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Петър Стойчев, който успя
да стигне до световна тит-
ла в плуването, заяви след
големия си успех, че е усе-
щал подкрепата на всички
в България. "Дори и при ну-
ла градуса температура на
водата, в най-големия град
в света на север, усещах
подкрепата на всички в
България. Спечелих втора
световна титла по плуване
в ледени води на 1000
метра, поставяйки рекорд
на шампионата на плане-
тата - 12 минути и 10 се-
кунди. Благодарности на хо-
рата от Мурманск за прек-
расната организация", на-
писа Петър Стойчев във
Фейсбук.
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Ðóñèÿ ðàçðàáîòâà
ôðåãàòè ñ ïî 48
êðèëàòè ðàêåòè

Ïåòúð Ñòîé÷åâ:
Óñåùàõ ïîäêðåïàòà íà
âñè÷êè â Áúëãàðèÿ

Северното проектно-конс-
трукторско бюро на Русия
е започнало да разработ-
ва модернизирани фрега-
ти, които ще носят на борд
до 48 крилати ракети "Ка-
либър", съобщи ТАСС. Пла-
нира се фрегатите от об-
новения проект да са с уве-
личена водоизместимост -
до 7000 т. Корабите ще
могат да бъдат въоръжени
и с хиперзвукови ракети
"Циркон". Ще имат и един-
на универсална автомати-
зирана система за управ-
ление на огъня от всички
видове корабни средства
за поразяване, което "ще
повиши значително тяхна-
та боеспособност". ç9

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

>
2

5
0

0
0

лена Йончева спечели вътрешнопартийното
съревнование срещу лидера на ПЕС Сергей
Станишев и повежда партията на български-
те социалисти в състезанието на Европей-
ския парламент на изборите през май тази
година.

Елена Йончева става водач на евролиста-
та на БСП с 96:75 гласа срещу Станишев.
Тя е и първият утвърден водач на листа на
голяма българска партия за предстоящите
избори.

Елена Йончева беше кандидатът, подкре-
пен от лидера на БСП Корнелия Нинова, и
от Изпълнителното бюро.  До последно
Сергей Станишев отказваше да отстъпи на
Йончева.

Станишев предложи първите две места в
евролистата да се гласуват заедно, но такава
процедура не е предвидена.

След вота зам.-председателят на БСП
Кирил Добрев посочи, че на следващ пле-

нум, може би след около 2 седмици, ще бъде
подредена цялата листа. Коя позиция ще
получат Сергей Станишев, Момчил Неков,
проф. Румен Гечев, Георги Пирински - ще
преценят същите членове на Националния
съвет, които днес излъчиха Елена Йончева
за водач", каза той и допълни: "БСП е
единствената партия, в която се водят подоб-
ни дискусии. Останалите партии просто си
назначават водачите. При нас това стана
след оживена дискусия и демократично,
тайно гласуване".

Социалистите утвърдиха Елена Йонче-
ва за водач на листата за Европейски пар-
ламент. Елена е знаеща, можеща и смела
жена. Тя не се страхуваше да прави ре-
портажи и да снима филми под куршуми-
те в Косово, Чечня, Ирак, Сирия и Украй-
на. Не се страхува да изобличава коруп-
ционните скандали на управлението на
ГЕРБ, да задава неудобни въпроси на не-
досегаемите олигарси.

Със сигурност тя е човекът, който в
Европейския парламент ще защитава бъл-
гарските каузи, идеите на социалната дър-
жава, няма да се подчинява на "началст-
вата", няма да премълчава истините за оя-
дената брюкселска бюрокрация. Защото
Елена ще защитава българщината и из-
конните наши традиции.

Няма съмнение, че тя, познавайки ужа-
сите на войната, ще води автентичната
социалистическа политика на мир и диа-
лог, ще бъде категоричен опонент на ев-
ро-атлантическите ястреби и пещерни ру-
софоби, на търговците на война и смърт.
Но най-важното сред тези качества е, че
Елена Йончева е човекът, който ще даде
надежда на хиляди разочаровани и обез-
верени българи.

Йончева ще повтори ефекта "Радев" -
мощен протестен и граждански вот за про-
мяна на статуквото.

Въпреки натиска на външни и вътреш-
ни фактори зад кандидатурата на Елена
застана лидерката на БСП Корнелия Ни-
нова. Тя отстоя социалистическата визия
за БСП, България и Европа, поемайки лична
лидерска отговорност.

Такава е политиката на БСП, която да-
ва резултат! Така бе с кандидатурата на
ген. Румен Радев за държавен глава. Така
бе с радикалната уставна промяна в БСП
- пряк избор на лидер, мандатност за
всички в партията, подмладяване, активи-
ране на местните структури. Така бе с
ярката парламентарна опозиционност - ле-
вицата въстана срещу парламентарната цен-
зура и политиката "Главчев". Сега БСП е
извън парламента, а властта е в паника -
лъсват тайните коалиции и задкулисните
договорки. БСП изобличава корупцията,
застана до "малкия" човек - защити май-
ките на деца с увреждания, протестира-
щите работници, лекари, животновъдите
в Странджа...БСП се противопостави на
Истанбулска конвенция и на вредния Пакт
за миграция, лансирани от Брюксел и ПЕС.

В БСП днес силното лидерство дава
резултат. Той ще стане факт и на предс-
тоящите европейски избори.

За това е нужно БСП да продължава
да отстоява автентичния социалистически
и патриотичен курс, за да постигне нуж-
ната за България промяна!
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Светлана
ШАРЕНКОВА

В Добруджа някои
от сортовете не са
успели да се справят
с есенната суша
и трудно излизат
от стреса

Състоянието на пшени-
цата в Добричка област все
още притеснява земеделс-
ките стопани и те продъл-
жават да обследват площи-
те. Наблюденията показ-
ват, че някои от сортовете
не са успели да се справят
с есенната суша и трудно
излизат от стреса."Не е
добро състоянието на по-
севите с житни култури",
коментира Недялко Сла-
вов. Той обработва около
16 000 дка край границата

Îñòàâà òðåâîãàòà
çà åñåííèöèòå

с Румъния, в землищата
на селата Росица, Лозни-
ца и Поручик Кърджиево.
По думите му засушаване-
то е виновно за лошото
състояние на пшеницата.
"Отчитаме около 15% из-
мръзване при един сорт
твърда пшеница", разказ-
ва земеделският стопанин
Недялко Статев, който об-
работва 10 000 дка в ра-
йона. Той вече е разорал
700 дка с рапица, тъй като
са се провалили заради за-
сушаването. Според Нико-
лай Черкезов от компания
за семена рапицата няма
компенсаторните възмож-
ности на житните култури
и ако не поникне през
есента, няма какво друго
да се направи освен разо-
раване. < 5 < 22
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Към 1 януари 2018 г. у
нас са пребивавали около
71 хил. граждани на стра-
ни извън ЕС, което е
около 1 % от българското
население, наброяващо 7
050 000 жители към тази
дата, показват данните от
анализ на Евростат за
миграционните процеси в
страните на общността
към 1 януари 2018 г съоб-
щи БТА. В същото време в
страната ни са пребивава-
ли и около 13 хил. гражда-
ни на страни от ЕС-28,
което съставлява едва 0,2
% от българското населе-
ние. Регистрирани са и

Áúëãàðèÿ å áèëà ñðåä äúðæàâèòå â îáùíîñòòà
ñúñ ñðàâíèòåëíî íèñúê ìèãðàöèîíåí íàòèñê ïðåç
ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè
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1870 чужденци, които са
пребивавали без поданст-
во у нас, показва европей-
ската статистика. Според
анализа в Топ 5 на страни-
те, които са имали най-
много жители пребивава-
щи у нас - най-многочисле-
на е била групата у нас от
Русия - около 22 хил.
души. Следващите по
численост групи са предс-
тавители на Турция и
Сирия - по около 12 800
души, на Украйна - около 6
хил. души, и на други
страни. В същото време
България е била сред
държавите в общността

Åâðîñòàò: Îêîëî 1% îò íàñåëåíèåòî
íè å îò ñòðàíè èçâúí ÅÑ

със сравнително нисък
миграционен натиск през
последните една-две
години - през 2018 г. общо
2536 души са потърсили
закрила у нас, като само
на 317 е бил предоставен
статут на бежанец, а отказ

Националната здравноосигури-
телна каса (НЗОК) навърши 20 го-
дини в Деня на потребителя - 15
март, отбеляза Здраве.нет. По пър-
воначален замисъл основната за-
дача на НЗОК е да защитава пра-
вата на здравноосигурените граж-
дани в България, като управлява
събраните средства за здравно оси-
гуряване и заплаща използваните

ÍÇÎÊ íàâúðøè 20 ãîäèíè

от тях медицински дейности и ле-
карства. В началото Здравната ка-
са беше замислена и реализирана
като обществен здравен фонд. Ра-
ботещите в нея са държавни слу-
жители, а управителят й, който пре-
ди години се избираше с конкурс,
сега се назначава от парламента.
Касата е създадена от д-р Илко Се-
мерджиев и екипа му. През години-

всяка година, като една от главните
причини за това е увеличаването на
дейностите, заплащани от фонда.
Първият бюджет на НЗОК, включ-
ващ здравноосигурителни плащания,
е малко над 257 млн. лв. Бюджетът
на НЗОК за 2019 г. е 4 299 603,0
хил. лв.

Първият самостоятелен лекарс-
твен списък включва 304 междуна-
родни непатентни наименования.
Днес НЗОК заплаща 632 междуна-
родни непатентни наименования с
1936 лекарствени позиции, комен-
тира здравният сайт. 331 служители
работят в момента в Централното
управление на НЗОК. Общият брой
на служителите в системата, заедно
с 28-те РЗОК, е 2267, съобщават от
фонда. За рожден ден на институ-
цията е избрана датата 15 март, обя-
вена през 1985 г. от общото събра-
ние на Организацията на обедине-
ните нации за Световен ден за за-
щита на потребителите. В България
датата се чества от 1991 г. ç ç ç ç ç

Íàêðàòêî

:

те директори и управители на
Здравната каса са били още д-р
Бойко Пенков, доц. Никола Васи-
лев, проф. Генчо Начев, Надежда
Генева, д-р Димитър Петров, д-р
Иван Букарев, д-р Румяна Тодорова,
инж. Александър Огнянов, Жени На-
чева, д-р Нели Нешева, доц. Мари-
ана Василева, д-р Пламен Цеков,
д-р Глинка Комитов, проф. Камен
Плочев. Настоящият управител на
НЗОК е д-р Дечо Дечев. Днес с Ка-
сата работят 4211 общопрактику-
ващи лекари, 10 838 специалисти
в извънболничната медицинска по-
мощ, както и 6707 лекари по ден-
тална медицина. Договор с 28-те
регионални структури на НЗОК - ра-
йонните здравноосигурителни каси,
имат 2300 аптеки на територията
на цялата страна, както и 369 ле-
чебни заведения за болнична ме-
дицинска помощ. Самостоятелните
лаборатории, които работят с Ка-
сата, са 223. От създаването на Ка-
сата до днес бюджетът й нараства

Командосите от армията да под-
помагат МВР в антитерористични
операции и тежки криминални
престъпления, предвижда предло-
жение за промяната в Закона за
отбраната, съобщава Би Ти Ви. В
промяната е заложено трансфор-
мирането на 68-ма бригада в Плов-
див в Командване на силите за
специални операции и дава нови
задачи на командосите. Задачите
ще бъдат свързани и с помощ на
МВР, в случаи когато е нужна спе-
циалната им подготовка по разуз-
наване, издирване и залавяне на
особено опасни лица. Поправките
са наложени след случаите, в ко-
ито командосите от парашутната
бригада бяха ползвани в операци-
ята по издирване на убиеца в Пе-
щера и в Нови Искър, припомни
телевизията. Военният министър

Ìèíèñòúð Êàðàêà÷àíîâ ïîèñêà êîìàíäîñèòå
äà ó÷àñòâàò â àíòèòåðîðèñòè÷íè îïåðàöèè

Красимир Каракачанов очаква от
парламентарната комисия по отб-
рана да се произнесе по предло-
жението. Предлагам чисто законо-
во да го регламентираме при теж-
ки престъпления или масови убий-
ства. Не става дума да вадим ар-
мията, самолети и танкове, а спе-
циализираната част от армията -
специалните сили, които имат спо-

собности да извършват разузна-
ване, преследване и за засади,
обясни той. По думите му, ако пред-
ложението бъде прието, оконча-
телно решение ще бъде давано от
министър-председателя. Министъ-
рът се мотивира и с терористич-
ните атаки в Европа, които нало-
жиха военни формирования да бъ-
дат включени в антитерористични

дейности. Командирът на 68-ма
бригада Специални сили в Плов-
див бригаден генерал Явор Мате-
ев подкрепя предлаганите проме-
ни, защото те регламентират
включването на командосите в по-
мощ на МВР при необходимост.
Според командира на специални-
те сили "Жандармерията" има други
функции,

Специализираният отряд за
борба с тероризма на МВР (СОБТ)
е малко формирование и за да се
реагира на едновременно възник-
нали ситуации в няколко града, ще
трябва да се разчита на команд-
ването на силите за специални опе-
рации, което също ще се създаде
с поправките в закона. Новото ко-
мандване ще има щаб в Пловдив
и в пъти по-голям бюджет за ка-
питалови разходи, модернизация
и превъоръжаване. Тези промени
се готвят от 2001 г. Надявам се
съвсем скоро те да бъдат реал-
ност, заяви генерал Матеев.ççççç

Близо 30 нелегални
сирийци са намерени
на гара в Пловдив
Близо 30 нелегални
сирийци са намерени на
гара в Пловдив, съобщава
полицията. В намален вагон
на разпределителната гара
в жк "Тракия" са открити
27 души, представили се за
сирийци - 8 мъже, 11 жени
и 8 деца. Композицията е
по направлението Свиленг-
рад-София. Продължава
разследването на начина,
по който те са се озовали
в композицията.

Цветан Цветанов: Днес
се навършват
15 години от
приемането на
България в НАТО
Навършват се 15 години от
приемането на България в
НАТО, напомни във фейсбук
страницата си Цветан
Цветанов. По този повод
президентът на Парламен-
тарната асамблея на НАТО
Маделин Муун изпрати
специално поздравление
към страната ни, пише в
социалната мрежа зам.-
председателят на ГЕРБ,
съобщи Епицентър.

Български ученици с
първи награди на
конкурс на НАСА за
космически колонии
Български ученици спечели-
ха първи места в най-
престижния конкурс на
НАСА и Националното
космическо общество на
САЩ за проектиране на
космически колонии. В
международния конкурс
тази година участваха 2691
екипа и 12 899 ученици от
над 30 страни, съобщи Би
Ти Ви. Екип от 9 ученици от
11. клас на Математическа-
та гимназия във Варна бяха
класирани на първо място
с проекта "Градът на
космическия ускорител" в
категорията "Голяма група".
Това са Кристиян Горанов,
Стефан Ангелов, Мартин
Тодоров, Калина Георгиева,
Ирина Антонова, Стефан
Дачев, Тодор Славов,
Драгомир Николов и
Константин Попов. Ръково-
дители на екипите са доц.
Веселка Радева, ръководи-
тел на Планетариума на
Морското училище, и
Силвия Захариева, учител
по физика и астрономия в
Математическата гимназия
във Варна. Двата екипа са
поканени да участват в
Конференцията на НАСА за
международно космическо
развитие в САЩ от 6 до 9
юни. Там екипите ще
представят своите проекти
и идеи.

Започна търсенето на
сезонни работници по
Черноморието
Най-много свободни места
има за сервитьори,
бармани, готвачи, камери-
ерки и администратори. И
тази година недостигът на
кадри ще бъде компенси-
ран с работници от Украйна
и Молдова, коментира БНТ.

са получили 1362 чужди
граждани. За първия месец
на тази година у нас са
потърсили закрила само
147 души, като на 26 от тях
е бил предоставен статут
на бежанец, коментира
БНР.ççççç
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Елена Йончева спечели
убедително вътрешнопар-
тийната надпревара за
водач на листата на
социалистите за нов
Европейски парламент.
Неин опонент въпреки
многото добронамерени
призиви за джентълменст-
во и съобразяване с
електоралните реалности
и с интересите на БСП
беше председателят на
ПЕС Сергей Станишев,
който като председател на
БСП калкулира 11 загуби
на национални, местни,
президентски и европейс-
ки избори, включително и
с листата, в която той бе
пръв преди 5 години.
Елена Йончева става
водач на евролистата на
БСП с 96:75 гласа срещу
Станишев.

По време на пленума
Станишев предложи
първите две места в
евролистата да се гласу-
ват заедно, но такава
процедура не е предвиде-
на в Устава и в политичес-
ката практика на БСП,
включително и по време-

Ðàçñëåäâàùàòà æóðíàëèñòêà
è ãîâîðèòåë íà ÁÑÏ â ïàðëàìåíòà
áå ïîäêðåïåíà îò 96 ÷ëåíîâå
íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò, çà Ñåðãåé
Ñòàíèøåâ çàñòàíàõà 75 ñîöèàëèñòè

Åëåíà Éîí÷åâà ïîâåæäà ÁÑÏ êúì
ïîáåäà â åâðîïåéñêèòå èçáîðè

то, в което самият Стани-
шев бе лидер на БСП.

Елена Йончева е родена
на 27 май 1964 г. в София,
България. Завършила е
телевизионна журналисти-
ка в Москва с отличие.

Работи за петъчното
предаване "Панорама" по
Канал 1 на БНТ, водеща е
в Канал 1, в програмата
"Екип 4", както и в публи-
цистичното предаване
"Оригиналът ", заедно с
Иван Гарелов.

Известна е с репорта-
жите си от най-горещите
точки на света, между
които конфликтите в
Косово, Алжир, Чечня,
Израел, Афганистан, Ирак,
Венецуела, Колумбия и др.
Снимала е филм за бъл-
гарската база Свети
Климент Охридски в
Антарктида, за ромите в
Лом, за футболиста от
ПФК Левски Мариян
Огнянов и др.

Автор е на четири
документални филма за
събитията в Украйна
(Евромайданът, започнал
през ноември 2013 г., и

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Събития
” 37 г. - Римският сенат
анулира завещанието на
Тиберий и обявява Калигула
за император.
” 1662 г. - В Париж
започва да функционира
първият обществен транс-
порт - 8-местна карета.
” 1871 г. - Обявена е
Парижката комуна.
” 1915 г. - Битката при
Дарданелите, при която
османската армия, водена
от Мустафа Кемал паша,
разбива англо-френския
военноморски флот, най-
модерния за времето си.
” 1937 г. - При експлозия
на газова инсталация в
училище в Ню Лондон
(Тексас) загиват около 300
ученици и учители.
” 1965 г. - Съветският
космонавт Алексей Леонов
извършва първото в истори-
ята излизане в открития
космос.
” 1966 г. - Папа Павел VI
отменя отлъчването от
църквата за католиците,
сключили брак с некатоли-
ци.
” 1989 г. - В Хеопсовата
пирамида в Египет е
открита мумия отпреди
4400 години.
” 2003 г. - САЩ започват
война в Ирак, насочена към
сваляне на режима на
Саддам Хюсеин. Както
после се оказва, САЩ са
излъгали, че Садам има
оръжия за масово унищо-
жение.

Родени
” 1844 г. - Николай
Римски-Корсаков, руски
композитор
” 1858 г. - Рудолф Дизел,
германски изобретател
” 1936 г. - Фредерик де
Клерк, президент на Южна
Африка, Нобелов лауреат

” 1959 г. - Люк Бесон,
френски кинорежисьор

Починали
” 1909 г. - Кузман Шапка-
рев, български книжовник
” 1980 г. - Григор Вачков,
български актьор
” 1982 г. - Василий
Чуйков, съветски военачал-
ник, маршал на СССР

Íà òîçè äåí

:

от партията.  Това показва, че тя
е обединителен образ не само
за партията, но и за обществото.
Нелепо ще е да не заложим на
такъв водач на листа", каза още
той.

 Като втори мотив Добрев от-
беляза, че с Елена Йончева се
търси разширяване на влияние-
то. "На трето място тя е изклю-
чително лоялен и коректен човек
и флагман на борбата с корупци-
ята в България  и се подкрепя от
цялото общество", заяви още
зам.-председателят на левицата.

Кирил Добрев подчерта, че с
голям брой номинации са и пре-
зидентът на ПЕС Сергей Стани-
шев, зам.-председателят на БСП
Деница Златева,  народните пред-
ставители от ПГ на "БСП за Бъл-
гария" проф. Иво Христов и проф.
Румен Гечев, както й сегашните
евродепутати от БСП/ПЕС Петър
Курумбашев и Момчил Неков.

"Днес трябва да определим
водача, а на следващ пленум ще
стане ясна и самата листа. Евро-

Êèðèë Äîáðåâ: Òÿ å ïðèïîçíàòà îò ïàðòèÿòà, ñ íåÿ ùå ðàçøèðèì âëèÿíèåòî ñè
ламент, за да продължи битката
си за справедливост и там", под-
черта депутатът от БСП Драгомир
Стойнев пред Нова ТВ.

Стойнев изтъкна, че БСП има
желание да разшири членската
си маса, да привлече нови сим-
патизанти и гласоподаватели, за
да може да спечели европейски-
те избори, а от там и голямата
си цел - победа на парламентар-
ните избори. "За всички е ясно,
че ще има предсрочни парламен-
тарни избори. Въпрос е на вре-
ме", категоричен бе той.

"Дано и другите партии имат
такива личности като Сергей Ста-
нишев, Румен Гечев, Деница Зла-
тева, проф. Иво Христов, Мом-
чил Неков. Убеден съм че след
две седмици тези хора ще наме-
рят място и в листата за евроз-
борите. С тях ще направим до-
бър отбор, който да спечели ев-
ропейските избори и да защита-
ва интересите на българските
граждани в Европа", заключи
Драгомир Стойнев.ç

последвалата война в
Донбас). През 2017 г.
Йончева е част от инициа-
тивния комитет, издигнал
за кандидат-президент
Румен Радев. След като
става президент, той я
включва в екипа си като
прессекретар на Прези-
дентството. Скоро след
това тя е избрана за
депутат в 44-тото народно
събрание от групата на
БСП. Там Йончева продъл-
жава да се изявява като
журналист - прави доку-
ментални филми за ограда-
та по южната граница на
България и демонстрира,
че тя лесно може да бъде
премината, разпалвайки
гнева на вицепремиера
Валери Симеонов, който е
отговорен за строежа на
оградата. Тя е в основата

на изобличаването на
модела на управление на
ГЕРБ в Хасково, или т. нар.
Кумгейт, в който са замесе-
ни приятели и роднини на
водача на местната листа
на управляващите и бивш
енергиен министър Делян
Добрев. Отново Йончева
стоеше в основата на
разследването за урана
във водата в Хасково. В
последните седмици въпре-
ки прокурорския натиск
срещу нея тя разкри
корупционния скандал "Ало,
Банов съм", в който тога-
вашният заместник-минис-
тър и настоящ министър на
културата Боил Банов
опитва да манипулира
отчетите по обществени
поръчки. Елена Йончева е
омъжена, майка е на едно
дете.ç

пейските избори са елемент към
спечелването на парламентарни-
те, от тази гледна точка за нас е
изключително важно разширява-
нето на влиянието", подчерта той.

Добрев наблегна, че по устав
Изпълнителното бюро на БСП
предлага на Националния съвет,
а решението се взима от плену-
ма. "Националният съвет може да
издигне и други кандидатури, мо-
же и да вземе друго решение. При
нас нещата се решават по демок-
ратичен избор. Това е разликата
между нас и всички останали пар-
тии", заключи Кирил Добрев.

"Елена е олицетворение на
борбата за справедливост, човек
който не се страхува да казва
истината", каза той и даде като
примери оповестената от нея ин-
формация за начина на управ-
ление на много общини в стра-
ната, за начина на изграждане
на оградата по границата ни с
Турция, за некачественото стро-
ителство на инфраструктура. "Ис-
каме тя да е в Европейския пар-

Кирил Добрев

"ИБ на НС на БСП ще предло-
жи на Националния съвет на пар-
тията  Елена Йончева да води ев-
ролистата ни", заяви пред bTV
зам.-председателят на БСП Кирил
Добрев.  Като първи мотив за то-
ва решение той посочи, че от про-
ведени 293 конференции в стра-
ната тя има 266 номинации. "Еле-
на е припозната в огромна част
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Предстоят европейски
избори, след които
Европа няма да е съща-
та. Промяната е неиз-
бежна. Европейските
граждани искат справед-
ливост, ново начало и
промени в Европа. Поли-
тиците на статуквото
направиха грешки, допус-
наха безпринципни
съюзи, загърбиха интере-
сите на хората, прегърна-
ха интересите на корпо-
рациите и личните си.
Бюрокрацията окова
душата на Европа.
Късогледството на сис-
темните партии и липсата
на лидерство родиха
опасни крайни популист-
ки и националистически
идеи и движения. Край-
ният либерализъм роди
крайния национализъм.
В тази сложна среда ние
трябва да възстановим
изконните ценности на
Европа - социална спра-
ведливост, солидарност,
свобода, равни права и
възможности и достойнс-
тво за всички европейс-
ки граждани.

В България сме на
прага не просто на
поредните европейски
избори. Пред нас има
възможност, реална
възможност, да управля-
ваме и да променим
България. Тези избори са
съдбоносни за страната
ни и БСП.

Нашата цел е победа
на европейските
избори, предсрочни
парламентарни и
спечелването им.
Вие идвате от цяла

България. Знаете от
първо лице колко огром-
на е нетърпимостта към
режима на ГЕРБ и Бори-
сов. Те превърнаха
корупцията в държавна
политика и я разписаха
в закон (законът "Домус-
чиев"). Те превърнаха
задкулисието в държав-
на политика, записана в
закон (законът за веро-
изповеданията). А накрая
узакониха и политичес-
кия рекет като официал-
на държавна политика,
като поставиха съдбата

на Народното събрание
в зависимост от рекета
на един компрометиран
с няколко обвинения
бизнесмен, попаднал в
политиката. Това не
може да продължава
дълго.  Тук искам да
благодаря, че подкрепих-
те излизането на парла-
ментарната група на
"БСП за България" от
НС. Надявам се, че
времето убеди и колеба-
ещите се от вас в право-
тата ни.

БСП не може да
бъде смокинов лист,
зад който да се
скрие новата
тройна коалиция
ГЕРБ-ДПС-ОП.
Мнозинството е неста-

билно. То не се крепи на
програма, няма принципи
и идеи, не прави полити-
ки, няма морал - виси
единствено на сговор,
сделки, схеми. ГЕРБ и
Борисов превърнаха
парламента в евтина
търговска борса. Цяла
България видя това ясно
и отчетливо благодаре-
ние на нас.  Извън пар-
ламента БСП е по-силна
и ясно разграничена от
общия сговор.  Нашата
позиция по закона за
вероизповеданията го
показа. Наказателният
вот расте.

