски
слалом, мъже, първи
манш, директно

11.25 Биатлон: Европейско
първенство в Отепяе,
преследване, мъже,
директно

12.10 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Ла Туал, супер Г за ком-
бинация, жени, дирек-
тно

13.25 Биатлон: Европейско
първенство в Отепяе,
преследване, жени, ди-
ректно

14.10 Ски скокове: Световна
купа в Лахти, състеза-
ние, директно

16.15 Снукър: Шампионат на
играчите, финал, ди-
ректно

18.00 Биатлон: Европейско
първенство в Отепяе,
преследване, жени

18.30 Биатлон: Европейско
първенство в Отепяе,
преследване, мъже

19.00 Новини
19.05 Колоездене на писта:

Световно първенство в
Берлин, пети ден

20.30 Снукър: Шампионат на
играчите, финал

20.55 Снукър: Шампионат на
играчите, финал, ди-
ректно

Í
НЕДЕЛЯ 1 март

17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Тайните на Силициева-

та долина документа-
лен филм /2, последен
епизод/

20.00 По света и у нас
20.30 След новините
20.45 Спортни новини
21.00 Адио, Рио игрален филм

/България, 1989г./, в
ролите: Филип Трифо-
нов, Ваня Цветкова, Пе-
тър Попйорданов, Геор-
ги Мамалев и др.

22.30 По света и у нас
22.45 Три цвята: Червено иг-

рален филм /копродук-
ция, 1994г./, в ролите:
Ирен Жакоб, Жан-Луи
Трентинян, Фредерик
Федер и др.

00.25 Тайните на Силициева-
та долина документа-
лен филм /2, последен
епизод/п/

01.20 Училището на Мерилин
Хочкис за бални танци
и добри маниери игра-
лен филм/п/

03.10 Студио Х: Пазач на
сестра си игрален
филм/п/ (14)

04.55 Пътеки /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Трансформърс Прайм"

- сериал, анимация,
с.3 еп.5

06.30 "Магията на тропичес-
ката гора" - докумен-
тален филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.10

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

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Любимци" - сериал,

еп.4
13.00 "Непознати роднини" -

комедия (САЩ, Герма-
ния, 2006), в ролите:
Дани ДеВито, Кати
Бейтс, Рон Ливингстън,
Нев Кембъл, Бевърли
Д`Анджело и др.

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

16.00 "Помощ 112" /п./ - ри-
алити поредица

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав
Иванов

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Гласът на България -

музикално шоу, с.7
21.30 "Папараци" - телевизи-

онен таблоид с водещ
Венета Райкова

22.30 "Специален доклад" -
фантастика, екшън,
трилър (САЩ, 2002), в
ролите: Том Круз, Ко-
лин Фарел, Саманта
Мортън и др.

01.30 "Аладин и лампата на
смъртта" - фентъзи,
приключенски, хорър
(тв филм, САЩ, Кана-
да, 2012), в ролите:
Дарън Шалави, Ноам
Дженкинс, Кандис
Макклуър и др. [14+]

03.10 "Приятели" /п./ - сери-
ал, еп.10

03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.16 - 19

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.16 - 18

10.45 "Легендата за Херкулес"
- фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
2014), режисьор Рени
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тази формулировка, Русия
и Китай не бързаха пуб-
лично да разпространяват,
че инвестират в "многопо-
люсност" със съвсем раз-
лично, алтернативно
съдържание.

Дори само защото един
наистина многополярен
свят не е единна система
от институции, а толкова
на брой независими,
конкуриращи се институци-
онални системи, колкото са
и полюсите в него. И
именно поради наличието
на свои собствени институ-
ции, които осигуряват
функционирането на валут-
ните, търговските и финан-
совите системи, както и
създаването на собствени
технологии, включително
военни, всеки такъв полюс
е в състояние да издържи
не само на всеки друг, но и
на коалицията от всички
останали срещу него. А
сегашният глобален модел
и неговата обвързаност с
МВФ, СТО, Г-20, Съвета
на Европа и ОССЕ е
"световен център" и в него
няма абсолютно нищо
"многополюсно".

Поради това Москва и
Пекин сваляха постепенно
маските на съгласие с
митологията за "световния
център". Този процес навле-
зе във видимата си фаза
със създаването на първите
алтернативни институции -
ШОС, Азиатската банка за
инвестиции в инфраструкту-
ра (AIIB), Новата банка за
развитие (НБР) на БРИКС.
В частност именно в проти-
вотежест на ШОС бе стар-
тиран проектът за амери-
канско Индо-Тихоокеанско
партньорство (ИТП), който
по същество е "Източното
НАТО", даващо на Индия
възможност да маневрира
между "тристранните" и
евразийските "континентал-
ни" процеси. От което в
Делхи с удоволствие се
възползват.

Западът е
пред дилема.

От една страна, маши-
ната на "дълбоката държа-
ва" е набрала инерция и й
е трудно да се спре дори
когато осъзнава, че се
движи към пропаст. От
друга страна, с помощта
на фактори като Доналд
Тръмп и Brexit тя все пак
се опитва да забави тем-
пото и да се върне назад
към изходната позиция в
навечерието на прилагане-
то на "средносрочната"
перспектива. За да отстра-
нят грешките от системния
провал, на Русия й бяха
наложени редица санкции,
а на Китай - търговска
война. Но и тук разчетите
на "дълбоките" елити като

От стр. 8

ò âå÷å å íà ïðàãà íè!
че ли не се оправдават. На
Тръмп му се наложи да
преговаря с Пекин. Може
и да е в името на успеха
му на предстоящите избо-
ри или за да отклони
общественото внимание от
проблемите със Северна
Корея, където така се
случи, че изглежда, че не
Тръмп използва Чен Ун, а
Ким - Доналд.

Що се отнася до Москва,
речта в Мюнхен на Макрон
отразява цялата дълбочина
на европейската и като
цяло на западната дезори-

критики към Русия и
Китай, като според него
Западът ще спечели. Той
отхвърли критиките на
Германия, че Съединените
щати са се отдръпнали от
глобалната сцена.

В речта си преди това
германският президент
Франк-Валтер Щайнмайер
обяви, че Съединените
щати, редом с Русия и
Китай, правят света по-
опасен. Американският
държавен секретар се
противопостави на твърде-
нието, че "Съединените

за необходимостта
от диалог с Русия,

за да се избегне най-
лошото. "Политиката в
руското направление не е
трансатлантическа полити-
ка, а собствена, европейс-
ка", беше основното пос-
лание, адресирано от
Париж към Москва. Отго-
ворът дойде от заместник-
министъра на външните
работи Александър Грушко.
При три условия:

- Промяна в политиката
на ЕС: преглед на петте

много "се обърква", щом
англосаксонците започнаха
да се отдалечават от Евро-
па, отдръпвайки се от нея
зад Ламанша, а това
"мирише на барут." Вече са
го преживявали - през
1914 г. и през 1939 г. А
сега се задават и априлски-
те учения на НАТО, които
ще се провеждат на терито-
рии на съюзниците на
САЩ от Източна Европа,
проявяващи все повече
различия със "старата
Европа". "Конфликтите с
висока интензивност",
неслучайно споменати от
Марк Еспър, усилват
съмненията в тази посока.

