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Музей пази уникални рецепти
за старобългарски вина

За пръв път от 24 години
БСП спира тенденцията за
спад в местните избори
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През вековете от Мелник са тръгвали
керваните с гъстото вино
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ленумът прие решение за започване на про-
цес на нови избори в партията, през ап-
рил преди конгреса ще имаме пряк избор
на председател. Това каза лидерът на БСП
Корнелия Нинова пред журналисти, пре-
даде "Фокус". "Приехме решение структу-
рите по места да започнат анализа всяка
една конкретно за своя резултат. Да стар-
тираме отчетно-изборната кампания от 1
декември, която да приключи през май до-
година, и през април преди конгреса да
имаме пряк избор на председател. Ще има-

Â
продължение на месеци жълтопаветните "екс-
перти" с пяна на уста ни убеждаваха, че ако
Иван Гешев бъде избран за главен прокурор,
върху нас ще се стовари Адът. Забелязвам оба-
че, че на никой от тези мрачни прорицатели не

Â îò÷åòíî-èçáîðíàòà êàìïàíèÿ ñîöèàëèñòèòå ùå íàïðàâÿò àíàëèç
íà ñâîÿòà ðàáîòà, êîíãðåñúò íà ïàðòèÿòà ùå áúäå ïðåç ìàé

Æúëòîïàâåòíèöèòå
ñðåùó Èâàí Ãåøåâ

се случва нищо лошо. Няма и да им се случи. Софийс-
кият офисен планктон е доказал, че протестира само
тогава, когато няма опасност нещо да му се случи.
Естествено, аз не мога да кажа дали Иван Гешев ще
бъде прекрасен, или ужасен главен прокурор. Нещо по-
вече. Никой, в това число и най-големите юридически
капацитети, не могат да ви кажат това. Защото за един
човек се съди по делата му, а не по това какво пишат
за него медиите на "Америка за България". В този кон-
текст е много по-интересен един друг въпрос. Защо
стипендиантите на това НПО - съдии, анализатори, жур-
налисти - толкова силно мразят Иван Гешев? И дали в
основата на тази омраза не стои някакъв страх, че
комфортът им може да бъде нарушен? Не правя никак-
ви внушения, опазил ме Бог! Просто питам.

И още една тема. Тази за същността на демокраци-
ята. Както знаете, ключов момент във всяко демокра-
тично общество е спазването на процедурите. И уваже-
нието към тях. Е, Иван Гешев беше избран при абсолют-
но спазване на записания в закона механизъм. А той
беше изработен тъкмо от тези, които сега най-силно
реват срещу избора на нов главен прокурор. Доста ши-
зофренно е това, не мислите ли?

Всъщност поведението на грантовото общество ни-
кога не се е отличавало с особена логичност и после-
дователност. Жълтопаветниците си създават кумири, след
което ги стъпкват в калта.  Доскоро грантовата десница
благоговееше пред Росен Плевнелиев. Направо за све-
тец го имаха. Днес обаче Плевнелиев е "враг с партиен
билет" и веднага му беше припомнено, че татко му е бил
комунистически шеф, а самият той е бил комсомолски
активист. Е, същите тези хора, които с такава лекота
сменят предпочитанията и божествата си, сега искат да
ни убедят, че знаят най-добре кой заслужава да бъде
главен прокурор. Крайно несериозно звучи тази претен-
ция. Ако не бях толкова възпитан, щях да кажа, че
жълтопаветниците са едни неуки и нахални същества.
Но няма да го кажа. Защото възпитаните хора не разда-
ват такива квалификации. Дори когато въпросните ква-
лификации са справедливи.

Петър ВОЛГИН
От infacto, със съкращения
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Руските зенитно-ракетни-
те системи С-400 ще бъ-
дат въведени в експлоа-
тация в Турция през про-
летта на следващата го-
дина, а в момента про-
дължава обучението на
специалистите, съобщи
ръководителят на Феде-
ралната служба за воен-
нотехническо сътрудни-
чество Дмитрий Шугаев.
Той направи изявлението
на авиационното изложе-
ние в Дубай вчера. До
края на годината ще за-
вършим обучението на
турските специалисти и
през пролетта системата
ще започне да извършва
бойно дежурство. ç

Националката Елица Ва-
силева и нейният клуб
Игор Горгонзола (Нова-
ра) изпуснаха шанса да
спечелят Суперкупата на
Италия. Европейските
клубни шампионки загу-
биха от Имоко Волей
(Конеляно) с 0:3 гейма
в двубой, изигран пред
4807 зрители в зала
"Алианц Клауд" в Мила-
но. Елица Василева бе
титуляр, като записа 5
точки. Трофеят е втори
пореден и общо трети за
Имоко Волей (след 2016
и 2018 г.), който е тре-
тият най-титулуван отбор
в Италия. ç

Ñ-400 çàïî÷âàò
áîéíî äåæóðñòâî
â Òóðöèÿ îò
ïðîëåòòà

на лидер на БСП
ме нови общински председатели, нови об-
ластни председатели, предложения за деле-
гати на конгреса, номинации за председа-
тел с пряк избор, каза Нинова. Искаха мо-
ята оставка за пред журналистите, вътре
на Пленума нямаше дискусия по този въп-
рос, допълни тя. Нинова посочи, че това
не е за пръв път. Националният съвет прие
доклада на Националния предизборен щаб
и ИБ за резултатите от местните избори.
Резултатът е 86 на 20 гласа в полза на
доклада, каза Нинова.  ç

Ï

253 къщи за гости
плачат за прокурор за-
ради извършени нару-
шения при използване-
то на европейската суб-
сидия за изграждане,
реновация или преуст-
ройства на къщи за гос-
ти. Те ще трябва да вър-
нат общо 46.4 млн. лв.,
съобщават от Държа-

253 êúùè çà ãîñòè ïëà÷àò çà ïðîêóðîð
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Îò îáùî 288
ïðîåêòà, âçåëè
ñóáñèäèÿ çà
81 ìëí. ëåâà,
ñàìî 23 ñà
èçðÿäíè,
ïîêàçâà
ïðîâåðêà

вен фонд "Земеделие"
(ДФЗ). Сред санкциони-
раните е и къщата за
гости, използвана за
лични нужди от бившия
зам.-министър на ико-
номиката Александър
Манолев в правителст-
вото на Бойко Борисов,
който бе обвинен за
конфликт на интереси,

защото е бил в управа-
та на Земеделския фонд,
отпуснал над 391 хил.
лв. безвъзмездна субси-
дия уж за къща за гос-
ти. От този скандал
тръгна и  проверката на
ДФЗ на общо 288 про-
екта, които са получи-
ли общо 81 млн. лв. ев-
росубсидия.

Снимка
Пресфото
БТА

Пловдив.
Спектакълът
"Духът на
Окаяма"
беше
представен
в града.
Състав от
Окаяма,
Япония,
показа
старинния
танц
"ураджа"
(демони) и
изпълнения
на традици-
онни
японски
музикални
инструменти.
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Хиляди наши герои от
войните за освобождение
и обединение през мина-
лия век останаха в безк-
ръстни гробове в Македо-
ния, Добруджа, Поморави-
ето, Тракия. Тук е мястото,
където всеки българин
може да сложи цвете на
признателност в памет на
своя дядо, отдал живота
си за защитата на Бълга-
рия и обединението на
българския народ. Това
каза министърът на отбра-
ната Красимир Каракача-
нов в събота, в Плевен на
тържествената церемония
за откриването на памет-
ника на Девета пехотна
Плевенска дивизия и
героите от Дойранската
епопея от Първата светов-
на война, начело с техния
командир генерал Влади-
мир Вазов.

"Предимството на
генерал Вазов пред
неговите противници
беше, че те бяха в чужда
земя, а той бранеше
своята", подчерта минис-
търът на отбраната Краси-
мир Каракачанов. В
словото си той припомни
величави моменти от
защитата на Дойран от
българската войска, и
командирските и личност-
ни качества на пълководе-
ца генерал Вазов, спече-

Êàðàêà÷àíîâ: Ïàìåòíèêúò íà Äåâåòà ïåõîòíà
Ïëåâåíñêà äèâèçèÿ óâåêîâå÷àâà áúëãàðñêèÿ äóõ

лил уважението на свои и
чужди на бойното поле.

Този паметник увекове-
чава силата на българския
дух и храбростта на
нашите деди, служили в
българската войска и днес
България има нужда от
такива паметници - посо-
чи министър Каракачанов.

Áúëãàðñêèÿò íàðîä å óñïÿâàë òîãàâà,
êîãàòî ñå å áîðèë, è òîãàâà, êîãàòî å áèë
åäèíåí, îòáåëÿçà âîåííèÿò ìèíèñòúð

зон Плевен, родолюбиви и
патриотични организации
и съюзи.

Изграждането на памет-
ника на Девета пехотна
Плевенска дивизия се
реализира за около
година и половина, след
като патрон на Инициа-
тивния комитет през март
2018 г. стана министърът
на отбраната Красимир
Каракачанов. Идеята за
него обаче е на близо 100
години. От Инициативния
комитет "Героите на Дой-
ран" благодариха на
всички дарители, сред
които с лични средства е
и министърът на отбрана-
та Красимир Каракачанов.
Сред тях са също и Съю-
зът на ветераните от
войните в България,
Съюзът на офицерите и
сержантите от запаса и
резерва, личният състав
на гарнизон Плевен,
народни представители и
много други. ççççç

Снимки Пресфото БТА

Министърът на вътрешните работи
Младен Маринов, председателят на

Държавната агенция "Безопасност на
движението по пътищата" Малина

Крумова (дясно), представители на
политическото и професионалното

ръководство на МВР, ГДНП, БЧК и СБА
присъстваха в храм-паметника "Св.
Александър Невски" на панихида за
упокоение на душите на загиналите

при инциденти на пътя и за измолване
на скорошно оздравяване на пострада-

лите. Със службата бе отбелязан
Световният ден за възпоминание на

жертвите от пътнотранспортни
произшествия.

"Българският народ е
успявал тогава, когато се
е борил, и тогава, когато
е бил единен. В окопите
всички имаха една мисъл
- защитата на България и
обединението на българс-
ките земи", каза още
министърът на отбраната
и подчерта: "Това е изво-
дът - имаме своето бъде-
ще като нация и народ,
ако сме единни".

Той благодари на
Министерството на отбра-
ната за дарените средства
за отливане на монумен-
та, на Инициативен коми-
тет "Героите на Дойран",
Община Плевен, както и
на всички, които подкре-
пиха със средства и
усилия изграждането на
паметника, включително и
военнослужещите от
формированията в гарни-

Събития

” 1095 г. - Под ръководството
на папа Урбан II във френския
град Клермон започва Събор на
католическата църква, на който е
огласена Свещената война -
кръстоносните походи.

” 1307 г. - Според легендата
Вилхелм Тел прострелва със
стрела ябълка, поставена върху
главата на сина му.

” 1850 г. - При най-големия
пожар в историята на Краков
половината сгради в града са
изпепелени.

” 1870 г. - Между градовете Тур
и Париж е установена пощенска
връзка с използване на гълъби.

” 1901 г. - САЩ и Обединеното
кралство сключват договор за
строежа на Панамския канал.
Строежът трае 10 години. По
време на строителството му
живота си са загубили общо 27
500 работници.

” 1928 г. - В Ню Йорк се
състои премиерата на първия
озвучен анимационен филм на
"Уолт Дисни" с героите Мики
Маус и Мини Маус.

” 1945 г. - На парламентарните
избори в България побеждава
Отечественият фронт.

” 1978 г. - В Гвиана 911
членове на сектата "Храм на
народа" извършват масово
самоубийство.

” 1987 г. - При пожар в
лондонското метро загиват 30
души.

” 1987 г. - Етиопското
правителство обявява
хуманитарна криза в северната
част на страната, където гладуват
над 5 милиона души.

” 2001 г. - Провежда се втори
тур на президентските избори в
България, спечелени от Георги
Първанов с вицепрезидент Ангел
Марин.
Родени

” 1906 г. - Клаус Ман, немски
писател

” 1923 г. - Алън Шепърд,
американски астронавт

” 1943 г. - Астор, български
илюзионист

” 1968 г. - Оуен Уилсън,
американски актьор
Починали

” 1922 г. - Марсел Пруст,
френски писател

” 1962 г. - Нилс Бор, датски
физик, Нобелов лауреат

Íà òîçè äåí

:

Визитата на Борисов в САЩ идва като
отговор за покупката на изтребителите
F-16, каза по Би Ти Ви президентът на Атлан-
тическия клуб Соломон Паси.

Той допълни, че подобна визита е знак
за благодарност за свършеното. Според Па-
си чрез темата за изтребителите F-16 се
повдига и въпросът за сътрудничество в сфе-
рата на космонавтиката, авиокосмическата
област, както и възможност за участие в
проекти на NASA.

При достатъчно въображение може да се

Àòëàíòè÷åñêè îòêðîâåíèÿ: Òðúìï êàíè
Áîðèñîâ îò áëàãîäàðíîñò çà F-16

поиска САЩ да купят остров и АЕЦ "Беле-
не", което може да доведе до мащабни из-
следвания в областта на ядрената сфера,
водеща до постижения с Нобелови награ-
ди, развихри фантазията си видният атлан-
тик. Соломон Паси заяви, че новата посла-
ничка на САЩ Херо Мустафа е напълно под-
готвена за позицията си, както и че не е
нещо нетипично свободното отношение на
премиера Борисов към нея, тъй като и аме-
риканците имат лидер, който е с нестан-
дартно отношение.ççççç

В равнинната част от страната ще пре-
обладава облачно и мъгливо време. По-
добрение на видимостта ще настъпва око-
ло и следобед. Ще духа слаб източен вя-
тър. Минималните температури ще са пре-
димно между 5 и 10 градуса, по морския
бряг до 12-13 градуса. Максималните ще
са между 13 и 18 градуса, по-ниски ще са
в районите с трайна мъгла.

Над Черноморието ще преобладава об-
лачно и мъгливо време. Временни подоб-
рения на видимостта и разкъсване на об-

Òîïëàòà åñåí îñòàâà: Ìåæäó
13 è 18 ãðàäóñà â áëèçêèòå äíè

лачността ще има в часовете около и
следобед. Ще духа слаб до умерен източен
вятър. Максималните температури на възду-
ха ще са между 14 и 17 градуса. Температу-
рата на морската вода е около 17 градуса.
Вълнението на морето ще е 2 бала, на мес-
та следобед ще се усили до 3 бала.

Над планините ще преобладава слънче-
во време с висока облачност. Максимална-
та температура на 1200 метра ще е около
13 градуса, на 2000 метра - около 7 граду-
са, съобщават от НИМХ.ççççç
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"Зографският манастир е
един от най-светлите и зна-
чими духовни центрове за
българския народ не само
заради съхранените безцен-
ни ръкописи, икони и арте-
факти, а защото повече от
хилядолетие отстоява бъл-
гарската вяра, духовност, па-
мет и език." Това заяви
вчера президентът Румен
Радев при посещението си
в българската духовна и на-
ционална светиня, правос-
лавният манастир "Св. вели-
комъченик Георги Зограф" в
Света гора. Държавният гла-
ва участва заедно със сто-
тици поклонници от страна-
та ни и целия регион в тър-
жественото отбелязване на
празника на светата обител.

Президентът припомни бо-
гатата история на Зографс-
кия манастир, в който през

Ðóìåí Ðàäåâ: Ïîâå÷å îò õèëÿäîëåòèå Çîãðàôñêèÿò ìàíàñòèð
îòñòîÿâà áúëãàðñêàòà âÿðà, äóõîâíîñò, ïàìåò è åçèê
Ïðåçèäåíòúò ó÷àñòâà â îòáåëÿçâàíåòî íà ïðàçíèêà íà ñâåòàòà
îáèòåë çàåäíî ñúñ ñòîòèöè ïîêëîííèöè îò Áúëãàðèÿ è ðåãèîíà

Âèöåïðåçèäåíòúò Éîòîâà îòêðè ïàìåòíèê íà Êàïèòàí Ïåòêî âîéâîäà

вековете следи са оставили
Теодосий Търновски, Патри-
арх Евтимий, Козма Зограф-
ски и много други. "Именно
тук Отец Паисий завършва
святата за всеки българин
"История славянобългарска",
която разпали искрата на

нашето Възраждане, за да
се разгори в буйния огън на
българското просвещение и
борбите ни за национално
освобождение, от които въз-
кръсна България", подчерта
Румен Радев.

Държавният глава удостои
игумена на манастира архи-
мандрит Амвросий с орден
"Стара планина" Първа сте-
пен за неговите заслуги за
укрепване на православно-
то духовенство в Света го-
ра и развитие на българо-
гръцките отношения. Архи-
мандрит Амвросий е игумен
от 1997 г. и има огромен при-
нос за запазването на бъл-
гарския характер на манас-
тира "Св. великомъченик Ге-
орги Зограф",  обновяването
на манастирския комплекс,
опазването на културно-ис-
торическото наследство,
развитието на манастирска-
та библиотека и привлича-
нето на поклонници. Манас-
тирът има значима роля и
за организирането, финан-
сирането и обучението на
българските деца в недел-
ното училище в град Солун.

В тържественото отбеляз-

Паметник на Капитан Пет-
ко войвода откри вицепре-
зидентът Илияна Йотова на
едноименния гранично кон-
тролно-пропускателен пункт.
Инициативата за поставяне-
то на монумента е на Съюза
на тракийските дружества в
България със съдействието
на Община Свиленград и е
по повод 175 години от рож-
дението на легендарния вой-
вода. Паметникът е дело на
скулптора Стою Тодоров.

"Всеки, който минава през
граничния пункт, ще отпра-
вя взор към внушителната
фигура на Капитан Петко
войвода и ще се пита - дос-
тоен ли съм за този герой.
Верният отговор ще бъде и
отговорът за бъдещето ни",
посочи в приветствието си
вицепрезидентът.

Илияна Йотова се обърна
към множеството присъства-
щи на церемонията с думи-

те на войводата: "На мен не
ми трябва царство, още ве-
зирство. На мен ми стига
царството, дето ме тачи на-
родът, гладни сиромаси, вдо-
вици с дребни дечица". "Те-
зи няколко думи най-точно
казват всичко за един от
най-големите герои в дълга-
та и славна българска исто-
рия. Малцина са онези, кои-
то могат днес да се подпи-
шат под тези думи", подчер-
та вицепрезидентът.

Илияна Йотова припомни
героичните подвизи на Ка-
питан Петко войвода по дъл-
гия път на борбата за осво-
бождение, с които той е зас-
лужил уважението дори на
поробителя.

"1878 година донесе свобо-
дата, но раздели изстрада-
лия български народ. В очи-
те на Капитан Петко войво-
да са вашите сълзи, уважае-
ми тракийци, на бежанците,

оставили дом и близки, за
да тръгнат назад по пътя към
родината. В тези очи е и сил-
ният блян за обединението
на българския народ. Днес
всички ние повече от всяко-
га имаме нужда от единение
помежду ни", посочи вицеп-
резидентът.

 "Изоставен и от своите,
до края на живота си Капи-
тан Петко войвода остана
верен на родината. Любов-
та към отечеството, свобо-
дата, уважението, единени-
ето - в тези негови добро-
детели трябва да възпита-
ме децата си ", подчерта
Илияна Йотова.

Вицепрезидентът благода-
ри на Съюза на тракийските
дружества в България, кои-
то предават на поколенията
спомена както за подвизите
на героя на Тракия, така и
за тежката съдба на тракий-
ците.

ване на празника на Зограф-
ския манастир участваха и
Негово високопреосвещен-
ство Неврокопският митро-
полит Серафим, губернато-

рът Костис Димчас, предс-
тавител на правителството
на Република Гърция за Све-
та гора, и стотици поклон-
ници.
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Ìóçåé ïàçè óíèêàëíè ðåöåïòè çà
ñòàðîáúëãàðñêè âèíà

Уникален музей на вино-
то намери своя дом в най-
малкия български град Мел-
ник. От много години – от
поколение на поколение и
от род в род, градът се сла-
ви с уникалните вкусове на
винената напитка, предаде
БГНЕС. Интересната експо-
зиция отваря врати през
2013 г., в сърцето на най-
древния български винарс-
ки регион в страната. Изба-
та е под земята и в нея е
подредена богата експози-
ция, която разказва за ис-
торията на виното, на лозар-
ството и на винопроизвод-
ството през хилядолетията.

Легендата гласи, че пър-
вият лозар е бил библейс-
кият Ной. След потопа, в
който той успял да спаси
двойка от всеки вид живот-
но на света, праведният Ной
слязъл на сушата и се опи-
янил от „подквасваното пи-
тие”. Лозята на Ной се прос-
тирали в широк район око-
ло планината Арарат и в юж-
ната част на Кавказ, тоест
на днешни територии в Тур-
ция, Сирия и Армения.

Древните гърци пък счи-
тат виното за дар от богове-
те - от Дионис до пастира
на овцете му Стафилос (гръц-
ки - „грозде”). Веднъж пас-
тирът забелязал, че една от
козите от стадото постоян-
но бягала и се прибирала
след другите, при това в дос-
та весело настроение. Ста-
филос я проследил и видял,
че животното яде плодовете
на непознато дърво. Набрал
от тях и ги занесъл на гос-
подаря си, който пък уста-
новил, че изстисканият сок
от плодовете след време
придобивал опияняващи
свойства. Дионис пък научил
човека да прави вино и го
кръстил с името на козаря.

Древни артефакти сочат,
че сцени с гроздобер и дей-
ности, свързани с виното,
са открити и датирани от
третото хилядолетие преди
Христа. За античния гръцко-
римски свят виното не е би-
ло просто напитка. То е цен-
тър на цивилизацията нарав-
но с хляба и зехтина. Имен-
но производството на тези
три продукта - хляба, зехти-
на и виното, е повлияло най-
много върху развитието на
технологията и търговията,
а от празниците се раждат
и изкуствата. Около 600 г.
пр. н. е. римляните започ-
ват да отглеждат облагоро-
дената лоза, - явно под вли-
яние на гръцките колонии в

Ïðåç âåêîâåòå îò Ìåëíèê ñà òðúãâàëè êåðâàíèòå ñ
ãúñòî ìåëíèøêî âèíî, êîåòî å ìîãëî â êúðïà äà ãî
íîñèø, ðàçêàçâàò ëåãåíäèòå

южните части на полуост-
рова. В архаичните време-
на от 8 до 3-ти век преди
Христа не е било разреше-
но на мъже под 30-годишна
възраст да пият вино. За да-
мите пък забраната е била
пълна.

Победоносните римски
легиони пренасят в Италия
хранителните навици, меж-
ду които и модата на вино-
то. Постепенно в Рим мъ-
жете започват да демонст-
рират мястото си в социал-
ната йерархия чрез предпо-
читания към едни или други
вина и възможността да си
ги доставят. През III век след
Христа вината от Галия (част
от днешна Франция) вече са
били доста популярни в
Рим.

А защо музеят се сгушва
именно в Мелник? Мелник
е и ще остане един от най-
романтичните градове в Бъл-
гария. И днес той привлича
магнетично с богатата си ис-
тория, бурно минало и пъл-
на с повратности съдба. Гра-
дът продължава да пази ав-
тентичния си облик и е раз-
положен сред уникална при-
рода в Югозападен Пирин.
Скътал неповторими култур-
ни и исторически паметни-
ци, той е обявен за истори-
ко-археологически, архитек-
турно-художествен и приро-
ден резерват.

Най-старото население,
обитавало средното поречие
на река Струма, е голямото
и силно тракийско племе
меди. То не издържа напо-
ра на римските легиони и
през 28 г. пр. н. е. влиза в
състава на Римската импе-
рия.

През VI-VII век в долина-
та на Средна Струма се нас-
таняват славянските племе-
на стримонци, а малко по-
късно и българите. Към то-
зи период се отнася пред-
положението за възникване-
то на селището въз основа
на наименованието му. Сред
множеството хипотези над-
делява схващането, че име-
то на града идва от стран-
ното славянско слово „мел”,
което означава бяла глина,
креда, с което се означа-
ват скалите и пясъчниците,
сред които е разположен.

По време на византийс-
кото владичество Мелник е
голям и известен град, един
от важните градове във Ви-
зантия. С този период са
свързани множество леген-
ди. Според тях в града на
заточение били изпратени
изпаднали в немилост знат-
ни велможи от византийс-
кия двор. Те идвали с богат-
ствата и семействата си, а
градът се развил като кул-
турен център.

Най-голям разцвет в Мел-

ник обаче настъпва след ос-
вобождението на България
от византийското владичес-
тво. За голямото значение,
което му отдава български-
ят цар Калоян, говори фак-
тът, че той изпраща като не-
гов управител своя племен-
ник Алексий Слав. Като сто-
лица на Славовите владе-
ния, Мелник преживял годи-
ни на най-голям разцвет.

През втората половина
на XIV в. Мелник е под власт-
та на севастократор Хрельо.
В дарствената грамота, ко-
ято той дава на метоха, за
първи път се говори за раз-
витие на лозарството в Мел-
ник, което по-късно става
основен поминък на насе-
лението и създава неговата
слава. Предполага се, че
Мелник е завладян от тур-
ците през 1387 г.

Богатата история на гра-
да е разказана в музея на
виното днес. Тя оживява и с
всяка глътка, която посети-
телите отпиват с любопитс-
тво, но и почит към напит-
ката на боговете. Едно е си-
гурно: че вината тук са с
оригинален произход, цвят,
аромат и вкус. Питиетата са
произведени по автентична
мелнишка рецепта и техно-
логия.

На посетителите е раз-
решено сами да си напъл-
нят от еликсира и да го бу-
тилират с автентична ръчна
преса. Впечатляват се и от
уникалната колекция от ин-
струменти, съдове, съоръже-
ния и технологии за произ-
водство на вино и ракия –
ножици, кошници, кошове,
бъчви, плетени дамаджани,
павурчета, мелачки. В тре-
зора на музея е разполо-
жена специална селекция
мелнишки вина, произведе-
ни от винарските изби на
регион Средна Струма.