Пред нас има реален
шанс да бъдем не само

Íèå ñìå àëòåðíàòèâàòà
çà îáåçâåðåíèÿ áúëãàðèí

опозиция, но и носители
и изразители на този
вот, алтернатива за
обезверения българин.
Има много събрани
болки и неудовлетворе-
ност у хората. Но коя е
най-голямата - липсата
на справедливост и
гигантската ненаказана
корупция. Ние доказахме,
че битката с корупцията
може да бъде наша
кауза.  Смело разкрихме
злоупотребите в Хасково-
гейт, строителството на
оградата с Турция, строи-
телството на пътища и
много други конкретни
случаи, които разклатиха
властта и за които рабо-
тиха и рискуваха много
от нашите депутати и
другари. Това е кауза,
която може да събира,
а не да разделя.
Няма българин, който да
не е гневен, че от него-
вия джоб се краде и
малцина се обогатяват за
сметка на неговия стан-
дарт на живот - от плоч-
ката на улицата, през
цените на лекарствата до
големите проекти, които
пропадат.

Това е тема, която
може да увеличи нашата
сила. Тя може да привле-
че колебаещи се и пери-
ферия. От борбата с
корупцията зависят
икономиката, доходите,
битката с неравенствата,
справедливостта - всич-
ко, на което залагаме в
нашите "Визия за Бълга-

рия" и "Визия за Европа".
Тя е в най-висша степен
и европейска. Докато в
цяла Европа страните
използват средствата от
европейските фондове за
растеж и реални неща
като болници, пътища,
детски градини, училища,
у нас те изчезват в
корупционната бездна.
Сега се формира и
европейската прокурату-
ра - специален орган за
борба с корупцията. Явно
и европейските институ-
ции определят този
въпрос като един от най-
важните. Мнозина от нас
работиха по този въпрос
и аз им благодаря. Пока-
захме, че сме добър
екип.

Елена Йончева
се утвърди като
лице на тази битка.
Тя получи признание

за усилията си на нашия
най-висш форум - конгре-
са. Нейните разследва-
ния за корупция достиг-
наха до европейските
медии и институции. Тя е
в контакт с европейската
служба за борба с изма-
мите ОЛАФ, с Генерал-
ната дирекция "Конкурен-
ция", Генералната дирек-
ция "Вътрешен пазар,
промишленост, предприе-
мачество и МПС" по
въпросите на обществе-
ните поръчки с европейс-
ки средства. Тя е смела,
задълбочена, педантична

Ñëîâî íà ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ, ïðîèçíåñåíî ïðåä çàñåäàíèåòî
íà Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò íà ïàðòèÿòà

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

в работата си, която
може да продължи и на
европейско равнище. Не
на последно място тя
даде надежда на бълга-
рите, че не всичко е
загубено и има кой да се
бори с октопода, задуша-
ващ България. Можем да
обединим усилията си -
тя там и ние тук заедно
да продължим тази
битка.

Елена съчетава в
себе си качествата
на политик и
журналист, който
освен борбата с
корупцията отстоява
и свободата на сло-
вото и независимата
журналистика.
Елена обобщава обра-

за на човек, който се
бори за справедливост и
свобода - две основни
европейски ценности и
ценности на БСП. Тя не
само има най-много
номинации на конферен-
циите, но привлича и
избиратели извън партия-
та, което бе многократно
заявено от хора, които
не са част от партията
или нейните традиционни
поддръжници. С тези
мотиви ИБ на БСП пред-
лага на Националния
съвет на БСП Елена
Йончева за водач на
листата за европейски
избори 2019 г.
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Освен точната бройка на
притежаваната селскостопанс-
ка техника в следващото преб-
рояване на земеделските сто-
панства, което е насрочено за
края на 2020 година, ще бъдат
отбелязвани и площадките за
оборски тор, задължителни за
всяко животновъдно стопанст-
во. Това е записано в Закона
за преброяване на земеделските
стопанства в Република Бълга-
рия през 2020 г., обнародван в
"Държавен вестник". При преб-
рояването се събират още ос-
новни данни и променливи за
земеделското стопанство, за са-
мия земеделски стопанин или
управителя на земеделското
стопанство, за ползваната зе-
мя, отглежданите селскостопан-
ски животни, за работната си-
ла и други доходоносни дейнос-
ти в стопанството, за подпома-
гането по мерките и подмерки-
те от Програмата за развитие
на селските райони и за полз-
ваните сгради за животни.

Анкетирането на земеделс-
ките стопанства започва в 8,00
ч. на 1 септември 2020 г. и
приключва в 20,00 ч. на 18 де-
кември 2020 г., като от 8,00 ч.
на 1 септември до 24,00 ч. на
18 септември 2020 г. анкетира-
нето ще става и онлайн чрез
предоставяне на индивидуални
данни от земеделския стопанин,
управителя на стопанството или
от упълномощени от тях лица с
помощта на уеб-базирано при-
ложение и попълване на елект-
ронен статистически въпросник
за земеделското стопанство.

От 8,00 ч. на 19 септември
до 20,00 ч. на 18 декември
2020 г. анкетирането се извър-
шва от анкетьор чрез интервю
със земеделския стопанин, уп-
равителя на стопанството или
с упълномощени от тях лица и
попълване на статистически
въпросник на хартиен носител
или чрез онлайн въвеждане с
помощта на преносимо елект-
ронно устройство.

Когато по обективни при-
чини анкетирането не може да
приключи в посочения срок,
той може бъде удължен със за-
повед на министъра на земе-
делието, храните и горите с не
повече от два месеца.

Солени глоби се предвиж-
дат за земеделски произво-
дители, които окажат да да-
дат информация или пък дан-
ните са неверни. Глобите ще
бъдат 1000 до 2000 лв. Ако
нарушителят е фирма или ко-
операция, санкция в размер
от 3000 до 6000 лв. ç

È ïëîùàäêèòå çà îáîðñêè
òîð âúâ ôåðìèòå ùå ñå
áðîÿò ïðåç 2020 ã.

Цените на основните
зърнени култури по светов-
ните борсови пазари се по-
раздвижиха през седмица-
та и трендът вече не беше
така ясно очертан надолу.
В Чикаго цената на пшени-
цата е с плюс 3 долара до
210 щатски долара за тон,
във Франция имаше плюс
2 евро до 193 евро за тон,
а в Украйна и Русия цената
се понижи с по 6 долара
до еднаквите 223 щ.д./т. При
царевицата в САЩ няма ни-
каква промяна и цената ос-
тана 171 щ.д./т, в Украйна
е с минус 2 долара до 170
щ.д./т. В Европа цените оти-
ват нагоре благодарение на

Êîòèðîâêèòå çà ïøåíèöàòà íà áîðñàòà ïàäíàõà ïîä 300 ëåâà çà òîí
покупките от Алжир и Тур-
ция на пшеница от ЕС и
най-вече от Франция и там
контрактите са на 193 ев-
ро/т за пшеница и плюс
1,25 евро до 171 евро/т за
царевица. В комбинация с
добрите прогнози за бъде-
щата реколта в началото на
пролетта и Германия излъч-
ва оптимизъм. Рапицата в
Европейския съюз (Еиro-
next) не отбеляза чувстви-
телна промяна (минус 0,75
евро) и се котираше на
356,75 евро/т, а ечемикът
във Франция и Германия е
с колебания нагоре - 177 и
179 евро/т.

У нас в подкръг "Зърно"

на Софийската стокова бор-
са цените отбелязват про-
мени надолу. Хлебна пшени-
ца се търсеше на 270 лева
за тон, продавачите офери-

ОБЯВЛЕНИЕ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"
бул. "Цар Борис ІІІ" №136В

Уведомяваме всички заинтересо-
вани физически и юридически лица,
че със Заповед  № РОК 19-РА50-06/
14.02.2019 г. на Главния архитект е
допуснато да се изработи изменение
на действащ План за регулация  (ИПР)
в обхват: м. "Овча купел - актуализа-
ция"  кв. 9a УПИ  І-355 и УПИ XX-
356.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ

НА  "ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА - 93"
("ППК ДЕТЕЛИНА-93") с. Долна Липница

Управителният съвет на кооперацията кани най-учтиво своите член-кооператори да
присъстват на редовно общо събрание, което ще се проведе в салона на кооперацията, на
6 април 2019 г. от 9.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

Приемане и освобождаване на член-кооператори.
Одобряване отчета за дейността на Управителния съвет за 2018 г.
Одобряване отчета за дейността на Контролния съвет за 2018 г.
Приемане годишния финансов отчет за 2018 г. на кооперацията.
Одобряване на взетите решения и освобождаване от отговорност на председателя и

членовете на УС и КС за 2018 г.
Вземане на решение за ипотека на недвижими имоти за предоставяне като обезпече-

ние за кредит.
Материалите за събранието са на разположение на член-кооператорите в канцелари-

ята на кооперацията.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно - от 9.00 ч., на

същия ден и място. УС на ППК ДЕТЕЛИНА-93

ОБЯВЛЕНИЕ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"
бул. "Цар Борис ІІІ" №136В

Уведомяваме всички заинтересо-
вани физически и юридически лица,
че със Заповед №РОК1 9-РА50-09/
18.02.2019 г. на Главния архитект е
допуснато да се изработи изменение
на действащ План за регулация и План
за застрояване (ИПРЗ) в обхват: м.
"Цар Борис ІІІ", кв. 231а, УПИ ІІ и
контактен УПИ ІІІ.

ОБЯВЛЕНИЕ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"
бул. "Цар Борис ІІІ" №136В
Уведомяваме всички заинтересова-

ни физически и юридически лица, че
със Заповед №РА50-115/13.02. 2019 г.
на Главния архитект на гр. София е до-
пуснато да се изработи проект на под-
робен устройственплан в териториален
обхват :  ПИ 46721.3877.21, ПИ
46721.3877.102, ПИ 46721.3877.104, ПИ
46721.3877.246 по имотни граници в
нови УПИ-та м. "Граовски път" в земли-
щето на  м. "с. Мало Бучино".

Разликата в заплащане-
то между мъже и жени все
още не намалява, каза
пред БНР Светла Василе-
ва - председател на Феде-
рацията на синдикатите в
земеделието към КНСБ по
повод конференцията "Же-
ните, работата и (не) ра-
венствата". Тя посочи, че
разликата в заплащането
на двата пола не е много
по-голяма в сравнение със
стойностите на европейс-
ко ниво. Разликата в Бъл-
гария, дори в най-нискодо-
ходните групи, в които по-
пада и отрасъл "Земеде-
лие", е около 12%. През
2018 г. в агросектора же-

Îñòàâà òðåâîãàòà çà åñåííèöèòå
â Äîáðóäæà
Íàáëþäåíèÿòà íà ñòîïàíèòå ïîêàçâàò, ÷å
íÿêîè îò ñîðòîâåòå íå ñà óñïåëè äà ñå ñïðàâÿò
ñ åñåííàòà ñóøà è òðóäíî èçëèçàò îò ñòðåñà

Състоянието на пшени-
цата в Добричка област
все още притеснява земе-
делските стопани и те
продължават да обследват
площите. Наблюденията
показват, че някои от
сортовете не са успели да
се справят с есенната
суша и трудно излизат от
стреса, пише Галина
Недкова от Фермер.БГ. "Не
е добро състоянието на
посевите с житни култури",
коментира Недялко Сла-
вов. Той обработва около
16 000 дка край границата
с Румъния, в землищата на
селата Росица, Лозница и
Поручик Кърджиево. По
думите му засушaването е
виновно за лошото състоя-
ние на пшеницата. Липсата
на влага още от есента,
липсата на зимни валежи
и невъзможността да се
натрупа влага в почвата се
оказват решаващи. Засега
стопанинът няма да разо-

рава площи с пшеница. В
неговите полета се наблю-
дава по-добро развитие на
рапицата за разлика от
посевите на останалите му
колеги. "Имам 3500 дка с
маслодайната култура,
която успя да презимува
добре", допълва още
Недялко Славов.

В друга част на Добру-
джа картината е различ-
на. Пшеницата в землище-
то село Попгригорово,
разположено на броени
километри от областния
център, се развива добре.
"Отчитаме около 15%
измръзване при един сорт
твърда пшеница", разказ-
ва земеделският стопанин
Недялко Статев, който
обработва 10 000 дка в
района. "Нашето землище
не е типична Добруджа.
Ние имаме полета с
надморска височина 305-
310 метра, което е високо
за Добричка област, и

точно там имаме измръз-
вания", уточнява още
земеделският производи-
тел. И добавя: "Като цяло
пшеницата брати още
през есента и имаме един
нелош посев в момента.
Очакваме да завали
малко повече. Нямаме
ръжда нито през есента,
нито в момента". В също-
то време обаче Недялко
Статев вече е разорал 700
дка с рапица, тъй като са
се провалили заради
засушаването. "Рапицата,
за съжаление, я развалих-
ме още през есента.
Решихме да не изчакваме
и да направим обработки-

те, за да имаме добър
старт за следващите
култури", разяснява мла-
дият фермер.

Ще се разорат по-
малко от очакваните
площи с рапица, но все
пак ще има провалени,
обобщи Николай Черкезов
от компания за семена.
Според експерта рапицата
няма компенсаторните
възможности на житните
култури и ако не поникне
през есента, няма какво
друго да се направи освен
разораване. 189 000 дка с
рапица заложиха стопани-
те от Добричка област
през есента на 2018 г. ç

раха с малък марж 290 лв./
т. Царевицата е без котиров-
ки при търсенето, предла-
гането е на 300 лв./т. Всич-
ки цени са без ДДС. ç

Â çåìåäåëèåòî çàïëàùàíåòî íà æåíèòå å
ñ îêîëî 12% ïî-íèñêî îò òîâà íà ìúæåòå

ните получават средна ра-
ботна заплата от 829 лв.,
а мъжете - 938 лв. Хората,
които обслужват отрасъла
и осигуряват научен про-
дукт или защита от градуш-
ки, са със средна заплата
от 856 лв.

Тя посочи, че 40% от за-
етите в земеделието са же-
ни, а 28% са дамите на уп-
равленски постове. По ду-
мите й е обезпокоително
образованието на управи-
телите на фермите. Васи-
лева цитира статистически
данни, според които обра-
зованите хора на управлен-
ски позиции в земеделие-
то не са повече от 5%. ç
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"Търсим истината за със-
тоянието на пътната настил-
ка в България, защото ми-
на повече от половин годи-
на от инцидента при Своге,
а все още няма експертиза
за състоянието на пътната
настилка в този участък",
каза пред журналисти го-
ворителката на ПГ на "БСП
за България" Елена Йонче-
ва, след като внесе писмо
за съгласие на АПИ да се
вземат проби от 46 участъ-
ка на основни пътища у нас.
Тя добави, че все още ня-
ма и отговор от прокурату-
рата кое е довело до този
инцидент и каква подмяна
на част от пътната настил-
ка е виновна за него. "Про-
дължаваме нашата битка за
истината и внасяме второ
писмо в АПИ, в което зада-
ваме 46 конкретни точки от
магистралите "Хемус", "Стру-
ма", "Тракия", "Марица", пъ-
тя Видин - Кулата и околов-
ръстния път на София, в ко-
ито искаме да направим
анализ на пътната настил-
ка в сертифицирана евро-
пейска лаборатория", уточ-
ни Йончева. Тя коментира,
че това са точки, които са
строени или ремонтирани в
последните пет години.

Народната представи-
телка каза още, че този
анализ ще покаже някол-
ко важни неща: каква е де-
белината на пътната нас-

Åëåíà Éîí÷åâà: Òúðñèì èñòèíàòà
çà ñúñòîÿíèåòî íà
áúëãàðñêèòå ïúòèùà

тилка, рецептите на асфал-
товите смеси, дали са из-
ползвани неподходящи ма-
териали и равността на пъ-
тя. Елена Йончева уточни,
че техническата експерти-
за ще даде и информация
дали пътищата, които се
строят и ремонтират в Бъл-
гария в последните години,
са безопасни за българс-
ките граждани. "За да мо-
же това изследване да бъ-
де коректно, изискваме от
АПИ: проектни решения в
части "геология", "геодезия",

"пътна" и "технологичен ре-
монт", по които са изпъл-
нявани различните видове
работа; рецептите на ас-
фалтовите смеси на раз-
личните пластове; сертифи-
катите за вложените мате-
риали; протоколите и акто-
вете при приемане на из-
вършените строително-мон-
тажните работи", добави го-
ворителката на ПГ на ле-
вицата. БСП е в контакт
със седем европейски ла-
боратории от различни
държави, защото експерти-

Èñêàìå èíôîðìàöèÿ çà 46 êîíêðåòíè òî÷êè,
çàÿâè òÿ ñëåä âíàñÿíåòî â ïåòúê íà ïèñìî â ÀÏÈ

зата трябва да е незави-
сима и извършена от ли-
цензирана лаборатория.

Заедно с Елена Йонче-
ва беше и председателката
на БСП Корнелия Нинова,
както и депутати от ПГ на
"БСП за България".

"Събитията в последни-
те дни доказват правотата
на решението ни да изле-
зем от парламента, защо-
то той е изчерпан морал-
но, законодателно и поли-
тически", заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова

пред журналисти. Тя ко-
ментира, че в последните
дни става още по-ясно, че
това не е място, на което
се пишат закони в инте-
рес на държавата и хора-
та, а място, на което се
търгува с една-едничка цел
- да се задържат управля-
ващите по-дълго на власт.
"Досега имахме тройна ко-
алиция ГЕРБ - ДПС и ОП,
а сега вече и търговията с
"Воля" на всяка цена кре-
пи мнозинството. Те се бо-
рят единствено за власт,
докато хората се борят да
оцелеят и да живеят нор-
мално. Това е тежка пар-
ламентарна агония, която,
за съжаление, ще се отра-
зява всеки ден на бълга-
рите", заяви лидерът на ле-
вицата. "Няма да се вър-
нем в парламента, защото
остава възможността в из-
борните комисии да се при-
емат решения с гласовете
на половината плюс един
от членовете на СИК, кое-
то е предпоставка за ма-
нипулации и фалшифика-
ции", отбеляза още Корне-
лия Нинова. Тя добави, че
в изборните списъци оста-
ват мъртвите души, остава
и невъзможността с каса-
ционна жалба да се обжал-
ват решения пред ВАС, как-
то и съмненията за подме-
няне на вота и фалшифи-
кация на изборите.

Председателката на БСП
Корнелия Нинова, народни-
те представители от ПГ на
"БСП за България" Петър
Витанов, Димитър Данчев и
Жельо Бойчев и общинс-
ката съветничка в София
Милка Христова се срещ-
наха с ръководството на
Федерацията на потребите-
лите в България по случай
Световния ден на потреби-
телите. Представителите на
Федерацията благодариха
на БСП, която, по думите
им, е единствената, проя-
вила интерес към пробле-
мите на потребителите. "Не
можете да си представите
каква мъка има по хората",
заяви изпълнителният сек-

Ôåäåðàöèÿòà íà ïîòðåáèòåëèòå êúì ÁÑÏ: Âèå ñòå åäèíñòâåíèòå,
êîèòî ñå èíòåðåñóâàò îò ïðîáëåìèòå íè
Íàé-ãîëåìèòå òðóäíîñòè çà îáèêíîâåíèÿ ÷îâåê
ñúçäàâàò ìîíîïîëèòå è òåæêèÿò ëîáèçúì â çàêîíèòå

ретар на Федерацията Емил
Георгиев, който разказа за
съдбите на хората, които се
борят срещу злоупотреби-
те на "Топлофикация-София"
. Нинова участва в прием-
ния ден на Федерацията и
разговаря с посетители, ко-
ито я запознаха с пробле-
мите си за сметки за ток,
вода и други услуги.

Най-големият проблем е
тежкият лобизъм в законо-
дателството. "Законът пос-
тавя големите фирми и мо-
нополите в силна позиция,
а най-ощетеният, малкият
човек, няма закрила", каза
тя. "Това се превърна в дър-
жавна политика от управ-
ляващите. Никой не търси

сметка на големите как оп-
ределят цените, какви уж
инвестиции правят. Държа-
вата трябва да се намеси,
защото вече е непосилно за
хората да плащат послед-
ните си пари, за да пълнят
джобовете на корпорации
и концесионери. Това ще се
промени. Вместо политика
за големите на гърба на пот-
ребителя - политика за мал-
ките, с ясни правила и кон-
трол. Това, което виждам
тук днес, и онова, което се
случва в парламента, са два
противоположни свята.  Тук
хората са изтерзани от бед-
ност и несправедливост, в
парламента се търгува за
кворум, за да оцелее пра-

вителството на Борисов. Уп-
равляващите са алчни за
власт на всяка цена. Хора-
та са жадни за справедли-
вост и нормален живот", за-
яви още тя.

"Имаме кауза, няма да
се предадем, но имаме нуж-
да от сериозна подкрепа",
коментираха от ръководст-
вото на Федерацията. От
своя страна Корнелия Ни-

нова коментира, че от БСП
са готови да си сътрудни-
чат с Федерацията и пока-
ниха техни експерти за но-
ви срещи по конкретни на-
болели теми, включително
и по Закона за храните и
Закона за търговските ве-
риги. "БСП остава отворе-
на за сътрудничество, за да
защитим заедно хората",
заключи Нинова.
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Сблъсках се с този
парадокс още първите си
дни, след като встъпих в
длъжност като омбудсман.
Тогава - предвид многоб-
ройните жалби от гражда-
ни в началото на отопли-
телния сезон - 2015-2016-а,
се сблъсках със ситуация,
при която граждани бяха
съдени за минимални суми
- за стотинки, за левчета,
за 5-10-20 лева. Суми,
които те биха си платили,
стига да бяха уведомени
затова, че ги дължат. И
върху тези суми се начис-
ляваха огромни разноски -
съдебни такси, експертизи,
такси на частни съдебни
изпълнители. Но сред
всички тези съдебни такси
особено се откроява един
вид такса - това е таксата
юрисконсулт на "Топлофи-
кация", която в различните
случаи стигаше до 950
лева". Това обяви в преда-
ването "Офанзива с Любо
Огнянов" по "Канал 3"
националният омбудсман
Мая Манолова, цитирана в
"Епицентър".

"Например имало е

случаи, при които за
дълг от 15,48 лева, който
има лихва от 1,09 лева,
юрисконсултите
искат 300 лева
по заповедното производс-
тво, а ако гражданинът
възрази, искат още 300
лева в исковото и след
това в изпълнителното още
350 лева. В крайна сметка
сумата набъбва от 15 до
950 лева. Масовият случай
е този, при който гражда-
ните изобщо не разбират,
че са съдени за тези 15
лева. Веднъж имат 300
лева и после още 350 при
ЧСИ, плюс всички остана-
ли съдебни такси", поясни
Манолова.

"След като осъзнах, че
"Топлофикация" води дела
само за да прибере от тях
юрисконсултски възнаграж-
дения за своите юристи,
поисках съответните справ-
ки от Софийския районен
съд. И се оказа наистина,
че за 2015-а "Топлофикация"
е завела 21 хиляди дела.
Има 7000-8000 дела при
частни съдебни изпълните-
ли, т. е. 30 хиляди дела -
минимално по 300 лева
юрисконсултско възнаграж-
дение, което прави една
сума от 9 милиона лева.
Осъзнах, че всъщност

делата се водят единст-
вено и само клиентите
да бъдат натоварени с
допълнителни разноски,

които да влязат в касата
на "Топлофикация". И
започнах отначало с
добро, с опити да убедя
изпълнителния директор на
"Топлофикация", след това
Столичния общински съвет
(СОС), неговия председа-

Ìàÿ Ìàíîëîâà ðàçêðè ïðåä "Êàíàë 3" êàê ìîíîïîëèñòúò êðàäå ìèëèîíè îò ñîôèÿíöè ïîä ôîðìàòà íà òàêñà "þðèñêîíñóëò"

Òåõíîëîãèÿ íà òîïëîôèêàöèîííèÿ ðåêåò

тел, шефовете на различни-
те комисии в СОС, защото,
да припомня, Столична
община е принципалът на
"Топлофикация", да ги убедя
с добро, че не трябва да
съдят граждани за стотин-
ки, без да са ги уведомили,
и не трябва да им начисля-
ват юрисконсултски възнаг-
раждения върху сумите за
парно.

С добро не стана,
проведохме множество
разговори, подадох жалба
в Конституционния съд,
писах във Върховния
касационен съд да искам
тълкувателно решение,
накрая внесох законода-
телно предложение и
убедих депутатите от
правната комисия да
намалят тези юрисконсул-
тски възнаграждения и те
ги намалиха шест пъти.
Но проблемът остана -
едно от средствата, които
се опитах да използвам
тогава, бе по Закона за
достъп до обществена
информация да получа
информация от дружест-
вото колко лева са поис-
кали във вид на юрискон-
султски възнаграждения
служителите на "Топлофи-
кация" от столичани. И
сагата със съдебното
дело започна така",
разказа омбудсманът.

"Те отказаха да ми
отговорят, три години ние
се разкарвахме по съди-
лищата, спечелихме на
две инстанции и в резул-
тат на съдебните решения
онзи ден шефът на "Топло-
фикация" ми предостави
исканата информация.
Която разкри още по-
фрапантни факти.

Първо в това, което се
убедих от отговорите на
изпълнителния директор, е,
че "Топлофикация" не знае
точно колко дела е завела
през 2015-а, вероятно и
през следващите години.
Колко юрисконсултски
възнаграждения е поиска-
ла, колко са й присъдени и
колко са събрани. Казвам
го, защото данните, които

ми предостави изпълнител-
ният директор, се размина-
ват с други данни, които се
намират в официални
документи, издадени от
самата "Топлофикация".
Например размерът на
присъдените юрисконсултс-
ки възнаграждения. Според
отговора за 2015-а са
присъдени в размер на 4
милиона и 232 хиляди лева.
Но според доклада на
"Топлофикация" за 2015-а и
годишния счетоводен отчет
за 2015-а, заверени от
одитор, присъдените суми
са 6 милиона и 115 хиляди
лева. Мисля, че тези 2
милиона не са някаква
пренебрежимо малка
цифра, която просто да
бъде махната с ръка",
заяви Манолова.

Откъде обаче идва
разликата от 2 милиона
лева - от некадърност
или от присвояване.

"Не мога да правя
подобни твърдения. Единст-
веното, което твърдя, е, че
очевидно има разминаване
в информацията в абсолют-
но официални документи и
явно ръководството не
знае или не иска да даде
информация за присъдени-
те и събраните суми от
юрисконсултски възнаграж-
дения. Още по-интересно е
какво се случва през
следващите години.

През 2016-а присъде-
ните суми от юрисконсул-
тски възнаграждения са
10 милиона и 224 хиляди,
а през 2017-а са 10 мили-
она и 844 хиляди", заяви
Манолова.

"Става дума за огромни
суми, които се претендират
от столичани, които не са
за парно, не са за топла
вода, не са даже за сград-
на инсталация. Това са
паразитни разноски, които
се начисляват върху сумите
на столичани. Освен това
не всички от тези хора са
такива, които нямат въз-
можност или нямат жела-

ние да си платят. Според
вас дали гражданинът,
който е дължал 15,48 лева,
не би си платил тази сума,
вместо да бъде натоварен
после първо с 300 лева,
после с още 350 лева и
после евентуално с още
300, плюс евентуално и две
експертизи и за по 150
лева и разходите за ЧСИ.
И дългът от 15 лева реално
може да нарасне до 1015
или 2015 лева. Дали граж-
данинът не би събрал 15
лева, или би отишъл на
съдебна процедура, която
да го доведе до минус 2000
лева", попита риторично
обмбудсманът.