Към това можем да
отнесем и евентуалните
подозрения в западноевро-
пейската част защо Пом-
пео обеща един милиард
долара в подкрепа на
проекта "Триморие". Както
вече съм споменавал, този
проект в своята същност е
създаването в Източна
Европа на "защитна стена"
между Западна Европа и
експанзията към нея на
Китай и Русия. С охрана
на "стената" от САЩ. Но
това заплашва с увелича-
ване на разногласията
"изток-запад" в ЕС. И ще
постави държави като
България пред извънредно
трудни геополитически
избори. И то доста скоро.

Историческото значение
на "Мюнхен 2020" е, че

прехвърли концепту-
алната дискусия
за бъдещето на
света от сенчестото
задкулисие
в публичното
пространство.

От субективна гледна
точка това трябваше да
бъде направено отдавна,
но обективните условия
явно са узрели едва сега.
На предупрежденията към
Запада, чиято квинтесен-
ция в Мюнхен бяха аме-
риканските твърдения за
"действията на Китайската
комунистическа партия",
които представляват "голе-
мия риск за западната
идеология", външният
министър на Китай отвър-
на, че Пекин никога няма
да се съгласи да копира
западния модел и нито ще
се намесва в делата на
малките държави, нито ще
обвързва подкрепата им с
допълнителни условия.

Голямата и трайна
заслуга на тазгодишния
Мюнхен е, че "стратегемата
на триъгълника" се приема
и за нея се говори офици-
ално и публично. Осъзна-
ването на собствените
грешки относно реалността
е първата стъпка към
коригирането им.

ентация. Американската
дипломация е в трудна
ситуация.

От една страна, на
европейските спътници на
НАТО не бива да се дават
повече поводи за съмнение
в непоклатимостта на
"хегемона"; оттук и при-
повдигнатият мюнхенски
оптимизъм на Майкъл
Помпео - той не може
публично да обяви, че
"тристранният" процес е
спрян за "рестартиране",
особено след като никога
не е обявяван открито.
Въпреки че не е и опровер-
гаван. Помпео защити
глобалната роля на Съеди-
нените щати и отправи

щати отхвърлят междуна-
родната общност. Тази
сутрин съм тук да ви кажа
фактите, защото този цитат
не отразява реалността.
Щастлив съм да ви кажа,
че смъртта на трансатлан-
тическия съюз е сериозно
преувеличена. Западът
печели, печелим заедно".
Като добави, че "американ-
ците не се отказват от
световно лидерство".

На следващия ден
отговор на тезите на
Помпео прозвуча в речта
на френския президент
Макрон. Основното в нея,
ако се абстрахираме
от ритуалната антируска
част, бе

принципа на бившия
специален представител
Федерика Могерини,
описани като "невразуми-
телни";

- Корекция на полити-
ката на НАТО: спрете
"възпирането" и възстано-
вете предишните формати
на сътрудничество. Т. е.
най-общо казано, никакви
провокативни учения и
всичко останало подобно;

- По-малко марионетна
зависимост и повече неза-
висимост от САЩ на
европейските лидери.

От друга страна, както е
известно, Макрон е рожба
на "клана Ротшилд", който
разбира, че "нещо" май

Ангела Меркел и Доналд Тръмп

Еманюел Макрон
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"Âóé÷î Âàíüî, èëè íå èñêàì äà ñè ñïîìíÿì íèùî"
íè çàðåæäà ñúñ ñòðàñò, ëþáîâ è îùå æèâîò

Честваме 142 години от Осво-
бождението на България.

На 26 февруари от 11.00 ч. в
Националния военноисторически
музей на ул. "Черковна" 92 в Со-
фия се открива изложбата "Швей-
царска следа в българската исто-
рия". Тя се реализира под патро-
нажа на вицепрезидента г-жа Или-
яна Йотова, със съдействието на
Посолството на Конфедерация
Швейцария и е посветена на 142-
рата годишнина от Освобождени-
ето на България.

За първи път в изложбата ще
бъдат представени швейцарски
щамповани текстили с български
исторически сюжети, направени от
различни печатници в кантона Гла-
рус, Швейцария. Преобладават мо-
дели с изображения на знакови

Музей "Леополд"
представя австрийските
художници Хундер-
твасер и Шиле
Imagine tomorow e
името на необичай-
ната експозиция,
повод за която е 20
години от смъртта на
Фриденсрайх Хун-
дертвасер - художни-
ка с революционни
идеи в традиционна
Виена, в живописта,
екологията, архитек-
турния дизайн и
стила на живот. Егон
Шиле е австрийски
художник експресио-
нист, един от големи-
те представители на
стила Wiener
Moderne.

Реставрирана мозайка
показват в РИМ-

Стара Загора
Изящна геометрична
подова мозайкa от
началото на IV век,
открита в Архитек-
турния резерват
Августа Траяна, е
експонирана вече на
Античната улица в
Регионалния истори-
чески музей (РИМ) в
Стара Загора. Мо-
зайката е открита
при разкопки през
2016 г. в централната
част на Античния
резерват Августа
Траяна.

:

Íàêðàòêî

Ñîôèÿ Ëîðåí ñå
çàâðúùà â êèíîòî

София Лорен на 85
години, се завръща от-
ново в киното с лентата
"Животът пред теб". След
11 години пауза голя-
мата актриса отново е
на екрана. Режисьор на
филма е Едуардо Пон-
ти, нейният син. Филмът
е по роман на Ромен Га-
ри под псевдонима Емил
Ажар и е филмиран за
първи път през 1977 г. с
режисьор Моше Мизрах
от Израел. В главната
роля е Симона Синьоре,
лентата получава награ-
да "Оскар" за най-добър
чуждоезичен филм. Ло-
рен е възрастната ма-
дам Роза, която е оце-
ляла от холокоста. За
Едуардо Понти това е
четвърти филм и четвър-
ти с участието на майка
му. ç

Емблематичната пиеса
на световноизвестния
руски писател и драматург
А. П. Чехов оживя на
Камерна сцена на Народ-
ния театър "Ив. Вазов" в
премиерите на Николай
Ламбрев-Михайловски със
заглавие "Вуйчо Ваньо, или
не искам да си спомням
нищо". На 26 февруари, 5 и
19 март ще се насладим
отново на драматурга и
писателя Чехов. "Вуйчо
Ваньо" е пиеса на руския
драматург, за първи път
публикувана през 1898 г. и
получава своята московска
премиера през 1899 г. в
постановка на Московския
художествен театър под
ръководството на Констан-
тин Станиславски.

