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БСП няма да влезе в сговор срещу
интересите на хората
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Проблемите на хората с увреждания
остават нерешени
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резидентът на Сърбия Томислав Николич
и чешкия му колега Милош Земан се
обявиха против санкциите на ЕС по от-
ношение на Руската федерация. "Докато
съм президент, аз ще бъда против въ-
веждането от наша страна на санкции
срещу когото и да било", заявил Нико-

Ïðèìåðè çà äúðæàâíè÷åñêî
ïîâåäåíèå

Около 500 000 души
се събраха на главния
площад във втория по
големина кубински град
Сантяго да Куба, за да
се простят с Фидел
Кастро, който почина
на 90-годишна възраст.
За да отдадат почит на
една от най-легендар-
ните личности на
ХХ век, пристигнаха
президентите на
Венецуела, Никарагуа
и Боливия - Николас
Мадуро, Даниел Ортега
и Ево Моралес, както и
двама бивши бразилски
президенти - Лула да
Силва и Дилма Русеф.
Тук бяха министърката
на екологията на
Франция, социалистка-
та Сеголен Роаял,
както и аржентинската
футболна звезда Диего
Марадона.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Ìåíèäæúð îáåùà
ìà÷ çà òèòëàòà
â Ñîôèÿ
Промоутърът на аген-
ция "Зауерланд", която
се грижи за битките на
Кубрат Пулев - Кале
Зауерланд, свали
шапка на българските
фенове за подкрепата
им по време на Нощта
на шампионите в
"Арена Армеец" в
София. "Българската
публика е страхотна.
Когато Тервел излезе
на ринга, имах нужда
от тапи за уши. Из-
лизането на Кобрата
бе много зрелищно. Той
наистина се гордее, че
е българин. Със си-
гурност ще се завър-
нем тук, 100%. На мен
лично би ми се искало
да видя Кубрат да се
бие за световна титла
в София", коментира
Зауерланд.
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Õîðàòà ïî÷òè ïîâÿðâàõà â áåçïëàòíèÿ îáÿä

500 000 äóøè
èçïðàòèõà
Ôèäåë Êàñòðî

лич. Земан е подчертал, че Чехия уважава позицията
на Сърбия да бъде в приятелски отношения с всички
големи държави в Европа. Тази принципна позиция
заслужава уважение. В международните отношения в
новия многополюсен свят санкциите са анахронизъм.
Налага ги една сила, вменила си това право, поддър-
жат ги послушни коалиции на желаещите, а основа-
нията за подобни действия най-често се оказват фал-
шиви, справка: измислените от ЦРУ оръжия за масо-
во унищожение на Ирак, едностранчивото и тенден-
циозно отношение към Сърбия, довело до наказател-
ната операция на НАТО, взела хиляди невинни жерт-
ви. Сръбският президент преди дни формулира наци-
онална стратегия, от която си струва да се поучат
управниците и в България - настоящи и най-вече
бъдещи. Николич обяви, че Сърбия се стреми към ЕС,
но по този път няма да направи компромиси с две
неща - няма да признае Косово и няма да влоши
отношенията си с Русия. Ето как се формулира и
пази национален интерес! Но не е само Събрия, Ев-
ропа също се събужда в това отношение. Фаворитът
за президент на Австрия Нормберт Хофер, "опакован"
от неолибералната преса като краен националист (пом-
ните ли какво същата пишеше за Доналд Тръмп, пре-
ди да бъде избран с народен вот), също е против
санкциите. Против е и кандидатът на традиционната
десница на Франция Франсоа Фийон, представляващ
мнението и интересите на консервативното, христи-
янско население в тази водеща европейска страна.
Промяната е очевидна, България трябва да стане част
от нея.

Теофан ГЕРМАНОВ

ационалната програма за саниране е ис-
тински бюджетен фантом. Още от нейно-
то стартиране се говореше за сума от
1 млрд. лв., но дълго време от очите на
данъкоплатците убягваше схемата, по ко-
ято тази програма ще се финансира. Пър-
во се говореше за европейски средства, а
после заработи схемата с финансиране,
осигурено от Българската банка за раз-
витие чрез предоставянето на държавна
гаранция. Въпреки че програмата вече се

изпълнява, остава впечатлението, че да-
нъкоплатецът не знае, че именно той фи-
нансира санирането. Най-вероятно не знае
и че сумата вече е умножена по две, пише
в свой анализ Петър Ганев от Института
за пазарна икономика (ИПИ). Каквито и
резултати да постигне като програма, в
бюджетен план санирането е прекрасна
илюстрация на т. нар. фискални илюзии -
хората почти повярваха в безплатния обяд
с тази програма, смята експертът.
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Опитите за налага-
не на еднополюсен ред
в света се провалиха и
балансът на световна-
та арена се възстано-

Ñìÿòàì Òðúìï çà óìåí è îòãîâîðåí ÷îâåê,
çàÿâè ðóñêèÿò ëèäåð
вява, заяви във Влади-
восток руският прези-
дент Владимир Путин
в интервю за телеви-
зия НТВ. "Вече живе-
ем в различно измере-
ние. Ние в Русия оба-
че винаги сме смята-
ли, че бранейки собст-
вените си национални

интереси, трябва да за-
читаме и интересите на
другите", припомни
той. Така смятаме да
градим отношения с
всички останали наши
колеги, каза Путин и
уточни, че в съвремен-
ния свят се слушат оне-
зи, чийто глас звучи

достатъчно силно, за да
бъде чут. Той заяви, че
смята Доналд Тръмп  за
умен човек, който ще
осъзнае своята отговор-
ност на висшия пост в
"една от водещите стра-
ни в света, една от во-
дещите икономики, во-
деща военна сила". ç

София. Кубрат Пулев
победи бившия световен
шампион Самуел Питър с

технически нокаут и спечели
Интерконтиненталната титла

в тежка категория
на Световната боксова
асоциация (WBA) в зала
"Арена Армеец". < 22

Снимка Пресфото БТА
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Траянополският епис-
коп Киприян и Месем-
врийският епископ Яков
са избраните от епархий-
ските избиратели на
Старозагорската епархия
претенденти за нов
Старозагорски митропо-
лит, съобщиха от прес-
центъра на Светия синод.

На 4 декември се
сътоя епархийски изби-
рателен събор в Стара
Загора. Най-много гласо-
ве бяха дадени за Негово
Преосвещенство Траяно-
полския епископ Киприян
и Негово Преосвещенст-
во Месемврийския епис-
коп Яков. Те събраха
изискваните от Устава
повече от половината

Ïðåòåíäåíòè ñà Òðàÿíîïîëñêèÿò
åïèñêîï Êèïðèÿí è Ìåñåìâðèéñêèÿò
åïèñêîï ßêîâ

Ïîðåäåí ïðîòåñò
âúâ Âàðíà ñðåùó
ìèãðàíòèòå

счете избора за изряден,
на 11 декември ще се
проведе каноничен из-
бор, при който митропо-
литите от Светия синод
начело с Негово Светей-
шество Българския пат-
риарх Неофит ще избе-
рат един от двамата
епархийски избраници и
ще го утвърдят оконча-
телно за Старозагорски
митрополит. ç

гласове на епархийските
избиратели.

Всеки получаваше
бюлетина, подписана от
председателя и подпеча-
тана с печата на Старо-
загорския епархийски
съвет, както и празен
плик, и пристъпваше към
гласуване.

След като приключи
гласуването членовете на
бюрото разпечатаха и
провериха бюлетините и
бе установено, че всички
бюлетини са валидни.

На 10 декември е
насрочено заседание на
Св. синод на БПЦ, на
което ще се разгледа
документацията от прове-
дения избор и ще се

Ìúæ îò Ïëåâåí ñå îïëàêà

îò ïîëèöåéñêî íàñèëèå

Благотворителният базар на Международния женски клуб-София, който
се организира всяка година, бе открит вчера в "Интер експо център".

На 22-рото издание бяха представени повече от 60 държави. На базара
имаше много щандове с произведения на изкуството, ръчно изработени

сувенири и традиционни за всяка държава храни и напитки.
Голям интерес предизвика щандът, на който се разигра томбола за

абонамент на вестник "Русия днес- Россия сегодня" и други издания.

Èçáèðàò íîâ Ñòàðîçàãîðñêè
ìèòðîïîëèò

изслуша доклътда на
наместника на Староза-
горска епархия Западно-
и Средноевропейския
митрополит Антоний, на
когото Св. синод възложи
организацията и провеж-
дането на избора и уп-
равлението на епар-
хията до встъпването в
длъжност на новия Старо-
загорски митрополит.

Ако Светият синод

На 10 декември е насрочено заседание на Св. синод на БПЦ,
на което ще се разгледа документацията от проведения избор

Млад мъж от Плевен твър-
ди, че е жертва на полицей-
ско насилие, съобщи  "Нова
телевизия". По думите на 26-
годишния Виктор Балиев той
е бил отведен с белезници
във Второ районно управле-
ние преди два дни и там му
е нанесен побой. Освен то-
ва бил принуден да кляка и
става до припадък.

"Докато кляках, единият от
тях дойде, остави си чантич-
ка с палка на бюрото до мен
и се уплаших. Казах, че ис-
кам да спра, а той ми каза
да не спирам. Цялото ми тя-
ло трепереше. Ръцете вече
не можех да ги държа изпъ-
нати напред и да клякам, за-
това започнах да се подпи-

рам с колене и бавно да се
изправям", разказа Балиев.

Предисторията - на 1 де-
кември вечерта 26-годишни-
ят мъж разбира, че брат му
е катастрофирал на кръсто-
вище в Плевен. Виктор жи-
вее в близост и отива да про-
вери какво се е случило. Спи-
ра до мястото на инцидента,
но е пресрещнат от полицаи.

"Единият ме бутна, аз инс-
тинктивно му бутнах ръката
и каза, че трябва да махна
колата от тук. После двама-
та полицаи минаха зад мен,
сложиха ми ръцете отзад и
ме заведоха към патрулния
автомобил. Първият удар бе-
ше по китката. Казаха ми, че
тази вечер ще ме пребият",

Снимки Валя ЧРЪНКИНА

разказа своята версия мъжът.
Съдебното минало на Вик-

тор е чисто и досега не е
имал проблеми с полицията.

От Районното управление
в Плевен отказаха да комен-
тират случая пред камера.
Отрекоха да е имало поли-
цейски произвол и насилие.
Те обясниха, че Виктор е бил
доведен, а не задържан в
Районното, защото се дър-
жал арогантно на мястото
на инцидента.

Освен това имало проб-
леми с автомобила, който е
с испанска регистрация и
бил обявен за издирване от
Шенгенската информацион-
на система. Въпреки това
колата му е върната.

От Областната дирекция
заявиха, че ще има вътреш-
на проверка по случая.
Междувременно младият
мъж си е извадил медицин-
ско и си е наел адвокат. ç

Äà äàðèì íàäåæäà
Броени дни след старта на

новото издание на "Българска-
та Коледа" вече е време за чу-
деса. Това е историята на Радо
Енев. "Когато преди 4 години
Радо беше диагностициран със
спинална мускулна атрофия,
ние бяхме изплашени и изгу-
бени. В търсене на лек и спа-
сение, поехме по път, който бе-
ше нелек и изпълнен с огром-
ни предизвикателства", разказ-
ва майка му, цитирана от "Нова
телевизия". Първото и основ-
ното е надпревара със смърт-
та. Начинът е мускулите на Ра-
до да не отслабват, той да не
спира да се движи и в това от-
ношение детето е цяло чудо.
Колкото повече хора откликнат
и в настоящата кампания, тол-
кова повече детски приказки ще
получат щастливи развръзки. ç

Можете да помогнете с
есемес на номер: 1117

Варненци излязоха на
пореден протест срещу
нелегалните имигранти.
Точно в 12.00 часа вчера
пред катедралата в мор-
ския град се събраха 30-
ина души, предаде Нюз.бг.