Иначе създателите на му-
зея много години се готви-
ли за откриването му. Съ-
бирали древни инструменти
за засаждане на грозде, за
приготвяне и съхраняване
на напитката. И решили да
предлагат само домашни ви-
на, произведени по рецеп-
та и технология на дедите
им. Колекцията от вина в
трезора винаги наброява
над 400 бутилки, като сред
тях има и скъпи експонати.
Те могат да бъдат закупени,
но веднага се поставят но-

ви бутилки в трезора. Като
консултанти са привлечени
местни енолози, които да-
ват информация и разказ-
ват историята на лозарство-
то и винопроизводството в
региона. Предлагат се за
продажба продукти на ви-
нарски изби от региона, най-
отлежалите вина са от 2000
година.

 През вековете от Мел-
ник са тръгвали керваните
с гъсто мелнишко вино, ко-
ето е могло в кърпа да го
носиш, разказват легенди-
те. Стигали до Западна Ев-
ропа, а трасето е известно
като “Пътя на виното”.

В музея има съдове, ко-
ито са си направо с исто-
рическа и етнографска стой-
ност, сред тях и такива от
древността - глинени, дър-
вени и метални инструмен-
ти за окопаване и подряз-
ване, за пренасяне и съх-
ранение на гроздето и ви-
ното. Над експонатите има
снимки и рисунки, илюстри-
ращи процеса на приготвя-
не на виното – от засажда-
нето до наливането му в бъч-
вите. Не липсват и боговете
на виното от най-различни-
те времена.

Трезорът се помещава в
традиционните за Мелник
тунели, от стените на които
се подават гърлата на бу-
тилките от ценната колек-
ция. В залата за дегустация
посетителите могат да опи-
тат четири вида вино: чер-
вените са от сортовете “Ши-
рока мелнишка лоза”, “Мер-
ло” и “Каберне”, а бялото е
купаж – “Сандански мискет”
и “Керацуда” или “Шардоне”
и “Мускат”. Най-скъпата бу-
тилка вино в трезора в мо-
мента е на цена от 70 лева.
Тя е от реколта 2007 г. и е
купаж от “Мерло”, “Кабер-
не” и “Широка мелнишка ло-
за”. Съхранява се в специ-
ални пясъчни бутилки – стък-
лото е покрито плътно с пя-
сък, и при постоянна тем-
пература между 12 и 14 гра-
дуса.ç
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Öåíèòå íà ïëîäîâå
è çåëåí÷óöè ñêà÷àò
ðÿçêî â ñðåäàòà
íà íîåìâðè

253 êúùè çà ãîñòè, çëîóïîòðåáèëè ñ íàä
46 ìëí. ëåâà, ïëà÷àò çà ïðîêóðîð
Îò îáùî 288 ïðîåêòà, ïðîâåðåíè ïðåç ëÿòîòî, ñàìî 23 ñà èçðÿäíè,
ñúîáùàâàò îò ôîíä "Çåìåäåëèå", êîéòî å îòïóñêàë åâðîïåéñêèòå ñóáñèäèè

75 на сто от арендато-
рите търсят кредит, за да
развият стопанствата си.
Сумата е поне 200 000 лв.,
сочи национално маркетин-
гово проучване сред арен-
даторите. За да отговори
на търсенето и на изиск-
ванията на земеделците,
"Агрион Финанс" отскоро
промени условията по най-
популярния си продукт - ли-
зинга на земя. Той вече е
с по-гъвкави условия, из-
годна лихва и подобрени
параметри.  Компанията,
която е дъщерно дружест-
во на лидера в управлени-
ето на земеделска земя -
"Агрион", дава възможност
на клиентите си да полу-
чат до 100% финансиране
от размера на пазарната
оценка на земята и значи-
телно съкращава процеду-
рата и сроковете за отпус-
кане на финансирането.

През изминалата година,
най-голяма е била потреб-
ността от кредит за закупу-
ване на машини (41,2%), а
всеки четвърти е заявил, че
е взел лизинг  за закупува-
не на земя, сочи изследва-
нето.

Според същото проучва-
не за над половината от
арендаторите "Агрион" е

75 íà ñòî îò àðåíäàòîðèòå òúðñÿò çàåì çà çåìÿ è ìàøèíè

предпочитаният партньор и
се ползва с най-голямо до-
верие сред небанковите ин-
ституции, предоставящи ли-
зинг на земя. Предишно из-
следване показа, че

компанията е
предпочитан
партньор

на над 75 на сто от собст-
вениците на земя.

"Компанията отпуска до
100% от размера на пазар-
ната оценка на земята,
обект на лизинга. Ако цена-
та на избрания терен съв-
пада с оценката, на лизин-
гополучателя не се налага
да участва със собствени
средства, а директно започ-
ва да изплаща вноските. То-
ва е сериозно облекчение
за по-малките и средни зе-
меделци, за които осигуря-
ването на самоучастието
често е сериозно предиз-
викателство", коментират от
"Агрион Финанс". Лихвата е
изгодна, което също спес-
тява много пари на ферме-
рите.

Сериозно облекчение

за фермерите е и изготвя-
нето на индивидуален по-
гасителен план за всеки ли-
зингополучател. "Агрион

Финанс" може да разсро-
чи изплащането на земята
за период до 10 години, ка-
то в зависимост от финан-
совите потоци на клиента
си, вноската може да се
плаща дори само веднъж
годишно.

Информация за пълните

Всеки втори се доверява на „Агрион“
за лизинг на земеделски терени

Áåç òàêñè è êîìèñèîíè
"Агрион Финанс"  не удържа такса за разглеждане

на документите и за оценка на обезпечението. Пазар-
ната оценка на желаната земеделска земя се извърш-
ва от експертите на "Агрион" и е абсолютно безплатна
за лизингополучателя. Размерът на отпуснатото финан-
сиране не зависи от дохода на физическото лице, а се
определя от стойността на имота, който се предлага за
обезпечение. Това е крачка напред към подпомагането
на предприемачи, които тепърва стартират своя биз-
нес. Предвидена е и възможност дружеството да фи-
нансира разходите по прехвърлянето на имота.

условия на финансовите про-
дукти на "Агрион Финанс" мо-
же да бъде намерена на сай-
та на компанията на адрес
www.agrion.bg/finance/, на
националния телефон 0800
111 66 или във всеки един от
офисите на дружеството в
цялата страна.

Заради извършени нарушения
при използването на европейс-
ката субсидия за изграждане, ре-
новация или преустройства на къ-
щи за гости, 253 такива проекта
ще трябва да върнат общо 46.4
млн. лв., съобщиха от Държавен
фонд "Земеделие" (ДФЗ). Сред
санкционираните е и къщата за
гости, използвана за лични нуж-
ди от бившия зам.-министър на
икономиката Александър Мано-
лев, който бе обвинен за конф-
ликт на интереси, защото е бил
в управата на Земеделския фонд,
отпуснал над 391 хил. лв. без-
възмездна субсидия уж за къща
за гости. Всъщност от този скан-
дал тръгна и  проверката на ДФЗ
на общо 288 проекта, които все
още попадат в периода на конт-
рол и задължително петгодишно
използване на финансиране от
еврофондовете проект и които са
получили общо 81 млн. лв. ев-
росубсидия. Така "къщата за гос-
ти" на Манолев в местността Чи-

За първи път през последни-
те двадесет години средната брут-
на месечна заплата в аграрния
сектор надхвърли хиляда лева и
достигна 1026 лв. Това се случи
през третото тримесечие на тази
година, показват нови данни на
Националния статистически инс-
титут (НСИ). Информацията се от-
нася за обобщения сектор "Сел-

Индексът на тържищните
цени (ИТЦ), който отразява це-
ните на хранителните стоки на
едро, се повиши тази седми-
ца с 2,67 на сто, до 1.420
пункта, съобщава Държавна-
та комисия по стоковите бор-
си и тържищата. За две сед-
мици ИТЦ се повиши с 5,65
на сто.

Цената на оранжерийните
домати се повиши със 7.5 на
сто до 2,15 лева за килограм,
а цената на оранжерийните
краставици скочи със 7,0 на
сто, до 2,14 лева за килограм.
Картофите поскъпват със 2,9
на сто и се продават по 0,71
лева за килограм. Морковите
поевтиняват с 0,7 на сто и се
търгуват по 0,72 лева за ки-
лограм. Зелето поскъпва с 1,8
на сто и се продава по 0,58
лв./кг. Зелените чушки поскъп-
ват с 5,9 на сто и се търгуват
по 1,26 лв./кг. Червените чуш-
ки се продават средно по 1,60
лева. Ябълките поскъпват с 5,5
на сто, до 1,16 лв./кг. Лимо-
ните поскъпват с 4,9 процента
и се продават по 2,29 лева за
килограм. Гроздето поевтиня-
ва с 9,1 на сто, до 1,40 лева
за килограм. ç

Младата пшеница в района
на Добрич се развива добре,
но есента се случи трудна за-
ради дългосрочното затопляне
и недостига на влага, коменти-
ра за БТА председателката на
Добруджанския съюз на зърноп-
роизводителите Радостина Же-
кова. Според нея натрупаната
влага в чернозема от началото
на годината е с около 250-300
литра на квадратен метър под
нормата и има полета, в които
посевите пожълтяват заради
липсата на дъжд. Пшеницата ве-
че ще брати и се надяваме на
валежи, като е важно и темпе-
ратурите да не паднат рязко под
нулата, за да могат посевите
да се закалят за зимата, спо-
дели председателката на съю-
за. Изненадващите високи но-
емврийски температури, които
скочиха над 20 градуса, пък са
довели до масиран летеж на
житни мухи, чиито пробожда-
ния могат да доведат до нама-
ляване на реколтата.

Земеделските стопани в ре-
гиона, които традиционно отг-
леждат най-много зърно в стра-
ната, през есенната кампания са
засели над 1 245 000 декара
пшеница, сочат данни на облас-
тната дирекция "Земеделие. ç

нар уши в Сандански, изградена
от фирмата ЕТ  "Агротрейд Ана
Димитрова" на детегледачката на
децата на Манолев, която е била
подставено лице, ще трябва да
върне всички предоставени й па-
ри като безвъзмездна помощ. Те
възлизат на 391 160 лв. В съща-
та позиция са още 157 проекта,
на които е наложена пълната сан-
кция и трябва да върнат изцяло
общо 43.1 млн. лв., останалите
95 проекта са с частична санк-
ция, която възлиза на 3.3 млн.
лева.

От публикувания от ДФЗ
Предварителен списък на бене-
фициерите , на които към
15.11.2019 г. е открито произ-
водство за налагане на 100% сан-
кция, става ясно, че Манолев е
сред получилите най-високи суб-
сидии за къща за гости. Още 33
проекта имат да връщат сходни
суми. Изрядни са се оказали ед-
ва 23 проекта, а резултатите от
проверките на 12 други инвес-

тиции все още не обработват и
няма произнасяне за тях. От фон-
да обясняват, че най-често кон-
статираните при одитите наруше-
ния при проектите за къщи за
гости, са свързани с неизпълне-
ние на показателите на одобре-
ния бизнес план. Установено е,
че получилите европейска суб-
сидия не са имали приходи от
дейността, за която са искали
финансиране, не са изпълнили
ангажимента за създаване на но-
ви работни места, липсват ак-
тиви, за които е изплатена суб-
сидията. Констатирано е още, че

са били създава-
ни изкуствено ус-
ловия с единстве-
ната цел получа-
ване на предим-
ство в противо-
речие с целите на
мярката.

По разпореж-
дане на министъ-
ра на земеделие-

Ñðåäíàòà çåìåäåëñêà çàïëàòà ïðåñêî÷è õèëÿäà ëåâà, âå÷å å 1026 ëâ.
дово възнаграждение вече си де-
лят "Хотелиерство и ресторан-
тьорство" със 782 лв. на месец,
"Други дейности" - 912 лв., и
"Доставяне на води, канализаци-
онни услуги, управление на от-
падъци и възстановяване" - 991
лв.

Независимо от благоприятна-
та тенденция за увеличаване на

доходите на фермерите заетите
в сектора намаляват. В края на
септември тази година те са би-
ли с близо 2 400 човека по-мал-
ко, отколкото по същото време
на миналата година. Преди годи-
на в сектора са били регистри-
рани 73 873 души, докато в края
на септември тази година те са
72 213 души. ç

ско, горско и рибно стопанство",
а не само за селскостопанските
производители. Средната брутна
месечна заплата година по-рано
е била 929 лв., а през второто
тримесечие на тази година - 985
лв.  Така заетите в селското сто-
панство вече не са в дъното на
таблицата по заплати в България.

Последните три места по тру-

то, храните и горите през юни
тази година бяха проверени всич-
ки проекти, получили финанси-
ране за изграждане на къщи за
гости по ПРСР 2007-2013 г., за
които 5-годишният период на мо-
ниторинг не беше изтекъл. Еки-
пите на ДФ "Земеделие" прове-
риха общо 295 къщи за гости.
От тях 288 проекта бяха в пери-
од на мониторинг и 7 в извънмо-
ниторингов период, по постъпи-
ли сигнали на журналисти. Об-
щата субсидия за всички 288 къ-
щи за гости възлиза на 81 млн.
лв. ç

Ìëàäèòå ïøåíèöè
â Äîáðóäæà ñå
ðàçâèâàò äîáðå



ÁÚËÃÀÐÈß 18.11.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

6

Конституционният
съд (КС) обяви за про-
тивоконституционна
разпоредбата от Зако-
на за защита на лич-
ните данни (ЗЗЛД), с
която бяха въведени
10 критерия, по които
ще се преценява да-
ли журналистите са
спазили баланса меж-
ду правото на инфор-
мация и това на защи-
та на личните данни,
когато са използвали
такива в свои матери-
али, пише "Лекс". Из-
данието посочва, че
решението е взето с
8 на 4 гласа. На осо-
бено мнение са Пав-
лина Панова, Краси-
мир Влахов, Гроздан
Илиев и Анастас Анас-
тасов.

Във връзка със съ-
щата законова разпо-
редба и президентът
Румен Радев наложи
вето, като се мотиви-
ра с това, че въпрос-

Ñëåä æàëáà íà ÁÑÏ Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä

ните критерии за уп-
ражняване на журна-
листическа, художест-
вена, академична дей-
ност създават "ненуж-
на свръхрегулация",
напомня още "Правен
свят". В искането си
до КС пък 55-те народ-
ни представители от
левицата определиха
правилата, като "пре-
калено казуистични,
абстрактни, неясни,
обтекаеми и субектив-
ни", което според тях
криело рискове за
свободата на словото.

А според самите
правила, по които жур-
налистите, научните
работници и писатели-
те трябваше да се ръ-
ководят при спазване-
то на баланса между
свободата на изразя-
ване и защитата на
личните данни, са: ес-
теството на личните
данни; влиянието, ко-
ето разкриването на
личните данни или тях-
ното обществено опо-
вестяване би оказало

върху неприкоснове-
ността на личния жи-
вот на субекта на дан-
ни и неговото добро
име; обстоятелствата,
при които личните дан-
ни са станали извест-
ни на администратора;
характерът и естество-
то на изявлението,
чрез което се упраж-
няват правата по ал.
1; значението на раз-
криването на лични
данни или обществено-
то им оповестяване за
изясняването на въп-
рос от обществен ин-
терес; отчитане дали
субектът на данни е ли-
це, което заема длъж-
ност по чл. 6 от Зако-
на за противодействие
на корупцията и за от-
немане на незаконно
придобитото имущест-
во, или е лице, което
поради естеството на
своята дейност или ро-
лята му в обществения
живот е с по-заниже-
на защита на личната
си неприкосновеност
или чиито действия

имат влияние върху об-
ществото; отчитане да-
ли субектът на данни
с действията си е доп-
ринесъл за разкрива-
не на свои лични дан-
ни и/или информация
за личния си и семе-
ен живот; целта, съ-
държанието, формата
и последиците от изяв-
лението, чрез което се
упражняват правата по
ал. 1; съответствието

Êðèòåðèèòå ïðè çàùèòàòà íà ëè÷íèòå äàííè áÿõà îáÿâåíè çà
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íàëîæè âåòî, îòõâúðëåíî îò ìíîçèíñòâîòî

"БСП формира и
представя една различ-
на философия за уп-
равление на държава-
та, от която България
има нужда", каза зам.-
председателят на пар-
ламента Кристиан Ви-
генин пред БНТ. Той ко-
ментира, че Бюджет
2020 показва, че  ми-
нистър Горанов на
практика се е превър-
нал в счетоводител, и
то не добър счетоводи-
тел. Вигенин  бе кате-
горичен, че управлява-
щите нямат никаква
идея за решаването на
сериозните проблеми
на държавата, защото
правенето на политика
през бюджета трябва
да бъде обвързано с
проблемите на държа-
вата и тяхното решава-
не чрез него.

"Ние ще подкрепим
увеличаването на зап-
латите на учителите, но
ако образованието на-
истина е приоритет за
ГЕРБ, е нужна друга по-
литика. Остава пороч-
ната система - парите
следват ученика, зап-
латите не са обвърза-
ни с резултатите. Ние
искаме да се наблегне
върху качеството на об-
разованието, което
изисква един учебник
по предмет за един
клас и безплатни учеб-

"Изборът на главен прокурор е
законово предрешен, тъй като пре-
зидентът действа в условия на об-
вързана компетентност, т. е. той тряб-
ва да обнародва това назначение.
Разбира се, той има последната ду-
ма да прецени точно как ще се ар-
гументира и дали ще прави някакви
изявления. Но Конституцията не му
дава траектория, в рамките на коя-
то да маневрира." Това коментира в
предаването "РеАктивно" по " Дарик
радио"  Иво Христов, член на Група-
та на Прогресивния алианс на со-
циалистите и демократите в Евро-
пейския парламент.

Според Иво Христов българско-
то общество е изпуснало няколко
възможности да рестартира систе-
мата: "Имахме избори тази година -
местни и европейски. Но граждани-
те не излизат да гласуват. Как очак-
ват политиците да възприемат този
сигнал? След европейските избори
бяха изтрити всички вересии на
властта - къщите за гости, апарта-
ментите с асансьори и т. н. Борисов
прие резултатите като опрощение от
страна на гражданите и тутакси им
отне демократични права. Бе пре-
махнато машинното гласуване, кое-
то даваше възможност за някакъв
контрол на обективното броене на
гласовете, и лиши партиите от фи-
нансиране."

"БСП със сигурност бележи го-
лям ръст и той е видим във всички
параметри - много повече общинс-
ки съветници, повече кметове. У нас,
при този опорочен изборен процес,
при тези изборни правила, които ли-
шават опозицията от финансиране,

на изявлението, чрез
което се упражняват
правата по ал. 1, с ос-
новните права на
гражданите; други об-
стоятелства, относими
към конкретния слу-
чай.

Според осем от
дванадесетте присъс-
твали на заседанието
на КС съдии обаче те-
зи правила противо-
речат на основния за-
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ници от 1-ви до 12-и
клас", обясни Кристи-
ан Вигенин. Той каза
още, че  мерките за де-
мографската политика
в бюджета са  близо
до нулата, въпреки че
се говори за нея вече
няколко години. "Този
тип политика, както я
разбират министър Го-
ранов и ГЕРБ, води до
това, че всяка година
населението на Бълга-
рия намалява с 40 000
души", добави Кристи-
ан Вигенин.  Той обяс-
ни, че  по всички ста-
тистики се показва, че
Северозападът продъл-
жава да изостава и в
алтернативния бюджет,
който левицата ще об-
съжда в неделя, е пред-
виден специален фонд
за Северозапада. "Ня-
ма по-ясно изразена
алтернатива в държа-
вата от БСП, въпросът
е как ще успеем да я
развием", заяви соци-
алистът.

"Когато говорим за
социалните  теми, виж-
даме, че за едни стан-
дартът дърпа, за други
обаче нещата се про-
менят твърде бавно и
ние сме страната с
най-дълбоки социални
различия между най-
богати и най-бедни и
ножицата продължава
да се разтваря", комен-

тира Вигенин. Той до-
бави, че  генериране-
то на огромни излишъ-
ци в годините назад по-
казва неправилни
сметки от страна на уп-
равляващите.

Във връзка с отми-
налите избори Кристи-
ан Вигенин коментира,
че е много  трудно да
се прави национален
анализ на местните из-
бори, без да се влезе
в ситуацията на всяка
община. Той добави, че
е факт, че ГЕРБ  е за-
пазила влиянието си в
местната власт, макар
и с известно отстъпле-
ние. "Факт е също, че
БСП отвоюва ново
пространство в мест-
ната власт и показа
способност да се мо-
билизира", уточни той.
"Корнелия Нинова ра-
боти БСП да се пре-
върне в реална алтер-
натива на управлени-
ето, което изисква ак-
тивна парламентарна
дейност, ясни алтерна-
тиви по всяка една по-
литика и лица, които
са изразителите на та-
зи политика. Предсе-
дателят на партията
има право на вижда-
не кои да бъдат лица-
та, които представят
тази политика", каза
още Кристиан Виге-
нин. ç

Åâðîäåïóòàò: Õîðàòà, êîèòî çàâëÿêîõà ÁÑÏ íà
äúíîòî, â ìîìåíòà êðèòèêóâàò èçáîðíèòå é
ðåçóëòàòè

този резултат без съмнение е много
добър. Тъкмо хората, които завляко-
ха БСП на дъното, в момента са вът-
решните критици на изборните ре-
зултати", коментира Христов. Той до-
пълни, че това е неубедително.

"По времето на Сергей Станишев,
който твърди, че БСП се е капсули-
рала, партията  управляваше в т. нар.
Тройна коалиция и в коалицията на
кабинета "Орешарски" с познатия пе-
чален край. Ако това е цената на
коалиционните споразумения, не
мисля, че си струва да бъде плаща-
на", обясни Христов. "БСП е точно
позиционирана като единствена
твърда опозиция на властта в мо-
мента. Това е единствената значима
партия, която никога не е била в
коалиция с ГЕРБ, за разлика от всич-
ки останали - включително и онези,
които днес протестират", смята бъл-
гарският евродепутат. ç

çàùèòè ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî

кон. Съдиите Анастас
Анастасов, Гроздан
Илиев, Павлина Пано-
ва и Красимир Влахов
са подписали решени-
ето с особено мнение.
От БСП коментираха:
"Заявяваме своята
удовлетвореност от
решението на Консти-
туционния съд и това,
че с действията си за-
щитихме свободата на
словото в България". ç
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Входът на БСП за местната власт е през областните градове, се казва
в доклада на заместник-председателя на партията и председател
на Националния предизборен щаб на левицата

Уважаеми другарки и другари,
Като редови член на НС съм имал възмож-

ност да слушам много доклади и анализи от
тази трибуна. Анализирали сме победи и за-
губи. Анализирали сме "морални победи" и
"тежки загуби". Без значение от резултата,
винаги сме благодарили на хората, които са
изнесли кампанията, на нашите кандидати.
Клели сме се във вярност, че "никой няма да
бъде забравен".

Днес и аз имам честта да застана пред
вас като председател на НПЩ и от тази ви-
сока трибуна да благодаря на всички наши
членове и симпатизанти, които безрезервно
с усилията и труда си застанаха зад гърба
ни, които вярват в партията, вярват в нас и
благодарение на тях ние се тупаме в гърди-
те, че сме големи политици.

Благодаря на всички кандидати, които се
бориха от сърце в тази "игра" без правила,
без значение дали спечелиха, или загубиха.
Всички вие заслужавате признание и рес-
пект за усилената работа, за възстановява-
нето на позициите на БСП и за изстраданите
победи и загуби.

Благодаря и на всички мои съпартийци
тук и по места, които нямаха търпение тази
кампания да свърши, за да започнат новата
- вътрешнопартийната. Вие успяхте да под-
държате в кондиция всички онези кандида-
ти, заедно с техните организации и предиз-
борни щабове, за да постигнат този резул-
тат, който днес имаме.

Респект към всички, защото
тази кампания беше може
би една от най-тежките за БСП.

Ако мога с едно изречение да формули-
рам средата, в която проведохме изборите,
то е - 10-годишно управление на ГЕРБ с мал-
ко прекъсване, в комбинация с поддържа-
щата роля на ДПС 20 години без прекъсване,
постоянен натиск на икономически групиров-
ки, местни феодали, безпрецедентна намеса
на институциите в изборния процес, заплахи
и мутренски практики, които този път стигна-
ха върха си.

От друга страна, БСП влезе в изборите с
1 лев партийна субсидия и силно редуциран
политически апарат. Структурите ни по мес-
та влязоха в кампания с ясната идея и с
разбирането, че пари няма. Въпреки това
искам да благодаря от сърце за истинската
взаимопомощ, която си оказахме, включи-
телно и финансова. Нямаше организация, ко-
ято да остана без основните атрибути за
една кампания - плакати, брошури, средства
за изборния ден.

Натискът върху БСП беше огромен, защо-
то през последните години нашата партия
доказа, че е единствената алтернатива на
това престъпно управление. БСП даде ясен
знак с резултатите си от поредица от избо-
ри, че започва да възвръща своите позиции
в политически план и да получава доверието
на все повече български граждани. Това оп-

ределено смути, да не кажа по-силна дума,
управляващите и техните сателити. Стресна
и техните покровители, които до този момент
просто гледаха мача.

Нека не подценяваме и действията на ка-
бинета през последните две години, които
показваха, че

ГЕРБ се готви за местните избори
и си осигурява подкрепата на ДПС

чрез всяко едно постановление на Минис-
терски съвет. Само за ден бяха осигурени 20
млн. лева за 31 общини на ДПС и 10 млн. лв.
за общини на ГЕРБ. А общата стойност на
всички ПМС-та за общини на ДПС и ГЕРБ е
над 1 млрд. лв. Безразборното харчене на
държавен ресурс съвсем логично се отразя-
ва и на изборните резултати.