В актьорския екип са
звездни имена от трупата
като Дарин Ангелов, Деян
Ангелов, Валентин Ганев,
Илиана Коджабашева,
Стефан Къшев, Виктория
Колева, Милена Атанасова,
Ева Данаилова и Васил
Ряхов.

В настоящия репертоар
на Народния театър подпи-
сът на Николай Ламбрев-
Михайловски стои и под
"Спускане от връх Морган"
- спектакълът с "АСКЕЕР
2019" за главна мъжка роля
на Валентин Ганев и номи-

Èçëîæáàòà "Øâåéöàðñêà ñëåäà
â áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ"

нации "АСКЕЕР 2019" за
най-добро представление и
водеща женска роля на
Илиана Коджабашева.

Режисьорът събира на
една сцена четирима от
актьорите - Валентин Ганев,
Илиана Коджабашева, Ева
Данаилова и Стефан
Къшев. Преводът от руски
език е на Иван Николов,
сценографията и костюмите
- на Чайка Петрушева, а
музиката - на Добрин
Векилов-Дони.

Чехов нарича живота в
своята пиеса "сцени от
селския живот". Но и тук
нищо не е такова, каквото
изглежда - нито вуйчо
Ваньо е умореният и тих
интелигентен човек, нито
професор Серебряков е
само превзет интелектуа-
лец, нито Елена Андреевна
е просто отегчена красави-
ца, нито Астров е горчивият
и ироничен доктор, нито
Соня е само тъжна и
нещастна. Защото в тези
сцени има и страст, и
любов, и… още живот,
мечти, разочарования и
надежди.

"…Животът се върти като
панаирджийска въртележ-
ка… Но идва ден, когато
спираш пред огледалото и
искаш да изгориш досегаш-
ното". ç

Äæîíè Äåï íàåëåêòðèçèðà "Áåðëèíàëå"
Продуцент и изпълняващ

главната роля във филма
"Минамата", представен из-
вън конкурсната програма,
Джони Деп бе голямата
американска звезда от вто-
рия ден на 70-то издание
на "Берлинале", разказва
"Пари мач".

Звезда като Джони Деп
рядко се появява на фил-
мови премиери, но бе в
Берлин за представянето на
"Минамата". Това е разслед-
ващ филм на Андрю Леви-
тас, който се връща към
опустошенията от живачно-
то замърсяване, което се
случва в Япония през 50-те
и 60-те години. В този филм,

пътува до Страната на изг-
ряващото слънце. Неговите
фотоси ще шокират и пре-
дупредят света за една от
най-големите екологични
катастрофи в историята на
човечеството.

Българският актьор Са-
муел Финци откри "Берлина-
ле" тази година със силна по-
литическа реч. Той изрази
увереност, че демократично-
то ни общество няма да се
огъне пред терора. Това е
"най-сериозното откриване
на всички времена", пише
"Дойче веле". На плещите на
Самуел Финци падна тежест-
та да открие празника в де-
ня, в който цяла Германия
бе стъписана от трагедията,
разиграла се в Ханау. ç

събития и личности от българска-
та история, а отпечатвани в най-
голям тираж са тези със сюжети
от Руско-турската война (1877-
1878). След Освобождението из-
делията на печатниците започват
да се предлагат в Княжество Бъл-
гария посредством откритите пред-
ставителства в София и Варна.

Експонатите, пристигнали в
България специално за изложба-
та, са част от колекциите на Му-
зея на кантон Гларус, Швейцария,
Икономическия архив, сбирка "Блу-
мер" и фирмите Daniel Jenny & Cie,
Gebruder J. & J.H. Streiff.

Изложбата може да се види в
Националния военноисторически
музей до 22 март, а от 2 април до
29 април - във Военноморския му-
зей във Варна, филиал на НВИМ. ç

вечният Джак Спароу се
превъплъщава в легендар-
ния американски фотожур-
налист Уилям Юджийн
Смит, който през 1971 г. ще

..
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Имате шесто чувство?Не бийте детето
Децата, които са "яли

пердах" от родителите, имат
по-нисък коефициент на ин-
телигентност, сочат изслед-
вания. Нещо повече - кол-
кото повече шамари са по-
лучили като малки, толко-
ва по-слаб резултат имали
децата на тестовете за ин-
телигентност, пише Psy
Blog.

Според учените причина-
та е, че физическото нака-
зание е изключително стре-
сиращо за децата и може
да причини пост-травматич-
но стресово разстройство.
Постоянният страх, че мо-
же да се случи нещо лошо

Многото работа - риск за женското здраве
За жените, дългите ча-

сове работа са свързани с
риск от редица здравослов-
ни проблеми, включително
сърдечни болести, диабет и
рак, сочат резултатите от
изследване, цитирани от
ЮПИ и БТА.

Новото изследване на
учени от университета на
Охайо навежда на мисъл-
та, че 50-60-часовата работ-
на седмица има значител-
но по-вреден ефект върху
здравето на жените за ня-
колко десетилетия, отколко-
то върху здравословното
състояние на мъжете. То
проследява връзката меж-
ду посветеното на работа-
та време и здравето.

Предишни изследвания
показаха, че продължител-
ната работа и работата на

смени имат неблагоприятен
ефект върху здравето.

Заключението, че жени-
те са с по-голям риск от
здравословни проблеми в
резултат на дългите часове
работа, е нещо ново. Хора-
та не обръщат внимание как
прекараното в работа вре-
ме може да повлияе върху
здравето им в бъдеще, от-
белязаха учените.

Те анализирали данни за
7492-ма участници, които
били на 40 и повече години
през 1998 г. Бил обхванат
32-годишен период, през
който участниците работе-
ли. Учените взели под вни-
мание прекараното в рабо-
та време и регистрираните
сред участниците сърдечни,
ракови болести, случаи на
артрит или ревматизъм, на

и лесното стряскане са
свързани с по-нисък коефи-
циент на интелигентност.

Родителите, които про-
дължават да прибягват до
шамарите и в тийнейджър-
ските години, могат още по-
вече да затруднят развити-
ето на децата си, обяснява
Мъри Строс, първият автор
на изследването.

"Време е психолозите да
признаят необходимостта
да помогнат на родителите
да прекратят употребата на
телесното наказание и да
включат тази цел в своята
клинична практика", убеден
е Строс.