"Те имат 67 души в
правна дирекция, а наемат
адвокатски кантори. Тези

адвокатски кантори,
видно е от отговора, са
получили 2 250 000 лева,
забележете, за
явяването по 7 дела",
обяви Манолова.

"А заплатите на тези
служители в правната
дирекция са в размер на
близо 800 хиляди лева,
тази информация я черпя
не от отговора на изпъл-
нителния директор, а от
една проверка, одитен
доклад на Държавната
финансова инспекция, в
който става ясно, че имат
67 души. Иначе от отгово-
ра на изпълнителния
директор се разбира, че
те имат само 19 юрискон-
султи", поясни омбудсма-
нът, като показа и за
какво точно се вземат по
300 лева, а именно попъл-
ването на заявление от 2
страници, което може да
се попълва и от не юрист.

Манолова обобщи:
"Промените, които аз
предлагам - по отношение
на топлофикации, бързи
кредити, мобилни опера-
тори, колекторски фирми,
са съдът да може да
проверява служебно.
Даже гражданинът да не
знае, съдът да може да го

защити срещу неравноп-
равни търговски клаузи.

По-сложна е ситуация-
та с банките, защото те
само по извлечение от
сметки могат да започнат
изпълнение срещу иму-
ществото на длъжника. И
той дори и възразявайки,
не може да спре изпълне-
нието. Така че тук нашите
задачи се свеждат до
това - първо да дадем
защита на потребителите
от банките срещу нерав-
ноправни търговски клау-
зи и второ - да направим
предложения, които да
дават възможност на
длъжника във всеки един
момент да може да спре
принудителното изпълне-
ние срещу неговото иму-
щество, за да бъде извър-
шена проверка, включи-
телно дали банката корек-
тно е изчислила дълга,
защото тя може просто да
сбърка", заяви Манолова.

Тя поясни, че това е
нейното предложение до
депутатите, но то е пре-
търпяло промяна в парла-
мента.

"Всъщност моят вари-
ант присъства в предло-
жението на депутатите,
но има и още един вари-
ант на същия текст, който
предлага гражданинът да
може да спре изпълнени-
ето върху неговото иму-
щество, ако внесе една
трета от задълженията
си. Това обаче е абсо-
лютно безсмислено, да
не кажа цинично предло-
жение, защото, ако
гражданинът има една
трета от задължението,
той би си погасявал
вноските и няма да
стигне до предсрочно
изискуемо задължение",
добави омбудсманът.

Мая Манолова поясни,
че по тази тема България
е предупредена от Евро-
пейската комисия, че
може да започне наказа-
телна процедура с осъж-
дане на държавата в съда
на Европейския съюз в
Люксембург.

Омбудсманът Мая
Манолова посети Плевен
и се запозна със случая
на Снежи Кежева, която
остана без подкрепа,
след като съпругът й,
който се грижеше за нея,
внезапно почина. Снежи
е напълно неподвижна,
със 100%  степен на
увреждане и спешно се
нуждае от личен асистент.
Проблемът е, че такъв не
може да й бъде осигурен
от общината в Плевен,
тъй като листата на
чакащите е много дълга.
Г-жа Кежева ще има
такъв едва през септемв-
ри, когато Законът за
личната помощ, внесен от
Мая Манолова, заработи
реално.  "А дотогава да
вляза във фризера ли, за
да изчакам това време",
попита задочно Снежи
местната власт.
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Не им върви на ГЕРБ с
ремонтите по случай
местните избори. Преди 4
години из улиците на
големите български градо-
ве течеше трескава
дейност, досущ както
сега. Изграждаха се
велоалеи. След завършва-
нето им се появи масово
недоволство от дължина-
та, ширината, асфалтира-
нето и боядисването, като
най-големият скандал бе
в Плевен. Тамошният кмет
от ГЕРБ Димитър Стойков
се провали на вота,
премиерът Борисов се
оправда, че го оставил да
падне като наказание
заради велоалеите, а
новоизбраният градона-
чалник Георги Спартански
ги нарече "позорни". И
сега има позор при
ремонтите, само че в
аванс, далеч преди ряза-
нето на лентата.
Най-много се шуми

около

прочутите ,,перки"
на столичната улица
,,Граф Игнатиев",

но истинският скандал е
в Стара Загора. Там бе

Ðåìîíòèòå ðúæäÿñàõà, ïàðèòå - íå
Ïîäìÿíà íà ìàòåðèàëè, ðàçìèíàâàíå ñ äîêóìåíòàöèÿòà, îñêúïÿâàíå, çàêúñíåíèÿ â ñðîêîâåòå -
òîâà ñå ñëó÷âà ñ ìàùàáíèòå èíôðàñòðóêòóðíè ïðîåêòè â ãîëåìèòå ãðàäîâå

извършен мащабен ре-
монт за 7 млн. лв. на
парка под Аязмото. Това е
единствената реконструк-
ция, която приключи в
срок (с изключение на
месец-два доизкусурява-
не, които за българската
действителност не са
проблем). Оказа се
обаче, че при ремонта са
влагани различни от
предвидените в проекта
материали - новите пейки
са от чам, вместо дъб, а
металните им части не са
поцинковани, а просто
боядисани. В резултат на
втория месец хванаха
ръжда. Новопоставени
кошчета също корозира-
ха. Именно ръждата бе
причина бдителни гражда-
ни да сигнализират меди-
ите, след което последва

още по-голяма изненада -
кметът Живко Тодоров
въобще не отрече, че
материали са подменяни
и дейности по проекта не
са извършвани, но…

всичко било
абсолютно точно.
И напълно законно.

Първо, защото дъбът и
цинкът не били подходя-
щи за паметник на култу-
рата, какъвто е паркът
(Националният институт
по паметници дал съгла-
сие за чам и боя). Второ,
проектантът имал право
да прави ,,несъществени
изменения". Тодоров
отрече всичко това да се
отразява на цената, тоест
новите материали да са
по-евтини, а за лошия
вид на пейките и кошчета
обясни още, че при
пренасянето били удряни.
Изпълнителят (дружество-
то "Водстрой", спрягано
преди години за близко
до Делян Пеевски) щял
да ги подмени за своя
сметка.
Оправданията на кмета

изглеждат доста налудни-
чави. По-интересна от тях

обаче е една допълнител-
на проверка, извършена
от  старозагорците, които
забелязаха подмяната на
проекта. След проучване
на пазарните цени се
оказа, че стойностите на
заложените в заданието
параметри (импрегниран
дъб, поцинковане и т. н.)
са двукратно занижени в
предварителната калкула-
ция на ремонта.

Така още при спечел-
ването на обществена-
та поръчка е било
ясно,  че ще се вложат
други материали

просто защото предвиде-
ните на хартия са прека-
лено скъпи. Всичко това
навява тъжни мисли не

само за качеството на
ремонта, но и за чест-
ността на конкурса при
избор на изпълнител.
И с това обаче драмата

не се изчерпа.  Сканда-
лът "чам" бе последван от
нов. Не само материали,
но и размери се оказаха
подменяни в проекта -
новите кошчета са по-
малки от предвидените
(видно от разпространени
в социалните мрежи
кадри и измервания). Тук
вече Тодоров се сниши, а
подчинените му общинари
задействаха кризисен
пиар. Обясняват с недом-
лъвки, че някакви пари от
ремонта били спестени и
щели да се вложат за
нещо целесъобразно.
Какво и как - засега е
мистерия.
Ако обстоятелствата

налагат в Стара Загора
да бъде изиграна сценка-
та "спестяваме пари", то
във Варна това няма как
да се случи. Там пари се
харчат на воля. Големият
градски ремонт касае
удължаването на буле-
вард "Левски" (изпълнител
- фирмата "Хидрострой").
В края на февруари
"Барикада" писа, че 113-те
милиона лева, предвиде-
ни за ремонта, са изчер-
пани предсрочно и в
момента общинската
управа се чуди как офи-
циално да оскъпи проек-
та, без това да предизви-
ка скандал. Само няколко
дни по-късно "цаката бе
намерена". Изграждането
на елипсовидно кръстови-
ще в южния край на
булеварда бе обособено
като отделен обект, макар
първоначално да фигури-
раше като част от голямо-
то строителство. След
това бе пусната общест-
вена поръчка за 3.7 млн.
лв. без ДДС за кръстови-
щето.  Сумата е малка на
фона на общия харч и
очевидно ще мине за

сметка на общинския
бюджет. Но голямата
финансова суматоха
около булеварда тепърва
предстои. Търсят се още
пари и други части веро-
ятно ще бъдат "обособя-
вани" по същия начин.
Срокът за изграждането

на елипсата е две години.
Булевардът очевидно
няма да е готов в края на
този април, каквито са
обещанията, което прави

скандала още по-голям.
Просрочи се и обновя-

ването на "Граф Игнатиев"
в София. Когато и да е
краят му, както и да
изглежда улицата след
реконструкцията, сканда-
лът с т. нар. перки на
акули е огромен.

В острите каменни
блокове трябваше
да се пребият поне
двама минувачи,

за да прозре кметът
Йорданка Фандъкова, че
изпълнителят на обекта
"Джи пи груп" трябва да
сложи друг вид пешеход-
ни ограничители.
И в Пловдив не е лес-

но. Забавеният с години
ремонт на площад "Цент-

рален" стартира през
лятото, колкото да бъде
разкопан тук-там. Купчи-
ни пясък и цимент бяха
разхвърляни насред
стария плочник, в резул-
тат гостите, дошли през
зимата да се любуват на
Европейската столица на
културата, останаха
шокирани. Наскоро
кметът Иван Тотев обяви,
че за есента (местните
избори) площадът ще е

готов, макар да не е ясно
как точно ще стане. Ясно
е друго - и тук се харчат
доста пари. Ремонтът на
площада поскъпна още
със стартирането му -
към първоначално зало-
жените 5.9 млн. лв. бяха
добавени 4.2 млн. с цел…
да бъдат сложени по-
хубави плочки.
Няма спор, че Бойко

Борисов много скоро ще
реже ленти на всичките
тези  места. Предстои да
видим какво точно ще
открие. Засега равнос-
метката е: чам, ръжда и
"перки" на стойност около
150 млн. лв., колкото
струват проектите в
четирите града.

София, "ул. Граф Игнатиев"

Стара Загора, "Аязмото"

Пловдив, площад "Централен"

Калоян ТОДОРОВ
От "Барикада"



18 - 24 март
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Футбол: България - Черна гора
петък, 19,00 ч.

Иконостасът
сряда, 20,30 ч.

Хачико
събота, 21.00 ч.
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bTV Cinema,
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ЗЕМЯ 18 - 24 МАРТ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 18 март

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Как стигнахме до тук до-

кументален филм /11
епизод/п/

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

/п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Стройковци анимацио-

нен филм
14.35 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Как стигнахме до тук до-

кументален филм /12,
последен епизод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

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

но предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Смъртта на

средновековните владе-
тели

22.00 Милиарди тв филм /3
епизод/(16)

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

филм /9 епизод/(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Милиарди тв филм /3

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

филм /9 епизод/п/(14)

bTV

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

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.50

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.67

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.51

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.92

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

риал, еп.34
21.00 "MasterChef" - кулинар-

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

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5, еп.4
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.60
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.69

bTV Action

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Робо и
Страшко" /п./ - анима-
ция, еп.21, 22

ÁÑÒÂ

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

01.05 „Цветен следобед“ – из-
брано от следобедния
блок  с  Елена Пенчу-
кова

03.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков (п)

04.30 „За историята – сво-
бодно“ с  Александър
Сивилов (п)

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

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

07.30 „България се събужда“ с
водещ Стоил Рошкев

10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, се-

риал, 43 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знамени-

тости“: Гуинет Полтроу
(п)

12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, се-

риал, 44 еп.
16.30 Любимите български

филми: „Двойникът“
(1980 г.) режисьор Ни-
колай Волев, в ролите
Тодор Колев, Павел Поп-
пандов, Йорданка Куз-
манова, Радосвета Васи-
лева, Георги Русев, На-
дя Тодорова, Анета Со-
тирова, Георги Мамалев
и др. Учен с кариера е
заменен от  свой бра-
товчед – негов двойник.
Започва игра със смяна
на местата, която води
до комични и дори опас-
ни ситуации …

18.10 „Холивудски знамени-
тости“: Кевин Костнър

18.30 Новини – централна
емисия

19.00 „Червен картон“ – спор-
тно предаване с Кирил
Веселински

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 Любимите български
филми: „Бон шанс, ин-
спекторе“ (1983 г.) ре-
жисьор Петър Донев, в
ролите Велко Кънев, Ге-
орги Калоянчев, Татяна
Лолова, Йосиф Сърча-
джиев и др. Действието
се развива през 30-те
години на ХХ век в ма-
лък провинциален град.
Хората живеят кротко,
но ежедневно стават
дребни кражби, които
кметът на града смята
за напълно в реда на не-
щата. Но когато от мес-
тната банка са открад-
нати осем милиона ле-
ва, всички са хвърлени
в смут…

22.00 Новини
22.20 „Хрътката“, сериен тв

филм (Украйна), ІІ се-
зон, 8 серия

23.50 Новини – късна емисия
(п)
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06.00 Сутрешен блок инфор-
мационен блок с воде-
щи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

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

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

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

07.00 "Робо и Страшко" - ани-
мация, еп.23, 24

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.1

09.00 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.2 еп.19

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.6

11.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.12

12.00 "4х4" /п./ - автомобил-
но предаване, с.4, еп.6

12.30 "Извънредно решение"
/п./ - екшън, трилър
(САЩ, 1996), режисьор
Стюарт Беърд, в ролите:
Стивън Сегал, Кърт Ръ-
сел, Джон Легуизамо,
Хали Бери, Джо Мортън,
Оливър Плат и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.3 еп.2
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.2 еп.20
17.00 "Кости" - сериал, с.11

еп.15
18.00 "Тежки престъпления" -

сериал, с.5 еп.13
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.7

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.14

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Сту-

дени пари" - екшън, три-
лър (САЩ, 1997), режи-
сьор Сидни Фюри, в ро-
лите: Питър Уелър, Де-
нис Хопър, Тиа Карере,
Дейвид Алън Гриър, Джо
Пантолиано, Кари Хиро-
юки Тагава, Питър Койот

00.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.14

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.7

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.2

03.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11 еп.15

04.00 "Тежки престъпления" /
п./ - сериал, с.5
еп.13

bTV COMEDY

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.9, 10

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Клуб Веселие" - сери-
ал, с.6 еп.13

09.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал, с.13 еп.2

10.00 "Страната на чудесата" -
комедия (Русия, 2016),
режисьор Дмитрий Дя-
ченко, в ролите: Елена
Яковлева, Фьодор Доб-
ронравов, Александр
Пал, Олеся Железняк,
Сергей Лавигин, Грант
Тохатян и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

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

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

сериал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, с.3 еп.21, 22
18.00 "Супермаркет" - сериал,

с.2 еп.3, 4
19.00 "По средата" - сериал,

с.6 еп.21, 22
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.8 еп.10
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.7, 8
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.4
еп.23, 24

00.00 "Страната на чудесата"
/п./

02.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

03.00 "Клуб Веселие" /п./ - се-
риал

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

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.3,
4

08.00 "Годзила" - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
Япония, 2014), режисьор
Гарет Едуардс, в ролите:
Ерън Тейлър-Джонсън,
Елизабет Олсън, Брайън

Кранстън, Кен Уатанабе,
Жюлиет Бинош, Сали
Хокинс, Дейвид Страте-
ърн и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.6 еп.5, 6
12.45 Телепазар
13.15 "Бандата на Оушън" /п./

- екшън, криминален,
трилър (САЩ, 2001),
режисьор Стивън Со-
дърбърг,  в ролите :
Джордж Клуни, Брад
Пит, Мат Деймън, Ели-
ът Гулд, Анди Гарсия,
Дон Чийдъл, Джулия
Робъртс и др.

15.30 "Крадецът на книги" /п./
- драма, военен (САЩ,
Германия, 2013), режи-
сьор Брайън Пърсивал,
в ролите: Софи Нелис,
Джефри Ръш, Емили
Уотсън, Хайке Макач,
Райнер Райнерс и др.

18.00 Телепазар
18.15 "Така е на 40" /п./ - се-

меен, романтичен, коме-
дия (САЩ, 2012), режи-
сьор Джъд Апатоу, в ро-
лите: Лесли Ман, Пол
Ръд, Мегън Фокс, Джон
Литгоу, Мелиса Маккар-
ти, Лина Дънам и др.

21.00 Премиера: "Сестри на
макс" - комедия (САЩ,
2015), режисьор Джей-
сън Мур, в ролите: Тина
Фей, Ейми Поулър, Кейт
Маккинън, Медисън Дей-
вънпорт, Джон Легуиза-
мо, Джон Сина, Мая Ру-
долф, Хедър Матарацо,
Джеймс Бролин, Даян
Уийст и др.

23.30 "Проектът Х" /п./ - ко-
медия (САЩ, 2012), ре-
жисьор Нима Нуризаде,
в ролите: Томас Ман,
Оливър Купър, Джонатан
Даниъл Браун, Дакс
Флейм и др. [16]

01.15 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.4,
5

03.15 "Психотерапевт" /п./ -
комедия, драма (САЩ,
2009), режисьор Джо-
нас Пейт, в ролите: Ке-
вин Спейси, Марк Уебър,
Кики Палмър, Джо Ну-
ньес, Сафрън Бъроуз и
др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, 18 сезон /п/

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

2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериал

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Като две капки вода"

(нов сезон) - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериал, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сериал,

10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 2 /п/

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

11.00 "Досиетата "Грим" - се-

риал, сезон 1 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 3 /п/
13.00 "Уокър - тексаският рей-

нджър"- сериал, сезон
6

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

15.50 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 2

16.20 "Легендата за Зоро" -
приключенски екшън с
уч. на Антонио Банде-
рас, Катрин Зита-Джо-
унс, Руфъс Сюъл, Ник
Чинлънд, Хулио Оскар
Мечосо, Шулър Хенсли,
Майкъл Емерсън, Ейд-
риън Алонсо и др. /п/

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

20.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Зов за завръщане" -
екшън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Шарън
Стоун, Рони Кокс, Рей-
чъл Тикотин, Майкъл Ай-
рънсайд и др.

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

03.30 "Национална лотария"
/п/

Diema Family

06.00 "Магда" - сериал, сезон
3, 2 епизода

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

09.30 "Пътят на Емир" -
сериал /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериал /п/

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

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

сериал /п/
15.00 "Откраднат живот: Кри-

тична точка" - сериал,
сезон 5

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериал

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

19.00 "Пътят на Емир" -
сериал

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Магда" - сериал, сезон

3, 2 епизода /п/

Êèíî Íîâà

05.40 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал

08.30 "Смърфовете 2" - прик-
люченска комедия с уч.
на Нийл Патрик Харис,
Ханк Азария, Джейма
Мейс, Брендан Глийсън
и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Професия блондинка
3" - комедия с уч. на
Майли Росо, Беки Ро-
со, Кристофър Казънс,
Британи Къран /п/

13.50 "Холивудски новини"
14.10 "Клетка за птици" - ко-

медия с уч. на Робин
Уилямс, Джин Хекман,
Нейтън Лейн, Даян
Уийст, Дан Фътърман,
Калиста Флокхарт, Ханк
Азария, Кристин Баран-
ски и др.

16.40 "Код "Меркурий" - екшън
с уч. на Брус Уилис,
Алек Болдуин, Мико
Хюс, Чи Макбрайд, Ким
Дикенс, Питър Сторме-
ър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-

ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 7

21.00 "Гепи" - криминална ко-
медия с уч. на Бенисио
Дел Торо, Денис Фари-
на, Вини Джоунс, Брад
Пит, Джейсън Стейтъм,
Джейсън Флеминг, Раде
Шербеджия, Лени
Джеймс, Алън Форд,
Стивън Греъм и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 7 /п/

00.10 "Механикът: Възкресе-
ние" - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Дже-
сика Алба, Томи Лий
Джоунс, Мишел Йео,
Сам Хазелдин и др. /п/

02.20 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал /п/

RTR

07.10 Сериал: "Стръмните бре-
гове"

08.05 Игрален филм
16.15 "Безсмертнова"
17.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
18.50 Концерт
21.00 Вести
21.35 Игрален филм
01.00 "Бялото студио"
01.40 "Романтиката на роман-

са"
02.35 Игрален филм
04.05 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, пети етап

06.00 Снукър: Открито първен-
ство на Гибралтар, фи-
нал

07.30 Колоездене: Париж - Ни-
ца, осми етап

08.30 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, пети етап

09.30 Ски полети: Световна
купа във Викерзунд, ин-
дивидуално състезание

11.00 "Преследвайки истори-
ята" с Линдзи Вон

12.00 Колоездене: Париж - Ни-
ца, осми етап

13.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

13.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, мъже

14.00 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, пети етап

14.45 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, шести етап,
директно

17.45 Колоездене: Париж - Ни-
ца, осми етап

18.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

19.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, мъже

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

19.55 Новини
20.00 Кърлинг: Световно пър-

венство в Дания, Кана-
да - Финландия, жени,
директно

23.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

23.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, мъже

23.55 Новини
00.00 Колоездене: Тирено Ад-

риатико, шести етап
01.00 "Преследвайки истори-

ята" с Линдзи Вон
02.00 Биатлон: Световно пър-

венство в Йостерсунд,
масов старт, мъже

02.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Солдеу, гигантски сла-
лом, жени

03.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Солдеу, слалом, мъже

03.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

04.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, мъже

04.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени



ЗЕМЯ 18 - 24 МАРТ приложение

ТV ПРОГРАМА

Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Как стигнахме до тук

документален филм /
12, последен епизод/п/

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

/п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
14.50 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи 10-

сериен документален
филм /1 епизод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

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

но предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусион-

но предаване с водеща
Добрина Чешмеджиева

22.00 Милиарди тв филм /4
епизод/(16)

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

филм /10 епизод/(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Милиарди тв филм /4

епизод/п/(16)
03.20 История.bg Смъртта на

средновековните вла-
детели/п/

04.20 Брат за брата 2 тв
филм /10
епизод/п/(14)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, 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
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от

втори опит" - сериал,
с.2, еп.51

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4,
еп.68

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.52

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни
улици" - сериал, с.12,
еп.93

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

риал, еп.35
21.00 "MasterChef" - кулинар-

но шоу, с.5
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

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

еп.61, 62
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.70

ÁÑÒÂ

00.05 Актуално от деня (п)
00.35 „България се събужда“

(п)
04.00 „Червен картон“ спор-

тно предаване (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.30 „България се събужда“

с водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, се-

риал, 44 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знамени-

тости“: Кевин Констнър
(п)

12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, се-

риал, 45 еп.
16.30 Любимите български

филми: „Бон шанс,
инспекторе“ (1983 г.)
режисьор Петър Донев,
в ролите Велко Кънев,
Георги Калоянчев, Татя-
на Лолова, Йосиф Сър-
чаджиев и др. Дейст-
вието се развива през
30-те години на ХХ век
в малък провинциален
град. Хората живеят
кротко, но ежедневно
стават дребни кражби,
които кметът на града
смята за напълно в реда
на нещата. Но когато
от местната банка са
откраднати осем мили-
она лева, всички са
хвърлени в смут…

18.10 „Холивудски знамени-
тости“: Кирстен Дънст

18.30 Новини – централна
емисия

19.00 „Лява политика“ с
Александър Симов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 Любимите български
филми: „Езоп“ (1970
г.) режисьор Рангел
Вълчанов, в ролите Ге-
орги Калоянчев, Доро-
тея Тончева, Мирослав
Махачек, Виолета Анто-
нова, Стоянка Мутафо-
ва и др. Разказът за-
почва от безлюдните
плажове и хотели по
Българското черномо-
рие. Тишината изведнъж
се оглася от смеха на
Езоп, надживял веко-
вете. Действието се
прехвърля в средата на
VІ в.пр.н.е. В шегови-
тите басни и закачки на
Езоп с господарите е
събрана мъдростта на
онова далечно време с
неутолимата жажда на
човека за свобода и
щастие.

22.00 Новини
22.20  Киносалон БСТВ:  „Два

дни, една нощ“ (2014
г.) Белгия, Франция,
Италия, режисьори
Жан-Пиер Дарден и
Люк Дарден, в главна-
та роля Марион Коти-
йар. Сандра открива, че
нейните колеги са се
съгласили да получат
бонус към заплатите си
в замяна на нейното
уволнение. Тя има са-
мо два дни, за да ги
убеди да се откажат …

23.50 Новини – късна емисия
(п)

ÁÍÒ 1

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

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

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

формационен блок с
водещи Анна Ангелова,

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.2 еп.20

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Робо и
Страшко" /п./ - анима-
ция, еп.23, 24

07.00 "Робо и Страшко" /п./ -
анимация, еп.25, 26

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.2

09.00 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.2 еп.20

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.7

11.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.13

12.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11, еп.15

13.00 "Студени пари" /п./ - ек-
шън, трилър (САЩ,
1997), в ролите: Питър
Уелър, Денис Хопър, Тиа
Карере, Дейвид Алън
Гриър, Джо Пантолиано,
Кари Хироюки Тагава, Пи-
тър Койот и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.3,
еп.3

16.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.21

17.00 "Кости" - сериал, с.11
еп.16

18.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.14

19.00 Часът на супергероите:
"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.8

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.15

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Доб-

ряците" /п./ - екшън,
трилър (САЩ, Великоб-
ритания, Дания, Швеция
2014), в ролите: Джеймс
Франко, Кейт Хъдсън,
Омар Си, Том Уилкинсън,
Ана Фрил и др. [14]

00.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.15

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

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.3

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

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

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.11, 12

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.1

09.00 "Домашен арест" /п./ -
сериал, с.3 еп.21, 22

10.00 "В света на динозаври-
те" - анимация, приклю-
ченски, семеен (Вели-
кобритания, САЩ, Авст-
ралия, 2013), режисьо-
ри Бари Кук и Нийл Най-
тингейл, в ролите: Чар-
ли Роу, Карл Ърбън, Ан-
гори Райс

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

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

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

сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

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

с.2 еп.5, 6
19.00 "По средата" - сериал,

с.6 еп.23, 24
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.8 еп.11
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.9, 10
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.1, 2

00.00 "В света на динозаври-
те" /п./

02.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

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

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

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.4,
5

08.00 "Споделено" - драма, ко-

медия, романтичен
(САЩ, 2013), в ролите:
Джеймс Гандолфини,
Джулия Луис-Драйфус,
Катрин Кийнър, Бен
Фалкон, Тони Колет

09.45 Телепазар
10.00 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.6 еп.7, 8
12.30 "Сестри на макс" /п./ -

комедия (САЩ, 2015), в
ролите: Тина Фей, Ей-
ми Поулър, Кейт Мак-
кинън, Медисън Дей-
вънпорт, Джон Легуи-
замо, Джон Сина, Мая
Рудолф, Хедър Матара-
цо, Джеймс Бролин,
Даян Уийст и др.

15.00 "Идеалният шеф" -
трилър, криминален,
драма (тв филм, Кана-
да, 2013), в ролите:
Джейми Лунър, Ашли
Легат, Линдън Ашби, Га-
ри Хъдсън и др.