Това беше шестият по-
реден протест във Варна,
който се проведе под мо-
тото "Ние не сме против
сирийските бежанци, а
сме против организира-
ния трафик на лъжебе-
жанци, пристигащи в Бъл-
гария, нарушавайки гра-
ниците, без паспорти и
ясна самоличност и извън
КПП". Организаторите
възнамеряват да изпратят
отворени писма до ООН
и Турция. Относно трево-
гата на Върховния коми-
сариат за бежанците за-
ради призивите за масо-
во експулсиране на чуж-
денци, организаторите на
протеста ще споделят, че
са разтревожени за ООН,
тъй като се прилагали
двойни стандарти. В пис-
мо до медиите протести-
ращите напомнят на ООН,
че българските граждани
също имат права по Хар-
тата за правата на чове-
ка. Много български граж-
дани щели да са щастли-
ви да имат лошите усло-
вия на мигрантите, но ги
нямали. Организаторите
на протеста настояват да
разберат ООН запитва ли
се колко обикновени бъл-
гарски пенсионери нямат
топлина през зимата, за-
щото не могат да си пла-
тят тока. Те предлагат
ООН да изпрати двама
свои представители, кои-
то да поживеят у нас по-
ловин година с минимал-
ната пенсия от 161 лева
месечно.

Протестиращите нас-
тояват за построяване
на здрава гранична сте-
на и строго прилагане на
визовия режим. Искат
границата да се охраня-
ва с всички законови
средства. ç
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"Отворена към проб-
лемите  на хората,
позитивна и ангажирана
-такава бе  кампанията,
която  членовете на
Обединението на жените
социалистки (ОЖС)
проведохме в подкрепа
на кандидатпрезидентс-
ката двойка Румен
Радев и Илияна Йотова",
така председателката
Катя Николова характе-
ризира преминалата
победна кампания.
Представителките на
клубовете в страната
споделиха добри прак-
тики от своята работа и
предстоящи планове за
следващата година.

Æåíèòå ñîöèàëèñòêè ïðèåõà Ïëàí çà äåéñòâèå çà 2017 ãîäèíà

Търсене на нови  подхо-
ди при решаване на
проблемите на младите

семейства, родителската
общност, както и бран-
шовите структури в
секторите на образова-
нието и здравеопазване-
то, подобряване и раз-
ширяване на връзките с
НПО, занимаващи се с
джендър проблематика-
та, са сред основните
предложения на клубо-
вете. Да започнат сре-
щи на жените - общинс-
ки съветници и предста-
вители в местната власт
с  народните представи-
тели за намиране на
решения на наболели
проблеми, бе предложе-
нието на Александра
Берданкова, областен

координатор на ОЖС-

Пловдив. Тя уточни, че
формулирането на пред-
ложения към документите
на местната и държав-
ната власт е част от
реализирането на прог-
рамата на обединението
за подкрепата за полити-
ките, предлагани от БСП.
Дейността на жените в
БСП е част от гръбнака
на партията, обобщи
Катя  Николова. Обеди-
нението на жените
социалистки в България,
което е с над 7000 чле-
нове, организирани в
232 клуба,  има за своя
основната цел  отстоява-
не равнопоставеността

на половете в обществе-
ния живот и в партийна-
та дейност на БСП.  Тази
цел намира своето
отражение и в  приетия
план за действие през
2017 година, в който са
залегнали мероприятия,
очертаващи основните
каузи, които отстояват
жените - социална защи-
та, закрилата на децата,
преодоляване на нерав-
ностойното заплащане
на труда по пол, защита
срещу насилието над
жени и деца и търговия-
та с човешки живот,
обобщи направените от
клубовете предложения
Катя Николова.ç

30 работнически и кому-
нистически партии от Ев-
ропейския съюз и Европа,
обединени в Европейската
комунистическа инициати-
ва, осъдиха новия антико-
мунистически закон в Бъл-
гария и обявиха солидар-
ност с българските леви в
специално писмо. Партии-
те от "Инициативата" искат
незабавно оттегляне на ан-
тикомунистическия закон и
всяко друго преследване
на комунистите и тяхната
дейност, идеология и сим-
воли.

"Тази нова антикомунис-
тическа офанзива е интег-
рирана в целите на ЕС и
на буржоазните правител-
ства да подменят и прена-
пишат историята , като
преследват комунистичес-
ките партии и комунисти-
те, криминализират тяхна-
та активност и забраняват
комунистическата идеоло-

30 åâðîïåéñêè ïàðòèè îñúäèõà
àíòèêîìóíèñòè÷åñêèÿ çàêîí „Àíäðååâ"

Ëåâèòå àëàðìèðàõà: Óñèëèÿòà ñà íàñî÷åíè êúì ñúçíàíèåòî íà
ìëàäèòå õîðà, êëåâåòÿò ñå äúðæàâè, â êîèòî å èçãðàäåí
ñîöèàëèçúì, îïðàâäàâàò ñå íàöèñòêî-ôàøèñòêèòå ïðåñòúïëåíèÿ

гия. Усилията са насочени
към съзнанието на млади-
те хора, което систематич-
но се облъчва с антикому-
низъм, с клевети срещу

личава антинародната и ан-
тиработническата офанзива
на европейските правител-
ства, толкова повече те при-
бягват до груб антикомуни-
зъм", се казва в писмото.

Инициативата на кому-
нистическите и работничес-
ки партии (ht tp://
www.initiative-cwpe.org/en/
info/about/) е форма на сът-
рудничество между кому-
нистическите и работничес-
ките партии в Европа. Ини-
циативата включва партии
от страните - членки на Ев-
ропейския съюз, асоциира-
ните страни и други евро-
пейски държави като Вели-
кобритания, Австрия, Хър-
ватска, Дания, Франция,
Ирландия, Италия, Норве-
гия, Испания, Турция, Лит-

ва, Латвия, Малта, Швеция,
Словакия, Унгария, Молдо-
ва, Македония, Гърция, Бе-
ларус, Украйна, Русия. От
българска страна предста-
вители в "Инициативата" са
Съюзът на комунистите в
България и Партията на
българските комунисти -
членове на коалиция "БСП
Лява България". "Инициати-
вата" има депутати в Евро-
парламента. Целта на "Ини-
циативата" е да изучава и
развива въпросите на ев-
ропейската политика и да
координира общи действия.
Централата се намира в
Атина, Гърция, и в момен-
та се координира от пар-
ламентарно представената
Комунистическа партия на
Гърция (KKE).ç

държави, в които е изгра-
ден социализъм, както и с
оправдаване на нацистко-
фашистките престъпления.

Колкото повече се уве-

ГЕРБ не би подкрепила
правителство с мандат на
Реформаторския блок в
рамките на този парла-
мент. Това стана ясно от
думите на вицепремиера и
министър на вътрешните
работи в оставка Румяна
Бъчварова в предаването
"Тази неделя" по бТВ. "Не
е редно най-голямата по-
литическа сила да подкре-
пи една значително по-
малка", каза тя.

"След изборите пласто-
вете се разместиха. Ре-
форматорският блок не съ-
ществува в този вид, в кой-

Бихме подкрепили ре-
форматорите, ако програ-
мите ни съвпадат. Това ка-
за съпредседателят на Пат-
риотичния фронт Красимир
Каракачанов по "Нова те-
левизия". "Всичко е като
при "нероден Петко". Ако ре-
форматорите вземат ман-
дат, ще имаме разговор с
тях и ще видим каква ще е
тяхната програма", коменти-
ра той. По думите му уве-
личаването на пенсиите и
конкретни мерки срещу миг-
рантската криза е цената,
на която Патриотичният
фронт би могъл да подкре-
пи правителство на Рефор-

маторския блок.
Относно думите на Плев-

нелиев, че не може да да-
де мандат на патриотите,
защото те биха поставили
под въпрос европейското
развитие на България, Ка-
ракачанов коментира: "То-
ва изказване няма нищо об-
що с това, което той каза
пред мен, Волен Сидеров
и Валери Симеонов. Тогава
думите му бяха коренно
противоположни".

"Ние смятаме за непра-
вилно това, което президен-
тът правеше пет години - да
дрънка оръжия срещу Ру-
сия", заяви той.ç

Ïàòðèîòè óëè÷èõà
Ïëåâíåëèåâ â äâóëè÷èå

то влезе в управлението.
Най-правилното решение е
да отидем на нови избо-
ри", подчерта Бъчварова,
в чийто ресор влиза и ко-
алиционната политика.

Дори с всички остана-
ли гласове Реформаторс-
кият блок не може да има
стабилно мнозинство, из-
тъкна Бъчварова.

За отказа на ГЕРБ да
подкрепи мандат на патри-
отите тя заяви, че има раз-
личия в политиките.

"Не можеш да направиш
кабинет с министри под
наем, трябва да имаш соб-

ствени кадри. Не може и
едни хора, които са се
справяли в рамките на ед-
на концепция добре, да ги
накараш да работят по
друга концепция", каза тя.

По думите й при нови
избори има възможност да
се представят нови концеп-
ции и да се появят нови
политически субекти. Спо-
ред нея не е възможен ко-
алиционен кабинет между
ГЕРБ и БСП, като припом-
ни, че премиерът в остав-
ка Бойко Борисов е казал
ясно, че няма възможност
за коалиция и с ДПС.ç

Ñúâñåì ïðåäïîñëåäíî: ÃÅÐÁ íå äàâà
ïîäêðåïà è íà ðåôîðìàòîðèòå çà êàáèíåò
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Èìà èçõîä çà èçâåæäàíå
íà æèâîòíîâúäñòâîòî
îò òåæêàòà êðèçà
Åäèí îò ðåàëíî âúçìîæíèòå ïúòèùà çà óâåëè÷à-
âàíå ïðîèçâîäñòâîòî íà ìëÿêî è ìåñî å ÷ðåç ïî-
âèøàâàíå íà ãåíåòè÷íèÿ ïîòåíöèàë è ïðîäóê-
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Острата необходимост от не-
отложни решителни действия за
изваждане на животновъдството от
тежката криза, в която тъне чет-
върт век, са повече от наложител-
ни. След безумните и престъпни
действия на определени полити-
чески сили, които унищожиха ед-
рите животновъдни ферми като
кравекомплекси, овцекомплекси,
свинекомплекси и птицекомбина-
ти, нашето животновъдство про-
дължава да затъва или тъпче на
едно място. Данните от статисти-
ката са достатъчно красноречиви.
Броят на стопанствата, в които се
отглеждат говеда, от 221 142 бр.
през 2001 г. намалява на 42 300
бр. през 2015 година, в овцевъдс-
твото намалението на стопанства-
та за същия период е от 486 627
бр. на 37 700 броя. В периода на
прехода силно намалява броят на
продуктивните животни, като в
сравнение с началото на прехода
1990 г. през 2015 г. понижението
при отделните видове е, както
следва: крави от 617 000 пада на
352 571 бр.; биволици - 11 000
на  6796; овце майки - 5 007 000
на 1 116 997; кози - 367 000 на
219 869; свине майки - 381 000
на 46 902. Тази мрачна картина
дава отражение и на производст-
вото на основните животински хра-
нителни продукти. От общо 2385
хил. тона мляко през 1990 г. са
добити 1118 хил. тона през 2015
година, при месото от 1272 хил.
тона сега се произвеждат 98 232
тона. Докато средногодишното
производство на мляко на човек
от населението през периода 1986-
1989 год. е било 275 кг, то през
2008 - 2011 г. пада на 165 кг, а
на месо от общо от 89 кг на 30 кг.
Всичко това доведе до значителен
внос на некачествени животински
храни или техни заместители. Се-
га консумираме два пъти повече
сирене от сухо мляко и палмова
мазнина, отколкото сирене от кра-
ве мляко. Още по-трагично е със-
тоянието с производството и кон-
сумацията на месо - българско про-
изводство. Според  Агростатисти-
ката от 2015 г. на МЗХ  през 2014
г. нараства вносът на червено ме-
со с 9,0 %, а при износа се наб-
людава спад с 6,4 % спрямо 2013
година.