 Той и колегите му прос-
ледяват 704 деца от 2 - 4 до
5 - 9-годишна възраст. Кое-
фициентът на интелигент-
ност на децата, които не са

пляскани в ранна възраст
бил с 5 точки по-висок от
децата, които възпитавани
с шамари от малки. Проф.
Строс подчертава, че чес-
тотата, в която е прибягва-
но до подобен вид наказа-
ние също се е отразила
върху резултатите от тесто-
вете - колкото повече бой,
толкова по-ниски резулта-
ти.

Към 2016 г. в 51 страни,
сред които и България, съ-
ществува забрана родите-
лите да прилагат телесни
наказания. Някои от тези
страни са положили сери-
озни усилия да информират
обществеността и да помог-
нат родителите да проме-
нят възпитателните си ме-
тоди. В други забраната за-
сега е само на хартия.

диабет, хронична обструк-
тивна белодробна болест,
депресия и високо кръвно
налягане.

Малка част от заетите на
пълен работен ден участни-
ци работели по-малко от 40
часа седмично, докато 56 на
сто работели между 41 и 50
часа седмично, 13 на сто би-
ли на 51-60-часова работна
седмица, а 3 на сто работе-
ли над 60 часа седмично.

Макар сред мъжете да
имало повече случаи на ар-
трит, нито едно от другите
заболявания не можело да
се свърже с дълги часове
работа. При жените обаче
била констатирана връзка
между дългите часове ра-
бота и сърдечните, ракови-
те болести, случаите на ар-
трит и диабет.

Дали котките ни
разбират, когато се
опитваме да им кажем
нещо? Или просто не
им пука? Японски изс-
ледователи се опитват
да отговорят на тези
въпроси.

Ако дадено животно
разбира една-единст-
вена дума от човешка-
та реч, то това със си-

Котките си знаят името
множество проучвания
за това колко добре ни
разбират кучетата и да-
ли откликват на специ-
фични думи (или само
на интонацията на гла-
са ни). Когато става ду-
ма за котки, въпросът
остава слабо проучен.

Кайто и колегите му
наблюдават реакцията
на котките, когато чу-

Невероятно, но за
учените е факт. Хра-
ните и напитките се
влияят пряко от цве-
та на чашата, купата
или чинията, в която
са поднесени . На
пръв поглед звучи
странно, защото това
са фактори, които не
би трябвало да имат
нищо общо с вкуса и
аромата на храната
или напитката.

И все пак учените
твърдят, че ако оби-
чате мляко с какао
или горещ шоколад,
ще му се насладите
пълноценно само ако
го консумирате в
оранжева чаша или
такава с кремав цвят.
В експеримента взе-
ли участие 60 чове-
ка, на които било
поднесено мляко с
какао в чаши в чети-
ри различни цвята -
бял, червен, оранжев
и кремав. Всички ча-
ши били бели отвът-
ре. Участниците, ко-

движат ушите и глави-
те си, когато чуят соб-
ствените си имена мно-
го повече, отколкото в
останалите случаи.
Опашките им обаче ос-
тават безучастни. Още
по-малкото - никоя от
котките не откликва с
глас. При малък брой
животни тези реакции
се провокират и от гла-
сове, различни от то-
зи на собственика им.

Много от котките
обаче отговарят както
на своите имена, така
и на тези животинки, с
които живеят заедно.

Учените заключват,
че котките са "умерено
чувствителни към емо-
циите на своя собстве-
ник". Освен това те раз-
личават гласа на свои-
те стопани от този на
непознат човек (както
вече е доказано).

Накратко - следва-
щия път, когато викне-
те котката си и тя не
откликне, можете да
сте спокойни. Знае си
името, просто се прес-
трува, че не ви разби-
ра.

Вкусът на горещия шоколад
зависи от цвета на чашата

ито пили от чаша в
оранжев и кремав
цвят, най-много харе-
сали топлата напитка.

Проучванията со-
чат, че хората инстин-
ктивно предпочитат да
консумират какаото
си в чаша с такъв цвят
и че го намират за
много по-вкусно, ако

го пият от червена,
черна или бяла ча-
ша например.

Любопитно е да
се отбележи също,
че цветът на чаша-
та подвежда мозъка
да си мисли, че яр-
ките цветове правят
кафето по-силно.

От обекти;

гурност е неговото име.
Ето защо Ацуко Кайто
от Sophia University в
Токио решава да про-
вери способността на
котките да различават
имената си от остана-
лите съществителни в
езика. Съществуват

ват собствените си
имена, думи със сход-
на дължина или имена-
та на други котки в ра-
йона. Според тях по-го-
лямата част от живот-
ните са достатъчно ум-
ни, че да разбират за
какво става дума - те
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Íîâèÿò êîðîíàâèðóñ å íàé-òåæêàòà ñïåøíà
çäðàâíà çàïëàõà çà Êèòàé îò 1949 ã., çàÿâè
Ñè Öçèíïèí Èòàëèÿ èçîëèðà

11 ñåëèùà çàðàäè
íàä 100 ñëó÷àÿ
íà çàðàçÿâàíå
ñ Êîâèä-19

Новият коронавирус е
най-тежката спешна здрав-
на заплаха за Китай от
създаването на КНР през
1949 г. Това заяви днес
президентът Си Цзинпин,
като същевременно приз-
на, че има пропуски в
борбата със заразата,
предаде АФП. Епидемията
от вирусна пневмония,
заразила близо 77 000
души в Китай и взела над
2400 жертви, "е криза,
голямо изпитание за
всички нас", каза той,
цитиран от националната
телевизия.

През 2002-2003 г. в
Китай избухна и епидемия
от т. нар. тежък остър
респираторен синдром
(ТОРС), при която почина-
ха към 650 души в страна-
та, вкл. в Хонконг. В срав-
нение с нея новото заболя-
ване изглежда "е по-трудно
да се предотврати и овла-
дее", заяви китайският
президент на съвещание с
висшите ръководители на
страната. Китайските
власти фактически постави-
ха под карантина преди
месец град Ухан, първона-
чалното огнище на вируса,
с 11-милионно население.

Епидемията, плъзнала

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПП "БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА

СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" /БАСТА/
На основание чл. 26, ал. 2 от Устава, Управителния съвет на ПП "БАСТА" свиква

Национален конгрес на ПП "БАСТА".
Конгресът ще се проведе в гр. Етрополе, обл. Софийска, общ. Етрополе, хотел

"Еверест", Заседателна зала, на 29.03.2020 г., от 10,00 часа.
На основание чл. 26, ал. 5, т. 1 от Устава, Управителния съвет на ПП "БАСТА"

определя норма на представителство за участие в Национален конгрес на ПП "БАСТА",
както следва: по един делегат на 500 членове от общинска организация.