Това беше поредната кампания, в която
срещу идеите и идеалите застанаха корпо-
ративните интереси, обществените поръчки
и парите. Няма да спра да благодаря на
всички онези, които си даваха сметка в как-
ва битка влизат и я изкараха до край.

Не мога да подмина и хората от апарата,
които въпреки спрените субсидии и тежките
съкращения, останаха да работят на добро-
волен принцип и се включиха без нищо в
предизборната кампания. Те доказаха, че БСП
не е само заплата и осигуровки, БСП е иде-
али и екипност. Благодаря им от сърце!

Преди да минем към голите цифри и как-
во ни говорят те, не мога да не обърна вни-
мание на състоянието на партийните струк-
тури, което неминуемо се отрази и на резул-
татите от местните избори.

Всички си даваме сметка, че хората, ко-
ито гласуват за нас, в по-голямата си част са
възрастни и ако успеем да увлечем хората в
активното поколение и младежите, това кос-

тва повече усилия. И понякога е заслуга на
самия кандидат и хората в листата.

На много места структурите не функцио-
нират така, както би ни се искало и би било
ефективно.

В по-голяма част от общините партията
работи и се включи в кампанията изключи-
телно съвестно. Но имаше населени места и
местни структури, които отдавна са се пус-
нали по течението и всеки опит за друго
мнение се приема като вмешателство "от
горе".

Не мога да пропусна да отбележа, че имаше
места, където част от партийната организа-
ция умишлено саботираше процеса, но съм
сигурен, че за това ще стане въпрос по-
късно в дискусията, и съм готов да отгова-
рям.

На някои места нямаме адекватна реак-
ция на променящата се политическа среда.
Нямаме дори усещането как си представят
хората бъдещия кмет. Как си представят на-
шите общински съветници, какъв да бъде об-
щинският съвет. И предпочетохме да правим
това, което винаги сме правили през пос-
ледните 30 години - стандартен кандидат, ня-
кои дори за 3-ти и 4-ти път, стандартна под-
редба на листа - някои лица в нея от нача-
лото на прехода. Термини, като "отваряне на
ветрилото", "нестандартни решения" - не при-
състваха в техния политически речник, камо
ли да бъдат реализирани.

Това води до проблем с политическото
представителство на БСП, особено на мес-
та, където кандидати за кметове на общини,
включително партийни председатели, полу-
чиха значително по-малко гласове от канди-
датските листи. Би било добре тези хора да
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направят разбор и анализ на своите резул-
тати - каква е причината лидерът да получи
по-малко гласове от организацията.

Обратно - структури, които имаха жела-
ние да спечелят местните избори, направи-
ха своите анализи и корекции веднага след
парламентарните избори, ползваха европей-
ския вот като социологическо проучване къ-
де стоим, притегнаха комисиите си, подгот-
виха щабовете си и резултатът е в залата.

Позволете ми да направя кратък отчет на
работата на НПЩ, все пак да уважа труда на
членовете на щаба, доброволните експерти
и анализатори, които работеха през послед-
ните два месеца.

 Националният предизборен щаб беше из-
бран с решение на НС от 30 юни 2019 г. По
време на кампанията бяха проведени 15 за-
седания, приети 27 решения и изказани пуб-
лично 3 позиции, свързани с изборите за
местна власт. Още на първото си заседание
НПЩ прие регионално и функционално раз-
пределение на своите членове и те старти-
раха първите си срещи и разговори в свои-
те региони.

В началото на работата си предизбор-
ният щаб разгледа и обсъди проекта на по-
литическа платформа на БСП за участие в
"Местни избори 2019", разработен на базата
на конгресни решения и документа "Визия
за България" и стратегическа рамка на пла-
нирането и реализацията на предизборната
кампания на БСП за Местни избори 2019 г.
Пред членовете на НПЩ беше направен
пространствен анализ на електоралната си-
туация, изработен от екипа на проф. Пла-
мен Лаков и проф. д-р Константин Цветков
- в него се виждаха първите сигнали за
корпоративния вот и навлизането на ДПС в
малките и средните общини, нехарактерни
досега за тях. За първи път разгледахме
едно по-специфично изследване, съдържа-
що информация за психографските профи-
ли на потребителите и медийната им консу-
мация в област Русе. Още тогава видяхме,
че всъщност русенци са готови да изберат
кмет, когото припознават за "честен", и ня-
мат никакви претенции за това дали члену-
ва в партия и в коя партия членува. Това
впоследствие спомогна за затвърждаване-
то на Пенчо Милков като наша кандидатура.
Разгледани бяха и основните документи,
свързани с изборния процес, разпределе-
нието на местата в ОИК и др.

След проведени разговори с ръководст-
вата на местните структури, възложихме со-
циологически проучвания. Работехме с орга-
низации, където имаше "чуваемост" и разби-
ране за привличане на периферни гласове
към резултата на БСП. Въпреки липсата на
средства бяха проведени десетки такива.

Благодаря на всички онези знайни и нез-
найни мои другари, които се включиха и по-
могнаха във финансирането им. Благодаря и
на онези социолози, които, за съжаление, не
са тук залата, които предложиха своя безп-
латен труд, за да можем да взимаме инфор-
мирани решения.

На тази местни избори
Коалиция "БСП за България"
си сътрудничеше с 19 партии.

В 30 общини участвахме в местни коали-
ции в различен състав. Повече от половина-
та от тези местни коалиции са с АБВ (само с
АБВ или и с други партии) - общо 17. В по 4
местни коалиции участваме заедно с Дви-
жение 21, Партия на зелените и Движение
за радикална промяна "Българската пролет".
С НФСБ участваме в 3 коалиции. В по 2
общини "БСП за България" работи с: ДПС,

Медийна политика

Изминалата кампания бе най-бедната от-
към финансов ресурс за медийно отразява-
не. Бюджетът възлезе на 86 261 лв. на фона
на 388 550 лв. през 2015 г., когато също имах-
ме финансови затруднения, т. е. работехме с
една четвърт бюджет от най-бедния. Тези
средства бяха разходвани за най-четените
информационни сайтове, чиито пакети се по-
бираха в нашите възможности. За първи път
нямахме нито един платен репортаж в наци-
оналните телевизии, което се опитахме да
компенсираме с нашата Българска свобод-
на телевизия - чрез участия на кандидатите
в предаванията на телевизията, чрез клипо-
ве и репортажи и утвърдената вече фейсбук
страница на партията. За целта още в нача-
лото на кампанията изпратихме писмо до
всички организации, с което ги уведомихме
за възможностите за отразяване чрез сайто-
вете, с които работим и възможността да
заявяват събития, които желаят да бъдат от-
разени от БСТВ. Много от организациите се
възползваха активно от всички форми. Не
повече от 5 са отказаните заявки, и то пора-
ди техническа невъзможност.

Уважаеми другари,
Описахме средата, в която се работеше,

работата, която свършихме, е логично да ана-
лизираме и резултатите, които постигнахме.

Изчетох и изгледах по медиите всичките
ви бляскави изяви през последните две сед-
мици. Честно, положих много усилия да из-
чета и изгледам някои интервюта докрай.
Чух как БСП бележи спад в своите резулта-
ти, губи "ключови крепости" и затова реших
да акцентирам върху сравненията.

На тези анализатори, които се опитваха
да сравняват европейските избори с мест-
ните и с тези за парламент, та дори прези-
дентски - искам да кажа нещо, което съм
научил от другарите Дъбов и Узунов, които
са мои ментори в организационната работа.
Да сравняваш местни с европейски, парла-
ментарни с президентски избори, е все ед-
но да сравняваш ябълки с домати и круши с
краставици. Всеки избор е специфичен и
носи със себе си определен заряд и различ-
но фрагментирано политическо пространст-
во.

Няма да се бия в гърдите с този резултат
и да обяснявам колко сме надскочили 2015
година, тогава БСП беше в толкова тежко
състояние, че не е трудно да бъде надскоче-
на. Въпреки това днес продължава да има
общини, в които потъването не спира. Имах
възможност да кажа и публично, че Нацио-
налният предизборен щаб не сме доволни от
резултатите.

Очаквахме още 2 областни
града - Ловеч и Шумен.

Искам да кажа, че резултатът ни в Шумен
е въпреки ДПС и другарят Дъбов много доб-
ре знае, а в Ловеч съм убеден, че ние спе-
челихме изборите. Съжалявам, че кандида-
тът ни се отказа да жалим с изключително
лични мотиви.

Очаквахме поне още 10 общини, където
не просто губим с малко, а ни обраха и
излъгаха, където имаше емоция за промяна,
но и огромен натиск за запазване на статук-
вото. Там битките бяха на живот и смърт -
Дупница, Белово, Горна Оряховица, Вършец,
Радомир, Долни Дъбник, Хисаря, Силистра.

Като казах Силистра - там имаме огромен
ръст на гласовете между първи и втори тур.
На първи тур кметът на ГЕРБ не можа да го
спечели само с около 300 гласа, на втория
тур Момчил Неков толкова вдигна подкрепа-
та си, че загуби с по малко от 1000 гласа, и
то от ромските секции, които бяха впрегнати
по спешност, и спечели в града.

В щаба и в ръководството на партията не
сме наивници. Въпреки водените разговори
с ДПС в различни формати не сме и очаква-
ли подкрепа от тях в ключови областни и
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"Възраждане", МИР, ЗНС, "Атака" и ВМРО. В
по 1 местна коалиция сме заедно с: "Никола
Петков", Партия "Български социалдемокра-
ти", Движение "Алтернатива за промяна", КП
"Алтернатива на гражданите", Социалдемок-
ратическа партия, ЗС "Ал. Стамболийски", По-
литическо движение "Социалдемократи" и
НДСВ. Коалиция "БСП за България" подкре-
пяше 23 кандидати, издигнати от инициативни
комитети, и 8 кандидати на други партии.

КП "БСП за България" нямаше издигнати
или подкрепени кандидати за кметове на об-
щини основно от т. нар. райони със смесено
население - Якоруда (обл. Благоевград), Бе-
лослав (обл. Варна), Чероочене (обл. Кър-
джали), Сърница (обл. Пазарджик), Самуил
(обл. Разград), Борино, Доспат и Мадан (обл.
Смолян), Минерални бани (обл. Хасково), Вър-
бица и Хитрино (обл. Шумен). Изключение
правят само две общини - Приморско (обл.
Бургас) и Бойница (обл. Видин).

Коалицията не е регистрала листи за об-
щински съветници в Сърница (обл. Пазар-
джик), Борино (обл. Смолян), Маджарово (обл.
Хасково).

Междувременно искам да вметна, че на
11.11. беше проведено заседание на полити-
ческия съвет на Коалиция "БСП за България",
на което се обсъди участието на коалицион-
ните партньори на БСП в местните избори и
резултатите от вота. Беше изразена пълна
подкрепа на водената от БСП и ръководст-
вото й политика, както и някои препоръки и
предложения, свързани с дейността на ПГ
на "БСП за България".

Изпълнителното бюро проведе изнесени
заседания и изслушване на председатели-
те на ОбС на БСП в областите Ямбол, Сли-
вен, Шумен, Варна, Кюстендил и Перник. В
Националния предизборен щаб бяха про-
ведени изслушвания на областите Ямбол,
Ловеч, Стара Загора, Плевен, Велико Тър-
ново, Видин, Смолян, Габрово, Благоевград,
Бургас, Враца, Монтана и Хасково. Всички
тези действия бяха извършени много преди
същинската изборна кампания да започне.
По този начин беше получена и обсъдена
адекватно информацията за ситуацията по
места и беше дадена възможност за пос-
ледващи разговори, взимане на различни
решения и др.

При проведените преговори, касаещи из-
борната администрация по места, нашите
структутри получиха изрични указания, че
представител на БСП трябва да има на ед-
но от двете места в ОИК, без чийто подпис
протоколът не е валиден. В резултат на ука-
занията и добрата работа на нашите хора
при преговорите БСП имаше 11 председа-
теля на ОИК, близо 160 секретари и 96 чле-
нове. Само за ваша информация - на пре-
дишните избори БСП се е явила със 7 пред-
седатели и 119 секретари, само да вметна,
че тогава ДПС са имали секретарски места
почти колкото нас - 108.

Разработена беше визия на агитацион-
ните материали. Държа да отбележа, че за
тази рекламна визия партията не е похар-
чила нито 1 стотинка и не е наемала външ-
на фирма. Визията беше изработена от соб-
ствен екип на БСП с доброволчески труд.
Тя беше изпратена достатъчно рано до струк-
турите, за да могат да работят с нея, което
доведе до минимални отклонения в рек-
ламните им материали, което се случва за
първи път. Визията се прие изключително
добре. Няма структура, няма кандидат за
кмет или съветник, който да е поискал съ-
действие от "Позитано" 20 във връзка с рек-
ламните материали и тяхната обработка, и
да не е получил такова. Слоганът "За по-
добър живот..." беше успешен и съответст-
ваше изцяло на идеята за позитивна кам-
пания на левицата.

От стр. 7

На стр. 17

8 18.11.2019
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Скалата
неделя, 21,00 ч.

Ив Сен Лоран
вторник, 20,30 ч.

Аутобан
събота, 22,00 ч.

ÁÑÒÂÊèíî Íîâà BTV Action

bTV Cinema,
ïåòúê,
21,00 ÷.
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ЗЕМЯ 18 - 24 НОЕМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 18 ноември

01.15 100% будни предава-
не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /25
епизод/п/

03.15 Малки истории /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /11 епизод/п/
(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.4 еп.20

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера : "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.57

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.12

16.00 "Всичко може да се
случи" - сериал, с.3
еп.4

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.14
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги "

- сериал, еп.24
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна

емисия
23.30 "Мъртва точка" - се-

риал, с.2 еп.10
00.30 "Стрелата" - сериал,

с.5 еп.6
01.30 "Друговремец" - сери-

ал, с.4 еп.6
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.2
еп.9 - 12

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.9

09.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.5 еп.13

10.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.22

11.00 "Под наблюдение" -
сериал, с.5 еп.8

12.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.3

13.00 "Пълен мрак" - хорър,
фантастика (САЩ ,
2000), режисьор
Дейвид Туи, в ролите:
Вин Дизел, Рада Ми-
чъл, Коул Хаузър, Кийт
Дейвид и др. [14+]

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.10

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

17.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.4

18.00 "Под наблюдение" -
сериал, с.5 еп.9

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.1

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра) : "Смъртоносно
оръжие" - сериал, с.3
еп.7

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Трусове 5: Кръвни
линии" - фантастика,
хорър, екшън (САЩ,
2015), режисьор Дон
Майкъл Пол, в роли-

05.00 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва (п)

06.00 "Лява политика" с
Александър Симов (п)

07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Рево-

люция"- сериал, 32
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Гласове" с водещ

Явор Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 33
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ :

"Служебен роман", ІІ
част (1977 г.), СССР

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Червен картон" -
спортно предаване с
Кирил Веселински

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ :

"Крисчън Мингъл"
(2014 г.), САЩ

22.05 "Червен картон" -
спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

23.05 Новини (п)
23.35 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

01.35 "Гласове" с водещ
Явор Дачков (п)

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

03.30 "Лява политика" с во-
дещ Александър Си-
мов (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

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

ран Благоев /п/
13.30 Една несбъдната меч-

та документален филм
/България, 2015 г./,
режисьор Елица Цве-
танова

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Мили бате!... Писма на

един дакел тв филм
14.45 Сребристият жребец

анимационен филм
15.10 Гимназия "Черна дуп-

ка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра /

п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца

тв филм /25 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg 100 годи-

ни от Ньойския мирен
договор

22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв

филм /11 епизод/
(12)

00.15 Култура.БГ /п/

те: Брандън Орет, На-
тали Бекър, Майкъл
Грос, Джейми Кенеди и
др.

00.00 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.3 еп.7

01.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.1

02.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.10

03.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.4

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

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал

06.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.12
еп.8, 9

07.00 "Столичани в повече"
- сериал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Домашен арест" /п./ -
сериал, с.3 еп.19, 20

10.00 "К-911" - комедия ,
екшън , криминален
(САЩ, 1999), режи-
сьор Чарлз Канганис,
в ролите: Джим Белу-
ши , Джеймс Ханди ,
Уейд Уилямс, Кристин
Тучи и др.

12.00 "Без пукната пара" -
сериал

13.00 "Мис Сладкиш" - сери-
ал

14.00 "Модерно семейство" -
сериал

15.00 "Новите съседи" - се-
риал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал ,
еп.105

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.21, 22

18.00 "Без пукната пара" -
сериал, с.5 еп.10, 11

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.11 еп.4

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.2

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Модерно семейство" -
сериал , 18 еп . с .7
еп.18, 19

23.00 Премиера: "Мис Слад-
киш" - сериал, еп.9,
10

00.00 "Деца на килограм" -
комедия , семеен
(САЩ , Германия ,
2003), режисьор Шон
Леви, в ролите: Стив
Мартин, Бони Хънт, Хи-
лари Дъф, Пайпър Пе-
рабо, Аштън Къчър, Том
Уелинг и др.

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал

03.00 "Без пукната пара" -
сериал

04.00 "Столичани в повече"
- сериал

bTV Cinema

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

08.30 "Виновна" - трилър,
криминален (Канада,
2014), режисьор Ан-
тъни Лефресни, в ро-
лите: Ерин Сандърс,
Алекс Пакстън Бийзли,
Катрин Дент, Майкъл
Уудс и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.7 еп.1, 2
13.00 Телепазар
13.15 "Пази си гърба" - дра-

ма (тв филм , САЩ,
2015), режисьор
Джейсън Фурукава, в
ролите: АнаЛин Мак-
корд, Марк Ганиме,
Грейсин Шини, Дарла
Тейлър и др.

15.00 "Дъщеря ми трябва да
живее" - криминален,
психотрилър (тв
филм, Канада, 2014),
режисьор Джон Л'Екю-
йе, в ролите: Джоел
Картър, Маделин Мар-
тин, Пол Попович, Сър-
джио Ди Зио и др.

16.45 "LEGO: Филмът" - ани-
мация, семеен, екшън,
комедия (Австралия,

САЩ, Дания, 2014),
режисьори Фил Лорд
и Кристофър Милър

18.45 Телепазар
19.00 "Раждането на лъжата"

- фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ ,
2009), режисьори Ри-
ки Джървейс и Матю
Робинсън, в ролите:
Рики Джървейс, Дже-
нифър Гарнър, Джона
Хил, Джефри Тамбър,
Роб Лоу, Тина Фей,
Джейсън Бейтман, Фи-
лип Сиймор Хофман и
др.

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

21.00 Премиера: "Приемлива
жертва" - трилър
(САЩ, 2018), режи-
сьор Джо Шапел, в
ролите: Тика Съмптър,
Джейми Лий Къртис,
Бен Тавасоли, Джеф
Хефнър и др.

23.00 "Как прекарах лятна-
та ваканция" - екшън,
криминален (САЩ ,
2012), режисьор Ей-
дриън Гранбърг, в ро-
лите: Мел Гибсън, Ке-
вин Хернандес, Дани-
ел Хименес Качо, Пи-
тър Стормеър, Хесус
Очоа, Дийн Норис, Пи-
тър Герети, Скот Коен
и др.

00.45 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал, с.7 еп.1,
2

03.15 "Кралски афери" - ис-
торически, драма, ро-
мантичен (Дания ,
2012), режисьор Ни-
колай Арсел, в роли-
те: Мадс Микелсен,
Алисия Викандер, Да-
вид Денсик , Трине
Дюрхолм и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 4 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

ен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (пре-

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

22.00 "Пътят на честта" (пре-
миера) - сериен филм

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

риен филм, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериен филм,

сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.45 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 2

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 5 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 12 /
п/

09.15 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" -

сериал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сери-

ал, сезон 4 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 1 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал,
сезон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 12

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 3

15.50 "Женени с деца" -
сериал, сезон 5

16.20 "МакФарланд" - дра-
ма с уч. на Кевин
Костнър, Мария Бе-
ло, Морган Сайлър,
Марта Игареда, Сер-
хио Авелар, Хектор
Дуран, Рафаел Мар-
тинез, Джон Ортис,
Карлос Пратс и др. /
п/

19.00 "Снайперисти" - се-
риал, сезон 4

20.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сери-
ал, сезон 2

22.00 "Мъртъв и половина"
- криминален екшън
с уч. на Стивън Се-
гал, Морис Честнът, Я
Рул, Ниа Пиплес, Къ-
ръпт, Тони Плана и др.

00.00 "Военни престъпле-
ния: Лос Анджелис" -
сериал, сезон 6 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.10 "Национална лотария"

/п/

Åâðîêîì

05.00 Светът и всичко в
него - със Симеон
Идакиев

06.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо
Береану

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо

Береану - с Владо
Береану

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Премълчани истини -

с Минчо Христов
21.00 България на живо - с

Иво Божков
22.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозо-

рец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

04.30 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

Êèíî Íîâà

05.40 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8 /п/

06.30 "Убийства в Мидсъ-
мър" - сериен филм,
сезон 2

08.45 "Неочаквано прия-
телство" - драма с уч.
на Чандра Уилсън ,
Катлийн Мънроу, Габ-
риел Хоугън и др. /п/

11.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 8

12.00 "Спасяването  на
Линкълн" - автобиог-
рафичен филм с уч.
на Том Амандес, Лий
Коко , Пенелъпи Ан
Милър, Брус Дейви-
сън, Крийд Братън,
Джош Стамбърг и др.

14.15 "В кадър"
14.45 "Светът е наш" - ро-

мантична драма с уч.
на Емили Ратайковс-
ки, Зак Ефрон, Уес
Бентли, Шайло Фер-
нандес, Джони Уес-
тън , Алекс Шафър ,
Джон Бърнтол и др. /
п/

17.00 "Аз, шпионинът" - ек-
шън- комедия с уч.

на Еди Мърфи, Оуен
Уилсън ,  Малкълм
Макдауел ,  Фамке
Янсен, Гари Коул и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието " - сериал, се-
зон 16

21.00 "Игрите  на  глада :
Сойка-присмехулка -
Част 1" - приключен-
ски филм с уч. на
Дженифър Лорънс ,
Джош Хъчърсън, Ли-
ам Хемсуърт, Джули-
ан  Мур ,  Елизабет
Банкс, Джена Мало-
ун ,  Уди  Харелсън ,
Доналд Съдърланд ,
Стенли Тучи, Филип
Сиймур Хофман и др.

23.30 "От местопрестъпле-
нието" - сериал, се-
зон 16 /п/

00.30 "Джон Уик 2" - екшън
с уч. на Киану Рийвс,
Лорънс Фишбърн, Ри-
кардо  Скамарчо ,
Бриджит Мойнахан,
Руби Роуз, Йън Мак-
Шейн, Джон Легуиза-
мо, Ланс Редик, Ко-
мън и др. /п/

RTR

05.00 "Пешком..."
05.30 "Повече от любов"
06.15 "Абсолютният слух"
06.55 Игрален филм
10.00 Вести
11.00 Игрален филм
14.30 Игрален филм
16.05 Игрален филм
17.40 Игрален филм
20.00 "Утрото на Русия"
01.00 Вести
01.35 Вести-Москва
01.50 "За най-важното"
02.45 "Културният отдих"
03.15 Сериал: "Следствени

тайни"
04.00 Вести
04.25 Вести-Москва
04.40 Сериал: "Следствени

тайни"

Åâðîñïîðò

06.00 Куриози
06.30 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг,  Швеция  -
Швейцария, жени

07.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Русия - Шотлан-
дия, мъже

09.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Русия - Швей-
цария, мъже, дирек-
тно

12.00 Плуване : Междуна-
родна лига във Ва-
шингтон

13.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг,  Шотландия -
Швейцария ,  жени ,
директно

16.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR в Макао

17.30 Ски скокове: Турнир
"Четирите  шанци "
2018 - 2019, обзор

18.30 Ски скокове :  Све-
товна купа 2018 -
2019 в Осло

19.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Русия - Швей-
цария, мъже

20.55 Новини
21.00 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг,  Шотландия -
Швеция , жени , ди-
ректно

00.00 Новини
00.05 Снукър: Открито пър-

венство на Северна
Ирландия, финал

02.05 Куриози
02.30 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг,  Шотландия -
Швейцария, жени

04.00 А в т о м о б и л и з ъ м :
Световна купа за ту-
ристически автомо-
били WTCR в Макао



ЗЕМЯ 18 - 24 НОЕМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

тв филм /26 епизод/
п/

03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /12 епизод/п/
(12)

bTV

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

кю Ботс" - анимация,
сериал, с.4 еп.21

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера : "Втори
шанс" - сериал, с.2
еп.58

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.7
еп.13

16.00 "Всичко може да се
случи" - сериал, с.3
еп.5

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.15

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги "
- сериал, еп.25

21.00 "Фермата: Нов свят" -
риалити, с.5

22.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - се-
риал, с.2 еп.11

00.30 "Стрелата" - сериал,
с.5 еп.7

01.30 "Друговремец" - сери-
ал, с.4 еп.7

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

сериал

bTV Action

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

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.2
еп.11 - 14

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.10

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

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.1

11.00 "Под наблюдение" -
сериал, с.5 еп.9

12.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.4

13.00 "Трусове 5: Кръвни
линии" - фантастика,
хорър, екшън (САЩ,
2015), в ролите :
Брандън Орет, Натали
Бекър, Майкъл Грос,
Джейми Кенеди и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.11

16.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.5 еп.15

17.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.5

18.00 "Под наблюдение" -
сериал, с.5 еп.10

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.2

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Смъртоносно
оръжие" - сериал, с.3
еп.8

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън:

"Над закона" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 1988), в роли-
те: Стивън Сегал, Ша-
рън Стоун, Пам Гриър,
Хенри Силва и др.