Общото производство на месо
в страната е 98 232 тона, като за
задоволяване на вътрешните пот-
ребности са внесени от чужбина
общо 154 112 тона месо, в т. ч.
говеждо 14 670 тона; свинско 136
904 тона, от овце и кози 606 тона
и от други животни 1929 тона. Те-

зи стряскащи числа категорично и
недвусмислено показват, че в пе-
риода на прехода политическата
каста от всичките цветове на дъ-
гата не можа или не искаше да
разбере, че най-трудоемкият от-
расъл от националната икономика
се нуждае от ясна и категорична
политика за неговото развитие, ко-
ято трябва твърдо и последова-
телно да се провежда.

Един от реално възможните пъ-
тища за увеличаване на животин-
ската продукция е чрез повиша-
ване на генетичния потенциал и
продуктивността на селскостопан-
ските животни. Срамно, обидно и
недопустимо е за българските уче-
ни животновъди, специалисти зо-
оинженери и съвременните фер-
мери да се примиряват с такава
ниска продуктивност в млечното
животновъдство. Проф. Н. Тодоров
привежда следните примери за
прогреса в млечното говедовъдст-
во средно за ЕС, Дания и Бълга-
рия. През 1991 г. средната млеч-
ност на кравите в ЕС е била 4420
кг, в Дания - 5990 кг, и в България
- 3387 кг. За 20-годишен период
1990 - 2010 г. средната млечност
на кравите в ЕС достига 6781 кг
(+ 2361 кг), в Дания - 8730 кг (+
2740 кг), а в България - 3342 кг (-
45 кг). В САЩ през 2013 г. от 9
млн. млечни крави е получено
средно 9007 кг от крава, в Шве-
ция над 9000 кг, в Израел  над 12
500 кг.

С повишаване продуктивност-
та на животните се повишава и
икономическата ефективност на
производството. Учени икономис-
ти са установили, че годишната пе-
чалба от крава нараства с нарас-
тване на годишната млечност, както
следва: при годишна млечност
3000 кг  печалбата от крава е 144
лева; при 4000 кг - 180 лева, при
5000 кг - 445 лева, при 6000 кг -
690 лева, при 7000 кг -  920 лева
и при 8000 кг - 1440 лева. Съвре-
менните фантастични постижения
в млечното животновъдство - го-
ведовъдство, овцевъдство, козевъд-
ство и биволовъдство, са резул-
тат от комплексното внедряване в

ледните 25 години. Не са извест-
ни плановете на развъдните асо-
циации в млечното говедовъдство,
но вероятно е достигане на 5 - 6
хиляди кг мляко средно от крава
през следващите 10 - 15 години.
Това би било немислимо без из-
ползване постиженията на светов-
ната селекция и репродукция в та-
зи област. Сега съществуват неог-
раничени възможности за внос на
замразена семенна течност от
елитни разплодници от европейс-
ките страни, САЩ и Канада. На-
шите развъдчици имат необходи-
мата квалификация за избор и
внос на семенна течност от най-
подходящи елитни разплодници и
създадат организация за нейното
най-ефективно използване за зап-
лождане ежегодно най-малко над
75 % от млечните крави с такава
сперма. За да се получава необ-
ходимият развъден и репродукти-
вен ефект, трябва решително и
безвъзвратно да се премахне без-
разборният и неконтролиран внос
на семенна течност и ембриони.
Липсата на ефективен контрол да-
ва възможност на някои недобро-
съвестни осеменители да извърш-
ват многократни осеменявания, за
да получават необходимото зап-
лащане за услугата, без да се стре-
мят да вложат всички свои знания
и умения за заплождане още от
първото осеменяване.  Високок-
валифицираните специалисти пос-
тигат заплодяемост от първото осе-
меняване след отелването  над 75
%, а останалите 25 % се заплож-
дат - 20 % при второто и 5 % при
трето осеменяване.

Изкуственото осеменяване да-
ва възможност за увеличаване про-
изводството на месо чрез промиш-
лено кръстосване на заплождане
на крави и юници със сперма от
бици от месодайните породи ("Абер-
дин-Ангус", "Лимузин", "Херфорд" и
др.) за използване на хетерозис-
ния ефект или поглъщателното кръс-
тосване за ускоряване процеса по
създаване на месодайно говедовъд-
ство. В млечното овцевъдство из-
куственото осеменяване може да
ускори създаването на високопро-
дуктивно овцевъдство чрез по-ефек-
тивно използване репродуктивния
потенциал на елитните разплоди ко-
чове от съответните породи. Посо-
чените биологични фактори за по-
вишаване на генетичния потенциал
за по-висока продуктивност са ре-
ална възможност за увеличаване
производството на хранителни жи-
вотински продукти. За целта този
процес трябва да се оглави и ръ-
ководи от централен орган, какъв-
то е Министерството на земедели-
ето и храните.

животновъдната практика на на-
учните постижения в областта на
храненето, технологията на отглеж-
дане, селекцията и репродукцията
на животните. Решаваща роля за
повишаване на генетичния потен-
циал за висока продуктивност е
разработената и широко използ-
вана система за производство и
селекция на мъжки разплодници с
генетични заложби за висока про-
дуктивност на тяхното потомство.
Примерно в говедовъдството раз-
въдните асоциации в света пред-
лагат семенна течност от разплод-
ници, преценени по качество на
потомството, т. е. какви са про-
дуктивността, екстериорните пока-
затели и някои здравословни и
репродуктивни показатели на тех-
ните дъщери. За пример ще посо-
ча само информацията за бик Ес-
ман от породата "Холщайн" от ка-
талога 2007 г. на ABS. Посочват
се имената на бащата и майката,
която за 305 дни лактация е дала
16 300 кг мляко с 505 кг млечно
масло и 460 кг протеин. От извър-
шената контрола на 16 270 дъще-
ри в 3147 стада е установено, че
средната им млечност за 305 дни
е 11 920 кг с 440 млечно масло и
361 кг протеин. От 22 779 зап-
лождания леки отелвания има при
92 %.

Посочих тези примери (макар
и съвсем схематично), за да се
види колко много наука, колко мно-
го труд се влага в съвременната
селекция, за да се постига неп-
рестанен прогрес. Не по-малки са
усилията и постиженията за ефек-
тивно използване репродуктивния
потенциал на селекционираните
разплодници. През втората поло-
вина на ХХ век в тази област, осо-
бено след успешното разработва-
не цялостната технология на из-
куственото осеменяване и преди
всичко криоконсервацията на се-
менната течност при -196 градуса
С, бяха постигнати "звездни" ви-
соти. Примерно от бик Sunny Boy
в Холандия пожизнено са получе-
ни 2 199 342 дози семенна теч-
ност, а броят на неговите припло-
ди надхвърля 1 милион (в няколко

страни на Европа и Америка). В
САЩ е създаден "Клуб на милио-
нерите", в регистъра на който се
вписват имената на разплодници,
от които пожизнено са получени
над 1 млн. дози семенна течност.

Ето това е основният биоло-
гичен фактор за повишаване ге-
нетичния потенциал и на нашето
животновъдство. Обективният под-
ход налага да се каже отговорно,
твърдо и категорично, че през вто-
рата половина на ХХ век в наша-
та страна беше създадена изклю-
чително стройна система за при-
ложение на изкуственото осеме-
няване почти при всички видове
селскостопански животни. Броят
на изкуствено осеменените жи-
вотни през 1985 година достига
около: крави - 708 000; овце - 3
500 000; свине - 152 000. В ре-
зултат на ефективното използва-
не репродуктивният капацитет на
внесените от чужбина елитни раз-
плодници в периода 1950 - 1990
г. бяха създадени нови високоп-
родуктивни породи, в говедовъд-
ството - 5; в овцевъдството - 8, в
биволовъдството - 1; в козевъдс-
твото - 1; в свиневъдството - 2
породи и 3 хибрида. От нашия
опит в областта на изкуственото
осеменяване идваха да се учат
специалисти от близки и далечни
страни.

В годините на прехода (1989 -
2016 г.) в цялостната система и
организация на селекцията и реп-
родукцията в животновъдството
настъпи пълна дезорганизация.
Особено трагично е състоянието
на изкуственото осеменяване. От-
носителният дял (%) на изкустве-
но осеменените крави падна от
над 80 % в началото на прехода
до около 25-28 % (реално запло-
дени) към 2015 година. Масово
се използват за естествено пок-
риване - неселекционирани бици
собствено производство или от
тези оставени за угояване. Дори
се наблюдават такива куриози: в
стадо от 15-20 крави да се отг-
леждат и 5 - 6 бика.

По данни на Агростатистика
броят на биците над 2 години през
2015 г. е 5829 и се е увеличил с
12,2 % спрямо 2014 г. Вярно е, че
голяма част са бици за угояване,
но известна част се използват и
за естествено покриване. Извест-
но е, че такива бици стават разп-
ространители на различни гинеко-
логични инфекции, в резултат нис-
ка заплодяемост и плодовитост.
Най-голямата загуба от това със-
тояние е задържане на продуктив-
ността на едно крайно незадово-
лително ниво около 3500 - 3600
кг мляко средно от крава през пос-
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Коледното дръвче от
разсадник ще ни струва
от 10 до 30
От 10 до 25-30 лв. ще струва
живото коледно дръвче от
разсадник тази година.
Отсечените ще се продават
на цени от 6 до 15 лв. "Най-
хубавото дръвче е живото,
което човек може да засади
напролет със семейството си
и което възпитава децата в
любов към природата", заяви
по Би Ти Ви инж. Вера
Станишева, началник-отдел
"Възобновяване на горите" в
Югозападното държавно
предприятие (ЮЗДП). Колед-
ните дръвчета обаче трябва
да са законно отсечени. За
това следят от Изпълнителна-
та агенция по горите.
Законното дръвче има
пластина с шестцифрен
номер и буква, която е
поставена под второто
разклонение от върха на
елхата. Физическите лица,
които купуват такива дръвче-
та, трябва да проверят дали
има такава пластина, обясни
Димитър Баталов от "Опазва-
не на горите". От Изпълнител-
ната агенция по горите
съобщиха, че глобата, която
се налага за незаконно
добита елха, е от 50 до 3000
лв. за физически лица и от
100 до 5000 лв. - за юриди-
чески.

Блок усвоил 117 хил.
лв., без да е започнало
санирането му
Кандидати за саниране на
блок в София се откриха в
списъка на Банката за
развитие като усвоили
средства, без по сградата им
да е започнал ремонт,
съобщи Дир.бг. Блок 8 на кв.
"Стрелбище" е строен през
60-те години на миналия век
по чешки проект. Строен е
качествено, но кандидатства
за саниране вече две години.
До момента специалисти са
огледали инсталациите за
отопление, апартаментите,
както и покрива. На базата
на огледите е направен
паспорт на сградата. Усвое-
ните пари са над 117 хил.
лв. Видимо по обекта обаче
не е направено нищо,
съобщава Би Ти Ви.
Между различните входове на
сградата има големи пукнати-
ни. Според правилата, преди
да се ремонтира един панелен
блок, трябва да се провери
дали сградата е стабилна от
гледна точка на сеизмична
дейност, дали се сляга теренът
около нея, дали има пукнати-
ни по стените, дали заварките
са здрави или корозират, дали
покривът тече, събаряни ли са
носещи стени, пробивани ли
са неносещи. Според експер-
тите облепването с евтин
стиропор на блоковете не
означава качествено санира-
не. За случая в "Стрелбище"
от администрацията на район
"Триадица" обясниха, че
проектът е бил временно
спрян.