Конгресът ще се проведе при следният дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет на ПП "БАСТА" в периода след последния Нацио-

нален конгрес;
2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет;
3. Избор на нови членове на Управителния съвет;
4. Разни.

Íàêðàòêî

Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков заяви вчера, че
Турция засега не е изпълнила
договореностите за Сирия,
постигнати с Русия преди повече
от година в Сочи. В договоре-
ностите, подписани тогава "от
двамата президенти, се казваше,
че именно Турция ще трябва да
осигури раздалечаването,
разграничаването, изтеглянето
на тежките оръжия и т. н.",
напомни той. "Много опасни
модели военна техника попадат
в ръцете" на терористите в
Идлиб и "това за жалост не
спомага за нормализиране на
обстановката", отбеляза Песков.
Лидерите на Турция и Русия ще
се срещнат с колегите си от
Франция и Германия на 5 март,
за да обсъдят решение на
кризата в Идлиб. Това съобщи
турският президент Реджеп
Ердоган.

Словашкият премиер
Петер Пелегрини отменя
ангажиментите си заради
внезапно заболяване, съобщи
неговата канцелария само
седмица преди парламентарните
избори, на които неговата
партия може да загуби властта.
Пелегрини по програма трябва-
ше да участва в предизборен
телевизионен дебат вчера с
лидери от всички останали
партии.  Премиерът бе хоспита-
лизиран в събота вечерта
поради остра инфекция на
горните дихателни пътища,
придружена с висока температу-
ра, и поради състоянието си
временно отменя всички
ангажименти от графика си,
заяви канцеларията на премие-
ра. Финалните проучвания на
обществените нагласи показаха,
че пет-шест опозиционни
партии, от прогресисти до
консерватори, може да се
опитат да обединят сили, за да
свалят Пелегрини от власт, като
антикорупционното движение
"Обикновени хора и независими
личности" се приближава плътно
до неговата партия "Смер".

Избирателната активност
на парламентарните избори в
Иран е била 42,5 %, като е
паднала под 50 на сто за първи
път след Ислямската революция,
съобщи АП. Хардлайнерите
печелят всички места в  столи-
цата Техеран.

Палестинец
бе застрелян вчера от израелски-
те сили за сигурност, след като
се опита да постави експлозивно
устройство близо до граничната
бариера между ивицата Газа и
Израел. По-рано армията съобщи
за открити "двама терористи",
които се приближили до
бариерата и се опитали да
поставят взривно устройство
наблизо. Войници стреляли по
тях и единият бил улучен.
Групировката "Ислямски джихад",
която е активна в Газа, обяви, че
убитият е Мохамед ан Наем, на
27 г., член на въоръженото й
крило, Бригадите "Ал Кудс".

:

Деца, приготвили се за карнавала в Кьолн, Германия, седят разочаровани след отмяната на празника заради
силния вятър. В сезона на карнавалите десетки шествия в Германия и Нидерландия бяха отменени.

из трийсетина страни и
територии, силно забави
китайската икономика. Си
Цзинпин призна, че тя
"неизбежно силно ще се
отрази на икономиката и
обществото", но увери, че
последиците ще са краткот-
райни и ще може да бъдат
овладени.

Италианското правител-
ство обяви вчера, че ще
предприеме мерки за
изолирането на 11 селища,
повечето от които се
намират в северната
област Ломбардия, предаде
АФП. Броят на случаите на
новия коронавирус в
областта нарасна до 89,
съобщи губернаторът
Атилио Фонтана. С това
общият брой на заразените
в страната надхвърли 100,
добави Фонтана.

"Без специално разре-
шение не се разрешава
нито влизане, нито излиза-
не от областите, смятани
за огнища на зараза",

заяви пред медиите преми-
ерът Джузепе Конте. Той
обяви също, че в тези
райони се затварят предп-
риятията и учебните заве-
дения и се анулират об-
ществените прояви, вкл.
карнавали и спортни
състезания.

Основното огнище на
заразата е в малкият град
Кодоньо, на 60 км югоза-
падно от Милано. В града
и деветте околни селища
бяха затворени всички
места, на които се събират
много хора. Другото огни-
ще на зараза е селището
Во Еуганео, в област
Венето. Това е родното

място на починалият 78-
годишен италианец, зара-
зен с новия коронавирус.

Същевременно на 180
израелски ученици е
препоръчано да пазят
стаята в течение на 14 дни
от вчера, след като са
контактували с южноко-
рейски туристи, заразени
с новия коронавирус. Това
съобщи министерството на
образованието в Израел,
предаде АФП.Това са
ученици от три училища в
страната, посетени наско-
ро от участници в образо-
вателни екскурзии за
християнски поклонници
от Южна Корея, 18 от
които са дали положител-
ни проби за новия корона-
вирус след завръщането
си в родината, става ясно
от комюникета на израелс-
кото ведомство. Министер-
ството е разпоредило да
останат по домовете си и
18 преподаватели от трите
учебни заведения, а също
така един служител от
охраната. ç

Снимки Пресфото БТА

Хора със санитарни маски се
редят на опашка пред супермар-
кет в Касалпустерленго, Северна

Италия, за да си купят вода и
санитарни материали. Правител-

ството въведе ограничителни
мерки в 11 селища след
смъртта на двама души,

заразени с новия коронавирус.
Бързият скок на инфекциите

подтикна властите в северните
райони на Ломбардия и Венето
да затворят училищата, бизнеса

и ресторантите, и да отменят
спортните събития. "Без

специално разрешение не се
разрешава нито влизане, нито
излизане от районите, смятани

за огнища на зараза", заяви
пред медиите премиерът

Джузепе Конте.

Възстановени пациенти с тежки симптоми на COVID-19 позират за
снимки с медицинския персонал в Уахан, в  централната китайска
провинция Хубей, откъдето тръгна епидемията от новия коронавирус
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Американските власти
ще могат да започнат да
действат в понеделник
според новите правила за
издаване на разрешение
за постоянно пребивава-
не в САЩ (т. нар. зелена
карта). Това се казва в
съобщение на пресслуж-
бата на Белия дом, цити-
рано от Епицентър.

Новите правила пред-
виждат по-строги изиск-
вания към кандидатите,
които разчитат на дър-
жавни помощи. "Минис-
терството на вътрешната
сигурност ще може да
започне да прилага
новото законодателство
от днес. Според него
новите членове на наше-
то общество трябва да
бъдат финансово незави-
сими", се казва в изявле-
нието на Белия дом.
През октомври м. г.
федерален съдия блокира
решение на администра-
цията на САЩ, което би
помогнало на имиграци-
онните служби да отказ-
ват искане за издаване

Áúðíè Ñàíäúðñ ïå÷åëè âîòà â Íåâàäà çà
êàíäèäàò-ïðåçèäåíò íà äåìîêðàòèòå

Çåìåòðåñåíèå ñ ìàãíèòóä
5,7 óäàðè Èðàí è Òóðöèÿ

Земетресение с магнитуд
5,7 разтърси вчера сутрин-
та Северозападен Иран, по
границата с Турция. Според
иранските власти ранените
са 25, а Турция съобщи за
най-малко 7 загинали.