00.00 "Смъртоносно оръжие"

06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рош-
кев

09.15 "Холивудски знамени-
тости"

09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 33
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Червен картон" -

спортно предаване с
Кирил Веселински (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 34
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

"Крисчън Мингъл"
(2014 г.), САЩ

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Лява политика" с
Александър Симов

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Ив

Сен Лоран" (2014 г.),
Франция

22.10 "Лява политика" с
Александър Симов (п)

23.10 Новини (п)
23.40 "България се събужда"

с водещ Стоил Рош-
кев (п)

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

02.35 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п)

03.30 "За историята - сво-
бодно" с водещ Алек-
сандър Сивилов (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с
водещ Елена Пенчуко-
ва (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg 100 годи-

ни от Ньойския мирен
договор /п/

13.30 Аджария - там, къде-
то планината среща
морето документален
филм /България ,
2015 г./

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Мили бате!... Писма на

един дакел тв филм
14.45 Сребристият жребец

анимационен филм
15.10 Гимназия "Черна дуп-

ка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца

тв филм /26 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв

филм /12 епизод/
(12)

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

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца

- сериал, с.3 еп.8
01.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.2
02.00 "Бягство от затвора" -

сериал, с.2 еп.11
03.00 "Лонгмайър" - сериал,

с.6 еп.5
04.00 "Под наблюдение" - се-

риал, с.5 еп.10

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал

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

06.30 "Страхотни новини" -
сериал, еп.1

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

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

10.00 "Роднински връзки" -
комедия (Испания ,
2011), в ролите: Ким
Гутиерес, Инма Куеста,
Раул Аревало, Антонио
де ла Торе, Адриан Лас-
тра, Клара Лаго и др.

12.00 "Без пукната пара" - се-
риал

13.00 "Мис Сладкиш" - сери-
ал

13.30 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" -

сериал
15.00 "Новите съседи" - се-

риал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал ,
еп.106

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу
(2019 пролет), еп. 10,
11

18.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.5 еп.12, 13

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.11 еп.5

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.3

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.20, 21

23.00 Премиера: "Мис Слад-
киш" - сериал, еп.11,
12

00.00 "Роднински връзки" /п./
- комедия (Испания,
2011)

02.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал

02.30 "Страхотни новини" -
сериал

03.00 "Без пукната пара" - се-
риал

04.00 "Столичани в повече" -
сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал, с.7 еп.1,
2

08.30 "Най-голямата лъжа" -
трилър (тв филм, Ка-
нада, 2015), в ролите:
Франческа Истууд ,
Дженифър Копинг, Ана
Галвин, Рорк Кричлоу,
Питър Брайънт и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.7 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 "Как прекарах лятната

ваканция" - екшън ,
криминален (САЩ ,
2012), в ролите: Мел
Гибсън, Кевин Хернан-
дес, Даниел Хименес
Качо, Питър Стормеър,
Хесус Очоа, Дийн Но-
рис, Питър Герети, Скот
Коен и др.

14.30 "Измяната" - кримина-
лен, драма, трилър (тв
филм, Канада, 2013),
в ролите: Джаклин Ма-
кинес Ууд, Шон Ро-
бъртс, Марк Бендейвид,
Джеймс Милингтън и
др.

16.30 "Мисия: Ноември" - ек-
шън, криминален, трилър
(САЩ, Великобритания,
2014), в ролите: Пиърс
Броснан, Олга Курилен-
ко, Бил Смитрович, Ла-
зар Ристовски, Лук
Брейси, Уил Патън, Ка-

терина Скорсоне,
Илайза Тейлър и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Уличен бой" - драма,

спортен, екшън (САЩ,
2009), в ролите: Ча-
нинг Тейтъм, Терънс Ха-
уърд , Луи Гузман ,
Майкъл Ривера, Бра-
йън Уайт и др.

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

21.00 Премиера: "Когато се
появи ти" - приклю-
ченски , комедия
(САЩ, 2018), в роли-
те: Ейса Бътърфилд,
Мейзи Уилямс, Нина
Добрев, Пейтън Лист,
Кен Джонг, Тайлър
Хеклин, Дейвид Кек-
нър и др.

23.00 "Елизабет: Златният
век" - биографичен,
драма, исторически
(Великобри тания ,
Франция, Германия,
САЩ, 2007), в роли-
те : Джорди Мойя ,
Кейт Бланшет, Клайв
Оуен, Саманта Мор-
тън, Джефри Ръш, Том
Холандър, Аби Кор-
ниш, Лорънс Фокс,
Джон Шрапнел, Сюзън
Линч и др.

01.15 "Вътрешна сигурност"
/п ./ - сериал , с .7
еп.3, 4

03.15 "Барабанистка: Нов
ритъм" - музикален,
комедия, драма (тв
филм, САЩ, 2014), в
ролите: Алекзандра
Шип, Ленърд Робъртс,
Джордън Калоуей ,
Джеф Пиер, Марио
Ван Пийбълс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 4 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

ен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (пре-

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

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

лицистично предава-
не, на живо

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот :
Кръвни връзки" (пре-
миера) - сериен
филм, сезон 8

21.00 "Игри на волята: Бъл-
гария" (премиера) -
риалити

22.00 "Пътят на честта"
(премиера) - сериен
филм

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

риен филм, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериен

филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.45 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 2

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 5 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 12 /
п/

09.15 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" -

сериал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сери-

ал, сезон 4 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал,

сезон 5
14.00 "Кобра 11: Обади се!"

- сериал, сезон 12
15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 3
16.00 "Женени с деца" - се-

риал, сезон 5, 2 епи-
зода

17.00 "Доставчикът" - екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Елиза Бенет, Лина Хий-
ди, Ралф Браун, Чарлз
Денс и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 4

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Срещу слънцето" - ек-
шън с уч. на Стивън
Сегал, Мат Дейвис, Та-
као Осава , Еди
Джордж и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6 /п/

01.00 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави - из-

брано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

21.00 Бареков и Байрактаров
- без цензура - с Ба-
реков и Байрактаров

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

проф. Александър То-
мов

04.30 Бареков и Байрактаров
- без цензура - с Ба-
реков и Байрактаров

Êèíî Íîâà

05.45 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
2

08.50 "Мистерии от малкото
градче: Натопен за
убийство" - мистери с
уч. на Джуъл Килчър,
Колин Фъргюсън, Ерин
Карплък и др. /п/

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8

12.00 "Кралицата на Катве" -
драма с уч. на Дейвид
Ойелоуо, Лупита Нион-
го, Мадина Налванга,
Мартин Кабанза, Тарин
Киазе, Николас Левес-
кю и др. /п/

14.30 "Нора Робъртс: Горчи-
во небе" - мистери с
уч. на Ашли Уйлямс,
Джон Корбет, Шарлът
Рос и др. /п/

16.30 "Гадна компания" - ек-
шън с уч. на Антъни
Хопкинс, Крис Рок, Гей-
бриъл Махт, Кери Уо-
шингтън, Питър Стор-
меър, Майк Стенсън и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3

21.00 "Спасители на плажа"
- екшън-комедия с уч.
на Дуейн Джонсън, Зак
Ефрон, Приянка Чопра,
Александра Дадарио,
Кели Рорбах, Джон Бас
и др.

23.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями " - се-
риал, сезон 3 /п/

00.30 "Огледало с две лица"
- романтичен филм с
уч. на Барбара Стрей-
сънд, Джеф Бриджис,
Пиърс Броснан, Лорън
Бакол, Джордж Сий-
гъл, Мими Роджърс,
Ел Макфърсън, Брен-
да Вакаро и др.

RTR

05.25 Сериал: "Красив жи-
вот"

07.00 Вести
07.30 Вести-Москва
07.50 Вести
08.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
09.35 Вести-Москва
10.00 Вести
11.00 Сериал: "Обикновен

живот"
14.20 "Обречени. Нашата

гражданска война. Ка-
пел-Чапаев"

18.00 Токшоу: "Пряко преда-
ване"

19.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

20.00 "Утрото на Русия"
01.00 Вести
01.35 Вести-Москва
01.50 "За най-важното"
02.45 "Културният отдих"
03.15 Сериал: "Следствени

тайни"
04.00 Вести
04.25 Вести-Москва
04.40 Сериал: "Следствени

тайни"

Åâðîñïîðò

05.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, жени

06.15 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, мъже

07.00 Колокрос: Европейско
първенство в Силвел,
мъже

08.00 Колоездене на писта:
Световна купа в Глаз-
гоу, трети ден

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Северна
Ирландия, финал

11.00 Тенис на маса: Све-
товен тур в Австрия

12.00 Олимпийски игри: "На
пук на всичко"

12.30 Олимпийски игри: "Мо-
ят олимпийски мо-
мент"

13.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Шотландия -
Швеция, жени

15.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Швеция - Есто-
ния, жени, директно

18.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR в Макао

19.50 "Отборът отблизо": Во-
лейбол

20.00 Ветроходство: "Светът
на ветроходството"

20.30 Поло: "Поло линия"
21.00 Новини
21.05 Конен спорт: Светов-

на купа в Щутгарт
22.05 Новини
22.10 "Отборът отблизо": Во-

лейбол
22.20 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, жени

22.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, мъже

23.25 Новини
23.30 Формула Е: Преди се-

зона
00.35 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR в Макао, обзор

01.05 Новини
01.10 Снукър: Открито пър-

венство на Северна
Ирландия, финал

02.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Швеция - Нор-
вегия, мъже

04.00 Колоездене: Обиколка
на Италия, обзор
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ЗЕМЯ 18 - 24 НОЕМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА
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епизод/п/ (12)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.22

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс"
- сериал, с.2 еп.59

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.14

16.00 "Всичко може да се
случи" - сериал, с.3
еп.6

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.16

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" -
сериал, еп.26

21.00 "Фермата: Нов свят" -
риалити, с.5

22.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.12

00.30 "Стрелата" - сериал, с.5
еп.8

01.30 "Друговремец" - сериал,
с.4 еп.8

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

сериал

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.15

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.2
еп.13 - 16

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.11

09.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.15

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.2

11.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5 еп.10

12.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.5

13.00 "Над закона" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 1988), режи-
сьор Андрю Дейвис, в
ролите: Стивън Сегал,
Шарън Стоун, Пам Гри-
ър, Хенри Силва и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.12

16.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.16

17.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.6

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

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

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.9

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "В

окото на бурята" - три-
лър, екшън (САЩ,
2014), режисьор Сти-
вън Куейл, в ролите:
Ричард Армитидж, Са-
ра Уейн Калис, Мат
Уолш, Макс Дийкън,
Нейтън Крес, Алиша
Дебнъм-Кери и др.

23.45 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.9

00.45 "Готъм" - сериал, с.3
еп.3

01.45 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.12

02.45 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.6

03.45 "Под наблюдение" -

06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 34
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 35
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова

16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Ив

Сен Лоран" (2014 г.),
Франция

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

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

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ:

"Джентълмени с късмет"
(1971 г.), СССР

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

22.55 Новини (п)
23.25 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

01.30 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

02.30 "Лява политика" с во-
дещ Александър Симов
(п)

03.30 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова
(п)

ÁÍÒ 1

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Дързостта да бъдеш

пръв документален
филм /България, 2016
г./, режисьор Емил Ми-
хов

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Мили бате!... Писма на

един дакел тв филм
14.45 Сребристият жребец

анимационен филм
15.10 Гимназия "Черна дупка"

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

тв филм /27 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв

филм /13, последен
епизод/ (12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване

за здравословен лайф-
стайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /27 епизод/п/

03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв

филм /13, последен

сериал, с.5 еп.11
04.45 "4x4" - предаване за

офроуд автомобили, с.4
еп.4

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал

05.30 "Страхотни новини" - се-
риал

06.00 "Страхотни новини" - се-
риал, еп.2, 3

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 9, 10

10.00 "София Грейс и Роузи:
Кралско приключение" -
семеен, комедия, прик-
люченски (САЩ, 2014),
режисьор Брайн Левант,
в ролите: София Грейс,
Роузи Маклеланд, Джа-
ки Акилиъс, Натали Бе-
кър и др.

12.00 "Без пукната пара" - се-
риал

13.00 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" -

сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал,
еп.107

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.23, 24

18.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.5 е п . 1 4 ,
15

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.11 еп.6

20.00 "Новите съседи" - сери-
ал, с.5-7 еп.4

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.22, с.8
еп.1

23.00 Премиера: "Мис Слад-
киш" - сериал, еп.13,
14

00.00 "София Грейс и Роузи:
Кралско приключение" -
семеен, комедия, прик-
люченски (САЩ, 2014)

02.00 "Страхотни новини" - се-
риал

03.00 "Без пукната пара" - се-
риал

04.00 "Столичани в повече" -
сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" -
сериал, с.7 еп.3, 4

08.15 "Дъщеря ми трябва да
живее" - криминален,
психотрилър (тв филм,
Канада, 2014), режи-
сьор Джон Л'Екюйе, в
ролите: Джоел Картър,
Маделин Мартин, Пол
Попович, Сърджио Ди
Зио и др.

10.15 "Вътрешна сигурност" -
сериал, с.7 еп.5, 6

12.30 Телепазар
12.45 "Виновна" - трилър,

криминален (Канада,
2014), режисьор Антъ-
ни Лефресни, в роли-
те: Ерин Сандърс, Алекс
Пакстън Бийзли, Катрин
Дент, Майкъл Уудс и др.

14.30 "Еверест" - приключен-
ски, драма (Великобри-
тания, САЩ, Исландия,
2015), режисьор Бал-
тазар Кормакур, в ро-
лите: Джейсън Кларк,
Томас Райт, Робин Райт,
Майкъл Кели, Емили
Уотсън, Сам Уърдингтън,
Елизабет Дебики, Джош
Бролин, Кийра Найтли,
Джейк Джиленхол, Ва-
неса Кърби, Ингвар Си-
гурдссон и др.

17.00 "Най-голямата лъжа" -
трилър (тв филм, Кана-
да, 2015), режисьор
Моника Мичъл, в роли-
те: Франческа Истууд,
Дженифър Копинг, Ана
Галвин, Рорк Кричлоу,
Питър Брайънт, Артин
Браун и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Когато се появи ти" -

приключенски, комедия

(САЩ, 2018), режи-
сьор Питър Хъчингс, в
ролите: Ейса Бътър-
филд, Мейзи Уилямс,
Нина Добрев, Пейтън
Лист, Кен Джонг, Тайлър
Хеклин, Дейвид Кекнър
и др.

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

21.00 "Смокинг" - фантасти-
ка, екшън, комедия
(САЩ, 2002), режи-
сьор Кевин Донован, в
ролите: Джеки Чан,
Дженифър Лав Хюит,
Питър Стормеър, Деби
Мазар, Джейсън Айзъкс
и др.

23.00 "Последната крепост на
хората" - екшън, прик-
люченски (Швейцария,
САЩ, 2017), режисьор
Роберт Куба, в ролите:
Юлиан Шафнер, Джон
Кюсак, Кармен Арджен-
дзиано, Айлийн Груба и
др.

00.45 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал, с.7 еп.5,
6

03.00 "Край морето" - драма,
романтичен (САЩ,
2015), режисьор Ан-
джелина Джоли, в ро-
лите: Анджелина Джо-
ли, Брад Пит, Мелани
Лоран, Мелвил Пупо,
Нилс Ареструп [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 4 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот :
Кръвни връзки" (пре-
миера) - сериен филм,
сезон 8

21.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" (премиера) - риа-
лити

22.00 "Пътят на честта" (пре-
миера) - сериен филм

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

риен филм, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериен филм,

сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.45 "Слънце и луна" - сери-

ен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 2

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 12 /п/

09.15 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 4 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал, се-
зон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 12

15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 3

15.50 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 5, 2 епи-
зода

16.50 "Похитители на изчез-
налият град" - приклю-
ченски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън

Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг и
др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 4

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Принуден да се бие" -
екшън с уч. на Питър
Уелър, Гари Даниелс,
Арки Рийс, Александра
Уийвър и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.10 "Национална лотария" /

п/

Åâðîêîì

06.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
12.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

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

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
19.30 Новини
20.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
22.00 България на живо - с

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

го - със Симеон Ида-
киев

04.30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол
Хамилтън

Êèíî Íîâà

05.40 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8 /п/

06.30 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
2

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

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8

12.00 "Любов извън играта" -
романтична комедия с
уч. на Емили Кини,
Джон Риърдън, Хейли
Сейлс, Луиза Д’Оли-
вейра, Патрик Сабонги
и др. /п/

14.00 "В кадър"
14.30 "Огледало с две лица"

- романтичен филм с
уч. на Барбара Стрей-
сънд, Джеф Бриджис,
Пиърс Броснан, Лорън
Бакол, Джордж Сийгъл,
Мими Роджърс, Ел
Макфърсън, Бренда
Вакаро и др. /п/

17.00 "Замръзналото кралс-
тво" - анимационен
филм /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3

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

23.20 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3 /п/

00.20 "Сикарио" - кримина-

лен екшън с уч. на
Емили Блънт, Бенисио
Дел Торо, Джош Бро-
лин, Джефри Донован,
Джон Бърнтол, Даниел
Калууя, Раул Труджило,
Максимилиано Ернан-
дес и др.

RTR

05.25 Сериал: "Красив живот"
07.00 Вести
07.30 Вести-Москва
07.50 Вести
08.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
09.35 Вести-Москва
10.00 Вести
11.00 Сериал: "Обикновен

живот"
15.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
16.10 Сериал: "Семеен де-

тектив"
18.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
19.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
20.00 "Утрото на Русия"
01.00 Вести
01.35 Вести-Москва
01.50 "За най-важното"
02.45 "Културният отдих"
03.15 Сериал: "Следствени

тайни"
04.00 Вести
04.25 Вести-Москва
04.40 Сериал: "Следствени

тайни"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка
на Франция, обзор

06.00 Колоездене: Обиколка
на Испания, обзор

07.00 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Австрия

08.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили
WTCR в Макао, обзор

08.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, жени

09.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, мъже

09.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Швеция - Естония,
жени

10.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Чехия - Швеция,
жени, директно

13.00 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма шанца

13.45 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
малка шанца

14.30 Ветроходство: "Светът
на ветроходството"

15.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Швейцария -
Шотландия, мъже, ди-
ректно

18.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, жени

18.45 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, мъже

19.55 Новини
20.00 Ски скокове: Турнир

"Четирите шанци" 2018
- 2019, обзор

21.00 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
малка шанца

22.00 Голф: PGA тур, "Маяко-
ба класик", обзор

23.00 Новини
23.05 "Отборът отблизо": Во-

лейбол
23.15 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг, Швейцария -
Шотландия, мъже

00.25 Новини
00.30 Колоездене: Обиколка

на Фландрия
01.30 Колоездене: Париж -

Рубе
02.30 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг, Швейцария -
Шотландия, мъже

04.00 Тенис: Открито първен-
ство на Австралия, об-
зор
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 35
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 36
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова

16.00 ТВ пазар
16.40 Киносалон БСТВ:

"Джентълмени с късмет"
(1971 г.), СССР

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичкова

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Въз-

мездие" (2015
г.), Испания

22.10 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичкова
(п)

23.10 Новини (п)
23.40 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

01.40 "Лява политика" с во-
дещ Александър Симов
(п)

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

03.30 "Червен картон" - спор-
тно предаване с Кирил
Веселински (п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова
(п)

ÁÍÒ 1

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 Днес и утре
13.30 Напред-назад докумен-

тален филм /България,
2002 г./, режисьор
Константин Чакъров

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Мили бате!... Писма на

един дакел тв филм
14.45 Сребристият жребец

анимационен филм
15.10 Гимназия "Черна дупка"

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

тв филм /28 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Похищение игрален

филм /копродукция,
2014г./, режисьор Алън
Уайт, в ролите: Райън
Филип, Рашел Льо-
февр, Джон Кюсак,
Джаки Уийвър и др.
(12)

23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв

филм /1 епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване

за здравословен лай-

Германия, 2008), режи-
сьор Гийермо дел Торо,
в ролите: Рон Пърлман,
Селма Блеър, Дъг Джо-
унс, Джон Хърт, Джон
Алекзандър и др.

00.15 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.10

01.15 "Готъм" - сериал, с.3
еп.4

02.15 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.13

03.15 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.7

04.15 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5 еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" - се-
риал

06.00 "Страхотни новини" - се-
риал, еп.4, 5

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.23, 24

10.00 "12 кучета до Коледа"
- семеен (САЩ, 2014),
режисьор Чарли Вон, в
ролите: Реджиналд Вел-
Джонсън, Винсънт Джо-
ваноли, Лекси Джова-
ноли, Граня Макдърмът
и др.

12.00 "Без пукната пара" - се-
риал

13.00 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" -

сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал,
еп.108

17.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 12, 13

18.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.5 е п . 1 6 ,
17

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.11 еп.7

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

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.8 еп.2, 3

23.00 Премиера: "Мис Слад-
киш" - сериал, еп.15,
16

00.00 "12 кучета до Коледа"
/п./ - семеен (САЩ,
2014)

02.00 "Страхотни новини" - се-
риал

03.00 "Без пукната пара" - се-
риал

04.00 "Столичани в повече" -
сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал, с.7 еп.5,
6

08.15 "В бялата пустош" - ис-
торически, биографи-
чен, военен, драма
(Норвегия, Швеция,
Франция), режисьор
Петер Нес, в ролите:
Флориан Лукас, Давид
Крос, Локлан Нибор,
Стиг Хенрик Хоф, Рупърт
Гринт и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.7 еп.7, 8
12.45 Телепазар
13.00 "Раждането на лъжата"

- фентъзи, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2009),
режисьори Рики Джър-
вейс и Матю Робинсън,
в ролите: Рики Джър-
вейс, Дженифър Гарнър,
Джона Хил, Джефри
Тамбър, Роб Лоу, Тина
Фей, Джейсън Бейтман,
Филип Сиймор Хофман
и др.

15.00 "Апостол Карамитев" -
документален филм

16.15 "Барабанистка: Нов ри-
тъм" - музикален, ко-
медия , драма (тв
филм, САЩ, 2014), ре-
жисьор Били Удръф, в
ролите : Алекзандра
Шип, Ленърд Робъртс,
Джордън Калоуей ,
Джеф Пиер, Марио Ван

Пийбълс и др.
18.30 Телепазар
18.45 "Ранго" - анимация,

приключенски, комедия
(САЩ, 2011), режи-
сьор Гор Върбински

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

21.00 "Мъже на честта" - во-
енен, драма, биографи-
чен (САЩ, 2000), ре-
жисьор Джордж Тилман
мл., в ролите: Куба Гу-
динг мл., Робърт Де Ни-
ро, Шарлийз Терон, Он-
жаню Елис, Майкъл Ра-
папорт, Хал Холбрук,
Пауърс Бут и др.

23.30 "Просто секс" - ероти-
чен, комедия, романти-
чен (САЩ, 2011), ре-
жисьор Айвън Райтман,
в ролите: Натали Порт-
ман, Аштън Къчър, Ке-
вин Клайн, Кери Елуес,
Грета Гъруиг, Оливия
Търлби, Лудакрис и др.

01.45 "Вътрешна сигурност"
/п ./ - сериал ,  с .7
еп.7, 8

04.00 "Последната крепост на
хората" - екшън, прик-
люченски (Швейцария,
САЩ, 2017), режисьор
Роберт Куба, в ролите:
Юлиан Шафнер, Джон
Кюсак, Кармен Арджен-
дзиано, Айлийн Груба и
др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 4 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Кръв-
ни връзки" (премиера)
- сериен филм, сезон
8

21.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" (премиера) - риа-
лити

22.00 "Кошмари в кухнята" -
риалити

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

риен филм, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериен филм,

сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.45 "Слънце и луна" - сери-

ен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 2

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 12 /п/

09.15 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 4 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал, се-
зон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 13

15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 5, 2 епи-
зода

17.00 "Мъртъв и половина" -
криминален екшън с уч.
на Стивън Сегал, Мо-
рис Честнът, Я Рул, Ниа

Пиплес, Къръпт, Тони
Плана и др. /п/

19.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 4

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

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

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6 /п/

01.00 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Пътуващо читалище - с

Ивайло Шопски
12.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 Бареков и Байрактаров

- без цензура - с Ба-
реков и Байрактаров

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
21.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анастасо-
ва

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

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

Д-р Надка Бояджиева
04.30 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъмър"
- сериен филм, сезон
2

09.00 "Любовна магия" - ро-
мантична комедия с уч.
Ники Дилоуч, Раян
Макпартлин, Брияна
Лейн, Каролин Хенеси,
Джонатан Патрик Мур
и др.

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8

12.00 "Дерби" - семеен филм
с уч. на Джон Шнай-
дер, Джейсън Брукс,
Кейт Конър, Марк Рол-
стън, Дилън Маклаф-
лин, Чейс Елисън, Гло-
рия Гифорд и др. /п/

14.00 "Небраска" - приклю-
ченски филм с уч. на
Брус Дерн, Уил Форт,
Джун Скуиб, Боб Оден-
кърк, Стейси Кийч,
Ранс Хауърд, Тим Дрис-
кол, Девин Ратрей и др.