16.45 "Снежната кралица 2" -
анимация, приключенс-
ки, семеен (Русия,
2014), режисьор Алек-
сей Цицилин

18.30 Телепазар
18.45 "Бандата на Оушън" п./

- екшън, криминален,
трилър (САЩ, 2001), в
ролите: Джордж Клуни,
Брад Пит, Мат Деймън,
Елиът Гулд, Анди Гар-
сия, Дон Чийдъл, Джу-
лия Робъртс и др.

21.00 Премиера: "Слепота" -
драма, романтичен
(САЩ, 2017),  в роли-
те: Алек Болдуин, Деми
Мур, Дилън Макдърмът,
Вива Бианка и др.

23.00 "Превъзходство" -
фантастика, трилър
(Великобритания, Ки-
тай, САЩ, 2009), в ро-
лите: Джони Деп, Ре-
бека Хол, Морган
Фрийман, Кейт Мара,
Зандър Бъркли, Килиън
Мърфи, Пол Бетани,
Клифтън Колинс мл.

01.30 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.6,
7

03.45 "Проектът Х" /п./ - ко-
медия (САЩ, 2012), в
ролите: Томас Ман,
Оливър Купър, Джона-
тан Даниъл Браун, Дакс
Флейм и др.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, 18 сезон /п/

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

2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премие-

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериал

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Лю-

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

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

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

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

сериал, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" -

сериал, 10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

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

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

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

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 2 /п/

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

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

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

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

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

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

17.00 "Железен план" - три-
лър с уч. на Мат Ди-
лън, Жан Рено, Лорънс
Фишбърн, Амаури Но-
ласко, Фред Уорд, Май-
ло Вентимиля, Скийт
Улрих и др. /п/

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

20.00 "Екип "Среднощен ездач"
- сериал

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Орденът" - екшън с уч.
на Жан-Клод Ван Дам,
Чарлтън Хестън, София
Милош, Брайън Томп-
сън, Бен Крос, Алон
Абутбул и др.

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

Diema Family

06.00 "Магда" - сериал, сезон
3, 2 епизода

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

09.30 "Пътят на Емир" -
сериал /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериал /п/

11.30 "Прости ми" - сериал
/п/

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

13.30 "Назови ме по име" -
сериал /п/

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

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериал

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

19.00 "Пътят на Емир" -
сериал

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Магда" - сериал, сезон

3, 2 епизода /п/
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05.40 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал

08.30 "Матилда" - семеен
филм с уч. на Мара Уил-
сън, Дани Де Вито, Риа
Пърлман, Ембет Дей-
виц, Пам Ферис, Пол
Рубенс, Трейси Уолтър,
Брайън Левинсън,
Джийн Спийгъл Хауърд
и др. /п/

10.50 "Касъл" - сериал, сезон
6

11.50 "Надиграването" - дра-
ма с уч. на Джош Хо-
лоуей, Лаз Алонсо,
Джош Пек, Кейти Лотц,
Крис Браун, Айвън
"Флипс" Велес /п/

14.15 "Желязната лейди" -
биографична драма с
уч. на Мерил Стрийп,
Джим Броудбент,, Алек-
сандра Роуч, Хари Лойд,
Оливия Колман, Джон
Сешънс и др.

16.30 "Джули и Джулия" - ро-
мантична драма с уч. на
Мерил Стрийп, Ейми
Адамс, Стенли Тучи,
Крис Месина, Линда
Емонд, Кейси Уилсън,
Мери Лин Райскъб,

Джейн Линч и др. /п/
19.00 "София - Ден и Нощ"

- риалити сериал
20.00 "От местопрестъплени-

ето: Ню Йорк" - сери-
ал, сезон 8

21.00 "Престъпно предградие"
- екшън с уч. на Пол
Уокър, Давид Бел, Брус
Рамзи, Каталина Денис
и др.

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

00.00 "Гепи" - криминална ко-
медия с уч. на Бенисио
Дел Торо, Денис Фари-
на, Вини Джоунс, Брад
Пит, Джейсън Стейтъм,
Джейсън Флеминг, Ра-
де Шербеджия, Лени
Джеймс, Алън Форд,
Стивън Греъм и др. /п/

02.00 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал /п/

RTR

05.35 Таврида
07.10 Игрален филм
10.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
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

05.00 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, шести етап

06.00 Ски полети: Световна
купа във Викерзунд, ин-
дивидуално състезание

07.30 Ски алпийски дисцип-
лини: СК в Солдеу, ги-
гантски слалом, жени

08.00 Ски алпийски дисцип-
лини: СК в Солдеу, сла-
лом, мъже

08.30 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, шести етап

09.30 "Преследвайки истори-
ята" с Линдзи Вон

10.30 Фехтовка: Гран При на
Анахайм

11.30 Снукър: Открито пър-
венство на Гибралтар,
финал

13.30 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, шести етап

14.45 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, седми етап,
директно

17.45 Снукър: Открито пър-
венство на Гибралтар,
финал

19.00 Конен спорт: СК в Хер-
тогенбош, обездка

19.55 Новини
20.00 Конен спорт: Голям

шлем в Хертогенбош,
прескачане на препят-
ствия

21.00 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, седми етап

22.00 Ски полети: СК във Ви-
керзунд, индивидуално
състезание

23.00 Формула Е: Преди стар-
та в Саня, Китай

23.30 Автомобилизъм: СШ за
издържливост в Себ-
ринг, обзор

00.00 Новини
00.05 Колоездене: Тирено Ад-

риатико, седми етап
01.00 Биатлон: Световно пър-

венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

01.30 Биатлон: СП в Йостер-
сунд, масов старт, мъ-
же

02.00 Ски алпийски дисцип-
лини: СК в Солдеу, ги-
гантски слалом, жени

02.30 Ски полети: СК във Ви-
керзунд, индивидуално
състезание

04.00 Ски алпийски дисцип-
лини: СК в Солдеу, ги-
гантски слалом, жени

04.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Солдеу, слалом, мъже
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TV ПРОГРАМА
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хайлов и Илия Илиев
08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-ин-

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

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

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

кументален филм /1
епизод/п/

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

/п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
14.50 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

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

кументален филм /2
епизод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

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

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

/2 епизод/ (14)
22.00 Милиарди тв филм /5

епизод/(16)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 2 тв

филм /11 епизод/(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Милиарди тв филм /5

епизод/п/(16)
03.25 Достоевски тв филм /

2 епизод/п/ (14)
04.20 Брат за брата 2 тв

филм /11 епизод/п/(14)

bTV

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

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

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

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

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.52

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.69

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.53

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал, с.12,
еп.94

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

риал, еп.36
21.00 "Смени жената" - семей-

но риалити, с.3
22.00 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу, с.13
еп.10

22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5, еп.6
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.63, 64
01.50 bTV Новините /п./
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00.05 Актуално от деня (п)
00.35 „България се събужда“

(п)
04.00 „Лява политика“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.30 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, се-

риал, 45 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знамени-

тости“: Кирстен Дънст
(п)

12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, се-

риал, 46 еп.
16:30 Любими български фил-

ми: „Езоп“ (п) (1970 г.)
режисьор Рангел Вълча-
нов, в ролите Георги Ка-
лоянчев, Доротея Тонче-
ва, Мирослав Махачек,
Виолета Антонова, Сто-
янка Мутафова и др.
Разказът започва от
безлюдните плажове и
хотели по Българското
черноморие. Тишината
изведнъж се оглася от
смеха на Езоп, наджи-
вял вековете. Действи-
ето се прехвърля в сре-
дата на VІ в.пр.н.е. В ше-
говитите басни и закач-
ки на Езоп с господа-
рите е събрана мъдрост-
та на онова далечно
време с неутолимата
жажда на човека за сво-
бода и щастие.

18.10 „Холивудски знамени-
тости“: Пиърс Броснън

18.30 Новини – централна
емисия

19.00 „За историята – сво-
бодно“ с  Александър
Сивилов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов

20.30 Любимите български
филми: „Иконостасът“,
(1969 г.) режисьори
Христо Христов и Тодор
Динов, в ролите Еми-
лия Радева, Димитър Та-
шев, Виолета Гиндева,
Николай Узунов, Ани
Спасова, Борис Арабов,
Наум Шопов, Стефан
Мавродиев и др. По мо-
тиви от романа “Желез-
ният светилник” на Ди-
митър Димов. Средата на
ХIХ век. В малкото град-
че Преспа пристига рез-
барят Рафе Клинче, за
да направи иконостаса в
новата църква. Настаня-
ват го в дома на Глау-
шеви. Дъщеря им Кате-
рина се влюбва в Рафе.
Двамата се срещат тай-
но, а когато майка й
Султана прогонва резба-
ря от къщата, момичето
го посещава в църква-
та. Иконостасът напред-
ва бавно…

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: „Крис-

чън Мингъл“ (2014г.),
САЩ режисьор Корбин
Бърнсен, в ролите Лей-
си Чабърт, Джонатан
Патрик Мур, Дейвид Кейт
и др. Гуинет Хидън при-
тежава всичко – карие-
ра, апартамент мечта и
страхотни приятели.
Липсва й само мъж до
нея. В момент на вдъх-
новяващо отчаяние тя си
прави профил в сайт за
запознанства…

23.50 Новини – късна емисия
(п)
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05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационен блок с воде-
щи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Ми-

02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.71

bTV Action

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

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

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

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.3

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

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

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

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

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

15.00 "Монк" - сериал, с.3 еп.4
16.00 "Мъртва точка" - сери-

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

еп.17
18.00 "Тежки престъпления" -

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

"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.9

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

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Ан-

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

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

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

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.4

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

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

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.13, 14

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

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

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

10.00 Премиера: "Шофьорски
курс" - комедия, драма,
романтичен (Великобри-
тания, САЩ, 2014),  в
ролите: Патриша Кларк-
сън, Бен Кингсли, Грейс
Гъмър, Джейк Уебър и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

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

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

сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

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

с.2 еп.7, 8
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.1, 2
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.8 еп.12
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.11, 12
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.3, 4

00.00 "Шофьорски курс" /п./
02.00 "Слънчева Филаделфия"

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

- сериал
04.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.6,
7

08.15 "Идеалният мъж" - ро-
мантичен, комедия (тв

филм, САЩ, 2008), в
ролите: Дийн Кейн,
Кристина Кокс, Дейвид
Люис, Джослин Лоуен,
Грег Роджърс и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.6 еп.9, 10
12.15 Телепазар
12.30 "Перфектна майка" -

психотрилър, драма (тв
филм, САЩ, 2013), в
ролите: Хелън Слейтър,
Мейгън Мартин, Патрик
Фабиан, Саманта Бейли
и др.

14.15 "Слепота" /п./ - драма,
романтичен (САЩ, 2017),
в ролите: Алек Болдуин,
Деми Мур, Дилън Мак-
дърмът, Вива Бианка и
др.

16.15 "Чарли Сейнт Клауд" /п./
- фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, Канада,
2010), в ролите: Зак Еф-
рон, Ким Бейсингър,
Чарли Тейхан Аманда
Крю, Рей Лиота, Дейв
Франко и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Годзила" /п./ - фантас-

тика, екшън, трилър
(САЩ, Япония, 2014), в
ролите: Ерън Тейлър-
Джонсън, Елизабет Ол-
сън, Брайън Кранстън,
Кен Уатанабе, Жюлиет
Бинош, Сали Хокинс,
Дейвид Стратеърн и др.

21.00 "Мистър Пибоди и Шър-
ман" - анимация, детс-
ки, приключенски, коме-
дия (САЩ, 2014), режи-
сьор Роб Минкоф

22.45 "Да кажа или да не ка-
жа?" - комедия (САЩ,
2011), в ролите: Стивън
Долдри, в ролите: Винс
Вон, Кевин Джеймс, Уи-
нона Райдър, Дженифър
Конъли, Чанинг Тейтъм,
Куин Латифа и др.

01.00 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.8,
10

03.00 "Превъзходство" /п./ -
фантастика, трилър (Ве-
ликобритания, Китай,
САЩ, 2009), в ролите:
Джони Деп, Ребека Хол,
Морган Фрийман, Кейт
Мара, Зандър Бъркли,
Килиън Мърфи, Пол Бе-
тани, Клифтън Колинс
мл.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, 18 сезон /п/

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

2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериал

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Лю-

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

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

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

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

сериал, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сериал,

10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
3 /п/

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

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

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

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

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

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 3

15.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 4

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
3

16.30 "Пророчеството" - три-
лър с уч. на Никълъс
Кейдж, Чандлър Кантър-
бъри, Роуз Бърн, Лара
Робинсън, Бен Мендел-
сон и др.

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

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Анаконда: Потомство" -
приключенски екшън с
уч. Дейвид Хаселхоф,
Кристъл Алън, Райън
МакКлъски, Патрик Ри-
джъс, Антъни Грийн,
Джон Рис-Дейвис, Алън
О'Силва, Тома Данила и
др.

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

03.00 "Национална лотария" /
п/

Diema Family

06.00 "Магда" - сериал, сезон
3, 2 епизода

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

09.30 "Пътят на Емир" -
сериал /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериал /п/

11.30 "Прости ми" - сериал /
п/

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

13.30 "Назови ме по име" -
сериал /п/

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

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериал

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

19.00 "Пътят на Емир" -
сериал

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Магда" - сериал, сезон

3, 2 епизода /п/
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06.00 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.50 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал

08.45 "Събудих се на 70" - ро-
мантична комедия с уч.
на Ивоне Катерфелд,
Урсела Мон, Щефен
Грот, Соня Краус и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Рубиненочервено" -
фантастика с уч. на Ма-
рия Ерих, Янис Нивю-
нер, Лаура Берлин, Дже-
нифър Лои, Жозефин
Пройс, Флориан Барто-
ломей, Костя Улман,
Вероника Ферес, Уве
Коскиш, Петер Симо-
нишек, Катарина Тхал-
бах и др.

14.30 "Хелбой" - екшън-фан-
тастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
Еванс, Карел Роден,
Джефри Тамбор и др.

17.00 "Престъпно предградие"
- екшън с уч. на Пол
Уокър, Давид Бел, Брус
Рамзи, Каталина Денис
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" (нов се-
зон) - сериал, сезон 8

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

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

00.15 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал, /п/

RTR

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив живот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
01.20 "Обречени. Нашата граж-

данска война. Капел-Ча-
паев"
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05.00 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, седми етап

06.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

06.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, мъже

07.00 Формула Е: Преди старта
в Саня, Китай

07.30 Ски полети: Световна
купа във Викерзунд, ин-
дивидуално състезание

08.30 Колоездене: Тирено Ад-
риатико, седми етап

09.30 Автомобилизъм: Свето-
вен шампионат за из-
държливост в Себринг,
обзор

10.00 Кърлинг: Световно пър-
венство в Дания, Шве-
ция - Русия, жени, ди-
ректно

13.00 Автомобилизъм: Свето-
вен шампионат за из-
държливост в Себринг,
обзор

13.30 Конен спорт: Голям
шлем в Хертогенбош,
прескачане на препятс-
твия

14.30 Ски полети: Световна
купа във Викерзунд, ин-
дивидуално състезание

16.00 Колоездене: Ньокере Ко-
ерсе, директно

18.00 Ски полети: Световна
купа във Викерзунд, ин-
дивидуално състезание

19.30 "Преследвайки истори-
ята" с Линдзи Вон

20.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

20.55 Новини
21.00 Зимни истории: Отбо-

рът на Швейцария по хо-
кей на лед

22.00 Зимни истории: Джей-
ми Никълс, сноуборд

22.30 Снукър: Открито първен-
ство на Гибралтар, фи-
нал

23.55 Новини
00.00 Колоездене: Ньокере Ко-

ерсе
01.00 Новини
01.05 Кърлинг: Световно пър-

венство в Дания, Шве-
ция - Русия, жени

02.30 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Солдеу, гигантски сла-
лом, жени

03.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Солдеу, слалом, мъже

03.30 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, мъже

04.00 Ски полети: Световна
купа във Викерзунд, ин-
дивидуално състезание



ЗЕМЯ 18 - 24 МАРТ приложение

ТV ПРОГРАМА

водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

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

кументален филм /2
епизод/п/

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

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

анимационен филм
14.50 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

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

кументален филм /3
епизод/

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

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

но предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Комисар Монталбано:

Любов игрален филм
/Италия, 2018 г./, в ро-
лите: Лука Дзингарети,
Чезаре Бочи, Пепино
Мадзота и др. (12)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика
00.00 Улови момента с Милен

Атанасов предаване за
иновации и нови тех-
нологии/п/

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Комисар Монталбано:

Любов игрален филм /
п/ (12)

04.30 Отблизо с Мира /п/

bTV

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

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

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

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

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.53

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.70

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.54

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.95

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

риал, еп.37
21.00 "Бригада Нов дом " - со-

циален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.11

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

23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5, еп.7
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.65, 66
01.50 bTV Новините /п./

ÁÑÒÂ

00.05 Актуално от деня (п)
00.35 „България се събужда“

(п)
04.00 „За историята – сво-

бодно“  (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.30 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, се-

риал, 46 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знамени-

тости“: Пиърс Броснън
(п)

12.30 Новини
13.00 „Следобед с БСТВ“ с

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, се-

риал, 47 еп.
16:30 Любимите български

филми: „Иконостасът“
(п), (1969 г.) режисьо-
ри Христо Христов и То-
дор Динов, в ролите
Емилия Радева, Димитър
Ташев, Виолета Гиндева,
Николай Узунов, Ани
Спасова, Борис Арабов,
Димитър Панов, Наум
Шопов, Стефан Пейчев,
Кунка Баева, Стефан
Мавродиев и др. По мо-
тиви от романа “Желез-
ният светилник” на Ди-
митър Димов.  Средата
на ХIХ век. В малкото
градче Преспа пристига
резбарят Рафе Клинче,
за да направи иконос-
таса в новата църква.
Настаняват го в дома на
Глаушеви. Дъщеря им
Катерина се влюбва в
Рафе. Двамата се сре-
щат тайно, а когато май-
ка й Султана прогонва
резбаря от къщата, мо-
мичето го посещава в
църквата. Иконостасът
напредва бавно…

18.10 „Холивудски знамени-
тости“: Куин Латифа

18.30 Новини – централна
емисия

19.00 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев

20.30 Любимите български
филми: „Маневри на
петия етаж“ (1985 г.) ре-
жисьор Петър Василев,
в ролите  Стефан Да-
наилов, Велко Кънев,
Антон Радичев, Васил
Стойчев, Иван Григоров,
Мария Стефанова, Ане-
та Сотирова, Мария Ста-
тулова, Искра Радева и
др. Трима колеги започ-
ват тайно съревнование
по пътя към Далечния
изток, където всичко
красиво, мъдро и полез-
но е ....японско, освен
начинът, по който ще
стигнат до там …

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: „Обла-

ците на Силс Мария“
(2014 г.), Франция,Гер-
мания режисьор Оливие
Асаяс, в ролите Жулиет
Бинош, Кристен Стюарт
и др. Актрисата Мария и
асистентката й пътуват
за Цюрих, където трябва
да й връчат награда за
цялостен принос. По пъ-
тя им съобщават за
смъртта на неин прия-
тел, който я е режиси-
рал в ролята, дала тла-
сък на кариерата й…

ÁÍÒ 1

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

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

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

формационен блок с

02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.72

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.2 еп.22

06.00 Анимационен блок
Nickelodeon: "Костенур-
ките Нинджа" /п./ - ани-
мация, с.3 еп.1, 2

07.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.3, 4

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.4

09.00 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.2 еп.22

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

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

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

13.00 "Ангелско лице" /п./ -
криминален, драма (Ве-
ликобритания, Италия,
Испания, САЩ, 2014), в
ролите: Ава Ейкърс, Да-
ниел Брюл, Кейт Бекин-
сейл, Сай Бенет и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.3 еп.5
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.3 еп.1
17.00 "Кости" - сериал, с.11,

еп.18
18.00 "Тежки престъпления" -

сериал, с.5 еп.16
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.10

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.17

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Екс-

периментът" - трилър
(САЩ, 2010), в ролите:
Ейдриън Броуди, Кам
Джигандей, Форест Уи-
такър, Клифтън Колинс
мл., Маги Грейс и др.
[16]

00.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.17

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.10

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.5

03.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11 еп.18

04.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.16

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.15, 16

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.3

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

10.00 "С жени на море" - ко-
медия (САЩ, 2009), в
ролите: Винс Вон, Джей-
сън Бейтман, Фейзон
Лав, Джон Фавро, Ма-
лин Акерман, Кристен
Бел, Жан Рено и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

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

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

сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

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

с.2, еп.9, 10
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.3, 4
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.8 еп.13
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.13, 14
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.5, 6

00.00 "С жени на море" /п./
02.00 "Модерно семейство" /

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

- сериал
04.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал, с.6 еп.8

07.00 "Аватар" /п./ - фентъ-
зи, приключенски, ек-
шън (САЩ, Великобри-

тания, 2009), в ролите:
Сам Уърдингтън, Зоуи
Салдана, Сигорни Уивър,
Стивън Ланг, Мишел
Родригес, Джовани Ри-
биси, Джоуел Мур и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.6 еп.11, 12
12.30 Телепазар
12.45 "Идеалният шеф" /п./ -

трилър, криминален,
драма (тв филм, Кана-
да, 2013), в ролите:
Джейми Лунър, Ашли
Легат, Линдън Ашби, Га-
ри Хъдсън и др.

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

16.45 "Мистър Пибоди и Шър-
ман" /п./ - анимация,
детски, приключенски,
комедия (САЩ, 2014),
режисьор Роб Минкоф

18.30 Телепазар
18.45 "Да кажа или да не ка-

жа?" /п./ - комедия
(САЩ, 2011), в ролите:
Стивън Долдри, в роли-
те: Винс Вон, Кевин
Джеймс, Уинона Райдър,
Дженифър Конъли, Ча-
нинг Тейтъм, Куин Лати-
фа и др.

21.00 "Отвличане" - трилър
(САЩ, 2017), в ролите:
Хали Бери, Кристофър
Бери, Малиа Роуз, Сейдж
Къриа и др.

23.00 "Щатски шерифи" - ек-
шън, трилър (САЩ,
1998),в ролите: Уесли
Снайпс, Робърт Дауни
мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пан-
толиано, Кейт Нелигън

01.30 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.11,
12

03.45 "Убиецът Кали" /п./ -
криминален, драма
(САЩ, 2017), режисьор
Джон Матюз, в ролите:
Ричард Кабрал, Клейтън
Карденас, Корина Калде-
рон, Райън Дорси, Чел-
си Дебо и др. [16]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, 18 сезон /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал,

2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериал

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

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

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Лю-

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

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

22.00 "Дяволското гърло"
(премиера) - сериал

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

сериал, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сериал,

10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
3 /п/

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

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

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

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

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

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 3

16.30 "Зов за завръщане" - ек-
шън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Шарън
Стоун, Рони Кокс, Рей-
чъл Тикотин, Майкъл Ай-
рънсайд и др. /п/

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

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "S.W.A.T.- Специален от-
ряд" - екшън с уч. на
Самюел Джаксън, Колин
Фарел, Мишел Родри-
гес, Ел Ел Кул Джей,
Джеръми Ренър, Оливър
Мартинес и др.

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

Diema Family

06.00 "Магда" - сериал, сезон
3, 2 епизода

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

09.30 "Огледален свят" -
сериал, сезон 2 /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериал /п/

11.30 "Прости ми" - сериал
/п/

12.30 "Семейни войни" - теле-
визионна игра /п/

13.30 "Назови ме по име" -
сериал /п/

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

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериал

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

19.00 "Огледален свят" -
сериал, сезон 3

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

21.00 "Назови ме по име" (пре-
миера) - сериал

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

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Магда" - сериал, сезон

3, 2 епизода /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал

08.45 "Боливуд в Алпите" - ро-
мантична комедия с уч.
на Александра Нелдел,
Омар Ел-Саеди, Мурали
Перумал, Томас Хайнце
и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

12.00 "Сапфиреносиньо" -
фантастика с уч. на Ма-
рия Ерих, Янис Нивю-
нер, Лаура Берлин, Дже-
нифър Лои, Жозефин
Пройс, Вероника Ферес,
Флориан Бартоломей,
Катарина Тхалбах, Руфъс
Бек, Сандра Боргман

14.40 "Пазачите на фара" -
романтичен филм с уч.
на Ричард Драйфус,
Блайт Данър, Том Уис-
дъм, Брус Дърт, Мейми
Гъмър и др.

16.45 "Идеалната непозната" -
трилър с уч. на Холи
Бери, Брус Уилис, Джо-
вани Рибизи, Ричард
Портноу, Гари Дърдън,
Флоренша Лозано /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

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

21.00 "Заплащането" - трилър
с уч. на Бен Афлек, Ума

Търман, Аарън Екхар,
Пол Джамати, Колм Фе-
оре, Катрин Морис, Джо
Мортън, Майкъл Хол

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

00.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал /п/

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив живот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
02.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
03.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Ньокере Ко-
ерсе

06.00 Ски алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Солдеу, гигантски сла-
лом, жени

06.30 Ски алпийски дисцип-
лини: СК в Солдеу, сла-
лом, мъже

07.00 Биатлон: Световно пър-
венство в Йостерсунд,
масов старт, жени

07.30 Биатлон: СП в Йостер-
сунд, масов старт, мъ-
же

08.00 Формула Е: Преди старта
в Саня, Китай

08.30 Колоездене: Ньокере Ко-
ерсе

09.30 Биатлон: СП в Йостер-
сунд, масов старт, же-
ни

10.15 Ски полети: СК във Ви-
керзунд, индивидуално
състезание

11.45 Ски полети: СК в Пла-
ница, квалификация, ди-
ректно

13.15 Биатлон: СП в Йостер-
сунд, масов старт, же-
ни

13.45 Снукър: Открито първен-
ство на Гибралтар, фи-
нал

15.15 Конен спорт: Голям
шлем в Хертогенбош,
прескачане на препятс-
твия

16.15 Ски полети: СК в Пла-
ница, квалификация

17.15 Биатлон: СК в Осло,
спринт, жени, директно

18.45 Автомобилизъм: Свето-
вен шампионат за из-
държливост в Себринг,
обзор

19.10 Новини
19.15 Футбол: Германия -

Франция, приятелски
мач до 21 години, ди-
ректно

21.30 Кърлинг: Световно пър-
венство в Дания, Япо-
ния - Швейцария, дирек-
тно

23.00 Ски полети: Световна
купа в Планица, квали-
фикация

23.45 Биатлон: Световна купа
в Осло, спринт, жени

00.25 Новини
00.30 Европейски рали шам-

пионат: Рали Азорски о-
ви, първи ден

01.00 Футбол: Германия -
Франция, приятелски
мач до 21 години

02.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, квали-
фикация

03.15 Биатлон: Световна купа
в Осло, спринт, жени

04.00 Футбол: Германия -
Франция, приятелски
мач до 21 години

×
ЧЕТВЪРТЪК 21 март



ЗЕМЯ 18 - 24 МАРТ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПЕТЪК 22 март

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Туберколозата: Митове и

реалност документален
филм

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

/п/
14.00 Малки истории предава-

не на социална темати-
ка с водеща Ирен Леви

15.00 Предаване за хора с ув-
реден слух

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

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

филм /4 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водеща Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас
18.20 Студио Футбол
19.00 УЕФА Европейски ква-

лификации: България -
Черна гора пряко пре-
даване от Националния
стадион "Васил Левски"

21.30 По света и у нас
22.15 Спортни новини
22.30 Нощни птици вечерно

токшоу с водеща Иск-
ра Ангелова

23.30 Жълто куче тв филм
/България, 2012 г./, ре-
жисьор Мария Николо-
ва, в ролите: Стефан
Щерев, Красимир До-
ков, Силвия Петкова,
Савако Мори и др.