Земетресението беше
регистрирано в 5,53 ч. по
Гринуич (9,23 ч. в Иран), по
данни на американската се-
измологична служба. Спо-
ред геофизичния институт
на Техеранския университет
епицентърът на труса е ло-
кализиран в провинция За-
паден Азербайджан, на по-
малко от 10 км от граница-
та с Турция, на дълбочина 6
км. Трусът е разрушил все

"Изглежда, че Лудия Бърни се представя добре във Великия Щат Невада. Байдън и останалите изглеждат
слаби", написа президентът в Туитър. "Поздравления, Бърни, и не ги оставяй да ти го отнемат", добави Тръмп.

още неустановен брой къ-
щи в четири села близо до
епицентъра.

От турска страна валия-
та на Ван съобщи в Туитър
за щети в няколко населе-
ни места под негова юрис-
дикция.  Най-малко седем
души са загинали в Източ-
на Турция в резултат от зе-
метресение на границата с
Иран, съобщи министърът
на вътрешните работи Сю-
лейман Сойлу. След земет-
ресението в Иран седмина
наши граждани загинаха
във (вилаета) Ван - четири
деца и трима възрастни, ка-
за министърът по телевизия
"Хабер тюрк". ç

Десетки хора разчистват руините на сграда в Баскале, в турската провинция Ван. Земетресение
с магнитуд 5,7, по други данни - 5,9, разтърси вчера райони на иранско-турската граница

ÑÀÙ ñìåíÿò ïðàâèëàòà çà "çåëåíà êàðòà",
ðåæàò êàíäèäàòèòå ñ íèñêè äîõîäè

Ðóñèÿ îòáåëÿçâà Äåíÿ íà
çàùèòíèêà íà Îòå÷åñòâîòî

Русия отбеляза вчера Де-
ня на защитника на Отечес-
твото, който се чества като
всенароден празник в ог-
ромната страна. Поздрав-
ления прозвучаха към всич-
ки мъже и особено към те-
зи, които са служили или
служат във въоръжените си-
ли, предаде ТАСС.

На традиционната цере-
мония на Гроба на Незнай-

ния воин край Кремъл венец
поднесе руският президент
Владимир Путин. На тържес-
твеното събрание в навече-
рието на празника в Моск-
ва Путин заяви, че мощта на
руската армия расте посто-
янно и че всеки, който си
мисли, че може да постигне
военно превъзходство над
Русия, трябва да се раздели
с илюзиите си. ç

Президентът на Русия
Владимир Путин

поднася венец на
Гроба на Незнайния

воин край Кремъл по
време на национални-
те чествания на Деня

на защитника на
Отечеството

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

на "зелена карта" или
виза на имигранти с
ниски доходи, които
според правителството
могат да се превърнат в
тежест за данъкоплатци-
те в САЩ.

По предварителни
данни от партийните
събрания в Невада,
цитирани от АП, незави-
симият сенатор от Вър-
монт Бърни Сандърс
отбеляза решителна
победа. Бившият вицеп-
резидент Джо Байдън е
втори, предава БНР. Това
е втората поредна побе-
да на Сандърс в надпре-
варата за номинация на
демократите. Той спечели
в Ню Хемпшир и бе на
второ място в Айова.
Сандърс води и в пове-
чето национални допит-
вания за изборите.

Според екзитполовете
голям фактор за неговите
добри резултати в Невада
е подкрепа от латиноаме-
риканци. Сенаторът
обясни успеха си с подк-
репа от граждански

движения и заяви, че за
разлика от президента
Доналд Тръмп, който си
мисли, че може да спече-
ли, като разделя амери-
канците, неговата кампа-
ния ще победи, "като
прави точно противопо-
ложното". Победата на
Сандърс се случва в
момента, в който опонен-
тите му го обвиняват в

прекалено либерални
идеи, но срещу критиката
се изправиха данни от
Невада, според които
мнозинството са за
замяна на частното
здравно осигуряване с
държавно.

Резултатите в Невада
ще бъдат внимателно
анализирани от демокра-
тите в търсене на въпроса

кой би бил най-достойният
съперник на президента
Доналд Тръмп на избори-
те. Щатът бе първият със
значително малцинствено
население, чийто вот е
ключов. Поредното пре-
дизвикателство за канди-
датите са предварителни-
те избори в Южна Каро-
лина, които са следваща-
та събота. ç
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òåæêà êàòåãîðèÿ
Ïàíèêà â Èòàëèÿ ïðåäè
ðåâàíøà Èíòåð - Ëóäîãîðåö

Нарастващата паника
в Италия заради корона-
вируса стигна и до Серия
"А", като засегнат е и
Интер - съперникът на
Лудогорец в Лига Европа.
Три от неделните мачове
от Калчото са отменени
заради болестта. От
съображения за сигур-
ност няма да се играят
срещите между Интер и
Сампдория, Верона -
Каляри и Аталанта -
Сасуоло.

Епидемията обзе
засега само Северна
Италия, затова Дженоа -
Лацио, Торино - Парма и
Рома - Лече ще се играят
по програма. В събота
бяха отменени десетки
мачове на аматьорско,
юношеско и полупрофе-
сионално ниво. Жертвите
на коронавируса в Ита-
лия до момента са две, а
потвърдените случаи на
заразени с него вече са
над 70, като 2/3 от тях са
в областта Ломбардия.

Реваншът на Лудого-
рец с Интер от 1/16-
финалите на Лига Европа
по програма е на 27
февруари от 22 часа на
стадион "Джузепе Меа-
ца". Италианският колос
има преднина след побе-

Мачът на "нерадзурите"
със Сампдория бе отложен
заради коронавируса

Интер победи Лудогорец с 2:0 като гост в първия 1/16-финал от
Лига Европа. Кристиан Ериксен (71) и Ромелу Лукаку (90+3) от

дузпа бяха точни за успеха за "нерадзурите".