16.30 "Игрите на глада: Сой-
ка-присмехулка - Част
1" - приключенски
филм с уч. на Джени-
фър Лорънс, Джош Хъ-
чърсън, Лиам Хемсуърт,
Джулиан Мур, Елизабет
Банкс, Джена Малоун,
Уди Харелсън, Доналд
Съдърланд, Стенли Ту-
чи, Филип Сиймур
Хофман и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3

21.00 "Шифърът на Леонар-
до" - трилър с уч. на

Том Ханкс, Жан Рено,
Одри Тоту, Иън Макке-
лън, Пол Бетани, Алф-
ред Молина, Юрген
Прохнов и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3 /п/

01.00 "Небраска" - приклю-
ченски филм с уч. на
Брус Дерн, Уил Форт,
Джун Скуиб , Боб
Оденкърк , Стейси
Кийч, Ранс Хауърд, Тим
Дрискол, Девин Рат-
рей и др. /п/

RTR

05.25 Сериал: "Красив живот"
07.00 Вести
07.30 Вести-Москва
07.50 Вести
08.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
09.35 Вести-Москва
10.00 Вести
11.00 Сериал: "Обикновен

живот"
14.20 "Бялата гвардия"
15.50 "Културната революция"
16.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
17.15 "Битката за луната"
18.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
19.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
20.00 "Утрото на Русия"
01.00 Вести
01.35 Вести-Москва
01.50 "За най-важното"
02.45 "Културният отдих"
03.15 Сериал: "Следствени

тайни"
04.00 Вести
04.25 Вести-Москва
04.40 Сериал: "Следствени

тайни"

Åâðîñïîðò

05.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, об-
зор

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на САЩ, обзор

07.00 Снукър: Открито пър-
венство на Северна Ир-
ландия, финал

08.30 Голф: PGA тур, "Маяко-
ба класик", обзор

09.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Швейцария -
Шотландия, мъже

10.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Шотландия -
Швеция, мъже, дирек-
тно

13.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, жени

13.40 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, мъже

15.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Швеция - Русия,
жени, директно

18.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Шотландия -
Швеция, мъже

18.55 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, Швеция - Русия,
жени

19.55 Новини
20.00 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг, полуфинал, мъже,
директно

23.05 Новини
23.10 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, жени

23.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, мъже

00.30 Формула Е: Преди се-
зона

01.30 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Модена,
биг еър

02.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, полуфинал, мъже

04.00 Куриози
04.30 Тенис на маса: Свето-

вен тур в Австрия
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фстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца

тв филм /28 епизод/
п/

03.25 Дойче Веле: Шифт
03.40 Вечната музика /п/
04.10 Джинс /п/
04.40 Законът на Дойл 5 тв

филм /1 епизод/п/
(12)

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.23

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс"
- сериал, с.2 еп.60

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.15

16.00 "Всичко може да се
случи" - сериал, с.3
еп.7

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.17
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги "

- сериал, еп.27
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Помощ 112" - екшън-

криминална риалити
поредица, еп.11

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.13

00.30 "Стрелата" - сериал, с.5
еп.9

01.30 "Друговремец" - сериал,
с.4 еп.9

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

сериал, с.13 еп.121
(последен)

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.16

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.2
еп.15 - 18

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.12

09.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.16

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.3

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

12.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.6

13.00 "В окото на бурята" -
трилър, екшън (САЩ,
2014), режисьор Сти-
вън Куейл, в ролите:
Ричард Армитидж, Са-
ра Уейн Калис, Мат
Уолш, Макс Дийкън,
Нейтън Крес, Алиша
Дебнъм-Кери и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.13

16.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.17

17.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.7

18.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5 еп.12

19.00 Часът на супергероите:
"Готъм" - сериал, с.3
еп.4

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.10

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън:

"Хелбой ІІ: Златната ар-
мия" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
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03.25 Тайните на войната до-
кументална поредица /
3 епизод/ /п/

04.20 Още от деня /п/

bTV

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

Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.24

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Втори шанс"
- сериал, с.2 еп.61

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.7 еп.16

16.00 "Всичко може да се
случи" - сериал, с.3
еп.8

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.18
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 Премиера: "Завинаги "

- сериал, еп.28
21.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.30 "Помощ 112" - екшън-

криминална риалити
поредица, еп.12

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.14

00.30 "Стрелата" - сериал, с.5
еп.10

01.30 "Друговремец" - сериал,
с.4 еп.10

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

еп.1

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.17

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.2
еп.17 - 20

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.13

09.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.17

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.4

11.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5 еп.12

12.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили, с.4
еп.3

12.30 "Хелбой ІІ: Златната ар-
мия" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
Германия, 2008), ре-
жисьор Гийермо дел То-
ро, в ролите: Рон Пър-
лман, Селма Блеър, Дъг
Джоунс, Джон Хърт,
Джон Алекзандър и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.14

16.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.18

17.00 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.8

18.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5 еп.13

19.00 Часът на супергероите:
"Готъм" - сериал, с.3
еп.5

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.11

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Бър-

зи и яростни 5: Удар в
Рио" - екшън, трилър
(САЩ, 2011), режи-
сьор Джъстин Лин, в
ролите: Вин Дизел, Пол
Уокър, Джордана Брус-
тър, Тайрийз Гибсън, Лу-
дакрис, Мат Шълц, Сунг
Канг, Гал Гадот, Тего

06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 36
епизод (п)

11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Рево-

люция" - сериал, 37
епизод

14.00 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова

16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Въз-

мездие" (2015
г.), Испания

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Ве-

ликата красота" (2013
г.), Италия/Франция

22.50 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п)

23.50 Новини (п)
00.20 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
(п)

02.20 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичкова
(п)

03.20 "Лява политика" с во-
дещ Александър Симов
(п)

04.30 "Следобед с БСТВ" с во-
дещ Елена Пенчукова
(п)

ÁÍÒ 1

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

за здравословен лайф-
стайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

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

кументална поредица /
3 епизод/

13.30 Една жена, един мъж
документален филм /
България, 2006 г./, ре-
жисьор Галина Крале-
ва

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден
слух

15.15 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

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

тв филм /29 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Виктор Тот Арура Трио и

Силует & Винкс /Унга-
рия-САЩ/ Междунаро-
ден джаз фестивал -
Банско 2019

00.35 Скандалните приключе-
ния на лорд Байрон до-
кументален филм /2,
последна част/ (14)

01.25 Култура.БГ /п/
02.25 100% будни предаване

за здравословен лайф-
стайл/п/

Калдерон, Дон Омар,
Дуейн Джонсън, Жоа-
ким де Алмейда, Елса
Патаки и др.

00.30 "Смъртоносно оръжие" -
сериал, с.3 еп.11

01.30 "Готъм" - сериал, с.3
еп.5

02.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.2 еп.14

03.30 "Лонгмайър" - сериал,
с.6 еп.8

04.30 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5 еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" - се-
риал

06.00 "Страхотни новини" - се-
риал, еп.6, 7

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Модерно семейство" -
сериал

09.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 11, 12

10.00 "Героите на джунглата"
- анимация, приключен-
ски (Франция, 2017),
режисьор Давид Ало

12.00 "Без пукната пара" - се-
риал

13.00 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" -

сериал
15.00 "Новите съседи" - сери-

ал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал,
еп.109

17.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.4 еп.1, 2

18.00 "Без пукната пара" - се-
риал, с.5 е п . 1 8 ,
19

19.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.11 еп.8

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

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.8 еп.4, 5

23.00 Премиера: "Мис Слад-
киш" - сериал, еп.17,
18

00.00 "Героите на джунглата"
- анимация, приключен-
ски (Франция, 2017)

02.00 "Страхотни новини" - се-
риал

03.00 "Без пукната пара" - се-
риал

04.00 "Столичани в повече" -
сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал, с.7 еп.7,
8

08.15 "Убийство на Хелоуин" -
криминален, психотри-
лър (тв филм, Канада,
САЩ, 2007), в ролите:
Лора Харинг, Линдън Аш-
би, Кент Тремблет, На-
таниел ДеВо, Бренда
Кембъл и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.7 еп.9, 10
12.30 Телепазар
12.45 "Измяната" - кримина-

лен, драма, трилър (тв
филм, Канада, 2013),
в ролите: Джаклин Ма-
кинес Ууд, Шон Робъртс,
Марк Бендейвид,
Джеймс Милингтън и др.

15.00 "Изгубена на 17" - пси-
хотрилър (тв филм,
САЩ, 2013), в ролите:
Ейла Кел, Триша О`Ке-
ли, Бен Гавин, Алекс
Картър и др.

16.45 "Виновна" - трилър,
криминален (Канада,
2014), в ролите: Ерин
Сандърс, Алекс Пакстън
Бийзли, Катрин Дент,
Майкъл Уудс и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Това не си ти" - драма

(САЩ, 2014), в роли-
те: Хилари Суонк, Еми
Росъм, Джош Дъмел,
Стефани Биатрис,
Джейсън Ритър и др.

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

21.00 "Правилата на играта" -
криминален, трилър

(САЩ, Великобритания,
Франция, 2009), в ро-
лите: Ръсел Кроу, Рей-
чъл Макадамс, Бен Аф-
лек, Хелън Мирън, Ро-
бин Райт, Джейсън Бей-
тман, Джеф Даниълс,
Вайола Дейвис и др.

23.30 "Неуловим" - фентъзи,
екшън, криминален
(САЩ, Германия, 2008),
в ролите: Анджелина
Джоли, Джеймс Мака-
вой, Морган Фрийман,
Терънс Стамп, Томас
Кречман, Комън, Крис
Прат и др. [14+]

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

04.15 "Изгубена на 17" /п./ -
психотрилър (тв филм,
САЩ, 2013)

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 4 /
п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Кръв-
ни връзки" (премиера)
- сериен филм, сезон
8

21.00 "Игри на волята: Бълга-
рия" (премиера) - риа-
лити

22.00 Студио "Игри на воля-
та: България"

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

риен филм, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериен филм,

сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.45 "Слънце и луна" - сери-

ен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 2

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

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 13 /п/

09.15 "Да се посмеем"
10.00 "Агентите на ЩИТ" - се-

риал, сезон 3 /п/
11.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 4 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал, се-
зон 5

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 13

15.00 "Агентите на ЩИТ" - се-
риал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 5, 2 епи-
зода

17.00 "Ледени войници" - ек-
шън с уч. на Доминик
Пърсел, Адам Бийч,
Майкъл Айрънсайд, Гей-
бриъл Хоугън, Бенц Ан-
тоан, Камил Съливан и
др.

19.00 "Снайперисти" - сериал,
сезон 4

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2
22.00 "Добре дошли в джунг-

лата" - приключенски
екшън с уч. на Дуейн
Джонсън, Шон Уилям
Скот, Росарио Доусън,
Кристофър Уокън, Юън
Бремнър, Джон Грийс,
Уилям Люкинг и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 6 /п/

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

03.30 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анастасо-
ва

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители -

със Стойка Стефанова
12.00 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо Бе-

реану - с Владо Бере-
ану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
22.00 Светът и всичко в него

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

реану - с Владо Бере-
ану

04.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева
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05.40 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8 /п/

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

08.45 "Пътят на любовта" -
романтична драма с уч.
на Йохана Кристине
Гелер, Майкъл Фитц,
Еда Леш, Йоц Ото и др.

11.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 8

12.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Труп в спал-
нята" - мистери с уч.
на Кандис Камерън,
Лекса Дойг, Марилу Хе-
нър, Брус Доусън и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Отблизо" - романтич-

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

16.30 "Спасители на плажа"
- екшън-комедия с уч.
на Дуейн Джонсън, Зак
Ефрон, Приянка Чопра,
Александра Дадарио,
Кели Рорбах, Джон Бас
и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3

21.00 "Чък: Юмруци от кръв"
(премиера) - биогра-
фична драма с уч. на
Лив Шрайбър, Елиза-
бет Мос, Рон Пърлман,
Майкъл Рапапорт, На-
оми Уотс, Джим Гафи-
ган и др.

23.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3 /п/

00.00 "Вещицата от Блеър" -
ужаси с уч. на Джеймс
Алън Маккюън, Кали
Хернандес, Корбин
Рейд, Брандън Скот,
Уес Робинсън, Валъри
Кери и др.

04.50 "Да бъдеш себе си"-
романтична драма с уч.
на Кристин Нойбауер,
Харди Крюгер мл., Сю-
зан Анбе, Рут Мария
Кубечек и др.

RTR

05.25 Сериал: "Красив живот"
07.00 Вести
07.30 Вести-Москва
07.50 Вести
08.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
09.35 Вести-Москва
10.00 Вести
11.00 Сериал: "Обикновен

живот"
14.20 "Бялата гвардия"
15.50 "Изкуственият отбор"
18.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
18.15 "Храм за Онегин. След

славата"
18.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
19.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
20.00 "Утрото на Русия"
01.00 Вести
01.35 Вести-Москва
01.50 "За най-важното"
02.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
03.15 Сериал: "Следствени

тайни"
04.00 Вести
04.25 Вести-Москва
04.40 Сериал: "Следствени

тайни"

Åâðîñïîðò

05.30 Колоездене: Лиеж -
Бастон - Лиеж

06.30 Колоездене: Обиколка
на Ломбардия

07.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, полуфинал, мъже

08.55 Формула Е: Преди се-
зона

09.55 Формула Е: Квалифи-
кация в Саудитска Ара-
бия, директно

11.10 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, жени

11.55 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, мъже

12.45 Формула Е: Квалифи-
кация в Саудитска Ара-
бия

13.45 Формула Е: Състезание
в Саудитска Арабия, ин-
тродукция

14.00 Формула Е: Състезание
в Саудитска Арабия, ди-
ректно

15.00 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
голяма шанца

16.00 Ски скокове: Световно
първенство в Зеефелд,
малка шанца

16.50 Ски скокове: Световна
купа 2018 - 2019 в
Осло

17.55 Ски скокове: Турнир
"Четирите шанци" 2018
- 2019, обзор

18.55 Ски скокове: Световна
купа във Висла, квали-
фикация, директно

20.15 Куриози
20.30 Новини
20.35 Формула Е: Квалифи-

кация в Саудитска Ара-
бия

21.30 Формула Е: Състезание
в Саудитска Арабия

22.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски сла-
лом, мъже

23.15 Новини
23.20 Ски скокове: Световна

купа във Висла, квали-
фикация

00.25 Новини
00.30 Ски скокове: Турнир

"Четирите шанци" 2018
- 2019, обзор

01.30 Формула Е: Състезание
в Саудитска Арабия

02.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, малък финал, же-
ни

04.00 Ски скокове: Световна
купа във Висла, квали-
фикация



ЗЕМЯ 18 - 24 НОЕМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

06.30 Актуален коментар
07.00 "Изкуството е вечно" -

документален филм
07.30 "Холивудски знамени-

тости"
07.55 "Миа и аз" - детски се-

риал
08.30 "Преселение" - докумен-

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

предаване (п)
10.30 "Библейските загадки" -

документален филм (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Дискусионен клуб" с

водещ Велизар Енчев
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Червен картон" - спор-

тно предаване с Кирил
Веселински (п)

14.05 ТВ пазар
14.30 "Професия Турист": Сар-

диния /ІІ част/
15.00 "Цветен следобед" - из-

брано от следобедния
блок на БСТВ

16.10 Киносалон БСТВ: "Ве-
ликата красота" (2013
г.), Италия/Франция

18.30 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ: "Те се
сражаваха за родина-
та" (1975 г.), СССР

22.20 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски
(п)

23.20 Новини (п)
23.50 "Културен фронт" с

Юлия Владимирова (п)
00.50 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
01.50 "Гласове" с водещ Явор

Дачков (п)
02.50 "Студио Икономика" с

водеш Нора Стоичкова
(п)

03.50 "За историята - свобод-
но" с водещ Александър
Сивилов (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Ва-
силев /п/

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.25 Магна аура, изгубеният
град тв филм

06.55 Спилитим и Рашо тв
филм

07.20 Патиланско царство тв
филм

07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Беър Грилс - екстремно

оцеляване, заснето с
камера документален
филм

11.30 Туризъм.бг
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музи-

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Всички и никой игрален
филм /България,
1978г./, сценарист Йор-
дан Радичков, режи-
сьор Крикор Азарян, в
ролите: Велко Кънев,
Георги Новаков, Григор
Вачков, Никола Дадов,
Константин Коцев, Ка-
тя Паскалева, Кунка Ба-
ева и др.

17.00 Вечната музика
17.30 Космонавтите: Как Ру-

сия печели космичес-
ката надпревара 2-се-
риен документален
филм / Великобрита-
ния, 2014г./, 1 част,

18.30 Извън играта
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 Господин Селфридж 3

тв филм /10, последен
епизод/ (12)

21.20 Господин Селфридж 4
тв филм /1 епизод/
(12)

но оръжие" - сериал,
с.3 еп.8, 9

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.34

17.30 "Да Знаеш Как" /п./ -
предаване за домашния
майстор, еп.9

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили, с.4
еп.5, 6

19.00 "Транспортер: Ново на-
чало" - екшън, крими-
нален, трилър (Фран-
ция, Китай, 2015), в
ролите: Ед Скрейн, Ло-
ан Шабанол, Рей Сти-
вънсън, Ленн Кудрявиц-
ки, Татяна Пайкович,
Радивойе Буквич и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Ау-

тобан" - екшън, трилър
(Великобритания, Герма-
ния, 2016), в ролите:
Фелисити Джоунс, Ни-
кълъс Хоулт, Антъни Хоп-
кинс, Бен Кингсли, На-
дя Хилкер и др.

00.00 "Възкресение" - хорър,
фантастика, мистъри
(САЩ, 2015), в роли-
те: Оливия Уайлд, Марк
Дюплас, Евън Питърс,
Сара Болгър, Доналд
Главър и др. [16+]

01.45 "Монк" - сериал, с.7
еп.3 - 4

03.45 "Хелбой ІІ: Златната ар-
мия" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
Германия, 2008), в ро-
лите: Рон Пърлман, Сел-
ма Блеър, Дъг Джоунс,
Джон Хърт и др.

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" - се-
риал

06.00 "Страхотни новини" - се-
риал, еп.8, 9

07.00 "Без пукната пара" - се-
риал

08.00 "Мутра по заместване"
- сериал, с.4 еп.13, 14

09.00 "Любимци" - сериал,
еп.13, 14

10.00 "Деца на килограм 2" -
комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), в роли-
те: Стив Мартин, Бони
Хънт, Хилари Дъф, Ю-
джийн Леви, Том Уелинг,
Пайпър Перабо, Кармен
Електра и др.

12.00 "12 кучета до Коледа"
- семеен (САЩ, 2014),
в ролите: Реджиналд
ВелДжонсън, Винсънт
Джованоли, Лекси Джо-
ваноли и др.

14.00 Премиера: "Полицаят от
Рубльовка" - сериал, с.3
еп.5

15.00 "Фитнес" - сериал
16.00 "Новите съседи" - сери-

ал
19.30 "На гости на третата

планета" - сериал
20.30 "Ледена епоха 4: Конти-

нентален дрейф" - ани-
мация, комедия, прик-
люченски (САЩ, 2012)

22.30 "Полицаят от Рубльовка"
/п./ - сериал, с.3 еп.5

23.30 "Столичани в повече" -
сериал

01.30 "Мис Сладкиш" - сери-
ал

02.00 "Страхотни новини" - се-
риал

03.00 "Любимци" - сериал
04.00 "Полицаят от Рубльовка"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Дъщеря ми трябва да
живее" - криминален,
психотрилър (тв филм,
Канада, 2014), в роли-
те: Джоел Картър, Ма-
делин Мартин, Пол По-
пович и др.

07.45 "Изповедта на един съп-
руг" - драма (Канада,
2015), в ролите: Джей
Ар Борн, Али Гонино, Та-
ра Спенсър-Неърн, То-
ри Барбън и др.

09.30 Телепазар
09.45 "Барабанистка: Нов ри-

тъм" - музикален, коме-
дия, драма (тв филм,
САЩ, 2014), в ролите:
Алекзандра Шип, Ле-

нърд Робъртс, Джордън
Калоуей и др.

12.00 Телепазар
12.15 "Това не си ти" - драма

(САЩ, 2014), в роли-
те: Хилари Суонк, Еми
Росъм, Джош Дъмел,
Стефани Биатрис,
Джейсън Ритър и др.

14.30 "Играта на Ендър" - фен-
тъзи, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2013), в
ролите: Харисън Форд,
Ейса Бътърфилд, Хейли
Стайнфелд, Абигейл
Бреслин, Бен Кингсли,
Вайола Дейвис и др.

16.45 "Правилата на играта" -
криминален, трилър
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2009), в ро-
лите: Ръсел Кроу, Рей-
чъл Макадамс, Бен Аф-
лек, Хелън Мирън, Ро-
бин Райт, Джейсън Бей-
тман, Джеф Даниълс,
Вайола Дейвис и др.

19.15 "Как прекарах лятната
ваканция" - екшън, кри-
минален (САЩ, 2012),
в ролите: Мел Гибсън,
Кевин Хернандес, Дани-
ел Хименес Качо, Пи-
тър Стормеър, Хесус
Очоа, Дийн Норис, Пи-
тър Герети и др.

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

21.00 "Шут в г*за 2" - коме-
дия, екшън (САЩ, Ве-
ликобритания, 2014),
в ролите: Ерън Тейлър-
Джонсън, Джим Кери,
Кристофър Минц-Плас,
Никълъс Кейдж, Клоуи
Грейс Морец и др. [14+]

23.00 Cinema X: "Земята на
мъртвите" - фантастика,
хорър, трилър (САЩ,
Франция, Канада,
2005), в ролите: Джон
Легуизамо, Азия Арджен-
то, Саймън Бейкър, Ро-
бърт Джой, Юджийн
Кларк и др. [16+]

00.45 "Край морето" - драма,
романтичен (САЩ,
2015), в ролите: Андже-
лина Джоли, Брад Пит,
Мелани Лоран [14+]

03.15 "Боксьорът" - романти-
чен, драма, спортен
(САЩ, 1997), в роли-
те: Даниел Дей-Луис,
Емили Уотсън, Дараг До-
нъли, Франк Кофлън,
Лорейн Пилкингтън, Ки-
рън Фицджералд и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
12.00 Ключът към успеха
12.30 Светът и всичко в него

- избрано със Симеон
Идакиев

13.00 Времена и нрави - из-
брано

15.00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева

16.00 Шпионката на Коко -
Скрита камера

16.30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол
Хамилтън

17.00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - Документален
филм -11еп.

19.00 България на живо - с
Иво Божков

20.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

21.00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

22.00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо То-
шев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 Refresh за здраве - със

Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
04.00 Интересно със Славчо

Тошев - със Славчо То-
шев

04.30 България, която съгра-
дихме - Документален
филм - 11еп.

ÄÈÅÌÀ

06.45 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 4

08.45 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6

10.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 15

11.00 "Атака срещу Еър Форс
Едно" - екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас
Анвар и др., I част

13.00 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Джеси Стоун: Неочак-
вани промени" - кри-
минален филм с уч. на
Том Селек и др.

15.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, се-
зон 11

16.00 "Кунгфу тупалки" - ек-
шън-комедия с уч. на
Стивън Чоу, Юен Ва,
Юен Ки и др.

18.00 "Добре дошли в джун-
глата" - приключенски
екшън с уч. на Дуейн
Джонсън, Шон Уилям
Скот и др. /п/

20.00 "Кикбоксьор: Отмъще-
ние" - екшън с уч. на
Жан - Клод Ван Дам,
Ален Муси и др.

22.00 "Вълчи нрав" - трилър с
уч. на Никълъс Кейдж,
Уилям Дефо, Кристо-
фър Матю Кук,  и др.

00.00 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с Лю-

ба Кулезич
12.00 Ключът към успеха
12.30 България, която съгра-

дихме - Документален
филм - 5 еп.

13.00 Времена и нрави - из-
брано

15.00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева

16.00 Шпионката на Коко -
Скрита камера

16.30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол
Хамилтън

17.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

18.00 Новини
18.30 Модна фиеста - с Ма-

риана Аршева
19.00 България на живо - с

Иво Божков
20.00 Премълчани истини - с

Минчо Христов
21.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
22.00 Документален филм
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
04.00 Документален филм

Êèíî Íîâà

07.10 "Любовна хижа" - ро-
мантична комедия с уч.
на Кристина Плайт, Ау-
густ Шмьолцер, Ян
Сосниок и др. /п/

09.10 "Любовна магия" - ро-
мантична комедия с уч.
Ники Дилоуч, Раян
Макпартлин, Брияна
Лейн и др. /п/

11.00 "Нора Робъртс: Стъпки
от огън" - мистери с
уч. на Алиша Уит, Ма-
тю Сетъл и др.

13.00 "Мистерии от малкото
градче: Конкретни до-
казателства" - мисте-
ри с уч. на Джуъл Кил-
чър, Колин Фъргюсън,
Ерин Карплък и др.

15.00 "Шифърът на Леонар-
до" - трилър с уч. на
Том Ханкс, Жан Рено,
Одри Тоту, Иън Макке-
лън и др.. /п/

18.00 "Като стана дума за
снощи" - комедия с уч.
на Кевин Харт, Майкъл
Ийли и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями " - се-
риал, сезон 3

21.00 "Бензин" - екшън с уч.
на Асен Блатечки,

Ñ
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22.05 По света и у нас
22.20 Студио "Х": Ченгета тв

филм/4, последен епи-
зод/ (14)

23.15 Умникът игрален филм
/САЩ, 2013г./, в роли-
те: Брендън Фрейзър,
Алекс Улф, Джулия Гар-
нър, Паркър Поузи и др.

00.55 Похищение игрален
филм /п/ (12)

02.30 Скандалните приклю-
чения на лорд Байрон
документален филм /2,
последна част/п/ (14)

03.30 Съкровище в двореца
тв филм /29 епизод/п/

04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./ - до-
кументална поредица

06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати"
- сериал, анимация,
еп.3, 4

07.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.9, 10

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Мар-
чева, Алекс Кръстева и
Диана Любенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ По-
ли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица на
Георги Тошев

13.00 "К-9: Частен детектив"
- екшън, комедия, кри-
минален (САЩ, 2002),
в ролите: Джим Белу-
ши, Гари Басараба, Ким
Хъфман, Кристофър
Шайър и др.

15.00 "The Voice" - музикално
шоу, международни из-
дания /най-доброто/

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори
план" - документална
поредица с водещ Мар-
тин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Фермата: Нов свят" -

риалити, с.5
22.00 "Джони Инглиш се зав-

ръща" - комедия, ек-
шън, приключенски
(САЩ, Франция, Вели-
кобритания, 2011), в
ролите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доми-
ник Уест, Того Игава,
Джилиан Андерсън, Пи-
ърс Броснан и др.