00.10 УЕФА Европейски ква-
лификации обзор

00.40 Всекидневие игрален
филм /САЩ, 2010 г./,
в ролите: Лийв Шрай-
бър, Хелън Хънт, Карла
Гуджино и др. (16)

02.15 Култура.БГ /п/
03.15 100% будни /п/
04.20 Дойче веле: Шифт
04.35 Туристически маршрути

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, еп.5

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

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

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.54

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.4, еп.71

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.55

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.96

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

риал, еп.38
21.00 Премиера: "Столичани в

повече" - сериал, с.13
еп.4

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.12

22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5, еп.8
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.67, 68
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал, с.12 еп.73

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3 еп.1

06.00 Анимационен блок

ÁÑÒÂ

00.25 Новини (п)
00.40 Актуално от деня (п)
01.10 „България се събужда“

(п)
04.00 „Студио Икономика“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.30 „България се събужда“ с

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 „Сянката на Елена“, се-

риал, 47 еп. (п)
11.40 Документален филм
12.10 „Холивудски знамени-

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

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 „Сянката на Елена“, се-

риал, 48 еп.
16:30 Любимите български

филми: „Маневри на
петия етаж“ (п) (1985 г.)
режисьор Петър Васи-
лев,  в ролите  Стефан
Данаилов, Велко Кънев,
Антон Радичев, Васил
Стойчев, Иван Григоров,
Мария Стефанова, Ане-
та Сотирова, Мария Ста-
тулова, Искра Радева и
др. Трима колеги започ-
ват тайно съревнование
по пътя към Далечния
изток, където всичко
красиво, мъдро и полез-
но е... японско, освен
начинът, по който ще
стигнат до там…

18.10 „Холивудски знамени-
тости“: Робърт Дауни
Джуниър

18.30 Новини – централна
емисия

19.00 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев

20.30 Любимите български
филми: „Обич“ (1972 г.)
режисьор Людмил Стай-
ков, ролите Виолета До-
нева, Невена Коканова,
Стефан Данаилов, Бан-
ко Банков, Николай Би-
нев, Иван Кондов, Катя
Динева, Андрей Чапра-
зов и др. Има такова
чувство - по-силно от
страстта, по-предано от
верността и трайно ка-
то вечността. Безуслов-
ната обич към човека е
любов извън предста-
вите на обществото…

22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: „Папа

Хемингуей в Куба“
(2015 г.), Канада, САЩ
режисьор Боб Яри, в
ролите Ейдриън Спаркс,
Джовани Рибизи, Джо-
ли Ричардсън, Джеймс
Римар и др. Журналис-
тът Ед Майерс тръгва на
служебна мисия в Куба
с намерението да се
срещне със своя идол
Ърнест Хемингуей. Пи-
сателят, скрит зад ог-
радата на частния си
имот, пие, приема гос-
ти, ходи на риболов,
докато кубинската рево-
люция е в разгара си…

00.10 Новини – късна емисия
(п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня п/
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

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

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

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

Nickelodeon: "Костенур-
ките Нинджа" /п./ - ани-
мация, с.3 еп.3, 4

07.00 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.5, 6

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.5

09.00 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.3 еп.1

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.10

11.00 "Тежки престъпления"
/п./ - сериал, с.5
еп.16

12.00 "Кости" /п./ - сериал,
с.11, еп.18

13.00 "Принцесата воин" - ек-
шън, исторически, био-
графичен (Монголия,
САЩ, 2013), в ролите:
Сукха Арюнбямба, Цегмед
Аюрзана, Батменд Бааст,
Отгонжаргал Давасурен
и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.3 еп.6
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, с.3 еп.2
17.00 "Кости" - сериал, с.11,

еп.19
18.00 "Тежки престъпления" -

сериал, с.5 еп.17
19.00 Часът на супергероите:

"Супергърл" - сериал,
с.2 еп.11

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Стрелата" - сериал, с.6
еп.18

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Транспор-

тер" - екшън, трилър
(Франция, САЩ, 2002),
в ролите Джейсън Стей-
тъм, Шу Ки, Мат Шулц,
Франсоа Берлеан, Рик
Янг и др.

23.45 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.18

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

01.45 "Монк" /п./ - сериал,
с.3 еп.6

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

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

04.45 "4х4" /п./ - автомобил-
но предаване, с.4, еп.5

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.17, 18

07.00 "По средата" /п./ - се-
риал

08.00 "Загадките на Лора" - се-
риал, с.2 еп.4

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

10.00 "Г-н Майката на отбора"
- комедия, семеен (тв
филм, САЩ, 2009), в ро-
лите: Джордж Лопес, Да-
ниела Бобадия, Джейн
Линч, Джулия Бенсън

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия

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

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

сериал
17.00 "Столичани в повече"

/п./ - сериал, с.13 еп.3
18.00 "Супермаркет" - сериал,

с.2 еп.11, 12
19.00 "По средата" - сериал,

с.7 еп.5, 6
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.8 еп.14
22.00 "Модерно семейство" -

сериал, с.7 еп.15, 16
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.5
еп.7, 8

00.00 "Г-н Майката на отбора"
/п./

02.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

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

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

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.6 еп.11,
12

08.15 "Пистолет, куфар и 3
смърдящи варела" - ек-
шън, комедия (България,
2012), режисьор Георги
Костов, в ролите: Асен
Блатечки, Деян Донков,
Ивайло Захариев, Вла-
дислав Карамфилов, Ге-

орги Кадурин, Златка Ке-
ремедчиева, Йордан Дан-
чев и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Фамилията" - сериал,

еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 "Споделено" /п./ - дра-

ма, комедия, романтичен
(САЩ, 2013), в ролите:
Джеймс Гандолфини,
Джулия Луис-Драйфус,
Катрин Кийнър, Бен Фал-
кон, Тони Колет и др.

14.45 "Бременна на 17" - три-
лър (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Джоу-
си Бисет, Зоуи Де Гран
Мезон, Рорк Кричлоу,
Рогън Кристофър и др.

16.30 "Перфектна майка" /п./
- психотрилър, драма
(тв филм, САЩ, 2013),
в ролите: Хелън Слей-
тър, Мейгън Мартин,
Патрик Фабиан, Саман-
та Бейли и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Крадецът на книги" /п./

- драма, военен (САЩ,
Германия, 2013), режи-
сьор Брайън Пърсивал,
в ролите: Софи Нелис,
Джефри Ръш, Емили
Уотсън, Хайке Макач,
Райнер Райнерс и др.

21.00 "Робин Худ" - приклю-
ченски, екшън, драма
(САЩ, Великобритания,
2010), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Ръсел
Кроу, Кейт Бланшет, Ма-
тю Макфадън, Макс фон
Сидов, Оскар Айзък, Да-
ни Хюстън, Айлийн Ат-
кинс, Марк Стронг, Леа
Сейду и др.

23.45 "Информаторите" - три-
лър, криминален, драма
(Германия, САЩ, 2008),
режисьор Грегор Джор-
дан, в ролите: Били Боб
Торнтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Рай-
дър, Амбър Хърд, Рис
Ифънс, Джон Фостър,
Остин Никълс и др. [16]

01.45 "Конспираторът" - исто-
рически, криминален,
драма (САЩ, 2010), ре-
жисьор Робърт Редфорд,
в ролите: Робин Райт,
Джеймс Макавой, Том
Уилкинсън, Евън Рейчъл
Ууд, Кевин Клайн, Дани
Хюстън, Колъм Мийни и
др.

04.15 "Киберестествено" /п./ -
хорър, психотрилър
(САЩ, 2014), режисьор
Леван Габриадзе, в ро-
лите: Хедър Сосаман,
Матю Борър, Кортни Хал-
версън, Шели Хениг и
др. [16]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, 18 сезон /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване

на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал,

2 сезон
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериал

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

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Господин Х и морето"
(премиера) - сериал

21.00 "Кошмари в кухнята"
(нов сезон) - риалити

22.00 "Съдби на кръстопът"
(премиера) - предаване
на NOVA

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

сериал, 18 сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сериал,

10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" -

сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериал

ÄÈÅÌÀ

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

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

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

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

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

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

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

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

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 3

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 4

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

17.00 "Орденът" - екшън с уч.
на Жан-Клод Ван Дам,
Чарлтън Хестън, София
Милош, Брайън Томп-
сън, Бен Крос, Алон
Абутбул и др. /п/

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

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Сталинград" - военен
екшън с уч. на Томас
Кречман, Пьотр Фьодо-
ров, Мария Смолнико-
ва,

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

01.40 "Фрактура" /п/

Diema Family

06.00 "Магда" - сериал, сезон
3, 2 епизода

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

09.30 "Пътят на Емир" -
сериал /п/

10.30 "Завинаги свързани" -
сериал /п/

11.30 "Прости ми" - сериал
/п/

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

13.30 "Назови ме по име" -
сериал /п/

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

16.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

17.00 "Завинаги свързани"
(премиера) - сериал

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

19.00 "Пътят на Емир" -
сериал

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

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

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

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Магда" - сериал, сезон

3, 2 епизода /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон
6 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал

08.45 "Две майки, едно бебе"
- романтична комедия с
уч. на Надя Бекер, Ще-
фен Грот, Аника Блен-
дъл, Кристиане Крюгер,
Диди Халерворден и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
6

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

14.20 "Спасяването на Лин-
кълн" - автобиографи-
чен филм с уч. на Том
Амандес, Лий Коко, Пе-

нелъпи Ан Милър, Брус
Дейвисън, Крийд Бра-
тън, Джош Стамбърг и
др.

16.30 "Заплащането" - трилър
с уч. на Бен Афлек, Ума
Търман, Аарън Екхар,
Пол Джамати, Колм Фе-
оре, Катрин Морис, Джо
Мортън, Майкъл Хол и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

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

21.00 "Тилт" - драма с уч. на
Явор Бахаров, Радина
Кърджилова, Ованес То-
росян, Александър Сано,
Ивайло Драгиев, Филип
Аврамов, Георги Стай-
ков, Жорета Николова,
Робърт Янакиев, Георги
Новаков, Александър Хе-
гедюш и др.

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

00.00 "Убийства в Мидсъмър"
- сериал /п/

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив живот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
01.20 "Бялата гвардия"
02.50 "Културната революция"
03.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
04.15 "Битката за луната"

Åâðîñïîðò

05.30 Ски полети: Световна
купа в Планица, квали-
фикация

06.30 Биатлон: Световна купа
в Осло, спринт, жени

07.30 Кърлинг: Световно пър-
венство в Дания, Япо-
ния - Швейцария

09.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Азорски о-
ви, първи ден

09.30 Ски полети: Световна
купа въПланица, квали-
фикация

10.30 Фигурно пързаляне: Све-
товно първенство в Сай-
тама, жени, волна прог-
рама, директно

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

17.15 Биатлон: Световна купа
в Осло, спринт, мъже,
директно

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

19.15 Ски бягане: Световна ку-
па в Квебек, спринт, ди-
ректно

21.00 Новини
21.05 Ски полети: Световна

купа в Планица, инди-
видуално състезание

22.00 Колоездене на писта:
Шест дни на Манчестър,
първи ден, директно

00.40 Новини
00.45 Европейски рали шам-

пионат: Рали Азорски о-
ви, втори ден

01.15 Формула Е: Преди старта
в Саня, Китай

01.45 Колоездене: Бредене
Коксейде Класик

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

03.30 Ски бягане: Световна ку-
па в Квебек, спринт

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



ЗЕМЯ 18 - 24 МАРТ приложение

ТV ПРОГРАМА

ÁÑÒÂ

00.25 Актуално от деня  (п)
01.00 „България се събужда“

(п)
04.00 „В обектива“ (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“ (п)
07.30 Документален филм
08.00 „Холивудски знамени-

тости“: Робърт Дауни
Джуниър (п)

08.30 „Общество и култура“
(п)

09.30 Любимите български
филми: „Обич“ (п)
(1972 г.) режисьор Люд-
мил Стайков, ролите
Виолета Донева, Неве-
на Коканова, Стефан Да-
наилов, Банко Банков,
Николай Бинев, Иван
Кондов, Катя Динева,
Андрей Чапразов и др.
Има такова чувство -
по-силно от страстта,
по-предано от верността
и трайно като вечност-
та. Безусловната обич
към човека е любов из-
вън представите на об-
ществото…

11.00 Документален филм
11.30 „Студио Икономика“ (п)
12.30 Новини
13.00 „Червен картон“ – спор-

тно предаване (п)
14.30 „Професия Турист“ – Ку-

ба (4 част)
15.00 „Цветен следобед“– из-

брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

16.30 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян (п)

17.30 „Архивите на бъдещето“
– технологичните пре-
дизвикателства на но-
вото време

18.10 „Холивудски знамени-
тости“: Сандра Бълок

18.30 Новини
19.00 „Тази седмица“ с Вели-

зар Енчев
20.00 Любимите български

филми: „Покрив“ (1977
г.) режисьор Иван Андо-
нов,  в ролите Петър
Слабаков, Пепа Николо-
ва, Мария Статулова,
Васил Попилиев, Григор
Вачков, Нина Стамова,
Надя Тодорова, Георги
Русев и др. Шофьорът
Кирил и съпругата му
мечтаят за нова къща,
мечтаят за покрив над
главите… Случайна сре-
ща на шофьора и ци-
ганка на автостоп про-
меня посоките на живо-
та им. Любовта идва ка-
то непозната спътница –
красива, смела и „греш-
на“, но спасяваща…

21.40 Киносалон БСТВ: „Слън-
чев удар“ (2015г.), Ру-
сия режисьор Никита
Михалков, в ролите
Мартинеш Калита, Вик-
тория Соловьова, Ната-
лия Суркова, Милош
Бикович, Авангард Леон-
тиев и др. Само една
нощ остава незабрави-
ма за обречен белогвар-
дейски капитан. Този
"слънчев удар" не го на-
пуска даже в най-окая-
ните дни на гибел за
Руската империя. През
1920 г., предавайки се
на червените комисари
в Одеса, той си спомня
внезапната страст към
красива непозната…

ÁÍÒ 1

05.00 В Белия дом на Обама
док. филм /3 епизод/п/

06.05 Инуяша аним.филм /п/
06.30 Диноотряд "Кунг-фу"

анимационен филм/п/
06.55 Сребристият жребец

анимационен филм/п/
07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова-Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

11.00 Туризъм.бг информаци-
онно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване
за фолклор

14.00 Вяра и общество с Го-

анимация, с.3 еп.7, 8
08.00 Маратон: "Агент Х" - се-

риал, еп.6 - 8
11.00 "Принцесата воин" /п./

- екшън, исторически,
биографичен (Монголия,
САЩ, 2013), в ролите:
Сукха Арюнбямба, Цегмед
Аюрзана, Батменд Бааст,
Отгонжаргал Давасурен

13.00 "Транспортер" /п./ - ек-
шън, трилър (Франция,
САЩ, 2002), в ролите
Джейсън Стейтъм, Шу Ки,
Мат Шулц, Франсоа
Берлеан, Рик Янг и др.

15.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.15, 16

17.00 "Дивата муха" /п./ - пре-
даване за екстремни
спортове (2019), еп.10

17.30 "Мисия Моят Дом" /п./
- предаване за строител-
ство, ремонти, обзавеж-
дане и дизайн (2019),
еп.11

18.00 "4х4" - автомобилно
предаване, с.4, еп.7, 8

19.00 "Непробиваем" /п./ - ек-
шън, комедия, кримина-
лен (САЩ, 1996), в ро-
лите: Адам Сандлър, Дей-
мън Уейънс, Джеймс
Кан, Бил Нън, Зандър
Бъркли и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - пре-

даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 Екшън уикенд: "Орлово
око" - екшън, психотри-
лър (САЩ, 2008), в ро-
лите: Шая ЛаБаф, Ми-
шел Монахън, Росарио
Доусън, Майкъл Чиклис,
Антъни Маки, Били Боб
Торнтън и др.

00.15 "Експериментът" /п./ -
трилър (САЩ, 2010), ре-
жисьор Пол Шуринг, в
ролите: Ейдриън Броуди,
Кам Джигандей, Форест
Уитакър, Клифтън Ко-
линс мл., Маги Грейс

02.15 "Агент Х" /п./ - сериал,
еп.6, 7

04.15 "Посещението" - хорър,
мистъри, комедия (САЩ,
2015), режисьор М.
Найт Шамалан, в роли-
те: Оливия ДеЖон, Ед
Оксенбоулд, Диана Дъ-
наган, Питър Макроби,
Катрин Хаан и др.

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.19, 20

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.6 еп.12, 13

08.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.16 - 19

10.00 "Нечиста наука" - коме-
дия, роматичен, фентъ-
зи (САЩ, 1985), режи-
сьор Джон Хюз, в ро-
лите: Антъни Майкъл Хол,
Илан Мичъл-Смит, Кели
ЛеБрок, Бил Пакстън,
Робърт Дауни мл., Джу-
ди Аронсън и др.

12.00 "С жени на море" /п./ -
комедия (САЩ, 2009),
режисьор Питър Билин-
гсли, в ролите: Винс
Вон, Джейсън Бейтман,
Фейзон Лав, Джон Фав-
ро, Малин Акерман,
Кристен Бел, Жан Рено

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

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

15.30 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

16.30 "Новите съседи" /п./ -
сериал

20.30 "Ченге в детската гради-
на 2" - екшън, комедия
(САЩ, 2016), в ролите:
Долф Лундгрен, Дарла
Тейлър, Бил Белами,
Алекс Поновик, Сара
Стрейндж и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.10, еп.12
- 14

00.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

01.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

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

04.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

04.30 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Перфектна майка" /п./
- психотрилър, драма (тв
филм, САЩ, 2013), в ро-
лите: Хелън Слейтър,
Мейгън Мартин, Патрик
Фабиан, Саманта Бейли
и др.

07.45 "Снежната кралица 2"
/п./ - анимация, прик-
люченски, семеен (Ру-
сия, 2014), режисьор
Алексей Цицилин

09.45 "Конспираторът" /п./ -
исторически, кримина-
лен, драма (САЩ, 2010),
в ролите: Робин Райт,
Джеймс Макавой, Том
Уилкинсън, Евън Рейчъл
Ууд, Кевин Клайн, Дани
Хюстън, Колъм Мийни

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

13.30 "Да кажа или да не ка-
жа?" /п./ - комедия
(САЩ, 2011), в ролите:
Стивън Долдри, в роли-
те: Винс Вон, Кевин
Джеймс, Уинона Райдър,
Дженифър Конъли, Ча-
нинг Тейтъм, Куин Лати-
фа и др.

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

18.30 "Сестри на макс" /п./ -
комедия (САЩ, 2015), в
ролите: Тина Фей, Ейми
Поулър, Кейт Маккинън,
Медисън Дейвънпорт,
Джон Легуизамо, Джон
Сина, Мая Рудолф, Хе-
дър Матарацо, Джеймс
Бролин, Даян Уийст

21.00 "Дневникът на Бриджит
Джоунс" - комедия, ро-
мантичен (Великобрита-
ния, Франция, САЩ,
2001), в ролите: Рене
Зелуегър, Хю Грант, Ко-
лин Фърт, Джема Джо-
унс, Силиа Имри,
Джеймс Фокнър, Джим
Бродбент, Ембет Давиц,
Шърли Хендерсън и др.

23.30 Cinema X: "13 гряха" -
хорър, трилър (САЩ,
2014), в ролите: Марк
Уебър, Девън Грей, Том
Бауър, Рутина Уесли,
Рон Пърлман и др. [16]

00.45 "Като на кино" /п./
01.45 "Информаторите" /п./ -

трилър, криминален,
драма (Германия, САЩ,
2008), в ролите: Били
Боб Торнтън, Ким Бей-
сингър, Мики Рурк, Уи-
нона Райдър, Амбър Хърд,
Рис Ифънс, Джон Фос-
тър, Остин Никълс

03.45 "Пистолет, куфар и 3
смърдящи варела" /п./
- екшън, комедия (Бъл-
гария, 2012), в ролите:
Асен Блатечки, Деян
Донков, Ивайло Захари-
ев, Владислав Карам-
филов, Георги Кадурин,
Златка Керемедчиева,
Йордан Данчев и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Отмъщението на ша-

ферките" - с уч. на Рей-
вън-Симоне, Джоана
Гарсия, Бет Бродерик,
Дейвид Клейтън Роджърс

14.45 "Щрак" - с уч. на Адам
Сандлър, Кейт Бекин-
сейл, Кристофър Уокън,
Дейвид Хаселхоф, Хен-
ри Уинклър, Шон Остин,
Дженифър Кулидж и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Колумбиана" - с уч. на

Зоуи Салдана, Джорди
Молла, Майкъл Вартан,
Калъм Блу, Лени
Джеймс, Сам Дъглас

22.15 "Заразно зло: Възмез-
дие" - с уч. на Мила Йо-
вович, Сиена Гилори,
Мишел Родригес, Кевин
Дюранд, Одет Фер, Шон
Робъртс, Ли Бинбин

00.15 "Светци и странници" -
с уч. на Рей Стивънсън,
Анна Камп, Майкъл
Джибсън, Винсънт Кар-
тайзър, Рон Ливингстън
и др., втора част

02.15 "Щрак" - с уч. на Адам
Сандлър, Кейт Бекин-
сейл, Кристофър Уокън,
Дейвид Хаселхоф, Хен-
ри Уинклър, Шон Остин,
Дженифър Кулидж /п/

04.40 "Отмъщението на ша-
ферките" - с уч. на Рей-

вън-Симоне, Джоана
Гарсия, Бет Бродерик,
Дейвид Клейтън Ро-
джърс и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Гаражът на Джей Ле-
но" - риалити, сезон 2

07.30 "Топ Гиър: Ботсвана" -
предаване за автомо-
били

09.00 "Топ Гиър" - предаване
за автомобили, сезон
22

10.30 "Пророчеството" - три-
лър с уч. на Никълъс
Кейдж, Чандлър Кантър-
бъри, Роуз Бърн, Лара
Робинсън, Бен Мендел-
сон и др. /п/

13.00 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Щурите съседи" - се-
риал, 2 епизода

17.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

17.30 "S.W.A.T.- Специален
отряд" - екшън с уч. на
Самюел Джаксън, Ко-
лин Фарел, Мишел
Родригес, Ел Ел Кул
Джей, Джеръми Ренър,
Оливър Мартинес /п/

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

22.00 "Десперадо" - екшън с
уч. на Антонио Банде-
рас, Салма Хайек, Стив
Бушеми, Карлос Гомез,
Куентин Тарантино, Хо-
аким де Алмейда и др.

Diema Family

06.50 "Малката булка" - сериал
10.00 "Пепел от рози" -

сериал, 2 епизода
12.00 "Нашата ферма в Ир-

ландия: Любовта на
живота ми" - романти-
чен филм с уч. на Ева
Хаберман, Даниел Мор-
генрот, Кати Лайтне

14.00 "Аржентинско танго" -
романтична драма с уч.
на Ребека Имануел,
Майкъл вон Оу, Флори-
ан Фиц, Тереза Кламерт

16.00 "Доня Сандовал" (пре-
миера) - теленовела, 2
епизода

18.00 "Всичко, което тя по-
жела" - комедия с уч.
на Лекси Джованоли,
Джулия Дъфи, Калъм
Уърти, Дидрих Бедър

20.00 "Изпратено с надежда:
За Коледа" - романти-
чен филм с уч. на Ерик
Мейбиъс, Кристин Бу-
ут, Кристъл Лоу, Джеф
Густафсън и др.

21.50 "Аржентинско танго" -
романтична драма с уч.
на Ребека Имануел,
Майкъл вон Оу, Флори-
ан Фиц, Тереза Кламерт

23.50 "Нашата ферма в Ир-
ландия: Любовта на жи-
вота ми" - романтичен
филм с уч. на Ева Ха-
берман, Даниел Мор-
генрот, Кати Лайтне /п/

04.00 "Изпратено с надежда:
За Коледа" - романти-
чен филм с уч. на Ерик
Мейбиъс, Кристин Бу-
ут, Кристъл Лоу, Джеф
Густафсън и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Моето индийско село"
- романтична комедия
с уч. на Хенинг Баум,
Волке Хегенбарт, Миха-
ел Лот, Уил Кенън и др.

08.30 "Рубиненочервено" -
фантастика с уч. на Ма-
рия Ерих, Янис Нивю-
нер, Лаура Берлин, Дже-
нифър Лои, Жозефин
Пройс, Флориан Бар-
толомей, Костя Улман,
Вероника Ферес, Уве
Коскиш, Петер Симо-
нишек, Катарина Тхал-
бах и др. /п/

11.00 "Желязната лейди" -
биографична драма с
уч. на Мерил Стрийп,
Джим Броудбент,, Алек-
сандра Роуч, Хари
Лойд, Оливия Колман,
Джон Сешънс /п/

13.15 "Хелбой" - екшън-фан-
тастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
Еванс, Карел Роден,
Джефри Тамбор и др.

15.45 "Тилт" - драма с уч. на

Ñ
СЪБОТА 23 март

ран Благоев предаване
за религия и култура

15.00 И в Рая има Ад /80 го-
дини от рождението на
Атанас Киряков/ док.
филм /България, 2007
г./, сценарист и режи-
сьор Атанас Киряков

16.35 Шоуто на Греъм Нортън
с участието на Хилари
Клинтън, Джеф Голдб-
лум, Джерар Бътлър,
Джак Уайтхол, музика
Грегъри Паркър/п/ (12)

17.30 Джинс Родът на Гуна
Иванова

18.00 Извън играта развлека-
телно предаване с во-
деща Люба Пашова

18.45 В Белия дом на Обама
сериен док. филм/4,
последен епизод/

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Господин Селфридж 10-

сериен тв филм /Вели-
кобритания, 2013 г./, 1
и 2 епизод, в ролите:
Джереми Пивън, Рон
Кук, Том Гудман-Хил и
др. (12)

22.45 По света и у нас
23.00 Студио "Х": Не убивай тв

филм /9 и 10 еп./(12)
00.45 Мононоке 12-сериен

анимационен филм
/Япония, 2007 г./ (16)

01.30 В Белия дом на Обама
сериен док. филм /4,
последен епизод/п/

03.40 Господин Селфридж тв
филм /1 и 2 еп./п/(12)

04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "Аламинут: Ново поко-
ление" - скеч шоу

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.1, 2

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.4, еп.13, 14

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Богатствата на България"

- док. поредица, с. 3
13.00 "Маверик" - екшън, ко-

медия (САЩ, 1994), в
ролите: Мел Гибсън,
Джоди Фостър, Джеймс
Гарнър, Греъм Грийн, Ал-
фред Молина, Джеймс
Кобърн, Дан Хедая и др.