Íàêðàòêî
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МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч" открива процедура за провеж-
дане на търг с явно наддаване за продажба на ДМА/транспортни средства, барабан-
на стерилизираща машина, стругове, автоматична телефонна централа/ и ММА /
резервни автомобилни части/ собственост на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД
- гр. Ловеч", както следва:

1. ВАЗ 2121 НИВА, с рег. № ОВ 5921 АМ - първоначална тръжна цена 1678.00 /хиляда
шестстотин седемдесет и осем лева и 00 ст./ лв.

2. Лек автомобил с марка Ровер 416 с рег.№ ОВ 0489 АМ, бензин 1588см3, 82 квт. - с
първоначална регистрация 01.07.1996 г. - първоначална тръжна цена 1893.00 /хиляда
осемстотин деветдесет и три лева и 00 ст./ лева.

3. БАРКАЗ 1000, с рег. № ОВ 2201 АН, първоначална тръжна цена 237.00 /двеста
тридесет и седем лева и 00 ст./ лв.

4. Струг универсален С10М, №1094, год. на производство 1967 г. от "Машстрой"
Троян - първоначална тръжна цена 1815.00 /хиляда осемстотин и петнадесет лева и
00 ст./ лева.

5. Струг универсален - СУ, ф.№ 76-151150, год. на производство 1976 г. от "6-ти
септември" София - първоначална тръжна цена 1520.00 /хиляда петстотин и двадесет
лева и 00 ст./ лева.

6. Барабанна стерилизираща машина - ТСРМ 03 - година на производство 1990 г. -
първоначална тръжна цена 980.00 /деветстотин и осемдесет лева и 00 ст./ лева.

7. Автоматична телефонна централа /АТЦ/ - учрежденска - година на производство
1980 г. - 2747.66 /две хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 66 ст./ лева.

8. ММА - резервни автомобилни части - съгласно Приложение № 1 /неразделна част от

документацията/ - първоначална тръжна цена - 1547.49 /хиляда петстотин четиридесет и
седем лева и 49 ст./ лева.

Транспортните средства, барабанната стерилизираща машина, струговете, автоматич-
ната телефонна централа  и автомобилните резервни части по посочените позиции се
намират в гаражите и помещенията на МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" АД - гр. Ловеч,
находящи се в гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27, като оглед може да се извърши всеки
работен ден от 05.12.2016 г. до 19.12.2016 г. от 08.00 до 16.00 часа.

Право на участие имат физически и юридически лица.
Стъпката на наддаване е в размер на пет на сто от началната тръжна цена за съответ-

ната позиция.
Търгът ще се проведе на 20.12.2016 г. от 09.00 часа в библиотеката на МБАЛ - Ловеч.
Тръжната документация може да се закупи от 05.12.2016 г. до 19.12.2016 г. - 16.00 часа,

от МБАЛ - Ловеч, в гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27, ет. 2, стая 32. Цената за тръжната
документация е 20 /двадесет/ лева без ДДС. Пълното описание на ММА - Приложение № 1
може да се разгледа в сайта на МБАЛ АД Ловеч, Профил на купувача, Раздел "НОВИНИ".

За участие в търга кандидатите внасят на депозит в размер на 10% върху началната
тръжна цена на съответната обособена позиция, за която участват. При участие за повече
от една обособена позиция се закупува една тръжна документация, а се внасят толкова
отделни депозита за колкото обособени позиции се участва.

Депозитът се представя в парична сума, която се внася в касата или по сметката на
МБАЛ АД-Ловеч в банка "Сосиете Женерал Експресбанк" - Ловеч, както следва: IBAN:
BG83TTBB94001526031313, код TTBBBG22.

В случай, че на търгът не се явят кандидати за определена позиция, повторното про-
веждане на търга за съответната позиция ще се проведе на 20.01.2017 г. от 09:00 часа в
библиотеката на МБАЛ - Ловеч.

Д-р Татяна Ганчева - Изпълнителен директор

Индексът на тържищни-
те цени (ИТЦ), който от-
разява цените на храни-
телните стоки на едро, се
повиши през миналата
седмица с 3,16 % до 1,371
пункта, съобщи Държавна-
та комисия по стоковите
борси  и  тържищата
(ДКСБТ). На 11 ноември
ИТЦ беше 1,288 пункта и
за три седмици се пови-
ши с 6,44 на сто. Базово-
то ниво на ИТЦ е от 2005
г. , уточни Инвестор .бг.
Оранжерийните домати
поскъпват с 9,9 % и се тър-
гуват по 1,67 лв. за кг. Це-
ната на вносните домати
се понижи до 1,11 лв., а
родните оранжерийни
краставици поскъпват до

Националната програма
за саниране е истински бю-
джетен фантом. Още от ней-
ното стартиране се говоре-
ше за сума от 1 млрд. лв.,
но дълго време от очите на
данъкоплатците убягваше
схемата, по която тази прог-
рама ще се финансира.
Първо се говореше за ев-
ропейски средства, а пос-
ле заработи схемата с фи-
нансиране, осигурено от
Българската банка за раз-
витие (ББР) чрез предоста-
вянето на държавна гаран-
ция. Въпреки че програма-
та вече се изпълнява, оста-
ва впечатлението, че данъ-
коплатецът не знае, че
именно той финансира са-
нирането, предупреди Пе-
тър Ганев от Института за
пазарна икономика (ИПИ).
Той обясни стъпките, по ко-
ито идват парите за сани-
рането на многофамилните
сгради.

ББР се финансира от
чужбина чрез държавна га-
ранция. Даването на дър-
жавна гаранция, общо взе-
то, гарантира лесното на-
биране на ресурс. Досега
е ратифициран заем за 300
млн. лв. от Банката за раз-
витие на Съвета на Евро-
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2,10 лв. средно за кг. Це-
ната на картофите се по-
вишава с 4,4 на сто и ста-

ва 0,71 лв. на едро. Цена-
та на морковите се пови-
шава до 0,73 лв. Зелето се

търгува по 0,52 лв. на тър-
жищата. Ябълките също
поскъпват с процент и се
търгуват средно по 1,05 лв./
кг. Кравето сирене също
увеличава цената си и се
продава средно по 5,44 лв./
кг. Кашкавалът "Витоша" се
търгува по 10,00 лв./кг, а
олиото се купува по тър-
жищата по 2,06 лв. за ли-
тър. Цената на каймата се
повишава с 1,5 % и е сред-
но 4,70 лв. Захарта се ку-
пува по 1,55 лв./кг. Цената
на брашното тип "500" се
повишава с една стотинка
до 0,83 лв. Зрелият фасул
се купува средно по 3,24
лв./кг. Яйцата поскъпват с
една стотинка и се прода-
ват по 0,19 лв. за брой.ç
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па. Предстои и гласуване в
парламента за ратифицира-
нето на заем за 200 млн.
лв. от Кредитанщалт фюр
Видерауфбау (КфВ). Към те-
зи два заема прибавяме и
предоставената възмож-
ност за държавна гаранция
за ББР от 500 млн. лв. в
Бюджет 2017. Общо това са
въпросните 1 млрд. лв., ко-
ито ББР следва да набави
от чужбина чрез държавни
гаранции.

ББР отпуска финансира-
не, тоест помощ на блоко-
вете, е втората стъпка спо-
ред Ганев. Финансирането
от ББР спокойно може да
се нарече помощ, тъй като
то на практика няма да се
връща от собствениците в
блока - санирането в този

смисъл е безплатно. Данни
от регистрите на ББР по-
казват, че към момента има
договорено финансиране за
780 млн. лв., а текущо ус-
воената сума е 300 млн. лв.
Това не е случайно, тъй ка-
то усвоената сума съвпада
с въпросните 300 млн. лв.
от Банката за развитие на
Съвета на Европа. Другите
200 млн. лв. от КфВ чакат
своята ратификация. След
двете стъпки се активира
държавната гаранция и да-
нъкоплатците плащат на
ББР, която връща ресурса
на чуждите инвеститори,
обясни още експертът. Пос-
ледната стъпка е тази, коя-
то вече бърка в джоба на
данъкоплатеца, предупреди
Ганев. Понятието "държав-

на гаранция" по принцип
предполага, че това е ня-
какъв защитен механизъм -
ако длъжникът не плати, то-
гава държавата плаща. В
постановлението на МС
обаче е записано, че гаран-
тът, в случая държавата, на
практика винаги плаща, то-
ест на данъкоплатците ня-
ма вариант да им се раз-
мине. Видно е, че държа-
вата плаща изцяло за са-
нирането, като ББР е прос-
то разпределителна гара -
осигурява ресурса, който
после данъкоплатците връ-
щат.

Експертът не коментира
санирането по същество, а
по-скоро онагледи с при-
мери как данъкоплатците
финансират програма, ко-
ято върви "встрани" от нор-
малния бюджетен процес -
било през ББР, било през
излишъка, това е програ-
ма, която прескача обичай-
ното бюджетно планиране.
Каквито и резултати да
постигне като програма, в
бюджетен план саниране-
то е прекрасна илюстрация
на т. нар. фискални илю-
зии - хората почти повяр-
ваха в безплатния обяд с
тази програма.ç
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Администрацията на
нашата кооперация се
състои от три жени. Са-
мо четирима са меха-
низаторите в стопанс-
кия двор, които се за-
нимават с ремонта на
машините и които из-
вършват всички селс-
костопански  меропри-
ятия на полето.

Моето разбиране е,
че успехи не се пости-
гат с много хора по
списък, а със съвестна
и отговорна работа от
всеки. Затова и ние, ко-
ито сме почти колкото
пръстите на едната ръ-
ка по брой, се справя-
ме успешно и постига-
ме добри резултати.

За нас е по-важно
хората да са доволни.
В края на краищата
кооперацията е тяхна.

Много е важно всич-
ко да е спокойно и да
можем да сме удовлет-
ворени от работата си,
а да не се занимаваме
с преодоляване на из-
лишни затруднения.

Селото ни е спокой-
но и съм убедена, че за
спокойния живот спо-
мага е нашата коопе-
рация.

Няколко думи
за историята

Кооперацията в Бояно-
во е създадена през хиля-
да деветстотин и десета го-
дина. През десетилетията
тя работи самостоятелно -
до хиляда деветстотин се-
демдесет и девета година,
когато е прехвърлена към
уедрената кооперация в
Елхово. През годините хо-
рата не са били доволни
от уедряването и затова
при първата възможност
през хиляда деветстотин
осемдесет и девета година
кооперацията се отделя и
заедно със съставните се-

ла Жребино и Борисово
заживява свой живот.

Един от успешните ходо-
ве на кооперацията е прив-
личането на хората, както
и най-разумното оползотво-
ряване на получените купю-
ри. По този начин се поста-
вя основата на новата коо-
перация - с налична техни-
ка и възможност да се зах-
ване с обработката на зе-
мята, защото за известно
време тя е занемарена и ча-
ка своите стопани.

Отговорното отношение
към земята, постигането на
добри добиви дават въз-
можност кооперацията
бързо да укрепне и да пред-

приеме следващи стъпки -
снабдяване вече с нова мо-
дерна техника и разширя-
ване размера на ангажира-
ната земя.