00.00 "Сляп хоризонт" - три-
лър, мистъри, драма
(САЩ, 2003), в роли-
те: Вал Килмър, Сам
Шепърд, Нев Кембъл,
Ейми Смарт, Джанкар-
ло Еспозито, Фей Дъ-
науей и др.

02.00 "Домашен арест" /п./ -
сериал

02.30 "Карбовски: Втори
план" /п./

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5 еп.18

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.2
еп.20 - 22

07.30 "Монк" - сериал, с.7
еп.2 - 4

10.30 "Трусове 5: Кръвни ли-
нии" - фантастика, хо-
рър, екшън (САЩ,
2015), в ролите: Бран-
дън Орет, Натали Бе-
кър, Майкъл Грос,
Джейми Кенеди и др.

12.30 "Бързи и яростни 5:
Удар в Рио" - екшън,
трилър (САЩ, 2011), в
ролите: Вин Дизел, Пол
Уокър, Джордана Брус-
тър, Тайрийз Гибсън, Лу-
дакрис, Мат Шълц, Сунг
Канг, Гал Гадот, Тего
Калдерон, Дон Омар,
Дуейн Джонсън, Жоа-
ким де Алмейда и др.

15.00 Премиера: "Смъртонос-

Снежана Макавеева,
Башар Рахал, Стефан
Щерев, Пламен Мана-
сиев и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сери-
ал, сезон 3 /п/

00.30 "Чък: Юмруци от кръв" -
биографична драма с
уч. на Лив Шрайбър,
Елизабет Мос, Рон Пър-
лман, Наоми Уотс, Джим
Гафиган и др. /п/

04.45 "Не ме дразни" - ро-
мантична комедия с уч.
на Юта Шпайдел, Уол-
тър Крей, Макс фон
Пуфендорф и др.

RTR

05.25 Сериал: "Красив жи-
вот"

07.00 Вести
07.30 Вести-Москва
07.50 Вести
08.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
09.35 Вести-Москва
10.00 Вести
11.00 "Хуморина"
12.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
14.30 Концерт
16.00 Игрален филм
19.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
20.05 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Формула Е: Квалифи-
кация в Саудитска
Арабия

06.00 Формула Е: Състеза-
ние в Саудитска Ара-
бия

07.00 Куриози
07.30 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг, малък финал,
жени

09.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Зьолден, гигантски
слалом, жени

09.25 Формула Е: Състеза-
ние в Саудитска Ара-
бия

09.55 Формула Е: Квалифи-
кация в Саудитска
Арабия, директно

11.05 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Леви, слалом, жени,
първи манш, директно

12.10 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, финал, мъже, ди-
ректно

14.00 Формула Е: Състеза-
ние в Саудитска Ара-
бия, директно

15.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, малък финал,
жени

15.50 Ски скокове: Светов-
на купа във Висла,
квалификация

16.50 Ски скокове: Светов-
на купа във Висла, от-
борно състезание,
директно

18.55 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Леви, слалом, жени

20.00 Формула Е: Състеза-
ние в Саудитска Ара-
бия

20.45 Новини
20.50 Конен спорт: Световен

тур на шампионите в
Прага, първа част, ди-
ректно

21.45 Ски скокове: Светов-
на купа във Висла, от-
борно състезание

22.30 Новини
22.35 Конен спорт: Световен

тур на шампионите в
Прага, втора част, ди-
ректно

23.45 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Леви, слалом, жени,
втори манш

00.15 Новини
00.20 Кърлинг: Европейско

първенство в Хелсин-
борг, финал, мъже

01.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, финал, жени

02.30 Ски скокове: Светов-
на купа във Висла, от-
борно състезание

04.00 Формула Е: Състеза-
ние в Саудитска Ара-
бия



ЗЕМЯ 18 - 24 НОЕМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА

05.00 "Лява политика" с во-
дещ Александър Симов
(п)

06.00 "Червен картон" - спор-
тно предаване с Кирил
Веселински (п)

07.00 "Художник на послания"
- документален филм

07.30 "Холивудстки знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Скандалите на Древния
Египет" - документален
филм

09.15 ТВ пазар
09.30 "Професия Турист": Сар-

диния /ІІ част/ (п)
10.00 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Златоустият Йоан Ек-

зарх" - документален
филм

14.00 "Културен фронт" с
Юлия Владимирова

15.00 ТВ пазар
15.15 "Цветен следобед" - из-

брано от следобедния
блок на БСТВ

16.20 Киносалон БСТВ: "Те се
сражаваха за родина-
та" (1975 г . ) ,
СССР

17.45 "Преселение" - докумен-
тален филм

18.30 "Гласове" с водещ Явор
Дачков

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Киносалон БСТВ: "Ди-
амантената ръка"
(1969 г.), СССР

21.35 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

22.35 Новини (п)
23.05 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

00.05 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев
(п )

01.05 "За историята - свобод-
но" с водещ Александър
Сивилов (п)

02.00 "Червен картон" с во-
дещ Кирил Веселински
(п)

03.00 "Културен фронт" с
Юлия Владимирова (п)

04.00 " Цветен следобед" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.25 Магна аура, изгубеният

град тв филм
06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Георги

Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата
13.00 Библиотеката
14.00 Истории за птици, хора

и други чудеса докумен-
тален филм /България,
2019г./

15.10 Празник на доброто
концерт - спектакъл

16.40 Национални съкровища
на Чехия: Литомишъл
документален филм

17.00 Отворени досиета 3:
Стефан Богданов. Приз-
нанията на един кому-
нист документална по-
редица

17.30 Арена Спорт
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 България от край до

край 9
21.00 Баш майсторът игрален

филм /България, 1970

ролите: Фелисити Джо-
унс, Никълъс Хоулт, Ан-
тъни Хопкинс, Бен Кин-
гсли, Надя Хилкер и др.

15.00 Премиера: "Смъртонос-
но оръжие" - сериал,
с.3 еп.10, 11

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.35

17.30 "Да Знаеш Как" - пре-
даване за домашния
майстор, еп.10
(последен)

18.00 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили, с.4
еп.7

18.30 "Бързи и яростни 5:
Удар в Рио" - екшън,
трилър (САЩ, 2011), в
ролите: Вин Дизел, Пол
Уокър, Джордана Брус-
тър, Тайрийз Гибсън, Лу-
дакрис, Мат Шълц, Сунг
Канг, Гал Гадот, Тего Кал-
дерон и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Хро-

никите на Ридик" - ек-
шън, фантастика (САЩ,
2004), в ролите: Вин
Дизел, Танди Нютън,
Колм Фиор, Джуди Денч,
Карл Ърбън, Алекса Да-
валос и др. [14+]

00.15 "Посещението" - хо-
рър, мистъри, комедия
(САЩ, 2015), в роли-
те: Оливия ДеЖон, Ед
Оксенбоулд, Диана Дъ-
наган, Питър Макроби
и др. [14+]

02.15 "Монк" - сериал, с.7
еп.6, 7

04.15 "Възкресение" - хорър,
фантастика, мистъри
(САЩ, 2015), в роли-
те: Оливия Уайлд, Марк
Дюплас, Евън Питърс,
Сара Болгър, Доналд
Главър и др. [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Страхотни новини" - се-
риал

06.00 "Страхотни новини" - се-
риал, еп.10, с.2 еп.1

07.00 "Без пукната пара" - се-
риал

08.00 "Мутра по заместване"
- сериал, с.4 еп.15, 16

09.00 "Любимци" - сериал,
еп.15, 16

10.00 "Ледена епоха 4: Кон-
тинентален дрейф" -
анимация, комедия,
приключенски (САЩ,
2012)

12.00 "Героите на джунглата"
- анимация, приключен-
ски (Франция, 2017),
режисьор Давид Ало

14.00 Премиера: "Полицаят от
Рубльовка" - сериал, с.3
еп.6

15.00 "Фитнес" - сериал
16.00 "Новите съседи" - сери-

ал
19.30 "На гости на третата

планета" - сериал
20.30 "Деца на килограм 2" -

комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), в роли-
те: Стив Мартин, Бони
Хънт, Хилари Дъф, Ю-
джийн Леви, Том Уелинг,
Пайпър Перабо, Кармен
Електра и др.

22.30 "Полицаят от Рубльовка"
/п./ - сериал, с.3 еп.6

23.30 "Столичани в повече" -
сериал

01.30 "Мис Сладкиш" - сери-
ал

02.00 "Страхотни новини" - се-
риал

03.00 "Любимци" - сериал
04.00 "Полицаят от Рубльовка"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Изгубена на 17" - пси-
хотрилър (тв филм,
САЩ, 2013), в ролите:
Ейла Кел, Триша О`Ке-
ли, Бен Гавин, Алекс
Картър и др.

07.45 "Раждането на лъжата"
- фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ,
2009), в ролите: Рики
Джървейс, Дженифър

Гарнър, Джона Хил,
Джефри Тамбър, Роб
Лоу, Тина Фей и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Ранго" - анимация,

приключенски, комедия
(САЩ, 2011), режи-
сьор Гор Върбински

12.15 Телепазар
12.30 "Когато се появи ти" -

приключенски, комедия
(САЩ, 2018), в роли-
те: Ейса Бътърфилд,
Мейзи Уилямс, Нина
Добрев, Пейтън Лист,
Кен Джонг и др.

14.30 "Смокинг" - фантасти-
ка, екшън, комедия
(САЩ, 2002), в роли-
те: Джеки Чан, Джени-
фър Лав Хюит, Питър
Стормеър и др.

16.30 "Приемлива жертва" -
трилър (САЩ, 2018), в
ролите: Тика Съмптър,
Джейми Лий Къртис,
Бен Тавасоли и др.

18.30 "Мъже на честта" - во-
енен, драма, биографи-
чен (САЩ, 2000), в
ролите: Куба Гудинг мл.,
Робърт Де Ниро, Шар-
лийз Терон, Онжаню
Елис, Майкъл Рапапорт,
Хал Холбрук и др.

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

21.00 "Търсачът" - военен,
драма, романтичен (Ав-
стралия, Турция, 2014),
в ролите: Ръсел Кроу,
Жаклин Маккензи, Де-
низ Акдениз, Райън
Кор, Джем Ялмъз, Иса-
бел Лукас, Олга Кури-
ленко и др.

23.15 "Нос Страх" - хорър,
драма (САЩ, 1991), в
ролите: Ник Нолти,
Джесика Ланг, Джулиет
Луис, Робърт Мичъм,
Грегъри Пек и др. [16+]

01.45 "Просто секс" - ероти-
чен, комедия, романти-
чен (САЩ, 2011), ре-
жисьор Айвън Райтман,
в ролите: Натали Порт-
ман, Аштън Къчър, Ке-
вин Клайн, Кери Елуес,
Грета Гъруиг, Оливия
Търлби, Лудакрис и др.

04.00 "Шут в г*за 2" - коме-
дия, екшън (САЩ, Ве-
ликобритания, 2014),
режисьор Джеф Уод-
лоу, в ролите: Ерън Тей-
лър-Джонсън, Джим
Кери, Кристофър
Минц-Плас, Никълъс
Кейдж, Клоуи Грейс
Морец, Джон Легуиза-
мо и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериен

филм
08.00 "Събуди се" - предава-

не
11.00 "Съдебен спор" - пре-

даване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една заскрежена лю-

бов" (премиера) - с уч.
на Тейлър Кол, Джак
Търнър, Рукия Бернард,
Дюшейн Уилямс и др.

14.15 "Снежна сватба" (пре-
миера) - с уч. на Кат-
рина Лоу, Патриша Ри-
чардсън, Робърт Къртис
Браун и др.

16.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

16.55 Неделята на NOVA - пуб-
лицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Тор: Рагнарок" (преми-

ера) - с уч. на Крис
Хемсуърт, Том Хидълс-
тън, Кейт Бланшет, Ид-
рис Елба, Джеф Голдб-
лум, Марк Ръфало, Бе-
недикт Къмбърбач, Ан-
тъни Хопкинс и др.

22.40 "Закрилникът"- с уч. на
Дензъл Уошингтън,
Мартон Чокаш, Клоуи
Грейс Морец, Дейвид
Харбър и др.

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /
п/

01.50 "Една заскрежена лю-
бов" - с уч. на Тейлър

Кол, Джак Търнър, Ру-
кия Бернард, Дюшейн
Уилямс и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.45 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 4

08.45 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 6

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

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

13.00 "Без багаж" - предава-
не за туризъм

13.30 "Атака срещу Еър Форс
Едно" - екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас
Анвар, Емили дьо Равин,
Кен Дукен, Рупърт
Грейвс и др., I част /п/

15.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, сезон
11

16.00 "Ледени войници" - ек-
шън с уч. на Доминик
Пърсел, Адам Бийч,
Майкъл Айрънсайд, Гей-
бриъл Хоугън, Бенц Ан-
тоан, Камил Съливан и
др. /п/

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

20.00 "Петата заповед" - ек-
шън с уч. на Рик Юн,
Роджър Юан, Даня Ра-
мирес, Кийт Дейвид, Бо-
кийм Уудбайн и др.

22.00 "7 секунди" - екшън-
трилър с уч. на Уесли
Снайпс, Тамзин Аутуйет,
Доби Опарей, Пити-Лий
Уилсън, Джордина Рай-
ланс и др.

00.00 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

02.15 Еротичен телепазар

Åâðîêîì

05.00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

06.00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
10.00 Заедно българи - с

проф. Александър Томов
11.00 ЕвроДикоФ - със Сашо

Диков
13.00 Темида - цената на

истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

13.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

14.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

15.00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

16.00 Светът и всичко в него
- със Симеон Идакиев

17.00 Училище за родители -
със Стойка Стефанова

18.00 Новини
18.30 България, която съгра-

дихме - Документален
филм - 12еп.

19.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

20.00 Времена и нрави - из-
брано

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

23.00 Новини
23.30 Психологически портрет

- с Рени Анастасова
00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави - из-

брано
04.30 Шпионката на Коко -

Скрита камера

Êèíî Íîâà

07.00 "Пътят на любовта" -
романтична драма с уч.
на Йохана Кристине Ге-
лер, Майкъл Фитц, Еда
Леш, Йоц Ото и др. /п/

09.00 "Мистериите на Аурора

Тийгардън: Труп в спал-
нята" - мистери с уч.
на Кандис Камерън,
Лекса Дойг, Марилу Хе-
нър, Брус Доусън и др.
/п/

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

13.00 "Бензин" - екшън с уч.
на Асен Блатечки, Сне-
жана Макавеева, Ба-
шар Рахал, Стефан
Щерев, Пламен Мана-
сиев, Калин Врачанс-
ки, Майкъл Медсън,
Васил Банов, Съли Ер-
на и др. /п/

15.10 "БСП - Бесни Страшни
Пенсии" - екшън-коме-
дия с уч. на Брус Уи-
лис, Морган Фрийман,
Джон Малкович, Ри-
чард Драйфус, Хелън
Мирън, Мери-Луис Пар-
кър, Карл Ърбън, Бра-
ян Кокс и др. /п/

17.30 "Как да разбера" - ро-
мантична комедия с уч.
Рийз Уидърспун, Пол
Руд, Оуен Уилсън, Джак
Никълсън, Катрин Хан
и др.

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3

21.00 "Скалата" - приключен-
ски екшън с уч. на
Шон Конъри, Никълъс
Кейдж, Ед Харис, Джон
Спенсър, Дейвид Морс,
Майкъл Бийн и др.

23.50 "От местопрестъплени-
ето: Маями " - сериал,
сезон 3 /п/

00.50 "Пъзелът" - ужаси с уч.
на Лора Вандервурт, То-
бин Бел, Хана Андер-
сън, Британи Алън, Ман-
дела Ван Пийбълс, Ка-
лъм Кийт Рени, Мат
Пасмор и др.

RTR

05.10 Игрален филм: "Здрав
брак"

06.50 Концерт
09.00 Вести
09.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Плуване: Международ-
на лига в Лондон, пър-
ви ден

06.00 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, финал, жени

07.30 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, финал, мъже

09.30 Ски скокове: Световна
купа във Висла, отбор-
но състезание

11.05 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Леви, слалом, мъже,
първи манш, директно

12.15 Ски скокове: Световна
купа във Висла, инди-
видуално състезание,
директно

14.15 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Леви, слалом, мъже,
втори манш, директно

15.15 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, финал, мъже

16.45 Спускане с шейни: Све-
товна купа в Инсбрук,
мъже, първи манш

17.15 Спускане с шейни: Све-
товна купа в Инсбрук,
мъже, втори манш

18.00 Формула Е: Състезание
в Саудитска Арабия

18.45 Кърлинг: Европейско
първенство в Хелсин-
борг, финал, мъже

20.45 Куриози
21.00 Новини
21.05 Ски-алпийски дисцип-

лини: Световна купа в
Леви, слалом, жени

22.05 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Леви, слалом, мъже

23.15 Новини
23.20 Формула Е: Състезание

в Саудитска Арабия

Í
НЕДЕЛЯ 24 ноември

г./, в ролите: Кирил Гос-
подинов, Светлана Сто-
ева, Юрий Яковлев,
Валентина Борисова,
Тодор Колев и др.

22.10 По света и у нас
22.25 Лора игрален филм /

Унгария, 2006 г./, в ро-
лите: Лучия Броули, Пе-
тер Наги, Ерньо Феке-
те, Зофия Шамоши,
Ката Барч и др. (14)

00.20 Студио "Х": Ченгета тв
филм/4, последен епи-
зод/п/ (14)

01.10 Умникът игрален
филм /п/

02.55 Беър Грилс - екстрем-
но оцеляване, заснето
с камера документален
филм /п/

03.20 Космонавтите: Как Ру-
сия печели космичес-
ката надпревара доку-
ментален филм /1
част/ /п/

04.10 Туристически маршрути
04.40 Отблизо с Мира /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати"

- сериал, анимация,
еп.5, 6

07.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.3 еп.11, 12

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Мар-
чева, Алекс Кръстева и
Диана Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Ловци на храна" - пре-

даване за кулинарен
туризъм с водещи Анд-
ре Токев и Събин Ран-
ков, с.4 еп.9

13.00 "Цветът на дъгата" -
драма, семеен, роман-
тичен (тв филм, САЩ,
2014), в ролите: Лей-
си Шъбер, Уорън Крис-
ти, Алекс Захара и др.

15.00 "Хаос вкъщи" - коме-
дия, семеен (САЩ,
2012), в ролите: Били
Кристъл, Бет Мидлър,
Мариса Томей 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
20.00 "България търси талант"

- телевизионно шоу, с.6
еп.11

22.30 "Папараци" - телевизи-
онен таблоид с водещ
Венета Райкова

23.30 "Шпиони: За общото
благо" - екшън, трилър
(В е л и к о б р и т а н и я ,
2015), в ролите: Кит
Харингтън, Питър Фърт,
Дженифър Ийли, Май-
къл Уайлдман, Тапънс
Мидълтън и др.

01.30 "Следите на войната" -
екшън, трилър (САЩ,
2009), в ролите: Куба
Гудинг мл., Кларънс Уи-
лямс III, Джон Тери,
Джаклин ДеСантис,
Ланс Редик и др.

03.10 "Домашен арест" /п./ -
сериал

03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.2
еп.21 - 24

08.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.5 - 7

11.00 "Пълен мрак" - хорър,
фантастика (САЩ,
2000), в ролите: Вин
Дизел, Рада Мичъл,
Коул Хаузър, Кийт Дей-
вид и др. [14+]

13.00 "Аутобан" - екшън, три-
лър (Великобритания,
Германия, 2016), в



общински градове. Малкото изключения, ко-
ито можете да видите, са на база на лични
контакти и взаимоотношения.

Ще оставя без коментар 60-те кметове,
кои сме обявили през 2015 година. Просто
си направете труда да прочетете имената
им - вътре има двама членове на ГЕРБ, два-
ма членове на десни партии, а най-фрапи-
ращото - има места, където твърдим, че има-
ме спечелено кметско място, без дори да
сме излъчвали кандидат (Ябланица).

Няма да се обяснявам и защо не достига-
ме резултатите от 2011 година, където имах-
ме висока избирателна активност и избори 2
в 1 с президентските. Безспорно лицата на
Стефан Данаилов и Ивайло Калфин доведо-
ха до прилив на гласове заради техния авто-
ритет. Въпреки това ние имаме по-малко об-
щински съветници, отколкото на предните
избори през 2007 г.

Ако искате да продължа с цифровата ек-
вилибристика, мога да кажа, че през най
силната си година - 2007 г., когато сме имали
цялата власт, министър-председател и пре-
зидент, подкрепата за БСП е 16.3%, а днес
2019-а, тя е по-висока.

Ако чета интервютата от последните две
седмици, днес БСП е регионална партия,
то тогава каква партия е била БСП през
2007-а?

Но да се върнем към цифрите днес.
За кметовете на Коалиция "БСП за Бълга-

рия" са гласували над 650 хиляди български
граждани, което е

с близо 100 хиляди повече
в сравнение с 2015 година.

Имаме избран кмет на първи тур с 82% -
Димитър Здравков - Садово, и искам да го
поздравя лично. Той е добър наследник на
рекордьора Пенчо Геров в Чавдар.

БСП спечели изборите на първи тур в 35
общини, яви се на балотаж в 57, от които
спечели - 24, както и 4-те областни града -
Благоевград, Перник, Разград и Русе. На ба-
лотаж успяхме да се явим в 4 варненски, 2
пловдивски и 9 софийски района. От тях спе-
челихме двата софийски района "Изгрев" и
"Младост". През 2015 година сме се явили на
балотаж в 3 софийски и 2 варненски райо-
на, като не сме спечелили нито един.

Постигнахме пробив в 15 общини и 4 об-
ластни центъра, в които досега не бяхме
управлявали, като сме отстъпили управле-
нието в други 15, на които ще се спрем по-
натам. В 36 общини левицата запазва свои-
те кметове (едни усилия полагаш, като имаш
действащ кмет).

Дори и с най-големите си критици пред-

полагам, че нямаме разминаване по въпро-
са, че общата тежест на управляваните от
БСП общини днес е далеч по-голяма от тази
през 2015 година. И понеже ви казах, че съм
гледал всички интервюта, някой каза, че не
е математика. С цялото си уважение към
другарите, но няма как Костенец, където гу-
бим изборите с активното съдействие на реп-
ресивните органи, да се сравнява с Русе,
където печелим изборите, и то с разлика.

В 6 области БСП няма нито един кмет на
община - това са Варна, Враца, Кърджали,
Силистра, Сливен и Хасково. Само за срав-
нение - през 2015-а областите са били 7 -
Габрово, Кърджали, Разград, Силистра, Сли-
вен, Смолян, Търговище. Искам да кажа, че
2015-та година в градовете с районно деле-
ние нямаме нито един районен кмет. Оставям
отворен въпроса София-град, където живеят
2 млн. души, дали е била бяло петно през
2015-а или не.

Прави впечатление, че в Силистра, Кър-
джали и Сливен продължаваме трайно да
нямаме нито един общински кмет - и през
2015 г., и сега.

За листите за общински съветници на Ко-
алиция "БСП за България", или т. нар. парти-
ен вот, са гласували 432 124 души, което е

с близо 43 хиляди повече в сравне-
ние с местните избори през 2015 г.

В процентно отношение подкрепата изг-
лежда така:

2015 година за БСП са гласували 13.5%,
2019-а - 16.6%. Тук е моментът отново да
повторя, че 2007 година подкрепата на лис-
тата е 16.3%.

Към момента БСП има 1009 съветници,
през 2015 г. те са били 930, а през
2011-а 1171.

През 2015 г. година в 35 общини не сме
имали нито един общински съветник, на тези
избори успяхме да редуцираме общините без
общински съветник на 22. БСП вече ще има
свои представители в местните парламенти
на Приморско, Аврен, Кирково, Априлци, Лъ-
ки и др., но продължаваме да нямаме в об-
щини като Грамада, Бойчиновци, Куклен, Яб-
ланица. Най-интересното е, че през 2015 го-
дина казваме, че в Ябланица имаме кмет, но
нямаме нито един общински съветник. Поне-
же искам да съм коректен през 2011 година
общините са били 14.

Като споменахме Бойчиновци, отваря един
друг болен проблем в партията, който касае
и други общини и тепърва ще анализираме в
отчетно-изборната кампания - как можеш да
имаш 182 партийни членове, които водят ак-
тивен партиен живот, и да получаваш 188

Наложително е Партията
на европейските социалисти
да вземе отношение по въп-
росите с честността на избор-
ния процес в България - това
се казва в доклада, който
беше разгледан на заседание-
то на НС на БСП днес. От
левицата призовават партиите
от политическото си семейст-
во да инициират публична
дискусия на европейско ниво
по темата с участието на
държавните институции като
репресивни инструменти и
намесата им политическия
живот на страната извън
техните правомощия. Това е
един от начините, по който
ще можем да дадем сигнал и
да направим крачка в посока
предотвратяване на тези
порочни практики. За поре-
ден път на избори се наблю-

гласа на избори? И да не можеш да минеш
прага от 200 гласа, които стигат за избора на
един общински съветник.

В 38 общини БСП има повече гласове,
забележете!!! - с 2011 година, която я водим
за силна година - такива общини примерно
са Хасково, Рудозем, Русе, Първомай, Дол-
ни Дъбник и др.

В 133 общини повишаваме резултатите си
в сравнение с 2015-та година.

Но ако има за какво да говорим наистина,
то е за тези 94 общини, където имаме по-лош
резултат от 2015 година - това са всичките
общини от област Разград, независимо че
там имаме кмет, повечето общини в области-
те Враца, Видин, Търговище, Силистра, Русе
и др.

Тук е мястото да кажа, че имаме над 650
хиляди недействителни гласа, подадени за
общински съветници и кметове. Може да се
каже, че в България в последните години
нараства електоралната подкрепа за парти-
ята "Не харесвам никого", което тепърва ще
се оказва проблем за системните партии.