Отборът на Монтана спечели
с 2:1 дербито с Хебър (Пазар-
джик) и запази комфортната си
преднина пред преследвачите
за третото място във Втора ли-
га. Голмайсторът на "сините"
Атанас Илиев откри резултата
в 15-ата минута, а в началото
на втората част Сергей Геор-
гиев удвои за тима на Мирос-
лав Митев.
В 77-ата минута Октай Хам-

диев върна едно попадение за
гостите, но те нямаха сили да
стигнат до изравняване. Така
трите точки отидоха на смет-
ката на клуба от "Огоста". В
следващия кръг Монтана гос-
тува на ЦСКА 1948, а Хебър
ще запише служебна победа
срещу Поморие.
Отборът на ЦСКА 1948 отно-

во излезе първи в класиране-
то на Втора лига. "Червените"
надвиха с 1:0 Спартак (Варна)
в Балчик и се изравниха по
точки със Септември (София).
Тимът на Йордан Юруков оба-
че е с мач повече спрямо мом-
четата на Милен Радуканов. То-
чен в мрежата на "соколите"
беше Даниел Младенов, който
се разписа в 17-ата минута.
Столичани владееха инициа-

тивата през цялото време, но
лошият терен им попречи в ор-
ганизирането на опасни атаки.
В последната минута голмайс-
торът на ЦСКА 1948 Андон Гу-
щеров можеше да направи 2:0,
но нападателят пропусна дуз-
па.
Други резултати от 20-ия

кръг: Пирин (Благоевград) -
Септември (Сф) 1:4, Струмска
слава - Черноморец (Балчик)
1:0, Локомотив (ГО) - Кариана
1:2 и Локомотив (Сф) - Ботев
(Гълъбово) 2:0. Днес от 14 ча-
са играят Спартак (Плевен) -
Лудогорец II. ç

Ìîíòàíà âçå
äåðáèòî ñ Õåáúð

Британецът Тайсън Фю-
ри победи Дионтей Уайл-
дър с технически нокаут в
седмия рунд на дългоочак-
вания им реванш и грабна
шампионския пояс в теж-
ката категория на Светов-
ния боксов съвет (WBC).
Зрелището се състоя в Лас
Вегас, като Циганския крал
изпълни заканата и пора-
зи съперника, ликувайки
заслужено. Така Фюри се
завърна на върха, откъде-
то беше свален заради по-
ложителна проба за упот-
реба на кокаин, а поясите
му отнети.

31-годишният Фюри ръко-
водеше двубоя от самото на-
чало и не допусна шампио-
на да го притисне. Циганс-
кия крал остава непобеден
на професионалния ринг -
30 победи от 31 битки, при
едно равенство именно с
Уайлдър. Поражението пък
е първо за 34-годишния аме-
риканец, който вече има 44
двубоя, 42 победи, равенст-
во и загуба.

Преди малко повече от
година британецът изнесе
боксова лекция на Уайл-
дър. Циганския крал доми-

Òàéñúí Ôþðè íîêàóòèðà Äèîíòåé Óàéëäúð è ãðàáíà ñâåòîâíàòà òèòëà

Седмият рунд се оказа последен за Уайлдър, който за пореден път бе свален
на пода и съдията Кени Бейлис сложи край на мача

Снимка Пресфото БТА

нираше в почти всичките
рундове, с изключение на
два, в които беше свален
в нокдаун. Въпреки това
съдиите присъдиха равен-
ство. Решителният вот бе-
ше на сънародника на Фю-
ри - Фил Едуърдс, който
даде 113:113.

Тайсън Фюри и Дионтей
Уайлдър си заработиха со-
лидни приходи със зре-
лищната битка, която про-
ведоха в Лас Вегас. Два-
мата имат гарантирани по
5 милиона долара по до-
говор, но това не включва
парите от пейпървю кана-
лите (PPV), които се очак-
ва да им донесат по още
25 милиона долара в бан-
ковите им сметки.

Зрителите в Америка
плащаха по 75 долара, за
да гледат зрелището по те-
левизията. Битката счупи
рекорд - присъстващите в
залата бяха 15 816, а при-
ходите от вход са най-го-
леми в историята на бок-
са в щата Невада за един
мач - 16 916 440 долара.
За местата около ринга е
плащано по над двайсет
хиляди долара. ç

дата с 2:0 в Разград.
ПФК Лудогорец отпра-

ви официално запитване
до УЕФА и ФК Интер
относно ситуацията в
италианската област
Ломбардия, чиято столи-
ца е Милано. "Повече от
600 привърженици на
българския шампион се
очаква да подкрепят
любимците си на "Сан
Сиро" в четвъртък (27
февруари). Голяма част
от тях вече са закупили
самолетни билети, като
има и организирано
пътуване с автобуси от
България до Италия.

Лудогорец очаква
официалното становище
на европейската клубна
централа и бързо разяс-
нение от Интер за обста-
новката в града. Получи
ли такива, клубът неза-
бавно ще уведоми своите
привърженици за ситуа-
цията в Милано посредс-
твом съобщение в офици-
алния си сайт. ПФК
Лудогорец ще поддържа
връзка с българските
дипломатически власти
относно ситуацията в
Италия", гласи съобщени-
ето на Лудогорец.

В същото време шам-
пионът Ювентус спечели

с 2:1 при визитата си на
СПАЛ в мач от 25-ия кръг
на италианската Серия
"А" и дръпна с 4 точки на
върха в класирането
преди останалите срещи.
Капитанът Джорджо
Киелини се завърна сред
титулярите на "старата
госпожа" за първи път от
лятото, след като скъса
кръстни връзки на коля-
ното в края на август.
Кристиано Роналдо (39)
вкара първия гол в мача,
който бе под №1000 в
неговата кариера (73 за
"бианконерите", 438 за
Реал Мадрид, 292 за
Манчестър Юнайтед, 164
за Португалия и 33 за
Спортинг Лисабон). Така

португалецът записа ново
невероятно постижение.
Той е първият футболист
в историята на клуба с
гол в 11 поредни мача за
първенство.

След почивката Аарън
Рамзи (60) удвои с кра-
сиво попадение, а Анд-
реа Петаня (69 - дузпа)
намали и оформи край-
ния резултат.

Така Ювентус събра 60
точки на върха и има 4
аванс пред Лацио и 5
пред Интер, които са с
по един мач по-малко.

Резултати от 25-ия кръг
на Серия "А" Бреша -
Наполи 1:2, Болоня -
Удинезе 1:1 и Фиоренти-
на - Милан 1:1. ç
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ЗЗЗЗЗатопляне
ВОДОРАВНО: "Шинелата". Отеро (Изабел). Канало-
копател. Котонин. Пар. За. "Лавината". АРО. Колата.
Исакова (Нина). Мила. Оператор. Сиг. Латинина (Ла-
риса). Нед. Локум. Там (Игор). Линотип. Мадона (Лу-
иза Чиконе). Онегер (Артур). Ирод. Лаверан (Шарл).
Лов. Ла. Каватина. Илин (Иван). Па. "Ако". Ат. НИСА.
"Да". Оран. Киви. Петит. Топола. Манара. Ас. ДОТ.
СИМА. Илона. "Или". Канонада. Инес.Панама. Ами-
рани.
ОТВЕСНО: "Пиколомини". "Академика". Натали Гено-
ва. Атаман. Сеновал. Донева (Виолета). Инана. Лани-
тал. Теракота. Ом. Калина. Алигатор. Рина. Тона. "Ото-
пени". "Атала". Бак. Типик. Нано. Ода. "Опасен ум".
Лат. ПАН АМ. Копа. Арима (Райдо). Коса. Таракан.
Дивинил. Ир. Сет. Ротатор. Ливадина. Резово. Аноли-
си. Олен. Вола. Аримадана. "И ти си".