И така до ден днешен,
когато кооперацията вече
стопанисва земята в райо-
на и разполага с най-мо-
дерна техника. А е знай-
но, че земята в този край
на родината е благодатна.

Сега госпожа Златка
Иванова, председател на
кооперацията, споделя: "И
тази година постигнахме
добри добиви, защото ра-
ботим с внимание и отго-
ворност земята. Това, кое-
то зависи от нас - даваме

Добрата реколта дава у
ПК „Труд“ с. Бояново да

Две неща вълнуват в
момента ръководството на
кооперацията в ямболско-
то село Бояново. Сега поч-
ти всеки ден госпожа Злат-
ка Иванова, председател
на кооперацията, е на пре-
говори за закупуване на
още земя. Селскостопанс-
кото производство е една
от основните дейности на
ПК "Труд". Почти цялото
землище на селото от над
пет хиляди декара се сто-
панисва от кооперацията.

Земята се обработва под
наем. Собствениците полу-
чават по сто и двадесет ки-
лограма жито на декар
арендована земя или съ-
ответната сума пари - в за-
висимост от желанието на
наемодателите.

Размерът на рентата и
доброто стопанисване на
земята  привлича хората
и те предоставят земята си
предимно на кооперация-
та, въпреки наличието на
конкурентни арендатори.

От своя страна коопе-
рацията притежава и соб-
ствена земя - над хиляда
и петстотин декара. Зада-
чата е закупуването на зе-
мя да продължи и е пока-
зателен фактът, че когато
хора решат да продават зе-
мята си - търсят предим-
но кооперацията.

Сега е краят на стопан-
ската година и именно та-
кива сделки занимават
председателката на коопе-
рацията в момента.

Има и още един радос-
тен момент в живота на
ПК "Труд" - в момента
кооперацията закупува мо-
дерен и мощен трактор, за-
едно с комплект прикачен
инвентар - също последни
достижения на селскосто-
панската техника. След та-
зи покупка пред коопера-
цията рязко ще се разши-
рят възможностите за об-
работка на по-големи ма-
сиви земя и то по най-до-
бър агротехнически начин.

Не е случаен фактът, че
десетки собственици на
по-големи площи земя с
нетърпение чакат коопера-
цията да привърши свои-
те дейности на полето, за
да прави услуги на насе-
лението със собствената си
техника.

Àêî âñè÷êî å
ñïîêîéíî - ìîæåì
äà ïðåìåñòèì
ïëàíèíà ñ
ðàáîòàòà ñè

Добрата реколта дава ув
ПК „Труд“ с. Бояново да
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Ñâåòúò âúñòàíà ñðåùó ãëîáàëèçàöèÿòà
è íåîëèáåðàëíèÿ ìîäåë. Âðåìå å òàçè
ïðîìÿíà äà ñå ñëó÷è è â Áúëãàðèÿ
БСП няма да приеме
власт на всяка цена

Първо -  по отношение
на призива (на Волен
Сидеров - лидер на "Ата-
ка" - бел. ред.) за отговор-
ност към държавата и общ
кабинет между БСП и
ГЕРБ. Такъв призив мно-
гократно и настоятелно
беше отправян по време
на КСНС от различни
участници, лидери на
партии, президент, някол-
ко пъти при това. Това
отговорност пред държа-
вата ли е, или власт на
всяка цена? За нас е
власт на всяка цена, а
ние не я искаме.

Не можеш да вземеш
мандат и да направиш
кабинет просто и само за
да участваш във властта,
трябва да има принципи.
И няма как, когато гово-
рите, колега, за това, че
Съединението прави
силата, да ни убедите, че
ние тук можем да се
обединим около приема-
нето на постановление
208 за трайно заселване
на бежанци в България;
нито можем да се обеди-
ним върху взимането на
16 млрд. заем, нито около
взимането на пръстови
отпечатъци на хората в
болниците, нито върху
унищожаването на дър-
жавното и общинското
образование. Такова
обединение би било
предателство към нацио-
налния интерес и власт на
всяка цена, за да се
намираме в топлите си
местенца. БСП няма
начин да влезе в този
сговор.

Няма договорки
между БСП, ГЕРБ и
Слави Трифонов.
Съобразяваме се с
гласа на народа

Мажоритарен вот.
Твърдите, че това било
договорка между ГЕРБ,
БСП и Слави Трифонов.
Да припомня, уважаеми
колеги, че позицията на
БСП преди референдума
беше - отговорете с 3 НЕ
на тези въпроси. За
никакъв сговор не може
да става въпрос между
нас, Слави  Трифонов и
ГЕРБ. След резултата от
референдума разбираме
какво ни казват тези над

2 млн. хора и сме готови
да се съобразим с тяхно-
то мнение. Мисля, че така
е почтено и откровено. Да
кажеш - "да, като полити-
ческа сила ние имахме
друга позиция, но щом
такава част от народа ни
говори, затова сме готови
да я преосмислим." Не
заради ГЕРБ или заради
Слави Трифонов, а заради
тези над 2 млн. българи.

БСП е национално
отговорна партия и
няма да участва
в пазарлъци за
редене на кабинет

Имаше противоречие в
това, което каза колегата.
Ние сме национално
безотговорни, защото ей
сега, веднага не взимаме
властта и не започваме
да управляваме, но в
същото време, едва ли не
сме се съгласили, също
толкова национално
безотговорно, да бъде
приет бюджетът.  Ние
проявихме национална
отговорност, когато казах-
ме, че няма да внасяме
предложения между първо
и второ четене по бюдже-
та, за да не оставим
България през зимата и в
цялата следващата година
без бюджет. Това е нацио-
нално отговорно и не
виждам защо трябва да
бъдем упреквани за това.

Обратното щеше да
доведе учителите да са
без увеличения на запла-
ти, децата с увреждания
без увеличение, минимал-
ната заплата без увеличе-
ние. Ние ви подкрепихме
за пенсиите, колеги, не
защото е популистки ход,
а защото през 2008 г. в
управлението си БСП
приложи точно тази схема
на увеличение на пенсии-
те - преизчисляване и
увеличаване на минимал-
ните пенсии. Ние сме го
правили това, за нас то е
принципна политика и
затова ви подкрепяме, а
не като пазарлък за
формиране на кабинет.

Същото се отнася и за
споменатото за БАН. Ние
подкрепихме това реше-
ние, защото смятаме, че
то е справедливо, че
трябва да се инвестира  в
наука, за да се върне
през икономика и работни
места.

ÁÑÏ íÿìà äà âëåçå â ñãîâîð
ñðåùó èíòåðåñèòå íà õîðàòà

Каквото и да се опитат
да правят ГЕРБ
в рамките на това НС,
ще е агония

От началото на този
кабинет сме твърдели
едно и също нещо - това
не може да сработи
дълго. Това не беше
принципна коалиция върху
програма и политики.
Досега, за тези две годи-
ни, това беше пазарлък за
власт и постове. Хората
отвън сигурно не са го
виждали, но ние в тази
зала сме го виждали -
прекъсване на заседание,
за да се спазарите навън
кой как ще гласува и
срещу това какво ще
получи. Не един път сме
го виждали. Това беше
тази коалиция. Сега се
опитвате да развиете
нещо подобно, за това от
началото, до днес и до
края на този парламент
ще твърдим, че той се
изчерпа. Каквото и да се
опитвате да правите, ще е
агония.

За това национално
отговорното поведение е
да отидем на избори и
каквото каже народът. Не
какво си представяме -
ние дали ще имаме 138
или 140. Така е почтено
към него, а не това задку-
лисие, което въртите тук.

БСП прояви мъдростта
да усети желанието
на хората за промяна
и да им я предложи

Светът върви в друга
посока, призовавам
господин Сидеров, да
обърнем внимание на
това.  БСП усети, че
светът върви към промяна
и че трябва да предложи
на българския народ
промяна и тя се казва
Румен Радев. БСП разбра,
че народът е срещу ста-
туквото, срещу политичес-
ките партии, такива какви-
то сме всички тук, вгледа-
ни в собствения си инте-
рес, собственото си
обогатяване и благосъсто-
яние, а не това на народа.
Ние затова предложихме
такава кандидатура,
необременена от задкули-
сие, от обществени поръч-
ки, корпоративни интере-
си, от  тези 25 години на
прехода. Чист човек,
който е патриот и може

да пази националния
интерес.  Това е основата
на победата на Радев и на
БСП - мъдростта на
партията да усети тази
промяна предварително и
да я предложи на хората.
Това е резултатът от
нашите действия и качест-
вата на нашата президент-
ска двойка. Но и нещо
повече, що се отнася до
промяната, към която
светът върви и Европа.
Повечето от нас, общест-
вени дейци, политолози,
социолози  се взряхме в
дебата за мажоритарната
система

Уважаеми колеги,
За нас промяната,

която се очаква, е далеч
по-сериозна и надхвърля
изборните правила. Тя е
промяна, ако искаме да
запазим институциите,
партийността, държавност-
та, да променим партиите
отвътре,  да покажем на
хората, че можем сами да
се променим, така както
те очакват. Това означава
адекватни обещания,
които можем да изпъл-
ним. Без див популизъм
само и само да спечелим
избори, обещания, които
са обърнати към тях, а не
към тези

7 фирми, които
постоянно източват
държавния и човешкия
ресурс в България,

работа за тях, а не за
тези кръгове, с които е
обрасла политическата
класа.  Това ще бъде

адекватният отговор към
хората.

На второ място са
лицата, които ще олицет-
воряват тази политика.
Как лице, което е било
лице на целия  преход, на
всички грешки на прехо-
да, на това, че хората ги
олицетворяват със своето
страдание, може да
олицетворява нещо ново.
Нека за това да помис-
лим. Така се обръщаме
към вас. Готови ли сме и
възможно ли е партиите
да се откажем от нашата
самодостатъчност, от
благосъстоянието личното,
на политическия и партий-
ния елит и да се обърнем
към това, което хората
очакват, и да се опитаме
да го решим.  Да, нека
променим избирателните
правила, но това няма да
е достатъчно. Ще мине
време и ще видите, че
това не е достатъчно.
Друга е голямата промя-
на, тя започна в света и е
срещу глобализацията,
срещу неолибералния
модел. Това е голямата
промяна в света. Време е
да я вкараме в България
и тя да мине през промя-
на на партиите, за да
отговорим на очакванията
на хората.

Декларацията е
прочетена от председателя

на НС на БСП и на ПГ
на „БСП Лява България“

на заседанието на
парламента от 2 декември

Заглавието и
подзаглавието
са на ЗЕМЯ

Снимка Валя ЧРЪНКИНА
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- Г-жо Стоилова, кои са най-основните
проблеми на хората с увреждания?

- Проблемите на хората с увреждания са
много и комплексни и за съжаление, си
остават нерешени. Въпреки че се говори
много, как обществото трябва да помага, че
има програми, които подкрепят хората с
увреждания, за съжаление, думите са повече,
отколкото делата. Няма как човек да живее
със социална пенсия от 130 лв. Проблемите
на тези хората касаят всички области на
живота им, като се започне от ранното
детство, превенцията на уврежданията,
медицинските грижи, рехабилитацията, която е
изключително важна, и се стигне до тежките
увреждания. Освен това има трудности при
образованието, достъпа до учебните заведения
и така, докато се стигне до зрелия живот на
човека. Хората с увреждания имат нужда от
подкрепата на обществото във всеки един
етап от живота, защото те не са виновни, че
имат тази тежка съдба, а обществото функци-
онира именно с цел да се грижи за онези,
които не могат да се справят сами. Всяко
общество има такива хора - това са малките
деца, възрастните, за съжаление, болните,
хората с увреждания, така че нормално е
обществото да се грижи и да ги подкрепя.
Друг е въпросът, дали тези написани думи,
тези написани стратегии и програми, на които
сме свидетели през последните 20-ина
години, дават някакъв реален резултат. За
съжаление, проблемите на хората с уврежда-
ния си остават нерешени.