15.30 "Аламинут: Ново поко-
ление" - скеч шоу

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори план"
- док. поредица с во-
дещ Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 "Дивергенти 2: Бунтов-
ници" - фантастика,
приключенски, мистъри
(САЩ, 2015), в ролите:
Шейлийн Уудли, Тио
Джеймс, Кейт Уинслет,
Ашли Джъд, Зоуи Кра-
виц, Ансел Елгорт,
Майлс Телър, Мъкай Фай-
фър, Маги Кю, Наоми
Уотс, Джай Кортни, Ок-
тавия Спенсър, Рей Сти-
вънсън, Роза Салазар

22.30 "Елизабет: Златният век"
- биографичен, драма,
исторически (Великоб-
ритания, Франция,
2007), в ролите Кейт
Бланшет, Клайв Оуен,
Саманта Мортън, Джеф-
ри Ръш, Том Холандър,
Рис Ифънс, Джорди
Мойя, Еди Редмейн и др.

01.00 "Момчетата от Джърси"
- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ, 2014),
в ролите: Джон Лойд
Янг, Кристофър Уокън,
Алексис Краус, Джозеф
Русо, Франческа Истууд

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

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

06.00 "Костенурките Нинджа"
/п./ - анимация, с.3
еп.5, 6

07.00 "Костенурките Нинджа" -

Явор Бахаров, Радина
Кърджилова, Ованес
Торосян, Александър Са-
но, Ивайло Драгиев,
Филип Аврамов, Геор-
ги Стайков, Жорета
Николова, Робърт Яна-
киев, Георги Новаков,
Александър Хегедюш

17.50 "Тиха нощ, луда нощ"
- комедия с уч. на Да-
ян Кийтън, Алън Аркин,
Джон Гудман, Ед
Хелмс, Мариса Томей

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

21.00 "Хачико: Историята на
едно куче" - драма с уч.
на Ричард Гиър, Джоан
Алън, Сара Ромър,
Джейсън Александър,
Ерик Авари, Кери Хи-
роюки Тагава и др.

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

00.00 "Бъгси" - биографична
драма с уч. на Уорън
Бийти, Анет Бенинг,
Харви Кайтел, Бен Кин-
гсли, Елиът Гулд, Джо
Мантеня и др.

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

06.10 Сериал: "Стръмните бре-
гове"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Културният отдих"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
16.25 Сериал: "Красив живот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
01.20 "Бялата гвардия"
02.50 "Изкуственият отбор"
03.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
04.15 "Храм за Онегин. След

славата"

Åâðîñïîðò

05.30 Формула Е: Преди стар-
та в Саня, Китай

06.00 Формула Е: Квалифи-
кация в Саня, Китай,
директно

07.00 Биатлон: СК в Осло,
спринт, мъже

07.45 Ски бягане: СК в Кве-
бек, спринт

08.15 Формула Е: Квалифи-
кация в Саня, Китай

08.45 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, интро-
дукция

09.00 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай, директно

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

10.45 Ски полети: СК в Пла-
ница, отборно състе-
зание, директно

12.45 Колоездене: Бредене
Коксейде Класик

13.45 Биатлон: СК в Осло,
спринт, мъже

14.45 Биатлон: СК в Осло,
спринт, жени

15.45 Биатлон: СК в Осло,
преследване, жени, ди-
ректно

16.45 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, мъже, ди-
ректно

17.45 Биатлон: СК в Осло,
преследване, мъже, ди-
ректно

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

19.30 Колоездене: Милано -
Сан Ремо

20.55 Новини
21.00 Конен спорт: "Сот Ер-

мес" в Париж, първа
част

22.00 Колоездене: Шест дни
на Манчестър, втори
ден, директно

00.25 Новини
00.30 Европейски рали шам-

пионат: Рали Азорски
о-ви, обзор

01.00 Формула Е: Състезание
в Саня, Китай

01.30 Ски полети: СК в Пла-
ница, отборно

02.30 Колоездене: Милано -
Сан Ремо

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

04.00 Ски полети: СК в Пла-
ница, отборно
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00.35 Новини (п)
01.00 „Тази седмица“ с Вели-

зар Енчев (п)
02.00 „Цветен следобед“– из-

брано (п)
03.30 „Гласове“  (п)
04.30 „Червен картон“ – спор-

тно предаване (п)
05.30 „Лява политика“  (п)
06.30 „В обектива“ (п)
07.30 Документален филм
08.00 „Холивудски знамени-

тости“: Сандра Бълок (п)
08.30 „Тази седмица“ (п)
09.30 „Професия Турист“ –

Куба (п)
10.00 „Шевица“ – фолклорно

предаване
11.00 „Уинкс: Мистерия от

дълбините“ – анимацио-
нен филм

12.30 Новини
12.50 Любимите български

филми: „Покрив“ (п)
(1978 г.) режисьор Иван
Андонов, в ролите Пе-
тър Слабаков, Пепа Ни-
колова, Мария Статуло-
ва, Васил Попилиев,
Григор Вачков, Нина Ста-
мова, Надя Тодорова, Ге-
орги Русев и др. Шофьо-
рът Кирил и съпругата
му мечтаят за нова къ-
ща, мечтаят за покрив
над главите… Случайна
среща на шофьора и
циганка на автостоп про-
меня посоките на живо-
та им. Любовта идва ка-
то непозната спътница –
красива, смела и „греш-
на“, но спасяваща…

15.00 „Цветен следобед“ – из-
брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

16.30 „За историята – сво-
бодно“ (п)

17.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков

18.30 Новини
19.00 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
20.00 Любимите български

филми: „Прилив на
нежност“ (1983 г.) ре-
жисьор Коста Биков, в
ролите Любен Чаталов,
Камелия Тодорова, Петър
Слабаков, Павел Поп-
пандов, Иван Григоров,
Ивайло Герасков и др.
След края на Втората
световна война младеж
от малкото селце Ост-
ровино - Пейчо Пейчин,
трябва да достигне до
прозрението за големи-
те световни проблеми
чрез страданието във
войната и през изгаря-
щата страст на любов-
та и омразата…

21.50 Киносалон БСТВ: „Рено-
ар“ (2012 г.), Франция
режисьор Жил Бурдо, в
ролите Мишел Буке,
Карло Брант, Тома До-
ре, Венсан Рот, Криста
Тере, Роман Боранже и
др. Лазурният бряг през
1915 г. Филмът разглеж-
да в последните години
от живота на френския
художник Пиер-Огюст
Реноар, когато в нера-
достното му ежедневие
се появява красивата и
непринудена Андре…

23.50 Новини (п)
00.20 „Общество и култура“

(п)
01.20 „Цветен следобед“ – из-

брано от следобедния
блок  с  Елена Пенчу-
кова

03.30 „Гласове“ (п)
04.30 „За историята – сво-

бодно“ (п)
05.30  „Лява политика“ (п)
06.30 „Общество и култура“

(п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
/п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Инуяша аним.филм/п/
06.30 Диноотряд "Кунг-фу"

анимационен филм/п/
06.55 Сребристият жребец

аним. филм/п/
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова-Гергова

Силва мл., Зоуи Кравиц
00.50 "Нощта на ужасите 2:

Нова кръв" - хорър, три-
лър (САЩ, 2013), в ро-
лите: Уил Пейн, Джейми
Мъри, Шон Пауър, Саша
Паркинсън и др.

02.50 "Търси се…" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 "Костенурките Нинджа" /
п./ - анимация, с.3 еп.
7, 8

06.30 "Костенурките Нинджа" -
анимация, с.3 еп.9, 10

07.30 Маратон: "Агент Х" - се-
риал, еп.8 - 10

11.00 "Непробиваем" /п./ - ек-
шън, комедия, кримина-
лен (САЩ, 1996), в ро-
лите: Адам Сандлър, Дей-
мън Уейънс, Джеймс
Кан, Бил Нън, Зандър
Бъркли и др.

12.45 "Орлово око" /п./ - ек-
шън, психотрилър (САЩ,
2008), в ролите: Шая Ла-
Баф, Мишел Монахън,
Росарио Доусън, Майкъл
Чиклис, Антъни Маки,
Били Боб Торнтън и др.

15.00 "Стрелата" /п./ - сери-
ал, с.6 еп.17, 18

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове (2019), еп.11

17.30 "Мисия Моят Дом" /п./
- предаване за строител-
ство, ремонти, обзавеж-
дане и дизайн (2019),
еп.12

18.00 "4х4" - автомобилно
предаване, с.4, еп.9, 10

19.00 "Транспортер" /п./ - ек-
шън, трилър (Франция,
САЩ, 2002), в ролите
Джейсън Стейтъм, Шу Ки,
Мат Шулц, Франсоа
Берлеан, Рик Янг и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - пре-

даване за журналисти-
чески филми и разслед-
вания

22.00 Екшън уикенд: "Подвод-
ница U-571" - екшън,
военен (САЩ, Франция,
2000), в ролите: Матю
Макконъхи, Бил Пакстън,
Харви Кайтел, Джон Бон
Джоуви, Томас Кречман

00.15 "Посещението" /п./ - хо-
рър, мистъри, комедия
(САЩ, 2015), в ролите:
Оливия ДеЖон, Ед Ок-
сенбоулд, Диана Дъна-
ган, Питър Макроби, Кат-
рин Хаан и др.

02.15 "Агент Х" /п./ - сериал,
еп.9, 10

04.15 "Експериментът" /п./ -
трилър (САЩ, 2010), в
ролите: Ейдриън Броуди,
Кам Джигандей, Форест
Уитакър, Клифтън Ко-
линс мл., Маги Грейс

bTV COMEDY

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.6 еп.21, 22

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.6 еп.14, 15

08.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.20
- 22, с.6 еп.1

10.00 "Ченге в детската гради-
на 2" /п./ - екшън, ко-
медия (САЩ, 2016), в
ролите: Долф Лундгрен,
Дарла Тейлър, Бил Бела-
ми, Алекс Поновик, Са-
ра Стрейндж и др.

12.00 "Г-н Майката на отбора"
/п./ - комедия, семеен
(тв филм, САЩ, 2009),
в ролите: Джордж Ло-
пес, Даниела Бобадия,
Джейн Линч, Джулия
Бенсън и др.

14.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.13 еп.4

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

15.30 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

16.30 "Новите съседи" /п./ -
сериал

20.30 "Нечиста наука" /п./ -
комедия, роматичен,
фентъзи (САЩ, 1985),
режисьор Джон Хюз, в
ролите: Антъни Майкъл
Хол, Илан Мичъл-Смит,
Кели ЛеБрок, Бил Пакс-
тън, Робърт Дауни мл.,
Джуди Аронсън и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.10 еп.15
- 17

00.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

01.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

02.00 "Кое е това момиче" /п./

- сериал
04.00 "Модерно семейство"

/п./ - сериал
04.30 "Двама мъже и полови-

на" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Споделено" /п./ - дра-
ма, комедия, романтичен
(САЩ, 2013), в ролите:
Джеймс Гандолфини,
Джулия Луис-Драйфус,
Катрин Кийнър, Бен Фал-
кон, Тони Колет и др.

07.45 "Превъзходство" /п./ -
фантастика, трилър (Ве-
ликобритания, Китай,
САЩ, 2009), в ролите:
Джони Деп, Ребека Хол,
Морган Фрийман, Кейт
Мара, Зандър Бъркли,
Килиън Мърфи, Пол Бе-
тани, Клифтън Колинс
мл.

10.15 Телепазар
10.30 "Мистър Пибоди и Шър-

ман" /п./ - анимация,
детски, приключенски,
комедия (САЩ, 2014),
режисьор Роб Минкоф

12.15 Телепазар
12.30 "Дневникът на Бриджит

Джоунс" /п./ - комедия,
романтичен (Великобри-
тания, Франция, САЩ,
2001), в ролите: Рене
Зелуегър, Хю Грант, Ко-
лин Фърт, Джема Джо-
унс, Силиа Имри,
Джеймс Фокнър, Джим
Бродбент, Ембет Давиц,
Шърли Хендерсън и др.

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

16.30 "Щатски шерифи" /п./
- екшън, трилър (САЩ,
1998), в ролите: Уесли
Снайпс, Робърт Дауни
мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пан-
толиано, Кейт Нелигън

19.00 "Слепота" /п./ - драма,
романтичен (САЩ, 2017),
в ролите: Алек Болдуин,
Деми Мур, Дилън Мак-
дърмът, Вива Бианка

21.00 "Бриджит Джоунс: На ръ-
ба на разума" - коме-
дия, романтичен (Вели-
кобритания, Франция,
Германия, Ирландия,
САЩ, 2004), в ролите:
Рене Зелуегър, Хю Грант,
Колин Фърт, Силиа Им-
ри, Джонатан Кавендиш,
Джема Джоунс, Джим
Бродбент, Джеймс Фок-
нър и др.

23.15 "Тъмна вълна" - приклю-
ченски, трилър, хорър
(САЩ, Великобритания,
ЮАР, Германия, Франция,
2012), в ролите: Хали
Бери, Оливие Мартинес,
Ралф Браун, Марк Ел-
деркин и др.

01.30 "Щатски шерифи" /п./
- екшън, трилър (САЩ,
1998), в ролите: Уесли
Снайпс, Робърт Дауни
мл., Томи Лий Джоунс,
Ирен Жакоб, Джо Пан-
толиано, Кейт Нелигън

04.00 "13 гряха" /п./ - хорър,
трилър (САЩ, 2014), в
ролите: Марк Уебър, Де-
вън Грей, Том Бауър, Ру-
тина Уесли, Рон Пърл-
ман и др. [16]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Любовни хроники" - с

уч. на Мерит Патерсън,
Джъстин Кели, Лейни
Макоули, Джина Холдън

14.10 "Щипка любов" - с уч.
на Джен Лили, Брендън
Пени, Кандис Макклър,
Пери Гилпин и др.

16.00 "Гурме детективи: Яж,
пий и умри" - с уч. на
Дилън Нийл, Брук Бърнс,
Брус Бокслайтнър, Марк
Синиър, Али Сковбай

18.00 "Мис Пепеляшка" - тв
риалити

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Rogue One: История от

Междузвездни войни"
(премиера) - с уч. на
Фелисити Джоунс, Ди-
его Луна, Алън Тъдик,
Дони Йен, Форест Уи-
такър, Мадс Микелсън

22.45 "Последното лице" - с
уч. на Чарлийз Терон,

Хавиер Бардем, Брандън
Филипс и др.

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

02.00 "Гурме детективи: Яж,
пий и умри" - с уч. на
Дилън Нийл, Брук Бърнс,
Брус Бокслайтнър, Марк
Синиър, Али Сковбай и
др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Гаражът на Джей Лено"
- риалити, сезон 2

07.00 "Топ Гиър: Най-лошата
кола в историята" - пре-
даване за автомобили

09.00 "Топ Гиър" - предаване
за автомобили, сезон
22

10.30 "Хелбой" - екшън-фан-
тастика с уч. на Рон
Пърлман, Джон Хърт,
Селма Блеър, Рупърт
Еванс, Карел Роден,
Джефри Тамбор и др.

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Щурите съседи" - сери-
ал, сезон 4, 2 епизода

17.20 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
9

17.50 "Десперадо" - екшън с
уч. на Антонио Бандерас,
Салма Хайек, Стив Бу-
шеми, Карлос Гомез,
Куентин Тарантино, Хоа-
ким де Алмейда, Чийч
Марин и др. /п/

20.00 "Хатфийлд и МакКой" -
исторически филм с уч.
на Кевин Костнър, Бил
Пакстън, Том Беринджър,
Пауърс Бут, Джена Ма-
лоун, Андрю Хауърд,
Линдзи Пулсифър, Но-
ел Фишер и др., II част

22.00 "Мисионер" - екшън с
уч. на Долф Лундгрен,
Челси Рикетс, Матю Том-
пкинс и др.

00.00 "Фрактура" - предаване
за рок музика

Diema Family

06.50 "Малката булка" - сериал
10.00 "Пепел от рози" - сериал,

2 епизода
12.00 "Нашата ферма в Ир-

ландия: Ревност и съм-
нения" - романтичен
филм с уч. на Ева Ха-
берман, Даниел Морген-
рот, Кати Лайтне и др.

14.00 "Ангел пазител" - ро-
мантична драма с уч. на
Сюзан Анбех, Хайко Руп-
рехт, Джереми Мокридж,
Джозеф Лоренц и др.

16.00 "Доня Сандовал" (преми-
ера) - теленовела, 2 епи-
зода

18.00 "Любов между редовете"
- романтичен филм с
уч. на Леа Рени, Крис-
тофър Търнър, Шерилин
Уилсън и др.

20.00 "Изпратено с надежда:
От Париж с любов" - ро-
мантичен филм с уч. на
Ерик Мейбиъс, Кристин
Буут, Кристъл Лоу, Джеф
Густафсън и др.

21.50 "Ангел пазител" - ро-
мантична драма с уч. на
Сюзан Анбех, Хайко Руп-
рехт, Джереми Мокридж,
Джозеф Лоренц /п/

23.50 "Нашата ферма в Ир-
ландия: Ревност и съм-
нения" - романтичен
филм с уч. на Ева Ха-
берман, Даниел Морген-
рот, Кати Лайтне /п/

04.00 "Изпратено с надежда:
От Париж с любов" - ро-
мантичен филм с уч. на
Ерик Мейбиъс, Кристин
Буут, Кристъл Лоу, Джеф
Густафсън и др. /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Актьорско студио"- ток-
шоу, сезон 18

06.50 "Дали е любов" - роман-
тична комедия с уч. на
Джила фон Вайтершау-
сен, Фритц Вепер, Ева-
Мария Грайн фон Фри-
дъл, Ернст Станковски

09.00 "Сапфиреносиньо" -
фантастика с уч. на Ма-
рия Ерих, Янис Нивю-
нер, Лаура Берлин, Дже-
нифър Лои, Жозефин
Пройс, Вероника Ферес,
Флориан Бартоломей,
Катарина Тхалбах, Руфъс
Бек, Сандра Боргман /п/

11.30 "Тиха нощ, луда нощ" -
комедия с уч. на Даян
Кийтън, Алън Аркин,
Джон Гудман, Ед Хелмс,

Мариса Томей и др. /п/
13.40 "Колумбиана" - екшън-

трилър с уч. на Зоуи
Салдана, Джорди Мол-
ла, Майкъл Вартан, Ка-
лъм Блу, Лени Джеймс,
Сам Дъглас и др. /п/

16.00 "Хачико: Историята на
едно куче" - драма с уч.
на Ричард Гиър, Джоан
Алън, Сара Ромър, Джей-
сън Александър, Ерик
Авари, Кери Хироюки Та-
гава и др. /п/

18.00 "Как да правиш любов
като англичанин" - ро-
мантична комедия с уч.
на Пиърс Броснан, Сал-
ма Хайек, Джесика Ал-
ба, Малкълм Макдауъл,
Бенджамин Маккензи,
Мерин Дънгий, Иван
Сергей, Марли Матлин

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

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

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

00.15 "Димящи аса 2" - ек-
шън с уч. на Том Бе-
ринджър, Клейн Крау-
форд, Вини Джоунс, То-
ми Фланаган, Маури
Стърлинг и др.

RTR

05.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.10 Сериал: "Стръмните бре-
гове"

07.00 "Утрото на Русия"
12.00 Вести
12.35 Вести-Москва
12.50 "За най-важното"
13.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
14.15 Сериал: "Следствени

тайни"
15.00 Вести
15.25 Вести-Москва
15.40 Сериал: "Следствени

тайни"
16.25 Сериал: "Красив живот"
18.00 Вести
18.30 Вести-Москва
18.50 Вести
19.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
20.35 Вести-Москва
21.00 Вести
22.00 "Хуморина"
23.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
01.30 Концерт
03.00 Игрален филм

Åâðîñïîðò

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

06.00 Биатлон: СК в Осло,
преследване, жени

06.30 Биатлон: СК в Квебек,
15 км, мъже

07.30 Ски полети: СК в Пла-
ница, отборно състеза-
ние

08.45 Колоездене: Милано -
Сан Ремо

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

10.00 Биатлон: СК в Осло,
преследване, мъже

10.45 Ски полети: СК в Пла-
ница, индивидуално със-
тезание, директно

12.45 Конен спорт: "Сот Ер-
мес" в Париж, втора
част

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

14.30 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, жени, дирек-
тно

15.30 Ски бягане: СК в Кве-
бек, 15 км, жени, ди-
ректно

16.30 Ски полети: СК в Пла-
ница, индивидуално със-
тезание

17.15 Биатлон: СК в Осло, ма-
сов старт, мъже, дирек-
тно

18.15 Куриози
18.30 Биатлон: СК в Осло, ма-

сов старт, жени
19.00 Ски бягане: СК в Кве-

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

бек, 15 км, жени
19.55 Новини
20.00 Кърлинг: СП в Дания,

финал, жени
22.00 Колоездене на писта:

Шест дни на Манчестър,
трети ден, директно

Í
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08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

11.00 Отблизо с Мира разв-
лекателно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Небесният покровител

на България
14.00 Библиотеката предаване

за литература и култура
15.00 Малкият дракон Кокос-

чо детски аним. филм
/Германия, 2015 г./

16.20 Семейство Даръл 2 6-
сериен тв филм /Вели-
кобритания, 2018г./, 1
епизод, режисьор Ро-
джър Голдби, в ролите:
Кийли Хоос, Джош
О'Конър, Майло Паркър

17.10 Балканска хармония -
истина или сън док.
филм /България, 2016
г./, режисьор Атанас Ки-
ряков

18.30 Спорт ТОТО
19.00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман
2 док. филм /2 епизод/

19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 В кадър Тревога "Въздух"

/п/
21.15 Анна Каренина. Съдбата

на Вронски игрален
филм /Русия, 2017г./,
режисьор Карен Шахна-
заров, Елисавета Бояр-
ская, Кирил Гребенаш-
чиков, Макс Матвеев и
др.(14)

23.35 По света и у нас
23.50 Таблоид игрален филм

/копродукция, 2005 г./,
в ролите: Рупърт
Грейвс, Малкълм Макда-
уъл, Дженифър Джейсън
Лий и др.(14)

01.50 През коридорите на вре-
мето с Морган Фрийман
2 док. филм /2 еп./п/

02.35 Студио "Х": Не убивай тв
филм /9 и 10 еп./п/(12)

04.20 Туристически маршрути
04.45 Вяра и общество /п/

bTV

05.10 "Cool…T" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.3, 4

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.4, еп.15, 16

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.2 еп.5
13.00 "Принцесата на Монако"

- биографичен, драма,
романтичен (Франция,
Белгия, Швейцария, Ита-
лия, САЩ, 2014), в ро-
лите: Никол Кидман, Тим
Рот, Роджър Аштън-Гри-
фитс, Франк Лангела,
Андре Панверн, Паз Ве-
га, Паркър Поузи, Май-
ло Вентимиля, Джерал-
дин Съмървил, Робърт
Линдзи, Дерек Джакоби

15.00 Семеен следобед: "Джу-
ниър" - романтичен, ко-
медия, фантастика
(САЩ, 1994), в ролите:
Арнолд Шварценегер,
Дани ДеВито, Ема Том-
псън, Франк Ланджела,
Памела Рийд и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 "Гласът на България -
музикално шоу, с.6

21.30 "Папараци" - тв табло-
ид с водещ Венета Рай-
кова

22.30 Мегахит: "Другата в мен"
- трилър, криминален,
драма, екшън (САЩ, Ав-
стралия, 2007), в ро-
лите: Джоди Фостър, Те-
рънс Хауърд, Навийн Ан-
дрюз, Ники Кат, Мери
Стийнбъргън, Луис Да
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В детските ученически
години с вълнение слу-
шахме избрани откъси от
романа "Чичо Томовата
колиба" на Хариет Бичер
Стоу (1811-1896), които ни
четеше учителят по физи-
ка Тодор Попов през
последните десет минути
от часа. Събитията се
развиват в щата Кентъки,
Северните американски
щати. Семейството Шелби,
при което живее и работи
чичо Том заедно със
съпругата и децата си, се
отнася с уважение и
внимание към цветноко-
жите негри. Малкият
Джордж Шелби прекарва
вечерните часове в добре
подредената колиба, като
пише думи на добрия Том,
помагайки му да чете.
Добрата и предана леля
Клоу му приготвя любими-
те пирожки и торта.
Мисис Шелби е отгледала
красивата негърка Елиза
и нейния син Хари.

Настъпва трагичният
момент, когато мистър
Шелби поради неизплате-
ни дългове му се налага
да продаде чичо Том и
малкия Хари. Елиза тайно
взема сина си и бяга на
Север към Канада, където
ще ги чака съпругът й
Джордж. Преданата
Елиза, за да спаси своето
дете от ръцете на алчен
господар, който иска да
го купи и раздели с нея,
не ще се уплаши нито от
преследващите я кучета,
нито от плаващите ледове.
Самообразовалият се и
достигнал до изстрадана-
та истина да бъде свобо-
ден, нейният съпруг не
признава жестоките и
алчни господари. Но чичо
Том е продаден при
такива господари, които
не могли да търпят хрис-
тиянската му доброта и
милост към пострадалите
събратя и го пребиват до
смърт. Том е безкрайно
добър, почтен, смирен, но
той няма съпротивителна-
та сила на Джордж или
на Елиза. Той има въз-
можност да се освободи,
да избяга. Но Том отгова-
ря: "Господарят има дове-
рие в мен." Съвсем разли-
чен е Джордж. Той е
силен, волеви и героичен
и след много напрегнати
борби и приключения ще
преодолее всички препят-
ствия по пътя на свобода-
та. Джордж вярва на
белите, но не и на своя
безчовечен господар.

Господарите се отнася-
ли към негрите като с
работен добитък, дори по-

Êàïèòàëèçìúò ñå ðàæäà
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лошо. Вместо с добра
дума, както в семейство
Шелби в Северните щати,
плантаторите в Южните
щати си служели с камши-
ка и за най-малкото
провинение негрите са
били изтезавани до смърт.
Жадни за по-големи
печалби от земеделските
си владения, те търсили
здрава, но евтина работна
ръка. Хитри търговци им
доставяли безплатни
работници, като за тях
остава тлъста печалба.
Прекосявайки Атлантичес-
кия океан, стигат до
бреговете на Африка.
Отвличат насила живее-
щото там черно население
и безжалостно разделят
млади мъже и жени от
семействата им и изскуб-
ват дете от майката.

колиба" (1951-52), която
разбунва духовете. Зако-
нът забранява да се дава
храна и подслон на не-
щастните бегълци и задъл-
жава всеки американски
гражданин да връща на
собствениците всеки
беглец. Това предизвиква
буря от възмущение сред
всички честни американ-
ци. Движението на борци-
те за освобождение на
негрите нараства.

 Южните щати се
отделят и образуват
робовладелческа държава
с девет милиона населе-
ние, от което четири
милиона черни. Негодува-
нието на Северните щати
се засилва още повече.
Книгата "Чичо Томовата
колиба" изиграва същест-
вена роля за избухването
на Американската граж-
данска война (1861- 1865)
между Северните и Южни-
те щати, с която се пре-
махва, поне на хартия,
робството на цветнокожи-
те в Америка. Президентът
Линкълн подписва "Прок-
ламацията за освобожде-
нието". Той подчертава
силното влиянието на
книгата на Стоу, което
личи от въпроса му при
една среща с Хариет: "Вие
ли сте малката женица,
която предизвика голяма-
та война?".