ГЕРБ губи подкрепа в 6 областни центъра
- Благоевград, Видин, Перник, Разград, Русе
и Ямбол, като печели изборите в Монтана,
където подкрепя настоящия кмет. Определе-
но ГЕРБ губят своето влияние, макар че тем-
повете не са такива, каквито бихме искали.
След първия тур управляващата партия, ма-
кар и първа сила, калкулира загуби на об-
щински съветници на много места. След ба-
лотажите ГЕРБ печели трите най-големи об-
ластни центъра - столицата, Пловдив и Вар-
на, но губи Перник, Благоевград, Русе, Ви-
дин, Разград, Ямбол, както и десетки по-
малки общини като Созопол.

Видимо ГЕРБ губи подкрепа
в големите градове.

Винаги сме казвали, че колкото е по-го-
лям градът, толкова е по-свободно правото
на избор, което даде възможност на БСП да
направи своя стратегически пробив. Можем
да кажем, че свободният човек гласува раз-
лично от ГЕРБ и ДПС.

Току-що приключи и конструирането на
общинските съвети. Генералният извод, кой-
то можем да направим, е, че ГЕРБ изпада в
изолация и не управлява голяма част от об-
щинските съвети. Благодарение на по-доб-
рото представяне и добрата коалиционна по-
литика ние ще имаме повече председатели
на общински съвети от досега.

Както казах и по-горе, ДПС 20 години не е
излизало от властта Те спечелиха 47 общини,
освен това партията има 916 общински съ-
ветници.

ÏÅÑ äà âçåìå îòíîøåíèå ïî ÷åñòíîñòòà íà èçáîðèòå ó íàñ
дава намеса от страна на МВР
и други държавни институции в
процеса, която е в полза на
управляващите. Държавата не
предприема необходимите
мерки и за прекратяване на
корпоративния и контролиран
вот, натиска върху българските
граждани, особено в малките
общини, където основен рабо-
тодател е общинската админис-
трация - това става ясно от
доклада, представен от предсе-
дателя на Националния предиз-
борен щаб Кирил Добрев.
"Приема ли ПЕС за нормални
изборните практики в България
и с какво може да допринесе
те да бъдат преодолени?",
попита Добрев. Той подчерта,
че БСП трябва да ангажира и
целия си юридически и експер-
тен потенциал, с който да
подпомогне ПГ на "БСП за

България" при изработването
на законодателни текстове,
които да променят и дори
спрат в зародиш практиките,
които опорочават изборния
процес. "Това трябва да стане
незабавно преди следващите
национални избори", допълни
заместник-председателят на
левицата. Социалистите обмис-
лят организирането на редица
публични дискусии в тази
посока, където да бъдат пока-
нени и представители на граж-
дански и неправителствени
организации, които следят от
години изборния процес. "650
хиляди са невалидните бюлети-
ни. Колко трябва да станат, за
да разберем, че така повече не
може да се продължава? Че
този начин на гласуване дефор-
мира най-много местните
изборни резултати", попита

присъстващите Кирил Добрев.
"БСП ще продължи да отстоя-
ва правото на всеки българс-
ки гражданин да упражни
своя вот и да бъде сигурен,
че той няма да бъде манипу-
лиран. Инициирането на
дискусия по повод машинното
гласуване и възможността да
бъде включено в изборния
процес не бива да закъснява,
а даже напротив. Подобни
публични разговори могат да
бъдат проведени с други
политически сили, които имат
същите разбирания за подо-
бен тип гласуване, както и
привличането на граждански и
неправителствени организа-
ции, които пряко наблюдават
изборните процеси в Бълга-
рия и могат да бъдат полезни
със своята експертиза", посо-
чи още Кирил Добрев.
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Тя става известна в
цяла Европа с интерпре-
тацията си на Брунхилде
от "Пръстенът на нибелун-
га", заедно с другите си
драматични роли в "Елек-
тра", "Турандот" и "Трис-
тан и Изолда".

Ефектната и талантли-
ва певица преминава
през големите междуна-
родни сцени, включител-
но и Вагнеровия фести-
вал в Байройт. Тя е търсе-
на певица за драматични
роли в Хамбург, Берлин,
Токио, Будапеща, Вашинг-
тон, Амстердам.

Родена е в Нотингам,
Великобритания, и пее от
съвсем млада. Завършва
Консерватория през 1999
г. и започва работа през
2001 г. във Ваймарския
оперен театър. Там тя
бързо увеличава драма-
тичния си репертоар.
Фостер се разкрива като

"Êàðóöàòà íà ñåëî Ìîãèëà" - èçëîæáà
íà ïðîô. Ñïàðòàê Ïàñêàëåâñêè

Градската художествена
галерия "Елена Карамихай-
лова" в Шумен представя
"Каруцата на село Могила" -
изложба на проф. Спартак
Паскалевски.

"Каруцата на село Моги-
ла" е изложба от живопис-
ни, графични творби и инс-
талация, които от 15 ноемв-
ри вече са изложени в Шу-
мен. Впечаталява свят, кой-
то асоциира и поражда нес-
тандартни размисли.

Експонираният цикъл на

Отиде си продуцентът на
"Списъкът на Шиндлер"
Хърватският филмов
продуцент и оцелелият в
холокоста Бранко Лустиг,
спечелил "Оскари" за
"Списъкът на Шиндлер",
почина в Загреб на 87
години. Лустиг е роден в
хърватско еврейско
семейство в източния
град Осиек през юни
1932 г. Той е бил като
дете в прословутите
лагери на смъртта в
Аушвиц и Берген -
Белзен с номер A3317,
татуиран на ръката му, а
повечето членове на
семейството му загиват
в нацистките лагери в
Европа. "Дълъг е пътят
от Аушвиц до този ден",
каза той, получавайки
"Оскар" като продуцент
за "Списъкът на Шинд-
лер" на Спилбърг през
1993 г. "Умиращите
ме заклеха да разкажа -
ако оцелея - как е
било."

"Духът на Окаяма"
оживя в Пловдив
Спектакълът "Духът на
Окаяма" бе представен в
Пловдив. Танцов състав
от град Окаяма, Япония,
показа старинния танц
"ураджа" за демоните и
изпълнения на традици-
онни японски музикални
инструменти. Танцът
ураджа е кръстен на
местната стара приказка,
която се нарича "Момо-
таро" (Прасковеното
момче).

:

Íàêðàòêî
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силна Вагнерова певица.
През 2014 г. Катрин е
отличена с почетна сти-
пендия на Кралската
консерватория в Бирмин-
гам за представянето си
на международните
сцени. През 2018 година
тя получава наградата
Reginald Goodall на лон-
донското общество "Ваг-
нер" за невероятно доб-
рото изпълнение на роли
от опери на Вагнер.

Има привилегията да
работи с диригенти като
Кирил Петренко, Марек
Яновски, Адам Фишър,
Филип Огвин, Симоне
Йънг, сър Доналд Руни-
кълс и Даниел Барен-
бойм.

Участват: Цветан
Цветков, Ангел Христов,
Цветана Бандаловска,
Атанас Младенов, Нико-
лай Павлов, Хрисимир
Дамянов, Николай Пет-

ров. Диригент е Джорджо
Пройети.

Първото изпълнение на
"Турандот" е на 25 април
1926 г. в "Ла Скала" под
диригентството на Артуро

Ангел Станков и Йосиф
Радионов гостуваха на
Врачанската симфониета
на 16 ноември със специ-
ален концерт за 45-годиш-
нината на прочутото си
дуо. В програмата бяха из-
пълнени произведения на
Пърсел, Бах, Моцарт, Шу-
берт, Сарасате, Шостако-
вич. Диригент на юбилей-
ния концерт бе младият
маестро Момчил Томов.

Японското музикално
сп. "Онгаку Гендай" пише:
"... накараха душите ни да
се задъхат от възторг, да
се прехласнат, да се влю-
бят безпаметно, да се опи-
янят….всеки миг от прежи-
вянето бе равен на тоно-
ве злато".

Цигулковото дуо Ангел
Станков и Йосиф Радио-
нов десетилетия неизмен-

Àíòîíèî
Áàíäåðàñ îòêðè
ñâîé òåàòúð

"Театро дел Сохо" е сбъдна-
тата мечта на големия актьор.
Антонио Бандерас откри свой
театър в Испания. Той има по-
вече от 800 места и се намира
в родния град звезда - Малага.

На откриването на "Театро
дел Сохо" се състоя пищна пре-
миера на мюзикъла "Кастингът",
в която Бандерас изпълнява ед-
на от 26-те роли. Той влиза в
персонажа на Зах, който е хо-
реограф, провеждащ кастинга.
Пиесата поставя акцента вър-
ху хората, които подкрепят те-
атралната индустрия, но име-
ната им остават неизвестни. На
премиерата на шоуто имаше и
оркестър с 22-ма музиканти.
Той инвестира в театъра над
200 хиляди евро с помощта на
испанска банка. Директор е Лу-
ис Паскуал, бивш директор на
Националния драматичен цен-
тър на Испания и на театър
"Одеон" в Париж, както и на
Биеналето във Венеция. Пас-
куал е променил живота на
Бандерас през 1981 г., като му
е поверил роля в Национал-
ния театър на Мадрид, преди
Педро Алмодовар да го нало-
жи в киното. ç

Ñòàíêîâ è Ðàäèîíîâ
÷åñòâàò 45 ãîäèíè äóî

Тосканини. На премиера-
та операта е изпълнена
дотам, докъдето я е
написал Пучини, защото
той умира, без да я
завърши. ç

но участва в българския и
в световния концертен жи-
вот. Наскоро са отличени
с Националната награда
за принос в музикалното
изкуство "Акад. Марин Го-
леминов" за 2019 г.

Цигуларите Ангел Стан-
ков и Йосиф Радионов са
свирили в много страни и
престижни зали като "Сън-
тори хол" - Токио, залата
на Московската консерва-
тория, "Гевантхауз" - Лай-
пциг, "Сейнт Джон Смит
скуеър" и "Уигмор хол" -
Лондон, "Изуми хол" - Оса-
ка, Операта в Ница.

Дуото Станков - Радио-
нов е един най-популярни-
те и обичани български
състави, осъществили за-
писи в Би Би Си - Лондон
и Оксфорд, NHK - Япония,
Радио Солун, Прага, Хага

Äðàìàòè÷íèÿò ñîïðàí Êàòðèí Ôîñòåð
ùå ïåå â "Òóðàíäîò" îò Äæàêîìî Ïó÷èíè
è â "Åëåêòðà" îò Ðèõàðä Ùðàóñ

художника проф. д-р Паска-
левски е посветен на извес-
тните шуменски творци Ган-
чо Мошков, Енчо Русев и Ге-
орги Узунски, създали въл-
нуващи творби на поетично-
то слово. Непринудено въз-
никналият през 60-70-те г. на
миналия век поетичен кръг
на артистично общуване е
свързан и с креативното
личностно присъствие на ху-
дожника Янаки Манасиев.

Впрочем духът на зами-
съла е свързан и с други ре-

ализации в творческата му
биография, осъществени
през годините в графичните
серии "Разговори с Брехт,
Бах, Хендел, Сеферис", в жи-
вописните цикли за Паисий
Хилендарски, Ел Греко, Рай-
нер Мария Рилке, Паскал
Паскалевски, Орхан Памук.
В Шуменската регионална
библиотека "Стоян Чилинги-
ров" художникът представи
през 1986 г. рисунъчна се-
рия, вдъхновена от шуменс-
ките творци на словото. ç

и телевизиите на Русия,
Франция, Япония и др.
Имат над 18 отличия: ор-
ден "1300 години Бълга-
рия", "Бела Барток" на ун-
гарското Министерство на

просветата и културата,
награди от Москва, Оса-
ка, Япония. През 2014 г. ги
удостоиха с наградата
"Златен век" на Министер-
ството на културата. ç
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Мозъкът се затруднява
при мисълта за четирииз-
мерните обекти, безкрай-
ността на Вселената и кван-
товата механика - това е
нормално. Но сивото ни ве-
щество по принцип няма
проблеми с обработването
на сетивната информация
от ежедневните обекти и
преживявания - с някои яр-
ки изключения. LiveScience
посочва пет обикновени не-
ща, които объркват мозъ-
ка, показвайки странните
му особености.

1. Вратите
Случвало ли ви се е да

влезете в стаята с опреде-
лена цел - например да взе-
мете нещо - и внезапно да
забравите защо сте там?
Оказва се, че вратите са
виновни.

Психолози от Универси-
тета "Нотр Дам" откриват,
че преминаването през вра-
ти предизвиква своеобраз-
на "събитийна граница" в
съзнанието, отделяйки един
ред на мисли от следващия,
както излизането от стаята
сигнализира края на фил-
мовата сцена. Мозъкът ком-
плектова мислите от пред-
ната стая и отваря нова
страница за информацията
от следващото място. Таки-
ва събитийни граници обик-
новено помагат да органи-
зираме мислите и спомени-

те си, но когато влезем в
стаята и се зачудим за как-
во сме тръгнали, ефектът е
противоположен.

2. Някои звуци
Кое ви дразни повече:

писукането на алармата сут-
рин, клаксоните в улично-
то задръстване или някое
от многото устройства, ко-
ето пищи, че му свършва
батерията? Всички са ужас-
ни. Тези пиукащи и бибибка-
щи звуци са саундтракът на
модерния свят, но мозъкът
ги възприема трудно.

Развитието ни не е съп-
роводено от подобни зву-
ци и ние се мъчим да ги
схванем. Естествените зву-
ци се създават от пренос
на енергия, например при
удара на палка върху ба-
рабан. Енергията се пре-
нася върху мембраната на
барабана и постепенно се
разсейва, карайки звука
да заглъхва. Нашата сис-
тема на възприятие се е
развила така, че да изпол-
зва заглъхването, за да
разбере какво се случва -
какво издава този звук и
откъде идва. Бибибкащите
звуци обаче са като кола,
която кара със  100 км/ч
и внезапно се удря в сте-
на, вместо бавно да нама-
ли и да спре. Този звук не
се променя с времето, не
отзвучава и мозъкът ни не-

доумява какво е и откъде
идва.

3. Снимките
По време на еволюция-

та си не само не сме слу-
шали аларми, но не сме гле-
дали и снимки. Както баби-
те ни може да се научат да
използват интернет, но не
могат да развият интуиция
към него, така ние съзна-
телно разбираме снимките,
но подсъзнанието ни не мо-
же да ги отдели напълно от
изобразените на тях хора
и предмети.

Изследвания показват,
че хората са много по-точ-
ни, когато хвърлят стрелич-
ки по снимката на Хитлер,
отколкото по снимки на Ке-
неди, на бебета или на хо-
ра, които харесват. Друго
изследване показва, че
много хора започват да се
потят обилно, когато поис-
кат от тях да режат снимки
на любимите си предмети
от детството. Без милиони-
те години практика ни е
трудно да отделим образа
от реалността.

4. Телефоните
Случвало ли ви се е да

усетите телефона да вибри-
ра в джоба или чантата ви,
само за да го погледнете и
да видите безжизнения му
празен екран. Ако усещаме
често такива фалшиви виб-
рации, причината е, че мо-

зъкът стига до погрешни
заключения в опит да сис-
тематизира хаоса от инфор-
мация, който ни заобикаля.

Бомбардирани сме от се-
тивни данни, а мозъкът тряб-
ва да филтрира безполезния
шум и да регистрира само
важните сигнали. В праис-
торически времена непре-
къснато сме възприемали из-
витите пръчки в периферия-
та на погледа си като змии.
С днешната техноцентрична
нагласа мозъкът ни може да
интерпретира всичко, от шу-
моленето на дрехите до кър-
коренето на стомаха, като
сигнал, че получаваме обаж-
дане или съобщение.

5. Колелата
Забелязвали ли сте как

колелата се движат наоб-
ратно във филмите? Това е

защото кинокамерата зас-
нема ограничен брой кад-
ри в една сцена, а мозъкът
запълва празнотите между
тях, като създава илюзията
за продължително движе-
ние. Между единия и след-
ващия кадър колелото е
направило повече от една
обиколка, затова ни изглеж-
да, че то се върти назад.

Подобна илюзия обаче
се случва и в реалността,
което е по-странно. Една от
теориите я обяснява с то-
ва, че мозъкът възприема
движението е като серия от
кадри, както при кинокаме-
рата. Филмираме ефектив-
но околния свят, но поня-
кога не достатъчно бързо,
за да възприемем правил-
ната посока на бързо вър-
тящите се колела.

Нека бъдем честни - всички обичаме да ядем. Осо-
бено вечер преди лягане. Но толкова много пъти ни се
напомня, че това е лоша идея и каквото и да хапнем се
лепи по нашите бедра. Въпреки това, последните проуч-
вания показват, че нещата не се случват точно по този
начин и има продукти, които може да ядете през нощта,
без да трупате килограми. Разбира се, ключът се крие в
умереността, така че не забравяйте това. Представяме
ви списък с храни, които имат голямо съдържание на
протеини и малко количество захар.

1. Сирене
Отново - умереност, умереност, умереност! Когато

предлагаме сирене за вечерна закуска, имаме предвид
парченце, а не цял килограм. Този продукт съдържа го-
лямо количество фибри, които помагат за засищане на
тялото до следващия ден. Може да използвате ниско-
маслено сирене като вечерна закуска, за да поддържате
теглото под контрол.

Проучване установява, че отнеме само пет
минути, за да почувствате харизмата на няко-
го. Хората, които са харизматични, притежа-
ват магическата комбинация от учтивост и дос-
тъпност, както и способността да влияят на дру-
гите. Затова харизмата може лесно да се свър-
же с лидерството и с умението да накарате
хората да се чувстват комфортно.

6 признака, че
сте харизматични

Хапвайте тези храни вечер и
няма да се чувствате виновни

Нови изследвания откриват, че има 6 кате-
горични признака на харизматичната личност:
� Може да накара хората да се чувстват

комфортно;
� Често се усмихва на другите;
� Може да се разбира с всеки;
� Има присъствие в стаята;
� Има способността да влияе на хората;
� Знае как да води група.
Първите три са свързани със способността

да създаде спокойствие у другите хора, а след-
ващите три - с лидерството и присъствието.

Харизмата изглежда има съвсем малко об-
що с интелигентността, установяват също така
изследователите. Високо интелигентните хора
могат да бъдат непривлекателни, а сравнител-
но неинтелигентните хора могат да притежават
удивителна харизма.

Като цяло обаче, харизматичните хора са
доста приятни - те обикновено са съпричастни,
сърдечни и внимателни. Това помага да се обяс-
ни способността им да накарат хората да се
чувстват комфортно.

нести със сложни въглехидрати и ниско съдържание на
калории. Добавянето на малко хумус, извара или парче
сирене може да ги направи дори още по-апетитни.

6. Пуканки
Може да звучи странно, но пуканките влизат в списъ-

ка със здравословни вечерни закуски. Не говорим за
тези, които се приготвят в микровълнова печка, а за
онези с горещ въздух. Те са нискокалорични и помагат за
поддържане на талията. Добавете чесън, чили или други
подправки към тях и се насладете на здравословен вкус.

7. Яйца
Те представляват чудесна опция за здравословна за-

куска. Едно яйце съдържа едва 75 калории. Освен това
е богато на протеини, които предоставят чувство на
ситост за по-дълъг период от време.

8. Зеленчуци
Зеленчуците са чудесни, тъй като повечето от тях имат

висок гликемичен индекс и предотвратяват чувството на
глад на следващия ден. Може да приготвите предварител-
но пръчици от моркови и целина или смесена салата.

9. Банан
Въпреки че бананите са висококалорични плодове,

те съдържат голямо количество калий и магнезий, които
насърчават релаксацията. Освен това са богати на ме-
латонин. Според някои изследвания, това вещество об-
лекчава безсънието.

Бонус: Храни, които да избягвате късно вечер
Бързи въглехидрати. Бързите въглехидрати представ-

ляват въглехидрати с висок гликемичен индекс и глике-
мичен товар. Списъкът е много дълъг, но в общи линии
трябва да избягвате сладкиши, торти, бонбони, понички
- всичко, което се лепи на талията.

Ябълки. Въпреки че ябълките съдържат малко кало-
рии и много хранителни вещества, най-добре да ги кон-
сумирате сутрин или следобед. Причината за това е, че
плодовете са богати на фибри и пектин, които имат
нужда от повече време, за да се усвоят от организма.
Това може да доведе до нарушения в съня.

Алкохол. Въпреки че алкохолът може да накара ня-
кои хора да заспят, той дехидратира тялото и предоста-
вя чувство на глад. В резултат на това вие се будите с
желание да похапнете нещо на момента.

Пикантни храни. Пикантните и солените храни де-
хидратират. И когато се събудите посред нощ, най-веро-
ятно ще искате да ядете.

2. Извара
Изварата съдържа казеинов протеин. Той се усвоява

изключително бавно от организма. Това го превръща в
един от най-добрите протеини за вечерна закуска, тъй
като повишава чувството на ситост.

3. Хумус
Хумусът е чудесен източник на протеини. Особено,

ако е приготвен в домашни условия. В случай че сте
гладни, пръчиците от моркови и целина, потопени в ху-
мус, са чудесна опция.

4. Кисело мляко
Учените са доказали, че киселото мляко е идеално

за вечерна закуска. То съдържа голямо количество про-
теини, малко мазнини и почти никаква захар. Добавете
плодове към него, за да го направите още по-вкусно.

5. Крекери
Когато говорим за крекери, имаме предвид пълнозър-

Какво обърква мозъкаКакво обърква мозъка
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Управляващата във
Великобритания Консер-
вативна партия обяви, че
ще третира гражданите
на ЕС по същия начин,
както имигрантите от
останалите страни в
света, когато свободното
движение на хора прик-
лючи през януари 2021 г.,
предаде Ройтерс.

Излагайки в навечери-
ето на парламентарните
избори в страната на 12
декември подробности за
имиграционната си поли-
тика след Брекзит, кон-
серваторите заявиха, че
гражданите на страните
от ЕС ще трябва да
изчакват, както и всички
останали, 5 години,
преди да получат достъп
до социални помощи, и
ще трябва да плащат
допълнителна такса, за
да получат достъп до
британската национална
здравна система.

"Напускайки ЕС, ние
получаваме нова възмож-

Президентът на Сърбия
Александър Вучич има хро-
нични, малки проблеми
със сърцето, но в петък
състоянието му сериозно
се влоши и той реши да
се обърне към лекарите
във Военномедицинската
академия ,  каза вчера
сръбският министър на
здравеопазването д-р Зла-
тибор Лончар за Танюг.

Веднага след приемане-
то му е било преценено,
че има опасност за живо-
та му, каза министърът. Ле-
карите незабавно са пред-
приели всички необходими
мерки за възстановяване
на президента, а Вучич ре-

Ëåêàðèòå ñïàñèõà æèâîòà
íà ïðåçèäåíòà Âó÷è÷, çàÿâè
ñðúáñêè ìèíèñòúð

Стотици хиляди се стекоха на
протест в чешката столица Прага

в събота. Митингът срещу
премиера Андрей Бабиш съвпадна
с 30-ата годишнина от Нежната

революция, която свали комуниз-
ма в бившата Чехословакия.

Полицията обяви, че са участвали
200 000 души, а според органи-

заторите броят им е бил 300
000. Митингът беше свикан от
движението "Милион моменти
демокрация", което организира
редица протести в цяла Чехия и
призовава премиера да подаде

оставка. Бабиш е сочен за бивш
агент на чехословашките тайни
служби. Милиардерът е обвиня-
ван в злоупотреба с еврофондо-

ве. Европейската комисия го
проверява за конфликт на

интереси. Бабиш отрича както за
престъпленията, така и че е бил

в службите.

Снимки Пресфото БТА

Êîíñåðâàòîðèòå íà ïðåìèåðà Äæîíñúí
ùå ñïå÷åëÿò èçáîðèòå, ñî÷àò àíêåòè

Папа Франциск вчера отслужи меса по повод Световния ден на
бедните и даде в зала "Павел VI" във Ватикана обяд за няколкостотин

бедни хора, бездомници, мигранти, безработни

Британският премиер Борис Джонсън разговаря с гласоподавате-
ли в избирателния район на Менсфийл. "Всичките 635 кандидати

от Консервативната партия ми обещаха, ако бъдат избрани,
да подкрепят сделката ми за Брекзит, така че най-сетне

да напуснем ЕС", заяви Джонсън.

агирал добре на предпи-
саната му терапия. Лекар-
ските екипи препоръчали
на президента през след-
ващите дни да намали ре-
довната си дейност, за да
се възстанови напълно от
влошаването на здравос-
ловното му състояние, до
което се стигна в петък.

Вучич бе приет в петък
във ВМА заради сърдечно-
съдови проблеми. Той съоб-
щи в събота, че от понедел-
ник - 18 ноември, ще про-
дължи да изпълнява задъл-
женията си "Още от поне-
делник ще работя с пълна
сила", написа президентът
в Инстаграм. ç

Ñëåä Áðåêçèò èìèãðàíòèòå îò Åâðîñúþçà
ùå èç÷àêâàò 5 ãîäèíè çà áðèòàíñêà âèçà

Íàêðàòêî

:

Русия
ще предаде задържаните в
Керченския пролив украинс-
ки кораби на 18 ноември,
предаде ТАСС.

Френският
вътрешен министър Кристоф
Кастанер каза, че при
последните протести на
"жълтите жилетки", прерасна-
ли в сблъсъци и насилие, са
били арестувани в цяла
Франция 264 души. От тях
173 са били задържани в
Париж. Министърът каза
пред радио "Юроп 1", че зад
насилието в събота в Париж
стоят "хулигани", "вандали" и
"слабоумни". Той допълни, че
на протестите е имало малко
демонстранти с легитимни
искания. По време на
демонстрациите в Париж
бяха подпалени коли, а
полицаи бяха замеряни с
камъни и бутилки. Полицията
трябваше да използва водно
оръдие и сълзотворен газ.