Липсата на доходи и лична помощ са
основните проблеми на хората с увреждания.
Няма как един човек с тежко увреждане да
живее без персонален помощник, било то
личен асистент или домашен помощник. Има
страшно много хора, които не могат да се
включат в програмите за подобни услуги,
защото няма достатъчно места. Винаги съм
казвала, че няма как да осигурим асистент на
човек с увреждания по програма. Първо,
защото програмата е временна, ограничена е
по обхват, тъй като има определен брой
асистенти, а всички останали са извън
програмата. Това е абсолютна дискриминация.
Не може да се прави избор между човек с
увреждания и друг човек с увреждания,
защото това е трудно и страшно. Как да се
прецени кой има най-много нужда? Реално
погледнато, всички имат нужда от помощник,
който да ги придружава, да ги обслужва,
благодарение на когото те да ходят на учили-
ще, театър или до болнично заведение,
защото едно постъпване в болница е свързано
с придружаване до кабинети. Освен изброени-
те по-горе проблеми, има и такива с транс-
порта, жилищата, достъпа до образование и
заетост. От моя опит до момента, като омбудс-
ман на хората с увреждания, откроявам
липсата на доходи и личната помощ като най-
основните трудности. Нямаме в България все
още законопроект за личната помощ, има
такъв, изготвен преди доста години, който е
свързан действително с финансови средства,
но няма как да не се осигурят такива, защото
програмите започват и свършват. Според мен
личната помощ трябва да е уредена в закон.

- Как стои въпросът по отношение на
пазара на труда за хората с увредено
зрение, има ли достатъчно свободни работни
места? Предприемат ли се някакви мерки
за осигуряване на такива?

- Пазарът на труда е много обширна тема,
защото действително там нещата не се
свеждат до някаква държавна политика, а до
покупка и продажба. Човекът с увреждания
трябва да може да предложи работна сила, но
същият е междувременно с намалена работос-
пособност и тук се появява едно голямо
противоречие - доколко този човек притежава
работоспособността, която се търси на пазара

на труда, защото има определени професии,
които се търсят, но не са подходящи за хора
с увреждания, като строители, шофьори и
други подобни. Някои от хората с увреждания
имат професии, дори имат завършено висше
образование, но трудно могат да предложат
конкретна професия, която същевременно да
са способни да изпълняват. Имам предвид, че
един незрящ човек, който е завършил иконо-
мика, няма как да работи като счетоводител
не защото не знае теоретично нещата, а
поради невъзможността да въвежда данни.
Смятам, че няма работодател, който да не
може да отдели работно място поне за един
човек с увреждания, било то портиер, или
изпълняващ дейност, като информира хората
или копира някаква документация на клиенти-
те на съответната фирма.

Веселина
Стоилова,
омбудсман
по проблемите
на хората
с увреждания

Те имат
нужда от
подкре-
пата ни,
защото не
са виновни
за съдбата
си, а обще-
ството
трябва да
се грижи
за онези,
които не
могат да се
справят
сами

то му ще се повиши, ще бъде пълноценен
човек. Определено има хора с увреждания,
които има какво да предложат на пазара на
труда, в това число досегашната си професия,
или някаква нова, в която биха искали да се
развият, но някой трябва да посредничи това
да стане факт. Това се доказва в световен
мащаб. Трудно става диалогът без посредни-
ческата намеса. Точно тези консултанти по
подкрепена заетост, които тепърва се обуча-
ват в България, ще спомогнат за въвеждането
на тази световна практика.

- На 3 декември отбелязахме Световния
ден на хората с увреждания. Варна също се
включва в отбелязването на деня, както
всяка година, с редица инициативи. Какво
всъщност е значението му и кои са основни-
те цели и послания?

- Световният ден на хората с увреждания е
посвещение, в което обществото се ангажира
да облекчи проблемите им. Основната цел при
отбелязването на този ден е привличането на
вниманието на хората, за да се включат в
решаването на проблемите на хората с
увреждания - кой с каквото може. Става
въпрос за помощ на автобусната спирка,
оказване на някакво съдействие или органи-
зиране на социално предприятие, в което да
бъдат наети хора, които да упражняват труд.
Всеки би могъл да допринесе за облекчаване
съдбата на хората с увреждания с проява на
елементарни навици, като например да не се
паркира там, където има обозначение за
подходи за инвалидните колички. Мероприяти-
ята за отбелязване на Световния ден на
хората с увреждания започнаха още на 30
ноември. На 1 декември в един от варненски-
те университети имаше едно много интересно
изложение на произведения, изработени от
хора с увреждания към социалните услуги и

- Какви социални дейности трябва да се
предприемат, за да се осигурят нормални
условия за живот на хората с увреждания?
Предвиждат ли се някакви мерки в тази
насока през идната 2017 година?

- Надявам се да заработи от следващата
година услугата "Подкрепена заетост", която
вече е включена като мярка в Закона за
насърчаване на заетостта. По този начин ще
се наложи една медиация на пазара на труда
между хората с увреждания, които търсят
работа, и работодателите, които евентуално
биха се съгласили да ги наемат. Това е
изключително сложна дейност, но пък дава
много добри резултати в по-индивидуален
план. Не можем да кажем, че всички хора с
увреждания ще почнат да работят в конкретна
професия, но за всеки един човек, който бъде
устроен на работа, ще получи възможност за
коренна промяна на живота си. Самочувствие-

паралелно протече кръгла маса по темата за
социалното включване. За пореден път стана
ясно, че хората с увреждания могат да
изработват невероятно красиви неща, стига да
има работодател, който да им се довери да ги
приеме и да реши да бъде полезен за тях.
Убедена съм, че за всеки човек има място
под слънцето. Вярвам в хората с увреждания,
защото се борят непрекъснато и не бива да
спират да го правят, тъй като нищо не идва
даром. Бих искала да завърша с една моя
любима мисъл: "Това, което не мога да правя,
никак не ми пречи да правя онова, което
мога". Всички хора с увреждания трябва да
практикуват и следват тази максима, защото
това е истината - да покажеш какво можеш и
да го отстояваш в живота.

Интервюто е на
радио "Фокус"-Варна

(Със съкращения)

Ïðîáëåìèòå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ
îñòàâàò íåðåøåíè
Ïðîáëåìèòå íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ
îñòàâàò íåðåøåíè
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ОТ ЕКРАНАФИЛМ

Гледайте:
И така нататък
bTV Cinema,
вторник,
21.00 ч.

È òàêà íàòàòúê

Историята е за
Орен Литъл - брокер
на недвижими имоти.

Предстои му да
направи последната
си сделка, преди да
излезе в заслужена
пенсия.

В този момент
обаче неочаквано се
появява синът му, с
когото от години
почти не поддържат
връзка.

Той му съобщава,

Нова
телевизия,
неделя,
20.00 ч.

5 - 11

декември

че има деветгодишна
внучка, и го моли да
се грижи за нея.

Орън съвсем не
знае как да се опра-
вя и отнася с моми-
ченцето.

Затова пък има
отзивчива съседка,
която идва на помощ.

Присъствието на

Èúí

Ìàêêåëúí

двете променя изця-
ло живота на Орен
Литъл...

Режисьор: Роб
Райнър

В ролите: Майкъл
Дъглас, Даян Кийтън,
Палома Гузман,
Франсис Стернха-
ген, Стерлинг Дже-
ринс, Йайа да Коста,
Даян Кийтън, Дей-
вид Аарън Бейкър,
Франки Вали, Анди
Карл и др.



Ï
ПОНЕДЕЛНИК - 5 декември5 - 11 декември

ÀÊÖÅÍÒÈ

23.00 "Господари на ефира"- забавно
предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков" - пре-

даване на NOVA
01.00 "Касъл" - сериен филм, 6 сезон
02.00 "Дила"- сериен филм /п/
03.15 "Ритъмът на мечтите" - сериен

филм
04.00 "Прости ми" - сериен филм /п/

bTV

05.10 "Търси се…" /п./
06.00 "Пингвините от Мадагаскар" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с воде-
щи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" - вечерно ток

шоу
13.30 Премиера: "Незабравима" - се-

риал, с. 1, еп. 45
14.30 Премиера: "Лекар в планината"

- сериал, с.4, еп.7
15.30 "Сияйна луна" - сериал, еп. 244-

246
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка
Ризова

17.55 Спорт тото
18.00 "Мама готви по-добре" - семей-

но състезание

ÁÍÒ 1

05.50 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня

06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещи Иво Ни-
кодимов, Юлия Стефанова и Илия
Илиев

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Инфор-

мационен културен блок с воде-
щи Александра Гюзелева, Георги
Ангелов, Анна Ангелова и Николай
Колев

10.30 Здравето отблизо Здравно пре-
даване с водещ Мария Андонова

11.20 Дързост и красота тв филм /3845
епизод/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Космически кораб "Догстар" ани-

мационен филм /20 епизод/
13.25 Гласувайте за Беки детски тв филм

/18 епизод/
13.55 Шоуто на Канала /п/
14.55 Телепазарен прозорец
15.10 Чиста кръв тв филм /36 епизод/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории
16.55 По съвест 4 тв филм /8 епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня информационно пре-

даване
19.45 Лека нощ, деца! Възглавничките
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Зараждане на маке-

донизма
22.00 Играта тв филм /4 епизод/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Ню Йорк тв филм /19 епизод/

(12)
00.20 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
00.30 Денят започва с Култура /п/
01.45 По съвест 4 тв филм /8 епи-

зод/п/
02.45 Чиста кръв тв филм /36 епизод/

п/
03.30 Ню Йорк тв филм /19 епизод/п/

(12)
04.15 Дързост и красота тв филм /3845

епизод/п/
04.40 Още от деня информационно /п/

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Часът на Милен Цветков" /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен

блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дила"- сериен филм
13.30 "Моята карма" - сериен филм
14.30 "Прости ми" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Малката булка" - сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни"(премиера) - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Пееш или лъжеш" (премиера) -

забавно предаване на NOVA
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- реалити сериал

19.00 bTV Новините - централна еми-
сия

20.00 "Твоят мой живот" - сериал, с.2
,еп. 26

21.00 "Фермата" - риалити
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно ток

шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата"- сериал, с. 3, еп.5
01.00 "Малки сладки лъжкини" - сери-

ал, с.4, еп.6
02.00 "Север юг" - сериал, с. 2, еп. 29
02.40 bTV Новините /п./
03.10 "Сияйна луна" /п./ - сериал
04.30 "Опасни улици" - сериал, еп. 476

bTV Action

06.00 "Кунг фу панда: Легенди за стра-
хотният боец" - анимация

08.00 "Истинско правосъдие" - сери-
ал, с.2, еп.12

09.00 "Под наблюдение"/п./ - сериал,
с.3, еп. 20

10.00 "Синовете на анархията"/п./ -
сериал,с.5, еп.11

11.00 "Извън играта" /п./- сериал, с.7,
еп. 1

12.00 "Менталист: Крадецът на мисли"
/п./- сериал, с.6, еп.13

13.00 "12 рунда" - екшън,кримина-
лен,трилър (САЩ, 2009), режи-
сьор - Рени Харлин, актьори -
Джон Сина, Ейдън Гилън, Ашли
Скот, Стив Харис, Браян Уайт, Гон-
сало Менендез, Тайлър Коул,
Кайл Ръсел Клемънтс, Питър На-
ви Тясосопо, Травис Дейвис, Ник
Гомез и др.