"Чичо Томовата колиба"
е роман за неописуеми
жестокости и унижения,
сполетели негрите. Автор-

Жестоките търговци на
роби ги натоварват на
параходи против тяхната
воля и дори ги оковават в
железни вериги. Какво
могат да сторят нещастни-
те чернокожи хора?
Водите на океана ги
отделят от тяхната земя.
Те не могат вече да се
върнат в своето отечест-
во, останало отвъд Атлан-
тика, и са принудени да
понасят най-тежките
изпитания. В този мрачен
период от историята на
Америка според ООН са
докарани от Африка 17
милиона роби и милиони
са загинали в океана.

През 1850 г. Конгресът
приема закона срещу
бягството на роби. По
този повод Хариет Стоу
написва "Чичо Томовата

Íî íèìà äíåñ ñâåòúò å ìíîãî ïî-ðàçëè÷åí!? Ìîæå áè ôîðìèòå ñà ïî-ïðåôèíåíè, íî ðåçóëòàòúò å
ñúùèÿò - áåäíîñò, åêñïëîàòàöèÿ, íåðàâåíñòâî, íåùàñòèÿ çà õîðàòà

ката е описала истински
случки. Думи, изрази,
характери - нищо не е
измислено. Тя самата
казва в "Забележки" към
своята книга: "Отделните
случки, от които се състои
моят разказ, са до голяма
степен истински. Те са
станали или пред моите
очи, или са били наблюда-
вани от мои близки.
Всички характери, предс-
тавени тук, дори често
самата реч, дума по дума
са взети от действител-
ността".

Тази действителност е
характерна с развитието
на капитализма, основан
на насилие, смърт и
убийства, които се конста-
тират от научни изследва-
ния на Лондонски универ-
ситет в наши дни. А нача-
лото е поставено от
носителите на европейс-
кия капитализъм в Амери-
ка след откриването й от
Христофор Колумб през
1482 г. Тези носители
"организират откривателс-
ко пътешествие с увере-
ността, че могат да укре-
пят своето господство в
Новите земи и да устано-
вят там свят по свое
подобие" (проф. Андрей
Пантев, 1992). Този свят е
пропит от жажда за
забогатяване и ликвидира
всичко, което им пречи
при овладяването на
Новите земи, като унищо-
жава 90% от завареното
население - от 60 милиона
остават след един век 5-6
милиона души. Европейс-
ките колонизатори се
нуждаят от нова работна
сила, за да обработват
завоюваните земи в
Америка. Така се стига до
пазара на робите, описан
правдиво от Хариет Бичер
Стоу през 1851 г. Подобна
история в различно време
се повтаря и в други
страни на света. И още
по-ярко проличава тя през
изтеклите две-три десети-
летия на съвремието в
цветните революции и
локални войни, организи-
рани от глобалния капита-
лизъм с помощта на
модерни съвременни
оръжия, сеещи смърт по
света. Милиони се органи-
зират, за да претворят
Прокламация за принуди-
телни действия, подобна
на Линкълн, при освобож-
даването от капитализма.
А у нас - против диктату-
рата на българския бос на
корупцията, оглавил
правителството.

Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица
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Êúðò Ðúñåë
ñòàíà íà
68 ãîäèíè

Популярният и обичан
от всички актьор Кърт
Ръсел стана на 68 годи-
ни. На някои просто го-
дините им отиват и той
е един от тях. Роден е
на 17 март 1951   г. в
Спрингфийлд, Масачу-
зетс. Освен актьор, Кърт
е сценарист и продуцент.
Започва актьорската си
кариера, когато е само
на 10 години. Бил е и
професионален бейзбо-
лен играч, но след трав-
ма през 1973 г. се зав-
ръща към актьорската
професия. Има син от
първия си брак с актри-
сата Сийзън Хъбли. От
1983 г. живее заедно с
Голди Хоун и заедно
имат един син.

"Бягство от Ню Йорк",
"Нещото, "Обрати", "Тан-
го и Кеш", "Обратна тя-
га", "Капитан Рон", "Тум-
бстоун", "Старгейт", "Бяг-
ство от Ел Ей" са само
част от филмите, в кои-
то можем да го видим. ç

На 24 март в зала "Бълга-
рия" от 19.00 ч. Софийската
филхармония и Фортисимо
Фамилия представят Гершу-
ин. Академията на Фортиси-
мо Фамилия отново ще ни
отведе на дълбоко в класи-
ческата музика. След мулти-
медийните образователни
концерти, посветени на Ви-
валди, Монтеверди, Моцарт,
Дворжак, Чайковски и Бето-
вен, в поредицата за възрас-
тни идва ред на историята
за живота и музиката на Гер-
шуин. Много се знае за ве-
ликия композитор, но този
концерт ще разкаже за него
по необичаен начин. Безцен-
ни гидове за публиката ще
бъдат невероятните Ана Па-
падопулу и Валентин Ганев.
Виртуозният пианист Люд-
мил Ангелов е специален гост

:

Íàêðàòêî

Етнографска изложба от
музея в Кюстендил
Традиционни облекла,
тъкани и накити от
Югозападна България
са подредени
под мотото "Багри от
долините на Струма".
Открива се на 20
март от 16.00 ч. в
Историческия музей
в Брезник.
Изложбата представя
експонати от Югоза-
падна България,
съхранявани във
фондовете на музеите
в Брезник Перник,
Кюстендил, Банско и
Гоце Делчев. След
откриването на
изложбата в Брезник,
тя ще бъде експони-
рана в зала "Стри-
мон" на музея в
Кюстендил.

Българският филм
"Прасето" спечели три от
наградите на "София
филм фест"
"Прасето" на Драго-
мир Шолев спечели
три от наградите на
23-тия "София филм
фест", наградата на
публиката отиде при
"Снимка с Юки" на
Лъчезар Аврамов, а
румънският филм
"Чудовища" на Мари-
ус Олтеану си тръгна
с Голямата награда
"София - град на
киното".

"Êîé å Ãîëåìàíîâ?" - íàé-íîâèÿò áúëãàðñêè
ìþçèêúë ñ ïðåìèåðà âúâ Âàðíà

Àíà Ïàïàäîïóëó è Âàëåíòèí Ãàíåâ ðàçêàçâàò àìåðèêàíñêà äæàç èñòîðèÿ

Ïîêàçâàò èçëîæáà è ôèëì çà Êðèì
Днес от 17.30 ч. в

Руския културно-инфор-
мационен център в Со-
фия (ул. "Шипка" 34) ще
се открие изложбата
"Крим днес: поглед отвът-
ре", подготвена от посол-
ството на Русия в Бълга-
рия, Представителството
на "Россътрудничество" в
София и редакционния
екип на списанието
"Кримски журнал". В
експозицията се разказ-
ва за живота на Републи-
ка Крим в снимки, нап-
равени от сътрудниците
на "Кримски журнал"

От 19 март до 30 април
Варненската опера орга-
низира XX великденски
музикален фестивал, в
който са включени опер-
ни, оперетни и балетни
постановки, една опера-
та, концерти и няколко
мюзикъла. По традиция,
фестивалът предлага
премиерни и предпреми-
ерни заглавия.

Старт дава премиерата
на най-новия мюзикъл
"Кой е Големанов?"на 19
март - музика Георги
Костов, текст Иво Сирома-
хов, диригент Страцимир
Павлов, хореограф Анна
Донева, сценограф Иван
Токаджиев, костюми Анна
Мария Токаджиева. "Кой е
Големанов?" е злободневна
музикална сатира, която
визира стремежа към
власт на всяка цена.
Мюзикълът следва тази
сюжетна линия в класи-
ческата комедия "Голема-
нов" на Ст. Л. Костов, но
не се придържа строго
към нея, за да изгради
един обобщен образ на
съвременната политическа

през последните 5 годи-
ни. Тя ще бъде предста-
вена от посланика на
Русия в България Анато-
лий Макаров.

След откриването на
изложбата от 18.00 ч. в
Малката зала на РКИЦ
ще се проведе премиер-
на за България прожек-
ция на новия руски
игрален филм "Кримски
мост. Направено с лю-
бов". Комедийната карти-
на е заснета през 2018 г.
и разказва за любовната
история, която се разиг-
рава по време на строи-

Ñ ïîñòàíîâêàòà çàïî÷âà XX
âåëèêäåíñêè ìóçèêàëåí ôåñòèâàë

конюнктура в България. В
главната роля варненската
публика посреща един от
своите любимци, актьора
от Варненския драматичен
театър Пламен Георгиев.

Мюзикълът "Зоро" за
пръв път ще бъде предс-
тавен с говорни диалози
на български език. Песни-
те ще се изпълняват,
както и досега, в ориги-
нал на английски и ис-
пански език - 22 март.

Три предпремиерни
спектакъла - на 23, 24, 25
април, ще има "Любовта
никога не умира" от А. Л.
Уебър. Мюзикълът е про-
дължение на "Фантомът на
операта" и ще се играе за
пръв път в България на
варненска сцена, реж.
Светозар Донев. В образа
на главната героиня Крис-
тин ще се превъплътят
Илина Михайлова и Лилия
Илиева.

Публиката ще види на 2
април преди премиерата в
Опера в Летния театър
"Моя прекрасна лейди" от
Фредерик Лоу, реж. Нина
Найденова. ç

в концерта.
Заедно със Софийската

филхармония той ще предс-
тави "Рапсодия в синьо" -

телството на Кримския
мост.

Изложбата и кинопро-

жекцията са открити за
зрителите, вход свобо-
ден. ç

най-популярната творба на
композитора. В концерта ще
звучат и откъси от "Един аме-
риканец в Париж" и "Порги

и Бес". Диригент на концер-
та е Максим Ешкенази, а
сред солистите са Вера Гир-
гинова и Валери Турманов. ç
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10 лъжи, в които вярваме10 лъжи, в които вярваме10 лъжи, в които вярваме10 лъжи, в които вярваме10 лъжи, в които вярваме
В живота непрекъснато

се сблъскваме с един куп
остарели идея за това как-
во уж е правилно и какво -
погрешно. Чуваме някои не-
ща толкова често, че авто-
матично започваме да ги
приемаме като истина. Тъй
като много от тези неща са
отрицателни, те прилепват
към нас и ни тежат години
наред.

Ето какво пише блогърът
Марк Черноф, цитиран от
Bright Side.

1. Сам означава самотен
"Връзка" не е синоним на

щастие. Дори и да сте са-
ми, никога няма да се чувс-
твате толкова самотни, кол-
кото ако сте в нещастна
връзка. Ако не се чувствате
добре с човека до себе си,
по-добре си вземете почив-
ка и отделете малко повече
време за най-важния човек
в живота ви - вие самите.
Намерите себе си първо.
Осъзнайте собствената си
ценност. И следващия път,
когато сте във връзка, коя-
то потъва, ще можете да
доплувате на сигурен бряг.

2. Щастието настъпва,
когато имаш всичко, което
искаш

Да бъдем щастливи не
означава, че не желаем ни-
що повече. Означава, че сте
благодарни за това, което
имате и търпеливи за това,
което предстои. Ценете нас-
тоящето, което един ден ще
си спомняте като "доброто
старо време".

3. Болката е нещо, което
се вижда

Никога не подценявайте

заедно с лошото, осъзнавай-
ки че всичко е безценен
опит.

8. Да бъдеш силен значи
да не чувстваш болка

Всъщност най-силни са
тези, които чувстват болка-
та, приемат я, учат се от нея
и я преодоляват. Всичко се
свежда до куража да помо-
лиш за глътка въздух, да се
просълзиш, да се отърсиш
от праха, след което да се
върнеш на ринга и да про-
дължиш да се бориш така,
както никога преди.

9. Можете да се прест-
рувате

Почувствайте любовта,
преди да кажете "Обичам
те!". Усетете благодарност,
преди да кажете "благодаря".
Почувствайте, че сте сгреши-
ли, преди да кажете "Изви-
нявай!". Почувствайте осво-
бождение, преди да кажете
"Прощавам ти". Когато каз-
вате това, което чувствате,
нямате нужда от много думи
и достигате до сърцето.

10. Мечтите са загуба на
време

Най-великите дарове са
невидими за очите си, а се
усещат дълбоко в сърцето.
Това, което виждаме, често
е само малък отрязък от то-
ва, което е възможно. Въ-
ображението е зрение, кое-
то вижда под повърхността
- умението да си предста-
виш това, което е същест-
вено, но невидимо за очи-
те. Някъде нещо невероят-
но чака да бъде познато -
трябва да мечтаете доста-
тъчно смело, за да го отк-
риете.

ничия болка. Да си кажем
честно, всеки от нас стра-
да. Някои просто го прик-
риват по-добре. Не знаете
какво се случва зад затво-
рените врати. Да преценя-
вате и да съдите някого е
напразна загуба на време
и сили. Ако пък имате вре-
ме да обсъждате другите,
значи просто имате прека-
лено много свободно вре-
ме. Станете от четирибукви-
ето си и направете нещо
смислено.

4. Животът трябва да из-
глежда по определен начин

Никой не може да ни
навреди по-силно от собст-
вените ни мисли. Да си поз-
волим да чувстваме това,
което чувстваме и да под-
хождаме към него честно,
действа изцеляващо. Вина-
ги имаме избор как да от-
говорим на ситуациите, ко-
ито ни поднася животът. Ос-
вободете се от представи-
те за това какво трябва да
бъде животът ви и приеме-
те истинския живот, който
се опитва да стигне до съз-

нанието ви. Променяйте то-
ва, което може да се про-
мени, променете възгледи-
те си за това, което не мо-
же да се промени и про-
дължете напред с мир.

5. Вие трябва да бъдете
определен човек

Когато престанете да се
сравнявате с други възмож-
ни версии на себе си -  и
когато престанете да се
сравнявате с други хора, ис-
тински или измислени, ед-
ва тогава ще вкусите спо-
койствие, което е истинско,
а не въображаемо.

6. Страхотният живот е
привилегия на малцина из-
брани

 Ако всяка сутрин се съ-
буждате и си казвате "Да,
днес ще бъде страхотен
ден", следобед намирате
причина да си кажете "Да,
днес е страхотен ден", а ве-
чер заспивате с мисълта
"Беше страхотен ден"... то-
гава един ден, след много
години ще можете да пог-
леднете назад и да си ка-
жете "Имах чудесен живот."

7. Можем да избегнем
трудностите

Понякога нещата трябва
да се влошат, преди да се
случат така, както трябва.
Понякога трябва да позво-
лите погрешните хора да си
отидат, за да отворят място
за правилните. Понякога
трябва да се почувстваш
слаб, за да разбереш какво
е да си силен. Понякога
трябва да се усетиш разкъ-
сан, за да знаеш, че няма
да бъдеш смазан. Понякога
трябва да приемем доброто

Лао Дзъ казаЛао Дзъ казаЛао Дзъ казаЛао Дзъ казаЛао Дзъ каза
Лао Дзъ е китайски фи-

лософ от древността, цен-
трална фигура в даоизма,
една от трите главни ки-
тайски религиозно-философ-

ски системи.
” Верните слова не са кра-

сиви, красивите слова не са
верни.
” Мъдрият не спори, споре-

щият не е мъдър…
” Бъдете внимателни към

своите мисли - те са началото
на вашите постъпки.
” Да действаш значи да

бъдеш.
” Който получава има мал-

ко. Който дарява има много.
” Богат е този, който е до-

волен.
” Бедите на целия свят тръг-

ват от дреболии, така както и ве-
ликите дела се състоят от по-
дребни.
” Въпреки че войната си

поставя за цел спокойствието и
мира, тя е неизменно зло.
” Истински просветленият

никога не воюва.
” Природата постига всичко,

без да бърза
” За да придобиеш знание,

всеки ден прибавяй по нещо. За
да придобиеш мъдрост, всеки ден
изхвърляй по нещо.
” Едва покълналото растение

е нежно и слабо. Изсъхналото е
твърдо и кораво. Оттук става яс-
но, че всичко, което е нежно и
слабо, в него има живот.
” Когато сте в благополучие,

помислете какво трябва да се
предприеме по време на беда,
защото голямата беда обикнове-
но започва от незначителната.
” Който побеждава другите,

е силен. Който побеждава себе
си, е могъщ.
” Който знае много, е мъл-

чалив; който говори много, ни-
що не знае.
” Който говори много, чес-

то се проваля.
” Добрият не е красноречив.

Красноречивият не е добър. Зна-
ещият не е всезнаещ. Всезнае-
щият не е знаещ.
” Мъдрецът не се запасява,

но колкото повече прави за дру-
гите, толкова повече забогатява;
колкото повече дава на другите,
толкова повече има. Дао на мъд-
реца е: действай, но не отнемай.
” Музиката в душата може

да бъде чута от Вселената.
” Причината за трудното уп-

равление на народа се заключа-
ва в това, че народът е просве-
тен и сред него има много умни.
” Спрете злото, докато не

съществува, задръжте болестта
преди да се появи.
” Когато се освободя от то-

ва което съм, ставам това, кое-
то мога да бъда.
” Да виждаш нещата такива,

каквито са, е лесно. Силата е в
това да можеш да ги приемеш.

4 извинения, за да се откажем от мечтите си
Всеки има своите мечти и

стремежи, но малцина от нас са
склонни да ги преследват док-
рай. Може би това е заради
страха от провал, независещи
от нас обстоятелства или дори
смърт. А тези, които постигат
своите мечти? Най-често оста-
ват неудовлетворени, скитащи се
безцелни и объркани - защо?

Мечтите са мечти, защото
би трябвало да са недостижи-
ми. Нали така?

Грешка. Представяме ви 4
извинения, с които се отказва-
те да преследвате мечтите си.

Мислите, че не сте доста-
тъчно добри

Да, всеки понякога чува този
глас в главата си, който крещи,
че сте жалки, провалени и без-
полезни. Понякога смятате, че сте
създали най-доброто нещо, а на
следващия ден ще се чудите как
ви е хрумнало да направите та-
кова безсмислено нещо.

Науката ни е разкрила мно-
го неща за този вътрешен глас.
Първоначално е служил като
средство за комфорт и сигур-
ност. Да, знам, този глас, кой-
то ви казва, че сте грозни и
безполезни е трябвало да ви
успокои, а навреди. И не е ка-
то да можете му запушите ус-
тата си и да го захвърлите в
ъгъла. Но нека си го кажем нап-
раво - гласът е едно от най-
добрите неща, които можем да
имаме. Той ще ни повтаря от-
ново и отново, когато нещо не
е достатъчно добро, и това сме

ние. Познаваме нашите грани-
ци, съзнанието ни също. Така
че следващия път, когато чуе-
те, че гласът ти казва, че това,
което си направил е ужасно,
мислете, че мозъкът ви казва
това:  мога да направя това по-
добре. Знам, че мога. Мога да
постигна мечтите си.

Нямате достатъчно време
Трябва да работите за пос-

тигане на мечтите. И ако не раз-
полагате с достатъчно време за
нещо, което ви интересува , то
тогава наистина никога не ви е
пукало за него.

Успешните хора намират
време. Ако вие висите посто-
янно в Facebook, Instagram или
Tumblr, вземете хронометър и
започнете да броите минутите.
Когато решите, че ще гледате
телевизия, също отброете пре-
караното пред екрана време.
Едно скорошно проучване на
вестник The Telegraph показва,
че човек прекарва средно по
един час и четиридесет минути
в социалните медии - и все още
казвате, че нямат време?

Ако наистина нямате вре-
ме,ама наистина никакво вре-
ме, за да правите това, което
обичате, спрете да правите то-
ва, което не ви харесва и за-
почнете да правите това, което
обичате. Да, може би ще пече-
лите малко по-малко пари, ня-
ма да може да ходите на фит-
нес често, може да не сте в
състояние да правите някои не-
ща, които ви харесват, но ще

можете да преследвате мечти-
те си. Живеете само веднъж,
така че какво ще загубите, ако
преследвате мечтите? Нищо.

Хората около вас мислят
по друг начин

Хей, чух, че искаш да ста-
неш писател. Успех с тази зада-
ча - не можеш да пишеш, а и в
днешно време е много трудно
да станеш успешен автор, така
че ела на купон вместо това".

Всеки познава някой човек,
който няма да се спре пред ни-
що, за да омаловажи мечтите и
стремежите на другите. Тези хо-
ра вярват, че в живота трябва
да си реалист. Художник къща
не храни, нито пък писател или
музикант. Трябва ти работа от
9 до 17 ч., която вероятно мра-
зиш. Хубава кола, хубава къ-
ща, хубава работа, положение.

Ако работите такава "нормал-

на работа" и умрете утре, какво
ще се случи? Някой ще дойде и
ще заеме мястото ви, хората ще
скърбят и с това ще се свърши.
Ще бъдете забравени. Въпреки
това, ако се опитате да осъщес-
твите част от мечтите си, ще бъ-
дете по-успешни, отколкото все-
ки друг човек, който е работил
по цял ден работа, която прези-
ра. Независимо дали става дума
за танци, спорт, писане- имате
шанс никога да не ви забравят.
Имате шанса да увековечите име-
то си под някоя велика творба,
книга за рекорди, пиеса. Няма
какво да губите, само да спече-
лите. Така че давайте смело.

Какво бихте направили, ако
парите не са проблем? Напра-
вете го.

Все още не сте готови
Трябва ви много кураж, за

да следвате мечтите. Това ста-
ва все по-очевидно, когато
трябва да жертвате времето,
прекарано със семейството, на-
чина си на живот, хоби, средс-
тва. Не казваме да напуснете
работата си и да се оставите
на течението, а да преоткриете
тази страст, този огън, който го-
ри във всички нас.

С всеки изминал ден ставаме
по-стари. Времето тече през пръс-
тите ни и въпреки това чуваме
извинения като "Все още не съм
съвсем готов" или "Твърде млад
съм, нямам достатъчно опит". То-
ва са глупости - не чакайте въз-
можности, създавайте ги.

От Обекти
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Френският президент
Еманюел Макрон остро
осъди насилието при
протестите на "жълтите
жилетки" в Париж през
уикенда, предаде ДПА.
Действията на хората,
прибегнали до насилие, не
биха могли да се нарекат
демонстрации, подчерта
Макрон. Това са хора,
които искат да разрушат
републиката, дори да е с
риск да убиват, каза късно
в събота Макрон.

Много бутици на буле-
вард "Шан-з-Елизе" в
центъра на Париж бяха
разграбени и опожарени в
събота следобед на фона
на новата мобилизация на
протестното движение на
"жълтите жилетки" във
Франция. Тентата на
луксозния ресторант
"Фуке", който в събота
сутринта бе разграбен, бе
подпалена за кратко.
Бутици на "Шан-з-Елизе"
също пламнаха, докато
демонстранти скандираха:
"Революция!"

На фона на разграбва-
нето на магазини на емб-
лематичния парижки
булевард протестиращи
призоваваха тълпата да се

Íàé-ìàëêî 60 äóøè ñà ðàíåíè ïðè ñáëúñúöè ïî
âðåìå íà ïðîòåñòèòå âúâ ôðåíñêàòà ñòîëèöà

Хората полагаха вчера цветя край двете джамии в новозеландския
град Крайстчърч, където при терористично нападение миналата

седмица загинаха 50 души. Жертвите на атаката са на възраст от 3
до 77 години, показва неокончателен списък на загиналите.

Протестиращите се сблъскаха с полицията в Париж по време на
демонстрацията на "жълтите жилетки" в събота. Към средата на

вчерашния ден бяха задържани 151 души, 64 от които бяха отведе-
ни в ареста. По официални данни в протестите са се включили 32

000 души. "Жълтите жилетки" написаха във Фейсбук, че в протестите
са участвали 230 766 души.

50 ñà âå÷å æåðòâèòå íà íàïàäåíèåòî
ñðåùó äæàìèè â Íîâà Çåëàíäèÿ

Израелски войници и полицей-
ски служители носят тялото на
убит израелец на мястото на

вчерашното нападение до
еврейското селище Ариел на
Западния бряг. По-рано при

стрелба на същото място бяха
ранени няколко израелци,

единият - тежко. Палестинец
отнел оръжието от израелец
на кръстовище и го простре-
лял. След това прострелял

още един израелец, откраднал
колата му и избягал. Открил

огън и по автобусна спирка на
друго кръстовище, където

ранил трети израелец.
Нападателят се издирва.

Броят на жертвите на на-
падението срещу 2 джамии
в новозеландския град
Крайстчърч достигна 50,
след като полицията откри
още едно тяло в една от
джамиите, предадоха Рой-
терс и ДПА. Ранените са съ-
що 50, от тях 36 остават в
болницата. Двама души са
в критично състояние.

48-годишният Абдул Азиз,
роден в Афганистан, е успял
да спаси живота на мнози-
на, прогонвайки нападателя
от джамията "Линууд". Азиз
нападнал терориста Брентън
Тарант с това, което имал
подръка - машина за кре-
дитни карти, с която го за-
мерил. След като хвърлил по

"Æúëòèòå æèëåòêè" ïðîäúëæàâàò
äåìîíñòðàöèèòå â Ïàðèæ

Снимки Пресфото БТА

насочи към намиращия се
наблизо Елисейски дворец,
официалната президентска
резиденция. Самият Мак-
рон обаче не бе в столица-
та - този уикенд той е на
ски в Пиренеите, за да
"презареди", съобщи него-
вата канцелария. Органите
на реда се опитаха да
разпръснат тълпата със
сълзотворен газ и част от
"Шан-з-Елизе" потъна в
гъста мъгла.

Премиерът Едуар
Филип, който дойде на
място, за да изрази своя-
та подкрепа за полицията,
нарече проявите насилие
"неприемливи". "Тези,
които извиняват или
насърчават" подобни
действия, са "съучастници",
предупреди той.

Министърът на вътреш-
ните работи Кристоф
Кастанер осъди действията
на, по думите му, "профе-
сионалните" вандали и
призова полицията да
отговори "с най-голяма
твърдост".

18-ата поред събота на
мобилизация на "жълтите
жилетки" бе белязана от
нов подем на насилието,
след като протестното

движение бе загубило
инерция през последните
седмици. Сцените на
грабежи и сблъсъци на-
помниха за станалите на
24 ноември и в началото
на декември. Тогава кадри-
те с опустошения булевард
"Шан-з-Елизе" и поругава-
нето на Триумфалната арка
обиколиха света.

Най-малко 60 души бяха
ранени при сблъсъците по
време на протестите на
"жълтите жилетки" в центъ-
ра на френската столица.
Лекарска помощ са полу-

чили 17 полицаи и жандар-
меристи, един пожарникар
и 42-ма протестиращи. Не
се уточняват обстоятелст-
вата, при които те са били
ранени. Репортери смятат,
че броят на пострадалите
вероятно е много по-голям.
Мнозина от тях се опася-
ват да не бъдат включени в
"черни списъци" след
попадането си в болница и
се обръщат за помощ към
"улични лекари" - добровол-
ци, които участват редовно
в протестите на "жълтите
жилетки". ç

него и собствения му пра-
зен пистолет, разбивайки
предното стъкло, нападате-
лят се уплашил достатъчно,
за да напусне мястото на
нападението. По-късно той
бил спрян от новозеландс-
ки полицаи.

Тарант вече бил отнел
живота на 42-ма души в дру-
га джамия, преди да напад-
не "Линууд", където преди на-
месата на Азиз загиват 7 ду-
ши. Един човек почина по-
късно в болницата.