Стотици кубинци
чакаха през целия ден в
събота на дълга опашка, за
да докоснат, целунат и
обиколят три пъти около
дърво в Хавана, асоциирано
с 500-годишнината на града.
С това приключиха двуднев-
ните чествания на юбилея.
Дървото в центъра на
ритуала се нарича сейба и
се намира в един от ъглите
на централен хавански
площад. На 16 ноември
1519 г. под сянката на това
дърво е била организирана
първата меса и първият
общински съвет на Сан
Кристобал де ла Хабана
(историческото име на
Хавана), което за специалис-
тите е било официалното
основаване на този град,
който днес е с население от
2,1 млн. души.

САЩ и Южна Корея
обявиха, че ще отложат
съвместните си военни
учения, насрочени по-късно
този месец, в опит да се
насърчат изпадналите в
застой усилия за мир със
Северна Корея. Не разглеж-
дам това като отстъпка,
виждам в него добронамерено
усилие за постигане на мир,
заяви министърът на отбрана-
та на САЩ Марк Еспър,
докато обявяваше решението
в компанията на южнокорейс-
кия си колега в Банкок.

Четирима души
са били убити в събота при
протестите в Боливия, с
което жертвите от началото
на кризата в края на
октомври стават най-малко
23. От петък насам са убити
девет души и ранени най-
малко 122-ма, посочи в
акаунта си в Туитър комисия-
та, която е орган на
Организацията на американс-
ките държави (ОАД). Наред с
това комисията изрази
тревога от указа на времен-
ната президентка на
страната Янине Анес, който
позволява на армията да
участва в опазването на
реда, освобождавайки я от
наказателна отговорност.

ност за честно отноше-
ние и за да гарантираме,
че всички, които присти-
гат тук, ще бъдат трети-
рани еднакво. В нашата
имиграционна система
всички ще се подчиняват
на еднакви правила", се
казва в изявление на
премиера Борис Джон-
сън.

Междувременно Джон-
сън обяви, че всеки
кандидат от Консерватив-
ната партия на парламен-
тарните избори лично му
е обещал да гласува за
сделката му за Брекзит в
Камарата на общините,
ако той получи мнозинст-
во на изборите.

В интервю за в. "Сън-
ди телеграф" Джонсън
каза, че обещанията ще
дадат възможност на
избирателите да бъдат
"100 процента сигурни",
че правителство на
торите ще "деблокира"
парламента.

Последните анкети

показват, че консервато-
рите на Джонсън ще се
ползват на предстоящите
избори с най-голяма
подкрепа от 2017 г. на-
сам. Четири проучвания
отчитат преднина между
10 и 17 процента на
консерваторите пред
лейбъристите.

Сондаж на "Саванта-
КомРес" отчита, че кон-

серваторите се радват
най-високото си равнище
на подкрепа от 2017 г.

При все това анализа-
тори предупреждават, че
доминиращият въпрос за
Брекзита, предизвикал
разделение както в
големите партии, така и
сред избирателите им,
може да обърка обичай-
ните сметки. ç
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Иранският духовен
лидер, аятолах Али Хаме-
ней изрази днес подкрепа-
та си за решението на
правителството за увели-
чаване на цената на
бензина, което породи
протести в редица ирански
градове, предаде АФП.

Той каза, че не е
експерт и призна същест-
вуването на различни
мнения по въпроса, но
допълни, че става дума за
решение, взето на базата
на мнения на експерти,
сред които посочи и
сравнително умерения
президент Хасан Рохани,
и следователно то трябва
да бъде приложено.
Аятолахът отчете, че някои
хора може да са против
това решение, но допъл-
ни, че нанасянето на щети
и подпалването на иму-
щество не е реакция на
нормални хора, а на
хулигани. "Контрареволю-
цията и враговете на
Иран винаги са подкрепя-
ли саботажи и покушения

Àíòèïðàâèòåëñòâåíèòå ïðîòåñòè
â Èðàí ïðåðàñíàõà â íàñèëèå

51-ãîäèøåí ìúæ îáâèíåí çà óìèøëåí ïàëåæ,
130 ïîæàðà áóøóâàò â Èçòî÷íà Àâñòðàëèÿ

Австралиец беше обви-
нен в умишлено причиня-
ване на пожар в опит да
защити насажденията си от
канабис, предаде АФП. По-
жарникари от три дни се
борят с тази огнената сти-
хия.

51-годишен мъж е под-
палил огън като част от
действията по поддръжка
на насажденията си от ка-
набис в Ибър в щата Нов
Южен Уелс. С помощта на
огъня австралиецът разчис-
твал околностите на кана-
бисовата си плантация от

вечето от пожарите в Нов
Южен Уелс и в съседния
Куинсланд. Те призоваха
жителите за информация,
която да помогне за иден-
тифицирането на отговор-
ните лица. Сега в тези два
щата продължават да бу-
шуват 130 пожара, а мно-
го райони вече страдат и
от суша. Властите очакват
днес ситуацията с пожари-
те да се влоши заради ви-
соките температури до 40
градуса, поривите на вя-
търа и от т. нар. сухи гръ-
мотевични бури. ç

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Австралийски пожарникари са в готовност, докато фронтът на огъня
се приближава към имот в Коло Хайтс, Нов Южен Уелс

Наводнената Венеция се
готви за ново покачване на
водите и днес, предаде АН-
СА. Според венецианския
Център за прогнози и дан-
ни за приливите и отливи-
те към 13 ч. местно време
водното равнище се очак-
ваше в неделя да се пока-
чи максимално до 160 см,
след което водата ще се
оттегли до прогнозирано
минимално ниво 30 см в
21,20 ч., последвано от
прогнозирано максимално

Íàâîäíåíà Âåíåöèÿ ñå ãîòâè çà
íîâî ïîêà÷âàíå íà âîäíîòî íèâî

ниво от 100 см на 18 ноем-
ври. За вторник по обед се
прогнозират максимални
90 см.

В събота италианският
национален футболен от-
бор посети града, за да из-
рази солидарност с жите-
лите му.  Венеция има 50
000 жители и годишно е по-
сещавана от 36 млн. турис-
ти, от които 90 процента са
чужденци. Градът е постро-
ен върху 118 острова, по-
вечето от които изкустве-

Àÿòîëàõ Õàìåíåé ïîäêðåïè ðåøåíèåòî
çà óâåëè÷àâàíå öåíàòà íà áåíçèíà

Туристи бавно се придвижват по мост на улица в наводнената Венеция

ни, и върху пилони и е зас-
трашен от потъване. Вене-
ция е потъвала с 30 санти-
метра за един век.

Според министъра на
околната среда Серджо
Коста уязвимостта на гра-
да се е засилила от т. нар.
тропикализацията на клима-
та, водеща до интензивни
дъждове и силни ветрове и
свързвана с глобалното за-
топляне. Еколози обаче уп-
рекват и разширяването на
голямото промишлено прис-
танище в Маргера, разпо-
ложено срещу Венеция, и
непрестанно преминаващи-
те в района големи круиз-
ни кораби. ç

Протестиращи блокираха улиците на иранския град Сири, скандираха лозунги срещу високопоставени лица.
Полицията е съобщила за 40 арестувани при протести град Йезд в централната част на страната.

храсти. Той искал по този
начин да попречи на евен-
туален пожар да обхване
плантацията, но изгубил
контрол върху ситуацията
и огънят се разраснал до
голям пожар, унищожил 100
000 дка. Като цяло източ-
ното крайбрежие на Авст-
ралия е обхванато вече дни
наред от пожари, отнели
живота на 4 души и изпе-
пелили над 300 постройки.
Над един милион хектара
също бяха унищожени.

Властите смятат, че пи-
романи са отговорни за по-

срещу сигурността и
продължават да правят
така", каза Хаменей,
цитиран от държавната
телевизия.

Протестите, започнаха
в петък и продължиха в
събота, като прераснаха
в насилие ден, след като
правителството повиши
цените на бензина с 50
на сто в сравнение с
цените от предишния
ден. Освен това се
въвежда и количествен
лимит - до 60 л месечно
за собственик на автомо-
бил, над който цената се
увеличава. За собственик
на мотоциклет лимитът е
25 л. Отделен лимит се
предвижда за таксимет-
ровите шофьори - 400 л.

По време на протестите
водачи на превозни средс-
тва блокираха пътища и
повредиха бензиностан-
ции. Някои демонстранти
се опитаха да подпалят
складове за бензин. В
протестите според офици-
ални данни е бил убит

един човек - в югоизточ-
ния град Сирджан, има и
ранени. Според социални-
те мрежи обаче има още
няколко убити при сблъсъ-
ците между полицията и
силите за сигурност, от
една страна, и демонст-
рантите в Техеран и десет-
ки други градове из стра-
ната вчера.

Говорителят на полиция-
та Ахмад Нурян, цитиран
от агенция Мехр, пък
предупреди, че "полицията
възприема тактика на
нулева толерантност към
онези, които нарушават
реда и сигурността, ще
идентифицира техните
лидери по места и ще
предприема действия

срещу тях".
Видеокадри по социал-

ните медии показаха как
полицейски части за борба
с безредиците използват
сълзотворен газ и палки
вчера, за да разпръснат
протестиращите в няколко
града. Кадри в Туитър пък
показаха как протестира-
щите подпалват банка. ç
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Âëàäî Íèêîëîâ: Äúðæàâíè ïàðè
ñå ðàçäàâàò íà ôèêòèâíè êëóáîâå

Един от лидерите
на опозицията, която
иска да свали несме-
няемия през този век
президент на волей-
болната федерация
инж. Данчо Лазаров
- Владимир Николов,
призова държавата в
лицето на спортния
министър Красен
Кралев да забави
финансирането до
провеждане на
изборно общо събра-
ние. Причината -
сегашното ръководст-
во на централата е
раздавало държавни
пари на малки клубо-
ве или такива, които
не развиват никаква
дейност, за да подк-
репят сегашния шеф
на федерацията.

Президентът на
Левски заедно с
представители на
ЦСКА, Славия, "Вик-
тория Волей" и
женския "Марица"
представиха инициа-
тивния комитет, който
организира подписка
за свикване на
изборен конгрес.
Желанието на иници-
ативния комитет е да
се проведе изборен
конгрес на 16 януари
и Данчо Лазаров да
бъде сменен. За да
бъде предизвикан
такъв форум,  трябва

Волейболната федерация
реално е във фалит, дължат се
различни суми не само на
треньори, но и на
състезатели, хотели и
доставчици, заяви бившият
капитан на националния отбор

 з

съгласието на 1/3 от
клубовете у нас - или
42.

"Смятаме, че е
крайно време да
имаме една работеща
федерация, която да
спре спускането по
нанадолнището на
българския волейбол.
Вярваме, че имаме
нужда от централа,
която се грижи за
клубовете и им пома-
га адекватно. Сега
федерацията реално
е във фалит, а чове-
кът, който разписва
всички плащания, е
Данчо Лазаров.
Очевидното е, че той
не се справя с управ-
лението на финанси-
те. Дължат се пари
не само на треньори,
но и на състезатели,
клубове, хотели,
доставчици. И оправ-
данието постоянно е:
"Няма пари, няма
пари", заяви Николов.

Бившият капитан
на националния отбор
разкри, че дължимата
сума на треньорските
щабове само за
мъжкото направление
е около 100 000 лева.
Никой обаче не знаел
точната сума, която
федерацията дължи
на различни фирми и
институции. По тази
причина задължител-

но било одитът на БФ
волейбол да бъде
направен от външна
фирма по закона за
счетоводство.

 "Със сигурност
знам за треньори, на
които повече от 5
години им се дължат
пари от федерацията
- конкретизира Нико-
лов. - Камило Плачи
има да взема две
заплати. Недопустимо
е! В Левски сега 4
момчета, които тази
година работиха в
националния отбор,
имат да взимат
възнаграждения, и то
повече от едно.
Дължат се суми на
треньори, клубове,
доставчици. И оправ-
данието е едно -
няма пари. Аз рабо-
тих 6 месеца във
федерацията преди 3
години. Тогава там
бяха 14 души, а сега
са четирима. Те
работят много, но
работата е за 20.

Националният тим на Холандия официално
се класира на Евро 2020, след седмия си
двубой от група C, завършвайки 0:0 при гос-
туването си на Северна Ирландия. Точката за
"лалетата" значеше, че те със сигурност ще
бъдат на едно от двете първи места в своята
група.

Северна Ирландия от своя страна е трети
с 13 точки и вече няма как да измести Холан-
дия заради по лошите си резултати в преките
сблъсъци между двата тима. Все пак острови-
тяните най-вероятно ще имат шанс за класи-
ране на Евро 2020 през баражите за Лигата
на нациите, където ще участва и България.

Домакините започнаха срещата много по-
агресивно от холандците, които бяха без две
от големите си звезди Жоржиньо Вайналдум
и Мемфис Депай, и създаваха редица главо-
болия за защитата на "лалетата. В 32-рата
минута Северна Ирландия получи право да
изпълни и дузпа, но от бялата точка с про-
пуск се отчете Стивън Дейвис. От този мо-
мент до края на първата част момчетата на
Роналд Куман натиснаха съперника, но гол
така и не падна заради многото пропуски на
Бабел и Куинси Промес. ç

Ñåâåðíà Èðëàíäèÿ èçïóñíà äóçïà ñðåùó "ëàëåòàòà" è âèçà çà ôèíàëèòå

Група C
Германия - Беларус 4:0

1:0 Гинтер (41), 2:0 Горецка (49), 3:0 Кроос (55),
4:0 Кроос (83)
Северна Ирландия - Холандия 0:0

Класиране
1. Германия 24-6 18
2. Холандия 19-7 16
3. Северна Ирландия 8-7 13
4. Беларус 4-16 4
5. Естония 2-21 1

Група Е
Азербайджан - Уелс 0:2

0:1 Мур (10), 0:2 Хари Уилсън (34)
Хърватия - Словакия 3:1

0:1 Боженик (32), 1:1 Влашич (56), 2:1 Петкович
(60)

Класиране
1. Хърватия 17-7 17
2. Унгария 8-9 12
3. Уелс 8-6 11
4. Словакия 11-11 10
5. Азербайджан 5-16 1
Решителни срещи за второто място в гру-

пата на 19 ноември: Словакия - Азербайджан
и Уелс - Унгария

Група G
Словения - Латвия 1:0

1:0 Тарасовс (53 - автогол)
Австрия - Северна Македония 2:1

1:0 Алаба (7), 2:0 Лайнер (48), 2:1 Стояновски
(90'+3)
Израел - Полша 1:2

0:1 Криховяк (4), 0:2 Пьонтек (54), 1:2 Мунас Да-
бур (88)

Класиране
1. Полша 15-3 22
2. Австрия 19-8 19
3. Словения 14-8 14
4. Израел 16-17 11
5. Северна Македония 11-13 11
6. Латвия 2-28 0

Група I
Кипър - Шотландия 1:2

0:1 Кристи (12), 1:1 Ефрем (47), 1:2 МакГин (53)
Русия - Белгия 1:4

0:1 Торган Азар (19), 0:2 Еден Азар (33), 0:3 Еден
Азар (40), 0:4 Ромелу Лукаку (72), 1:4 Джикия (79)
Сан Марино - Казахстан 1:3

0:1 Зайнтдинов (6), 0:2 Суюмбаев (22), 0:3 Шеткин
(26), 1:3 Бернарди (77)

Класиране
1. Белгия 34-2 27
2. Русия 28-8 21
3. Шотландия 13:18 12
4. Кипър 14-14 10
5. Казахстан 12-14 10
6. Сан Марино 1-46 0

Êâàëèôèêàöèèòå çà Åâðî 2020 -
ïðåäïîñëåäåí êðúã

Станислав Николов
се занимава с всич-
ко. Това е човекът-
всичко, което е
изключително трудно.
Евгени Иванов рабо-
теше по волейболна-
та лига мъже - няма
го. Валентин Помаков
работеше по лигата в
женското направле-
ние - няма го. Ста-
нислав Николов
върши тази работа.
Моята работа -
Станислав Николов.
Маркетинг - Станис-
лав Николов. Много
трудно е всичко това
да се нарече ефекти-
вен модел на управ-
ление. Реално феде-
рацията е във фалит."

Според треньора
на мъжкия отбор на
ЦСКА Александър
Попов опозицията
имала 3 варианта за
нов президент на
федерацията, но
засега имената им
нямало да бъдат
обявявани. ç

42-годишният президент на волейболен клуб Левски и бивш
капитан на националния отбор Владимир Николов смята, че

федерацията е във фалит

Холандия си осигури участие на Евро 2020 и отново ще играе на голям футболен форум, след като пропусна последното първенство
на континента, както и Мондиал 2018
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 219

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППРЕВАЛЯВАНИЯРЕВАЛЯВАНИЯРЕВАЛЯВАНИЯРЕВАЛЯВАНИЯРЕВАЛЯВАНИЯ
ВОДОРАВНО: "Момичето без име". Мания. Тебе-

шир. Пенал. Колев (Тодор). РА. "Ро". Етапи. СКАТ. "Жа-
на". Илина. Оби. Нерис (Саломея). Макет. МОКЕТИН.
Борил. "Рита". "Анана". Аш (Артър). Ритони. Атика. Ал
(Даниил). Пират. Сир. ДАР. Цитат. Таро. Наката (Хиде-
тоши). Иново. Да. Арара. Адана. Керим (Усин). Латек
(Удо). Галац. Талев (Димитър). Па. Ре. Арама. Адам
(Адолф). Фира. Егани. Ени. Монокок. Ранет (Егон). Са-
нитар. Тамили.

ОТВЕСНО: Номератори. Ана Карима. "Манон". Кита-
ра. Елерон. Дина. Анетол. Кара (Рафаела). Ани. Чиле.
Етан. Царица. От (Дмитрий). Фея. Тири (Бруно). "И пи-
там". Река. Калина. ИТАР. Тагор (Рабиндранат). Нотопис.
Нара. Аламак. Белин ("Грехът на Иван Белин"). Батати.
Алан. Небе. Амонит. Нате. ИРА. Зевс. Арак. Тодева (Зла-
тина). "Ам". Шиш. Коки. Асавак. Дени (Морис). Мирабе-
ла. Ирон. Панел. Кератит. "Шаро". "Адамити".

Днес и във вторник ще има променлива
облачност, на места с краткотрайни прева-
лявания от дъжд. Минималните температу-
ри ще са между 2 и 12 градуса, максималните между 12 и 20.

 В сряда облачността ще се увеличи и над западната част
на страната ще има превалявания от дъжд. Температурите
ще останат без промяна.

 В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна. Мак-
сималните температури ще се понижат и няма да надвиша-
ват 17 градуса.

 В петък над Западна България ще се проясни и валежите
ще спрат. Над източната част от страната ще остане облач-
но, като валежи се очакват над Бургас. Максималните тем-
ператури ще са между 10 и 14 градуса.

През почивните дни ни очаква облачно време, но без
валежи. Минималните температури ще са между 1 и 6 граду-
са, максималните между 12 и 20.
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Матей Казийски и
неговият ДжейТЕКТ
Стингс (Кария) се
поздравиха
със седма поредна победа в
японската волейболна V-лига.
"Жилата" надиграха категорично
Торей Ероуз с 3:0 гейма  в мач,
изигран в Шизуока. ДжейТЕКТ
продължава да е лидер в
класирането с 21 точки (7
успеха), "стрелите" са седми с 8
точки (3 победи, 4 загуби).
Казийски се представи на ниво,
като реализира 12 точки и бе
втори по резултатност.
Ева Янева и Петя
Баракова и техният
Волеро записаха шести
успех
във френската волейболна лига.
Състезателките на Лоренцо
Мичели се наложиха като гости
над Маркен-Баруел с Кристина
Йорданска с 3:1 гейма в мач от
осмия кръг. Волеро (Льо Кане) е
на пето място в класирането със
17 точки (6 победи, 2 загуби).
Балкан (Ботевград)
нанесе първа
загуба за сезона на Левски
Лукойл в мъжкото баскетболно
първенство. Шампионите
триумфираха със 76:73 при
гостуването си в зала "Универ-
сиада", като пропиляха аванс от
20 точки, но си осигуриха
победата след тройка на
Джордан Калахан секунда преди
края. След тази среща и двата
отбора имат еднакъв актив - 6
победи и 1 загуба.
Славия и младежкият
национален отбор
направиха истинско шоу
на стадион на "белите".
Контролата завърши при
резултат 3:3. Попаденията за
тима на Александър Димитров
реализираха Светослав Ковачев
в 25-ата минута, Здравко
Димитров (37) и Доминик Янков
(40). За Славия се разписаха
Дарко Тасевски (26), Янис
Карабельов (69) и Николай
Дюлгеров (71).

:

Íàêðàòêî

Треньорът на ЦСКА
Милош Крушчич заяви
след загубата на "червени-
те" с 0:2 от гръцкия Арис в
контрола, провела се в
Солун, че е направил своя
анализ от този неуспех.
"Резултатът от мача не е
от първостепенно значе-
ние. Важното беше да не
губим ритъма. Много от
играчите имат ангажимен-
ти към националните си
отбори, някои пък остана-
ха в София да почиват,
защото имат леки травми
и не искаме да рискуваме
с тях. Исках да дам въз-
можност на всички да
играят. Никога не е прият-
но да загубиш мач. Важно-
то беше да видим къде

сме към този момент.
Играхме срещу отбор,
който практикува добър
футбол и винаги можем да
извлечем поуки. Не виж-
дам смисъл да играем
срещу тим от трета лига и
да го победим с 4-5 на 0.
Предстои да се приберем
в София и да започнем
подготовката си за предс-
тоящото ни гостуване на
Ботев (Враца)", започна
Крушчич.

"Главната поука, която
извадихме, е, че трябва да
движим топката по-бързо.
В това направление трябва
да работим усилено.
Загубата няма да се
отрази на самочувствието
на ЦСКА. Тя може само да
ни покаже над кое трябва
да работим", продължи
сръбският специалист.

"През първото полувре-
ме играха основни играчи,
през второто пуснахме и

Важното беше
да видим къде
сме към този
момент, заяви
Милош
Крушчич

Легендата на Реал (Мадрид)
Икер Касияс не смята, че Крис-
тиано Роналдо е достоен за "Злат-
ната топка" през тази година. Как-
то е известно, за пореден път
португалецът ще се конкурира с
голмайстора на Барселона Лио-
нел Меси, а в надпреварата е
още и защитникът на Ливърпул
Върджил ван Дайк.

Звездата на Ювентус има це-
ли пет Златни топки на сметката
си, но според бившия му съот-

Èêåð Êàñèÿñ ñ øîêèðàùî
èçêàçâàíå çà Ðîíàëäî

борник в Реал би било нелогич-
но, ако Роналдо спечели и тази
година. "Ван Дайк бе избран за
най-добър футболист на УЕФА,
Меси пък бе номер 1 на ФИФА.
Ако Кристиано Роналдо спечели
Златната топка то за мен крите-
риите, които използваме, за да
определим кой да печели голе-
мите индивидуални награди във
футбола, няма да ми изглеждат
логични", написа Касияс в соци-
алните мрежи.ç

Румънската тенисистка Миха-
ела Бузарнеску осъди Женската
тенис асоциация (WTA) за неб-
режност.  Причината е контузия-
та, която бившата номер 20 в
света получи в мач срещу Елина
Свитолина преди година в Мон-
реал. Тогава Бузарнеску се свле-
че на корта при резултат 3:6, 7:6
(5), 4:3, като изпитваше остри

Ðóìúíêà îñúäè WTA çà íåáðåæíîñò
болки в глезена.  Наложи се до-
ри да бъде изкарана в инвалид-
на количка.

Искът на румънката бе заради
закъснялата медицинска помощ,
тъй като на тенисистката й се на-
ложи да чака повече от 5 минути
лекарския екип.  Заради това за-
бавяне  WTA трябва да изплати на
Бузарнеску 50 000 долара.ç

юноши, които влязоха със
свежи сили на терена.
Доволен съм от изявите на
младите футболисти.
Вратарите играха добре.
Всички млади играчи имат
потенциал, който трябва
още да се развива", каза
треньорът на ЦСКА.

От състава на "червени-
те" отсъстваха петимата
национали - Витаутас
Черниаускас, Петър Занев,
Кристиян Малинов, Вален-
тин Антов и Иван Турицов,
както и контузените Жа-
нио Бикел, Енрике Рафаел,
Томи Юрич и Митко Мит-
ков. Заради леки здравос-
ловни проблеми Густаво
Бусато и Брадли Мазику
получиха почивка от
треньорския щаб.

На старта на второто
полувреме бяха извършени
пет смени - вратарят Илия
Шаламанов, Денис Дави-
дов, Александър Бучков,
Тони Уот и Мартин Смолен-
ски се появиха в игра
вместо младият страж
Кристиян Сотиров, Албенто-
са, Тиаго, Евандро и Соу.ç

Треньорът на Берое Димитър
Димитров ще развърти сериозно
метлата през зимата, твърди "Ко-
таспорт".

Специалистът ще покаже вра-
тата на шестима играчи, от чиито
изяви не е доволен и не влизат в
плановете му за пролетта. На дуз-
пата са Георги Ангелов, Виктор Ге-
нев, Петко Цанков, Юлиян Ненов

Õåðî ãîòâè ÷èñòêà â Áåðîå
и двама от легионерите - Яя Ме-
ледже и Вандерсон.

Херо вече се оглежда за но-
ви попълнения, а в контролата с
Ботев (Гълъбово) взеха участие
и чужденци, които са на проби.

В същото време стана ясно,

че клубът може да си осигури
прилични средства за селекция-
та от продажбата на един от хал-
фовете си.

Изявите на Ибрахима Конте
не са останали незабелязани и
в чужбина. Интерес към него про-

явяват два отбора - германският
Аугсбург и Волфсбергер от Авст-
рия. Гвинеецът може да излезе
доста тънко за техните стандар-
ти, ако се възползват от опцията
да платят откупната му клауза.

По този начин от Берое си
тръгнаха Охене и Педро Еуженио,
но после се върнаха обратно в
Стара Загора. ç

43-годишният Милош Крушчич (вляво) е доволен от представянето на
младите играчи в контролата срещу Арис