15.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 3, еп.1
16.00 "Синовете на анархията"/п./ -

сериал,с.5, еп.12
17.00 "Менталист: Крадецът на мисли"

- сериал, с.6, еп.14
18.00 "Извън играта" - сериал, с.7, еп.

2
19.00 "Под наблюдение" - сериал, с.3,

еп. 21
20.00 Премиера: "Час пик" - сериал,

с.1, еп.6
21.00 bTV Новините - централна еми-

сия
22.00 "Огнено торнадо" - екшън, прик-

люченски (САЩ, 2015), режи-
сьор - Джордж Ершбеймър, ак-
тьори - Райън Бар, Леа Бейт-
ман, Джейкъб Чембърс, Лиза
Сиара, Джеф Кларк, Ейлин
Дитц, Анна Фрейзър и др.

23.45 "Час пик" - сериал, с.2, еп.6
00.45 "Последователите" - сериал, с.3,

еп.10
01.45 "Под наблюдение"/п./ - сериал,

с.3, еп. 20
02.45 "Истинско правосъдие" /п./- се-

риал, с.2, еп.12
03.45 "Извън играта"/п./ - сериал, с.7,

еп. 2
04.45 "Синовете на анархията"/п./ -

сериал, с.5, еп.1

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал, с.3
06.00 "Стажанти" - сериал, с.1
07.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал
08.00 "Да отгледаш Хоуп" - комедиен

сериал, с.3
09.00 "Играчи" - комедиен сериал
10.00 "Долен клас" - комедия (САЩ,

2008), режисьор - Марк Лафър-
ти, актьори - Джейсън Бигс, Ед
Хелмс,Ева Лонгория, Хейс Ма-
картър и др.

12.00 "Мутра по заместване" /п./ -

ЗЕМЯ 2

Kino Nova, "Арбитраж",
трилър с Ричард Гиър,
Сюзън Сарандън, Тим
Рот, Летисия Каста ,
Нейт Паркър, 21.00 ч.

””””” ””””” ”””””

bTV Cinema, "Стреле-
цът" (2015), с Шон Пен,
Жасмин Тринка, Хавиер
Бардем,  Рей Уинстън,
Марк Райлънс, Идрис
Елба, 21.00 ч.
"Реванш" (2005), с Мар-
тин Лоурънс, Уенди Ра-
кел Робинсън, Брекин
Майър, 23.30 ч.

””””” ””””” ”””””

Diema, "Човекът сянка",
екшън със Стивън Се-
гал , Винсънт Риота ,
Имелда Стаунтън, Гарик
Хейгън, Майкъл Елуин,
Скай Бенет, 22.00 ч.

комедиен сериал
13.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
14.00 "Всички обичат Реймънд" /п./ -

комедиен сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./- ко-

медиен сериал
15.30 "Моите мили съседи" /п./ - ко-

медиен сериал
17.00 "Комиците и приятели"/п./ - ко-

медийно предаване
18.30 "Без пукната пара" - сериал, с.4
19.30 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал, с. 5
20.00 "Моите мили съседи" - комедиен

сериал
21.30 "Столичани в повече" - комеди-

ен сериал, с. 7
22.30 "Мутра по заместване" - коме-

диен сериал, с. 2
23.30 "Теория за големия взрив" - ко-

медиен сериал
00.00 "Долен клас" - комедия (САЩ,

2008), режисьор - Марк Лафър-
ти, актьори - Джейсън Бигс, Ед
Хелмс,Ева Лонгория, Хейс Макар-
тър и др.

02.00 "Стажанти" /п./ - сериал
03.00 "Да отгледаш Хоуп" /п./ - коме-

диен сериал
04.00 "Мутра по заместване" /п./ - ко-

медиен сериал

bTV Cinema

06.00 "Изгубена"/п./ - сериал, с.4,
еп.8

07.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.1
08.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-

сиета" /п./- сериал, с.6, еп. 5
09.30 "След залеза" - екшън, коме-

дия, криминален (САЩ, 2004),
режисьор - Брет Ратнър, актьори
- Уди Харелсън, Микелти Уилям-
сън, Крейг Розенбърг, Салма Ха-
йек, Дон Чийдъл, Наоми Харис,
Крис Пен, Ръсел Хорнсби, Трой
Гарити, Пиърс Броснан и др.

11.45 "Изгубена"  - сериал, с.4, еп.9
12.45 "Убийството" - сериал, с.4, еп.2
14.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с.5, еп.3
15.00 "Джон Кю" - криминален, три-

лър, драма (САЩ, 2002), режи-
сьор - Ник Касавитис, актьори -
 Дензел Уошингтън, Робърт Дю-
вал, Джеймс Уудс, Кимбърли
Елис, Рон Анабел и др.

17.30 "Майкъл Клейтън"- драма, три-
лър (САЩ, 2007), режисьор -
Тони Гилрой, актьори - Денис
О'Хеър, Дъглас Макграт, Джордж
Клуни, Том Уилкинсън, Тилда Су-
интън, Сидни Полак, Остин Уи-
лямс, Роберт Прескот, Дейвид За-
яс и др.

20.00 Премиера: "Ризоли и Айлс: Кри-
минални досиета" - сериал, с.6,
еп. 6

21.00 Премиера: "Стрелецът" - ек-
шън, драма, криминален (Испа-
ния, Великобритания, 2015), ре-
жисьор - Пиер Морел, актьори -
Шон Пен, Жасмин Тринка, Хави-
ер Бардем,  Рей Уинстън,  Марк
Райлънс, Идрис Елба и др.

23.30 "Реванш" - комедия (САщ,
2005), режисьор - Стив Кар, ак-
тьори - Мартин Лоурънс, Уенди
Ракел Робинсън, Брекин Майър и
др.

01.15 "Пирати: Изгубеното съкровище"
- филм, първа част (Испания,
2012), режисьор - Н.Н., актьо-
ри: Силвия Абаскал, Ксения Тос-
тадо, Пилар Рубио и др.

03.15 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с.5, еп.3

Габровски" документален
филм

19.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Благоевград/

20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Голямото рок междучасие

музикално шоу
22.15 Спортна треска
23.25 Часът на студентите: Ате-

лие /п/
23.55 По света и у нас
00.10 Нощни птици
01.10 Отблизо с Мира Добрева
02.00 Иде нашенската музика

фолклорно шоу /п/
03.00 Потребителската кошница
03.30 Избрано от "Добро утро

с БНТ 2"

Diema Family

05.30 "Клонинг" - сериал, 2 епи-
зода

07.40 "Малката булка" - сериен
филм

11.15 "Чучулигата" - сериен филм
12.15 "Цветя през зимата" - ро-

мантичен филм с уч. на
Мириам Агишева, Дитрих
Адам, Даниел Росне и др.

14.10 "Съставките на любовта" -
романтичен филм с уч. на
Бенджамин Седлър, Мели-
ка Форутан, Ханс-Йохен
Вагнер, Армин Роде и др.

16.00 "Огледален свят" - сериен
филм, 2 епизода

18.00 "Законите на съдбата"
(премиера) - сериал, 2 епи-
зода

20.00 "Гореща радиовръзка" -
романтичен филм с уч. на
Софи Шут, Мартин Брам-
бах, Михаел Хабек и др.

22.00 "Съставките на любовта" -
романтичен филм с уч. на
Бенджамин Седлър, Мели-
ка Форутан, Ханс-Йохен
Вагнер, Армин Роде и др.

00.00 "Цветя през зимата" - ро-
мантичен филм с уч. на
Мириам Агишева, Дитрих
Адам, Даниел Росне и др.

02.00 Еротичен телепазар

Diema Sport

05.10 Край на програмата
08.00 Футбол: Лудогорец - Ло-

комотив Пловдив, мач от
Първа професионална ли-
га, повторение

10.00 Футбол: Верея - Левски,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

12.00 Класика от "А" професио-
нална футболна група :
Славия - Локомотив Плов-
див (2014-15), повторение

12.30 Съботен обзор на кръга в
английската Висша Лига
(2016-17), 15-и епизод

13.30 Студио "Висша Лига", ди-
ректно

14.00 Футбол: Челси - Уест Бро-
мич Албиън, мач от анг-
лийската Висша Лига, ди-
ректно

15.55 Студио "Висша Лига", ди-
ректно

16.15 Футбол: Манчестър Юнай-

тед - Тотнъм Хотспър, мач
от английската Висша Ли-
га, директно

18.10 Студио "Висша Лига", ди-
ректно

18.30 Футбол: Ливърпул - Уест
Хям Юнайтед, мач от анг-
лийската Висша Лига, ди-
ректно

20.25 Студио "Висша Лига", ди-
ректно

21.00 Съботен обзор на кръга във
френската Лига 1 (2016-
17), 17-и епизод, повто-
рение

21.30 Студио "Лига 1", директно
21.45 Футбол: Пари Сен Жермен

- Ница, мач от френската
Лига 1, директно

23.40 Студио "Лига 1", директно
00.00 Футбол: Локомотив ГО -

ЦСКА, мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

02.00 Футбол: Черно море - Ду-
нав, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

04.00 Край на програмата
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05.00 "Старомодна благодарност"
- драма с уч. на Пола Бод-
ро, Хелен Джой, Жаклин
Бисе и др., /п/

07.00 "Дерби" - семеен с уч. на
Джон Шнайдер, Джейсън
Брукс, Кейт Конър, Марк
Ролстън, Дилън Маклаф-
лин, Чейс Елисън, Глория
Гифорд и др., /п/

09.00 "Двете майки на булката"
- комедия с уч. на Гейл
О'Грейди, Бетси Бранд, Да-
ниела Бобадила, Джули
Браун, Дебра Уилсън, Ка-
ролин Хенеси и др., /п/

11.00 "Специалитетът на деня" -
комедия с уч. на Асиф
Мандви, Джес Уикслър,
Кевин Кориган, Дийн Уин-
търс, Насирудин Шах, Ха-
риш Пател, Амир Арисън,
Мадхур Джафри и др.

13.00 "Доброто момче" - роман-
тичен с уч. на Алексис Бле-
дъл, Браян Грийнбърг, Скот
Портър , Колин Егълс-
фийлд и др.

15.00 "Бързи и яростни: Токио
Дрифт" - екшън с уч. на
Лукас Блек, Закъри Тай Бра-
йън, Линда Бойд, Браян Гуд-
ман, Натали Кели, Ники
Грифин и др., /п/

17.00 "София - Ден и Нощ" -
реалити сериал, 3 епизо-
да, /п/

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7

21.00 "Бърз и яростен" - екшън
с уч. на Пол Уокър, Вин
Дизел, Мишел Родригес,
Джордана Брустър, Джон
Ортиз и др.

23.10 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7, /п/

00.10 "Доброто момче" - роман-
тичен с уч. на Алексис Бле-
дъл, Браян Грийнбърг, Скот
Портър , Колин Егълс-
фийлд и др., /п/
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05.45 "Хамелеонът" - сериал, се-
зон 2, /п/

06.45 "Ласко: Юмрукът на съдба-
та" - сериал, сезон 2, /п/

07.45 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 4,
3 епизода

11.00 "Проклятието на Тутанка-
мон" - приключенски с уч.
на Каспър Ван Дин, Джо-
натан Хайд, Леонор Вале-
ра, Стивън Уадингтън, Мал-
кълм Макдауъл и др., I част

12.50 "Без багаж" - предаване за
туризъм

13.30 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 18

14.30 "Звярът" - сериал
15.30 "Хамелеонът" - сериал, се-

зон 2
16.30 "Гаражът на Джей Лено"

(премиера) - риалити, се-
зон 1

17.20 "Перфектната кола"- реа-
лити, сезон 2

17.50 "48 часа"- екшън-комедия
с уч. на Еди Мърфи, Ник
Нолти, Анет О'Тул, Брион
Джеймс, Джеймс Ремар,
Сони Ландъм, Джонатан
Банкс и др., /п/

20.00 "Железен орел 2" - екшън
с уч. на Луис Госет Млад-
ши, Марк Хъмфри, Стю-
арт Марголин, Мори Чей-
кин, Колм Феоре и др.