Азиз е напуснал роди-
ната си като млад и е жи-
вял над 25 години в Авст-
ралия, преди да се премес-
ти в Нова Зеландия преди
две години. ç

Íàêðàòêî

:

Лейбъристите

ще предизвикат вот на
доверие за кабинета, ако
сделката на Мей за
Брекзита пак бъде отхвър-
лена, заяви вчера пред
телевизия "Скай нюз"
лидерът на британската
опозиционна партия
Джереми Корбин. "Вече
имахме един вот на
доверие каза Корбин и
добави: Изглежда, прави-
телството ще внесе в
парламента още веднъж
предложението си.
Подозирам, че те отново
ще бъдат победени", заяви
той и обвини управлява-
щите, че с действията си
просто умишлено бавят
играта. "Струва ми се, че в
този момент един вот на
доверие би бил уместен. В
този момент ще трябва да
кажем, че трябва да има
парламентарни избори",
заключи Корбин.

Водещите

финансови институции на
Германия Дойче банк и
Комерцбанк
(Commerzbank) започват
официално преговори за
евентуално сливане. Това
съобщи ДПА, позовавайки
се на свои източници.
Разговори по плановете за
сливането на банките се
водят вече от месеци.
Правителството заяви
преди време по този
повод, че властите "са
отворени за икономически
целесъобразни варианти" в
банковия сектор. Според
Берлин в Европа няма
достатъчно големи финан-
сови институции, които да
бъдат конкуренция по-
специално на американс-
ките банки.

Минимум 27 души

бяха убити в няколко
нападения на талибани и
експлозии в афганистанс-
ките провинции Кандахар,
Хелманд и Фаряб, съобщи-
ха вчера местните власти.
При нападение срещу
обект на афганистанските
сили за сигурност в
северен район на Фаряб
бяха убити 22-ма души.
Други 14 са ранени, някои
тежко, в сблъсъци,
започнали в събота
вечерта и продължили
четири часа, като напада-
телите взели в плен
четирима войници. В
съседната провинция
Кандахар четирима
полицаи загинаха при
взрив на крайпътна бомба.

При наводнения

в индонезийската провин-
ция Папуа загинаха най-
малко 42-ма души.
Проливни дъждове се
изсипват от събота над
засегнатия район в
близост до град Джаяпура,
столица на провинцията.
Над 150 жилища са залети
от водата.
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Либералната кандидатка
Зузана Чапутова, която
критикува политиката на
сегашното правителство,
печели с голяма преднина
първото място на прези-
дентските избори в Слова-
кия, показват резултатите
след преброяването на
99,88 на сто от гласовете,
предаде АФП.

Екоактивистката, която
твърди, че гражданите ис-
кат промяна, печели 40,55
на сто от гласовете.

На второ място с 18,66
на сто остава Марош Шеф-
чович, 52-годишен вицеп-
резидент на Европейската
комисия, подкрепян от уп-
равляващата лява популис-
тка партия "Смер - соци-
ална демокрация" (СМЕР-
СД).

Çóçàíà ×àïóòîâà ïå÷åëè ïúðâîòî ìÿñòî
íà ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â Ñëîâàêèÿ
45-ãîäèøíà àäâîêàòêà îòèâà íà 2-ðè
òóð ñ äèïëîìàòà Ìàðîø Øåô÷îâè÷

Ìèëèîíè èðëàíäöè ïî öåëèÿ ñâÿò
ïî÷åòîõà ñâîÿ ãåðîé ñâ. Ïàòðèê

След обявяването на предварителни резултати от първия тур на
президентските избори Зузана Чапутова благодари в Братислава на
всички словашки избиратели, като се обърна към тях не само на

словашки, а и на езиците на националните малцинства

Полицията избутва демонстранти от входа на държавната телевизия в
Белград. Протестните акции в Сърбия започнаха от началото на декември,

след като опозиционен деец бе пребит в град Крушевац. Опозицията
обвинява режима на президента Александър Вучич, че разпалва насилие
и потиска основни човешки права, включително свободата на медиите.

По традиция в столицата на Ирландия - Дъблин, стотици хиляди хора всяка година на 17 март честват
Свети Патрик с паради и шествия по улиците в изумруденозелени одежди под звуците на музика. Тази

година датата беше в неделя, което допринесе празнуващите да бъдат повече. Въпреки че обикновено се
свързва със зеления цвят, самият св. Патрик е предпочитал синьото.

Äåìîíñòðàíòè â Ñúðáèÿ îêóïèðàõà
çà êðàòêî íàöèîíàëíàòà òåëåâèçèÿ

Протестите в Белград
приключиха в нощта срещу
неделя и хората се разоти-
доха по домовете си, след
като специалните сили на
сръбската полиция изведо-
ха демонстрантите от сгра-
дата на националната теле-
визия РТС, предаде ТАСС.

Опозиционните лидери
Драган Джилас и Бошко Об-
радович, лидер на партия
"Двери", бяха сред послед-
ните изведени от сградата
на РТС. След това събрали-
те се опитаха отново да про-
никнат в телевизията, но по-
лицията ги избута с щитове.

Снимки Пресфото БТА

Ирландците и техните по-
томци по цял свят отбеляза-
ха на 17 март Деня на свети
Патрик, съобщава британс-
кият в. "Дейли експрес". Чес-
тването му с паради, песни,
танци и много тъмна бира
привлича вниманието на ми-
лиони хора, дори на тези, ко-
ито формално нямат повод
да празнуват.

Според легендата св. Пат-
рик - свещеник, който в V
век разпространявал в бри-
танските земи Христовата
вяра, използвал растяща в
Ирландия детелина като
символ на Светата Троица,
когато проповядвал.

"Дейли експрес" предлага
интересни факти за светеца
- покровител на Ирландия.

Почитаният светец не е
ирландец. Според различни
версии Патрик е роден в
Уелс или Шотландия, в се-
мейството на римски граж-
дани.

Обрадович призова про-
тестиращите да продължат
акцията си пред президен-
тския дворец, където бе
планирано президентът
Александър Вучич да нап-
рави обръщение във връз-
ка с проникването в сгра-
дата на РТС. "Приятели,
мисля, че всички ние ще
отидем утре на това обръ-
щение и ще поискаме ос-
тавката му. До утре по обяд
край президентския дво-
рец", призова Бошко Обра-
дович.

Вътрешният министър
Небойша Стефанович обе-

ща вчера на извънредна
пресконференция, че всич-
ки участници в протеста,
влезли в сградата на РТС,
ще бъдат наказани.

Министърът на отбрана-
та Александър Вулин наре-
че протестиращите "фашис-
ти" и заяви, че те трябва да
бъдат строго наказани. То-
ва беше първият инцидент
след месеци мирни протес-
ти срещу Вучич.

Протестът започна през
деня с митинг пред сграда-
та на Философския факул-
тет на Белградския универ-
ситет. ç

Като младеж е отвлечен
в Ирландия, продаден е в
робство и е принуден 6 го-
дини да работи като овчар.
На 22-годишна възраст Пат-
рик бяга в Англия, където пре-
карва 12 години в манастир.

През 433 г. се връща в
Ирландия и се отдава на ми-
сионерска дейност сред кел-
тските езичници. Смята се,
че по време на проповеди-
те си е използвал 3-листна
детелина, за да онагледи
идеята за Светата Троица.

На св. Патрик се припис-
ва чудото за прогонването
на змиите от Ирландия.

Между 1903 и 1970 г. Де-
нят на свети Патрик в Ир-
ландия е честван като ре-
лигиозен празник и кръчми-
те са били затворени.

За дата на смъртта му се
приема 17 март 461 г. Пора-
ди тази причина датата 17
март е избрана за национа-
лен празник на Ирландия. ç

Избирателната актив-
ност достигна 48,73 на сто.

Според проучване на
социологическата агенция
"Фокус" 64,6 на сто от има-
щите намерение да гласу-
ват на втория тур на из-
борите на 30 март смятат
да подкрепят Чапутова.

Действащият президент
Андрей Киска също призо-
ва избирателите да подк-
репят Чапутова.

Зузана Чапутова - 45-го-
дишна адвокатка, е изгря-
ваща звезда в словашката
политика. Тя стана извест-
на с успешната си борба
срещу хранилището за ток-
сични отпадъци в родния
си град Пезинок край сто-
лицата Братислава, за ко-
ето през 2016 г. получи
международна награда.

Тя участваше също в
кампанията през 2017 г.,
довела до отмяна на ам-
нистията, дадена на бив-
шия авторитарен премиер
Владимир Мечиар.

Чапутова е заместник-
председателка на "Прогре-
сивна Словакия" - извън-
парламентарна партия,
подкрепила масовите улич-
ни протести след смъртта
на журналиста Ян Куциак.

Шефчович е дипломат
от кариерата, който е бил
член на комунистическата
партия до т. нар. Нежна
революция през 1989 г. Той
прие да се кандидатира за
президент от името на ля-
вата "Смер-социална де-
мокрация", която напосле-
дък беше опетнена от ко-
рупционни скандали. ç
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Ïåòúð Ñòîé÷åâ îòíîâî
çàâîþâà ñâåòîâíà òèòëà
42-годишната
легенда подобри и
планетарния
рекорд в плуването
на 1000 метра в
ледени води

Петър Стойчев отново
завоюва световна титла.
42-годишният българин пак
е най-добрият на планета-
та по плуване в ледени
води.  Стойчев успя да
защити титлата си в
кралската дистанция 1000
метра от 2017 година,
когато я спечели навръх
Богоявление в Бургхаузен
(Германия).  Сега българи-
нът ликува след победа в
Семьоновското езеро в
Мурманск (Русия) на
първенството по ледено
плуване. Стойчев преплу-
ва хилядата метра за
рекордните 12 минути и 10
секунди. Температурата на
водата беше под нула
градуса.  Българинът се
пребори за златото в
конкуренцията на 41
плувци.

Басейнът, който беше
изрязан върху заледеното
езеро Семеновском с
размери 25 метра, пос-
рещна 403-ма плувци от 32
държави. Българинът
стартира в последната
серия и още от началото
поведе конкурентите си. С
всяка изминала дължина
Петър Стойчев увеличава-
ше аванса си и накрая
финишира с преднина от
34 секунди пред втория

Фергил Хестерман (Холан-
дия) и на 0.53 минути от
третия Владислав Сапож-
ников (Русия).

"Чувството е невероят-
но. Имаше напрежение
преди старта, защото
искаха да мина още един
лекарски преглед, но
нямаше проблем. Показа-
телите ми бяха кръвно
налягане 120/85, пулс 72
удара в минута и темпера-
тура на тялото 36.8 граду-
са. Вероятно някой иска-
ше да ме разконцентрира
или изнерви, но аз не съм
от вчера в плуването и
винаги съм подготвен за
различни манипулации.
Беше ми много студено,
тактиката на екипа ми
сработи идеално. Първите
200 метра да аклиматизи-
рам, после да изравня
евентуално лидера и след
това да натисна.  Холан-
децът плуваше плътно до

мен в началните минути,
но на 400-ия метър дадох
повече сила и дръпнах с
аванс. За съжаление, не
можех да виждам с колко
водя, защото таблото ми
беше на неудобно място,
но имах видимост с моя
щаб и ми показваха с
пръсти какво се случва.
Световен шампион съм и
до 2021 година няма кой
да ме измести. Победата
е за цяла България. Чест-
на дума, но аз такава
подкрепа не съм получа-
вал никога от хората.
Имах стотици съобщения
и имейли за успех в
Мурманск. Благодаря на
всички. Горд съм, че съм
българин! Последните 300
метра исках да натисна и
да направя рекорда още
по-убедителен, но получих
спазъм в мускулите на
лявата ръка. Реших да не
рискувам и да финиширам

Ивелин Попов помогна на
Ростов да спечели с 2:0 гос-
туването си на Рубин и да за-
пише първи успех след под-
новяването на сезона в рус-
ката Премиер лига. Българс-
кият национал беше резерва,
но влезе в 75-ата минута и
подаде за втория гол на Ро-
ман Ерьоменко в 89-ата ми-
нута. Финландският национал
от руски произход, който по-
добно на Попов е бивш фут-
болист на казанци, откри ре-
зултата в 83-тата минута, а
малко по-късно реши всичко
с хубав изстрел от воле.

Ростов вече е на шесто
място в класирането, изпре-
варвайки днешния си съпер-
ник, който остана седми след
втората си поредна загуба.

Във всеки от предишните
мачове, след като се присъе-
дини към Ростов, Ивелин По-
пов беше титуляр. Сега обаче
Курбан Бердиев остави бъл-
гарина на пейката, а атаката
на тима водеха Бьорн Сигур-
дарсон и Алексей Ионов. За
Ростов това беше първа шам-
пионатна победа от края на
октомври.

С гол на десния бек Ма-
рио Фернандес в 75-ата ми-
нута ЦСКА (Москва) спечели
с 1:0 гостуването си на Урал
и вече е на второ място в Пре-
миер лигата на Русия. Нико-
лай Димитров игра цял мач
за домакините, които са спе-
челили само 1 точка през про-
летта и се намират в зоната
на застрашените от изпадане.

ЦСКА по традиция играе спо-
лучливо в Екатеринбург и от дос-
та време няма загуба в гостува-
нията си на Урал. "Армейците"
дори рядко допускат голове сре-
щу този съперник - за последно
Игор Акинфеев извади топката
от мрежата в мач срещу "оран-
жевите" през 2015 година. ç

Ïîïåòî ñ àñèñòåíöèÿ
çà ïúðâà ïîáåäà
íà Ðîñòîâ

като победител независи-
мо от времето. Да разве-
еш българския флаг на
Северния полярен кръг, е
особено чувство. Поздра-
ви на България", каза
Стойчев пред Би Ти Ви
след излизането си от
водата.

Предишният световен
рекорд на 1000 метра в
ледени води отново бе на
сметката на Стойчев. Сега
българинът беше с 5
секунди по-бърз.

42-годишният Петър
Стойчев е носител на
Световната купа по плу-
вен маратон 11 последо-
вателни пъти от 2001 до
2011 г. Последното му
предизвикателство беше
участие на плувния мара-
тон в близост до Антарк-
тида, където завърши
първи в конкуренцията на
15 участници от 9 държа-
ви.ç

Девет кръга преди края на
шампионата във Втора лига пър-
вото място на Царско село изг-
лежда непоклатимо. Нещо пове-
че, след като аутсайдерът Доб-
руджа шокира с 2:1 Монтана нас-
ред стадион "Огоста", вече е въп-
рос на време "царете" да узако-
нят така жадуваната от тях про-
моция в елита. След победата с
3:1 като гост на Черноморец (Бал-
чик) и поражението на Феро и
компания на домашна сцена, иг-
рачите на Никола Спасов имат
цели 12 точки преднина и е твър-
де възможно буквално до някол-
ко седмици и на теория, и на
практика да са сигурни участни-
ци в Първа лига от новия сезон.

В столичния квартал "Надеж-
да" пък Локомотив (София) и По-
морие си разделиха по една точ-
ка след равенство 1:1. Без голо-
ве и без победител приключи и
двубоят между Несебър и Ботев
(Гълъбово). Започналият трудно
кампанията тим на Литекс пък не
само че се установи на петата
позиция с 32 точки в актива си,

Äîáðóäæà øîêèðà êàòî ãîñò
Ìîíòàíà âúâ Âòîðà ëèãà

но и дръпна с три пред Черно-
морец (Балчик) и Поморие. В
среща от 21-вия кръг отборът от
Ловеч постигна победа с 2:0 над
Струмска слава (Радомир).

 Най-интересна в челото на
класирането продължава да бъ-
де битката за третото място, в
която са замесени два от най-
амбициозните проекти в групата
- Арда (Кърджали) и ЦСКА 1948.
Стамен Белчев дебютира с ус-
пех начело на кърджалийци и
днес от 17,30 часа ще се опита
да затвърди отличните първона-
чални впечатления, когато тимът
му гостува на Локомотив (Горна
Оряховица).

Нещо повече, изненадващото
поражение на Монтана като до-
макин на Добруджа със сигурност
ще мотивира двойно футболис-
тите на Белчев, които, предвид
факта, че приемат на 13 април у
дома тима от "Огоста", отново са
в играта за второто място. Преди
гостуването на Арда в Горна Оря-
ховица тимът от Монтана има
преднина от 8 точки.ç

Петър Стойчев стана за втори път световен шампион, след като подобри и рекорда на планетата

Манчестър Юнайтед се сбогува с мечтата си да спечели ФА Къп през този сезон, след като беше елиминиран
от Уулвърхемптън. "Вълците" надвиха с 2:1 "червените дяволи" и си осигуриха класирането на полуфинал,
където са още Уотфорд и Манчестър Сити. Последният отбор в четворката ще бъде определен от срещата

между Милуол и Брайтън.  Футболистите на португалския мениджър Нуно Еспирито Санто изиграха силен мач
и зарадваха феновете си със сладка победа. Вратарят Серхио Ромеро на няколко пъти спасяваше Манчестър
Юнайтед преди Раул Хименес  (на снимката в средата) да открие резултата в 70-ата минута. Шест по-късно
Диого Жота направи 2:0 и до голяма степен реши крайния изход. "Червените дяволи" имаха сили само за

почетно попадение. Отбеляза го Маркъс Рашфорд в петата минута на добавеното време.
                                                                                                       Снимка Пресфото БТА
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Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 51

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ТТТТТопло
Реване. "Евелин". Малини. Вилани. Иванов (Бо-

ян). "Аканат". Карина (Ана). Манила. Минели (Лай-
за). Лириди. Илирик. Кокили. Паника. Апарат. "Сло-
ван". Вомано. "Надали". Ламела. Малама. Аламан.
Латина. Асорин (Хосе). Посока. Китара. Карате.
Асавас. Кираса. Рикати (Винченцо). Кротал. То-
пола. "На Лора". Канара. Кавали (Франческо). Та-
лари. Китира. Спанак. "На мама". Атаман. Атанас.
Сирена. Тераса. Масиви. Корида. Аромат. Татами.
Тарама. Иранит. Елатит. Дилема. Иридин. "Рале-
ви". Темели. Етамин. Килими. АТОМИК. Мотика.
АДИДАС. Савана. Амилан. "Наполи". Палома. Омо-
ним. Номера. Дамара. Марина. Рапира. "Наро-
да". Бадана. Никола. Бокачо (Джовани).

Днес ще остане доста топло за средата
на март. В източната половина на страната
ще се появи вятър от юг - слаб до умерен.
Максималните температури ще достигнат до 25 градуса. Високи
ще останат и минималните температури.

Във вторник вятърът ще се ориентира отново от запад-севе-
розапад и дневните температури слабо ще се понижат до стой-
ности от 18 до 23 градуса.

В сряда и четвъртък от североизток ще прониква по-студен
въздух и температурите ще се понижат с 6 до 8 градуса. Облач-
ността ще бъде значителна, макар че ще има и интервали с
повече слънце в някои райони. Температурите ще бъдат от 9 до
14 градуса, 1-2 градуса по-ниски в четвъртък.

На места ще превали дъжд, предимно слаб и без да оставя
съществени валежни количества. Ще духа слаб до умерен севе-
роизточен вятър.
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Обертан взимаше по 100 000 лева
на месец, разкри изпълнителният
директор на "сините" Павел Колев

И ВАР не успя да спре
Реал (Мадрид)

в повторния дебют на
Зинедин Зидан начело на
отбора. Кралският клуб
постигна успех с 2:0 срещу
Селта (Виго) в среща от 28-
ия кръг на Примера. Освен
двете попадения, които
"кралете" отбелязаха, те го
направиха още веднъж, но
голът бе отменен поради
засада. Новият наставник на
мадридския гранд върна в
стартовите единадесет Иско,
Марко Асенсио, Марсело и
Кейлор Навас. Головете
отбелязаха Иско (62) и
Гарет Бейл (77). Други
резултати: Уеска - Алавес
1:3, Атлетик Билбао -
Атлетико (Мадрид) 2:0,
Леганес - Жирона 0:2 и
Реал Сосиедад - Леванте
1:1.

Първата загуба за
Ювентус през сезона

в Серия "А" вече е факт.
"Бианконерите" отстъпиха
шокиращо с 0:2 при
визитата си на Дженоа в
28-ия кръг на първенството.
Драматичната развръзка в
двубоя се разигра в
последните минути на
"Луиджи Ферарис", а
попаденията за домакините
бяха дело на Стураро (72) и
Пандев (81). В този мач
треньорът на Ювентус
Алегри бе дал почивка на
голямата звезда на тима
Кристиано Роналдо, който
остана извън групата.
Болоня победи като гост
Торино с 3:2 в друг двубой
от кръга. Резултати: СПАЛ -
Рома - 2:1, Сасуоло -
Сампдория 3:5 и Каляри -
Фиорентина  2:1.

Валтери Ботас спечели
Гран При на Австралия-

първи кръг от шампионата
във Формула 1 за 2019
година. Финландският пилот
на Мерцедес завърши 58
обиколки за 1.25:27.325
часа на пистата "Албърт
парк". На втора позиция в
класирането е Люис
Хамилтън (Мерцедес), а
трети остана Макс Верста-
пен от Ред Бул.

Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел
Колев заяви в интервю за
агенция БЛИЦ, че на
"Герена" предстоят болез-
нени, кардинални промени
не само в съблекалнята,
но и в начина, по който се
управлява клубът, и в
начина, по който е струк-
турирана администрацията.

- Г-н Колев, много от
привържениците на
"сините" останаха недо-
волни от неубедително-
то представяне на
отбора срещу Лудого-
рец?

- Абсолютно основател-
но привържениците не
бяха доволни, защото
отборът не игра добре в
този мач.

- Защо?
- Левски игра толкова

колкото му позволи Лудо-
горец. Въпреки всички
приказки, че Левски е
отново в борбата за
титлата, след като постиг-
нахме 3 поредни победи,
истината е, че Левски се
върна в битката за титлата
малко случайно, и то
благодарение на факта, че
основният конкурент и
водач в класирането си
позволи да загуби точки.
Когато обаче дойде мачът
на истината, въпреки че
публиката на Левски
напълни стадиона и създа-
де уникална атмосфера, се

видя, че отборът не е
готов в момента да се
противопостави на Лудого-
рец с аргументи на терена.
Нуждаем се от болезнени,
кардинални промени не
само в съблекалнята, но и
в начина по който се
управлява клуба и в
начина, по който е струк-
турирана администрацията.
Аз съм готов на такива
промени. С тази цел съм
дошъл в клуба - да напра-
вим промените заедно с
всички, с които сме там.

- Съжалявате ли, че
продадохте Обертан в
Турция?

- Не съжалявам, ако
трябва да бъда откровен.
Причините са няколко. На
първо място, присъствието
на Обертан на терена
носеше позитиви за Левс-
ки, но в никакъв случай не
беше адекватно на това,
което се очакваше от него.
В крайна сметка с Обер-
тан в състава, Левски
отпадна от Вадуц, което
беше и остава едно от
срамните петна в история-
та на Левски в евротурни-
рите. Впоследствие Левски
отпадна и от турнира за
Купата на България от
Черно море и завърши на
10 точки от Лудогорец в
края на календарната 2018
година. През този период
Левски загуби от Ботев
(Вр) у дома, но не искам

да се връщам назад. Аз
работих много малко
време с Обертан, само
няколко дни. Според мен
Обертан не беше този
лидер в съблекалнята,
който се очакваше да
бъде, включително и за
младите футболисти.

- Тайна ли е заплатата,
която получаваше Обер-
тан?

- Не е тайна, просто е
много трудна за изчисля-
ване, защото се е форми-
рала от различни фактори
и компоненти. Но ако
трябва да направя разбив-
ка на това, което Обертан
е трябвало да получи за
една година, тъй като
договорът му е бил подно-
вен при нови условия,
които влязоха в сила от
началото на 2019 година, е
между 95 000 и 100 000
лева на месец. Според
мен това е доста солидна
сума за българските
стандарти.

- Изготвихте ли
"черен списък" за футбо-
листите, които ще
бъдат освободени от
клуба след края на плейо-
фите?

- Не, черен списък
няма. Има разговори,
които сме водили с тре-
ньора Георги Дерменджиев

и с неговия щаб. Истината
е, че имаме трима футбо-
листи, на които им изтичат
договорите. Това са Цвет-
кович, Яблонски и Кабрал.
Ще използваме т. нар.
прозорец за квалификаци-
онните мачове на нацио-
налните отбори, за да
анализираме ситуацията
заедно с Дерменджиев и
да преценим с кои играчи
ще водим разговори за
подновяване на договори-
те и на кои да бъде обяс-
нено, че няма да се нуж-
даем от услугите им за
следващия сезон.

- Ще се опитате ли да
привлечете Тодор Неде-
лев и Минчев, които се
открояват в българския
шампионат?

- Това със сигурност са
имена, които предизвикват
интерес, и ако кажа, че не
сме ги обсъждали, ще
излъжа. Факт е, че сме
говорили с Дерменджиев
за тези футболисти, но не
и с клубовете. Все още не
сме разговаряли с ръко-
водствата на Ботев (Пд) и
Черно море, с които първо
трябва да се влезе в
контакт по простата при-
чина, че все още не сме
изчистили концептуално
този списък, за който ме
питате.ç

:
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Изпълнителният директор на Левски Павел Колев призна, че в момента
"сините" не са готови за шампионска титла

Витоша (Бистрица) - Локомотив (Пд) 0:3
0:1  Един Бахтич 66, 0:2 Димитър Илиев 83, 0:3 Ален Ожболт
90; червен картон - Михаил Милчев (Витоша) 32

Лудогорец - Септември (Сф) 6:0
1:0 Якуб Швиерчок 8, 2:0 Якуб Швиерчок 21, 3:0 Драгош
Григоре 24-дузпа, 4:0 Марселиньо 42, 5:0 Марселиньо 55,
6:0 Клаудиу Кешеру 64

Верея - Левски 3:4
0:1 Давиде Мариани 27-дузпа, 1:1 Нуно Рейш 30-автогол, 1:2
Серджиу Буш 33, 1:3 Станислав Костов 38, 2:3 Нгеятала
Аурелиен 56, 2:4 Валери Божинов 70-дузпа, 3:4 Андреис
Ковальов 90+3; червен картон - Шота Гвазава 70 (Верея)

ЦСКА - Берое 2:0
1:0 Тиаго Родригес 18, 2:0 Ерол Алкан 90+2-автогол

Ботев (Пд) - Ботев (Вр) 1:1
0:1 Мартин Кавдански 19, 1:1 Васил Шопов 21; червен
картон - Мариян Иванов (Ботев Враца) 56; пропусната дузпа
- Тодор Неделев (Ботев Пловдив) 57

Дунав (Рс) - Черно море и Славия - Етър
                                      след приключване на броя

Ïúðâà ëèãà - 26-è êðúã

Невяна Владинова от клуб
Левски спечели титлата в
многобоя при жените на

държавното първенство по
художествена гимнастика за
приз "Жулиета Шишманова"

в Бургас. Втора е Татяна
Воложанина от Левски
Илиана, а бронзовото

отличие спечели Боряна
Калейн от Левски Триадица.

Владинова и Калейн
спечелиха по два златни
медала на финалите на

отделните уреди. Победител-
ката в многобоя се класира

първа на топка и на
бухалки, а зае второ място
на обръч и на лента. Калейн
стана шампионка на обръч и

на лента, взе сребро на
топка и бронз на бухалки