Днес над страната ще премине раз-
мит атмосферен фронт. Вятърът ще се
ориентира от северозапад и ще се уси-
ли до умерен и силен. Ще бъде ветрови-
то, с променлива облачност, но почти без валежи и със сравни-
телно високи температури за последните февруарски дни. Мини-
малните ще бъдат от 2 до 8, а дневните около обeд ще достигнат
12 до 17 градуса.

Във вторник вятърът ще отслабне и стихне, а в източните
райони по-късно ще се ориентира от юг - слаб, до умерен. Мини-
малните температури ще са от около минус 4 до плюс два граду-
са. На места в низините и котловините ще се образуват мъгли,
но видимостта ще се подобри още в часовете преди обeд. Днев-
ните температури ще са от 8 до 13 градуса.

В сряда вятърът ще бъде от запад, предимно слаб. Ще се
повишат и минималните, и максималните температури и в следо-
бедните часове в низините ще достигнат 15-18 градуса.
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Люто дерби изиграха
Черно море и Левски на
стадион "Тича" във Вар-
на. Срещата от 22-ри
кръг на efbet Лига завър-
ши при резултат 2:2, а
главният рефер Ивайло
Стоянов показа общо два
червени и 11 жълти
картона.

"Липсваха ни много
футболисти, но това го
има в играта и се случва.
Видях обаче, че някои не
заслужават да бъдат в
Левски... Няма как да ви
кажа кого имам предвид.
Всъщност, няма какво да
коментирам в детайли.
Каквото има, ще го чуят
футболистите в съблекал-
нята", заяви ядосаният
треньор на Левски

"Поведохме в послед-
ните минути с 2:1, но
след това допуснахме
веднага изравняване.
Получихме гол не поради

Изравниха ни не поради липса на
концентрация, а заради малшанс,
твърди треньорът на "сините"

Отменен бе слаломът
за Световната купа
при мъжете в японския зимен
център Ниигата Юдзава-Наеба.
В него участие трябваше да
вземе и нашият алпиец Алберт
Попов. Първоначално стартът
беше преместен с четири часа,
като причината беше силният
снеговалеж, придружен с вятър
и нарушена видимост. Времето
не се промени и в крайна
сметка се стигна до отмяна на
старта. В събота се проведе
гигантския слалом, спечелен от
хърватина Филип Зубчич.
Попов завърши 42-и в първия
манш с 1:21.20 минута и не
успя да се класира за втория.

Леванте сензационно
победи у дома
Реал (Мадрид)
с 1:0 в мача им от 25-ия кръг
на Примера дивисион и остави
Барселона на върха преди "Ел
Класико" след седмица на
"Сантяго Бернабеу". "Жабчета-
та" залагаха предимно на
контраатаки и при една от тях
Хосе Моралес (79) се разписа.
Така Реал остава втори с 53
точки и 2 по-малко от новия
лидер Барселона, който преди
два кръга имаше 3 точки
пасив, а на 1 март гостува в
Мадрид. Леванте е десети с 32
точки. Барселона нямаше
проблеми и разгроми Ейбар с
5:0, като четири гола отбеляза
Лео Меси.

:

Íàêðàòêî

Усмивката по лицето на  Петър Хубчев трая не повече от 60 секунди

Ïåòúð Õóá÷åâ: Íÿêîè èãðà÷è íå
çàñëóæàâàò äà áúäàò â Ëåâñêè

Ïúðâà ëèãà - 22-ðè êðúã
Ботев (Вр) - Арда 3:1
1:0 Аласан Н`Диайе 5, 1:1 Светослав Ковачев 19,
2:1 Петко Ганев 27, Илия Миланов 64

Черно море - Левски 2:2
1:0 Матиас Курьор 15, 1:1 Стайн Спиерингс 19, 1:2 Де-
ни Алар 90+3, 2:2 Мартин Минчев 90+4; червени кар-
тони - Исмаил Иса (Черно море) 38, Иван Горанов
(Левски) 74

ЦСКА - Ботев (Пд) 1:0
1:0 Стефано Белтраме 34

Витоша (Бистрица) - Берое 1:2
1:0 Георги Амзин 3, 1:1 Алиун Фал 25,
1:2 Гаюс Макоута 90

Локомотив (Пд) - Царско село и Етър - Лудогорец
след приключване на броя

Днес от 17 часа:
Славия - Дунав (Рс)

Двукратната
планетарна

шампионка в
тройния скок в

зала и на
открито Юлимар
Рохас постави

световния рекорд
под покрив, след
като се приземи
на 15.43 метра в
Мадрид. Така 24-

годишната
венецуелка

подобри върхо-
вото постижение

на рускинята
Татяна Лебедева
от 15.36 метра,
поставено на 6

март 2004
година на

световното
първенство в

зала в Будапеща.

липса на концентрация, а
заради малшанс. Не
знам дали тези футболис-
ти, които имат здравос-
ловни проблеми, ще
бъдат готови за следва-
щия мач", завърши Пе-
търХубчев.

"Стана хубав и емоцио-
нален мач за зрителите,
но не и за нас треньори-
те. Щом резултатът е
равен, трябва да го
приемем", коментира
треньорът на Черно море
Илиан Илиев.

 "Искам да похваля
футболистите. Когато
бяхме 10 души, бяхме
търпеливи. В края обаче
позволихме на контраа-
така да ни вкарат, но
проявихме воля и израв-
нихме след минута. Като
цяло съм доволен, през
първото полувреме
ударихме три греди и
създадохме доста поло-

жения", допълни настав-
никът на домакините.

 "Не искам да комен-
тирам съдийството, но
забележете какво се
получи. Реферът Ивайло
Стоянов спря няколко
наши атаки, после стана
гузен и остави мача да
се играе.  Хубчев не ме

изненада с тактиката на
Левски. Да, те имат
проблеми, но и ние
имахме кадрови пробле-
ми. Сега ни предстои
нов труден двубой за
място в първата шестица
-  гостуване на Ботев
(Пд)", добави Илиан
Илиев. ç