22.00 "Бягство от Ню Йорк" - ек-
шън с уч. на Кърт Ръсел,
Лий Ван Клийф, Ърнест
Боргнин, Доналд Плесънс,
Исак Хайес, Хари Дийн
Стентън и др.

00.10 "Фрактура" - предаване за
рок музика

02.30 Еротичен телепазар
04.30 "Уокър - тексаският рейн-

джър" - сериал, сезон 4
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05.00 Непозната земя /п/
05.30 Часът на зрителите /п/
06.00 Потребителската кошница
06.30 Бърколино
06.45 Маратон тв новела на Ев-

ровизия
07.00 Малки истории
08.00 По света и у нас
09.00 Децата.com детско преда-

ване /БНТ 2 Русе/п/
09.30 Бразди /п/
10.00 Иде нашенската музика

фолклорно шоу
11.00 Вяра и общество с Горан

Благоев
12.00 По света и у нас
12.55 Извън играта
13.30 В кадър Яйцето /п/
14.00 Библиотеката
15.00 Отблизо с Мира Добрева
15.50 Голямата кражба на кар-

тини тв новела на Евро-
визия

16.10 Афиш културно-информа-
ционно предаване

16.25 Животът е вкусен
17.25 История.bg Зараждане на

македонизма /п/
18.30 Съвременници: "Двамата

НЕДЕЛЯ5 - 11 декамври ЗЕМЯ15

RTVi

05.00 Документален екран
06.00 "Скенер"
07.00 Анимация
08.00 Детски филми
09.30 Анимация
10.00 "Заснето в СССР"
12.00 "Страната и хората"
13.00 Игрален филм
15.00 Сериал: "Автобусът"
16.00 "Арт-навигатор"
16.30 "Руски кцент"
17.00 "Забранено за тъпаци"
18.00 "В рамките на седмицата"
19.00 Документален екран
20.00 "В Ню Йорк с Виктор То-

палер"
21.00 Игрален филм
23.00 "Руски акцент"
23.30 Сериал: "Автобусът"
00.30 Игрален филм
02.00 "Забранено за тъпаци"
03.00 "Заснето в СССР"
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06.00 "Днес в зимните спорто-
ве"

07.00 Колоездене: "Шест дни на
Амстердам"

08.30 Ски-скокове: Световна ку-
па Лилехамер

09.30 Спускане с шейни, Светов-
на купа Уислър: Мъже (вто-
ри манш)

10.15 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (мъже) Вал
д`Изер: Слалом (първи
манш), пряко

11.30 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Сес-
триере : Слалом (първи
манш), пряко

12.15 Биатлон, Световна купа
Поклюка: Щафета (мъже),
пряко

13.30 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (мъже) Вал
д`Изер : Слалом (втори
манш), пряко

14.30 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Сес-
триере : Слалом (втори
манш), пряко

15.30 Биатлон, Световна купа
Поклюка: Щафета (жени),
пряко

17.00 Ски-скокове: Световна ку-
па Лилехамер, пряко

17.45 Биатлон, Световна купа
Поклюка: Щафета (мъже)

18.30 Колоездене: "Шест дни на
Амстердам", пряко

20.55 Новини
21.00 "Днес в зимните спорто-

ве"
22.00 Конен спорт: Междунаро-

ден турнир Ла Коруня
23.00 Конни надпрепусквания:

"Хонгконг интернешънъл"
23.15 Плуване: Световно първен-

ство в малък басейн
00.25 Новини
00.30 Конен спорт: "Ролекс Гран

слем" Женева
01.30 Ски-скокове: Световна ку-

па Лилехамер
02.15 Куриози
02.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам"



Í
НЕДЕЛЯ - 11 декември5 - 11 декамври

ÀÊÖÅÍÒÈ

Иън Маккелън, Илайджа Уд, Хю-
го Уивинг, Орландо Блум, Кейт
Бланшет, Кен Скот, Кристофър
Лий, Люк Евънс, Анди Съркис

23.20 "Най-бруталната година" - с уч.
на Оскар Айзък, Джесика Час-
тейн, Дейвид Ойелово, Алесанд-
ро Нивола, Албърт Брукс и др.

01.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
02.20 "Коледна тайна"- с уч. На Бетани

Джой Ленц, Джон Риърдън, Сю-
зън Хоугън, Майкъл Хоугън  /п/

03.50 "В търсене на Дядо Коледа" - с
уч. на Лора Вандервурт, Ник За-
но, Пола Бранкати, Кейти Гри-
фин и др. /п/

bTV

05.10 "Cool…T" /п./ - лайфстайл пре-
даване с водеща Петя Дикова

06.00 "Кунг-фу панда - легенди за
страхотния боец" - анимация

07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с.
4, еп. 24, с.5, еп.1

08.00 "Тази неделя" - актуално преда-
ване с Мариана Векилска, Же-
ни Марчева и Диана Любенова

11.00 "Търси се…" - токшоу с воде-
щи Меги и Нели

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Аламинут: Добре дошли в Бъл-

гария" - комедийна поредица
13.00 Премиера: "И се роди звезда" -

комедия (Италия, 2012), актьо-
ри - Лучиана Литизето, Роко Па-
палео, Пиетро Кастелито и др.

15.00 "Истински истории" /п./ - риа-
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05.10 Бразди /п/
05.40 Иде нашенската /п/
06.40 Неделно евангелие
07.00 Д-р Време /п/
07.10 Зелената линейка Здравно риа-

лити
08.00 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги Любе-

нов Публицистично предаване
10.25 Световна купа по ски алпийски

дисциплини: Слалом /мъже,1
манш /пряко предаване от Вал
д'Изер /Франция/

11.00 Отблизо с Мира Добрева
12.00 По света и у нас
12.55 Непозната земя
13.25 Световна купа по ски алпийски

дисциплини: Слалом /мъже,2
манш/ пряко предаване от Вал
д'Изер /Франция/

14.30 Девета симфония от Л.В.Бето-
вен концерт от Лугано Музикал-
на сцена БНТ

15.45 Вълшебната котка детски игра-
лен филм /Чехия, 2011 г./, ре-
жисьор Вит Карас, в ролите: Ли-
буше Шафранкова, Ондржей
Новак, Марика Шопоска и др.

17.20 Спортна треска
18.30 Спорт ТОТО
19.05 Как се прави: Автомобили на меч-

тите документална поредица
19.25 Международен тероризъм след

1945г. документална поредица
19.50 Лека нощ, деца! Случки с бър-

колини
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Бартер игрален филм /България,

2015 г./, режисьор Атанас Ки-
ряков, в ролите: Филип Аврамов,
Татяна Лолова, Михаил Мутафов,
Койна Русева, Калин Вельов,
Владимир Пенев, Мартина Вач-
кова и др.

22.30 Българският топ 40
Музикална класация

23.30 По света и у нас
23.45 Корпоративни афери игрален

филм /САЩ, 2008 г./, режи-
сьор Даниел М.Коен, в ролите:
Брекин Майър, Лора Харис, Адам
Скот и др.(12)

01.30 Как се прави: Автомобили на меч-
тите документална поредица/п/

01.55 Международен тероризъм след
1945г. док. поредица/п/

02.25 Непозната земя /п/
02.55 Деца, забравени от Бога игра-

лен филм /п/
04.50 Вяра и общество с Горан Благо-

ев /п/
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06.30 "Иконостас"
07.00 "Виолета" - сериен филм
08.00 "Събуди се..." - предаване
11.00 "Съдебен спор" - предаване на

NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "В търсене на Дядо Коледа" - с

уч. на Лора Вандервурт, Ник За-
но, Пола Бранкати, Кейти Гри-
фин и др.

14.15 "Коледна тайна" (премиера) - с
уч. на Бетани Джой Ленц, Джон
Риърдън, Сюзън Хоугън, Майкъл
Хоугън и др.

16.00 "Етажна собственост" - комеди-
ен сериал

17.00 "Комбина"- предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA
19.30 Темата на NOVA
20.00 "Хобит: Неочаквано пътешест-

вие" - с уч. на Мартин Фрийман,

лити поредица
16.00 Auto Motor Show - седмично ав-

томобилно предаване
17.00 "120 минути" - публицистично

предаване
17.50 Спорт Тото
18.00 "120 минути" - публицистично

предаване с водещ Светослав
Иванов

19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите - поредица за

журналистически филми и раз-
следвания

20.00 "Фермата" - риалити
22.30 "Папараци" - тв таблоид
23.30 "Соломон Кейн" - екшън, прик-

люченски, фентъзи (Франция,
Чехия, Великобритания, 2009),
актьори - Джейсън Флеминг,
Пийт Постълуейт, Джеймс Бед-
сън, Лаура Бараник, Райън
Джеймс и др.

01.20 "Като на кино" - предаване за
кино с водещ Стаси Кара

02.10 "И се роди звезда" - комедия
(Италия, 2012), актьори - Лучи-
ана Литизето, Роко Папалео, Пи-
етро Кастелито и др.

03.40 Auto Motor Show /п./- седмично
автомобилно предаване

04.20 "Карбовски: Втори план" - док.
поредица с водещ Мартин Кар-
бовски

bTV Action

06.00 "Кунг фу панда: Легенди за стра-
хотният боец" - анимация

08.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с. 5, еп.8-10

11.15 "Огнено торнадо" - екшън, прик-
люченски (САЩ, 2015), актьо-
ри - Райън Бар, Леа Бейт-
ман, Джейкъб Чембърс, Лиза
Сиара, Джеф Кларк, Ейлин
Дитц, Анна Фрейзър и др.

13.00 "Фантастичната четворка" - ек-
шън, фантастика, приключенски
(САЩ, 2005), актьори - Йоан
Гръфъд, Джесика Алба, Крис
Евънс, Майкъл Чиклис, Джулиън
Макмахън, Лори Холдън,  Кери
Уошингтън, Хамиш Линклейтър

15.00 "Час пик" - сериал, с.1, еп. 9,10
17.00 "Дивата муха"- предаване за ек-

стремни спортове
17.30 "МИСИЯ МОЯТ ДОМ"- предаване

за строителство, ремонти, обза-
веждане и дизайн

18.00 "Супер коли" - автомобилно пре-
даване

19.00 "12 рунда: Презареждане" - ек-
шън (САЩ, 2013), актьори -
Брайън Маркинсън, Ранди Ортън,
Шон Роджерсън, Патрик Гилмор,
Джеси Хътч, Синди Басби и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - предаване за

журналистически филми и раз-
следвания

22.00 "Лигата на необикновените" - ек-
шън, фентъзи, приключенски
(САЩ, Германия, 2003), актьо-
ри - Насирудин Шах, Ричард Рок-
сбърг, Шон Конъри, Пета Уил-
сън, Джейсън Флеминг, Стюърт
Таунзенд, Макс Райън, Тони Ка-
рън и др.

00.00 "Стръв за наемници" - екшън,
комедия, криминален (САЩ,
2005), актьори - Гари Олдман,
Робърт Карлайл, Андрю Лиий-
Потс, Елена Анайа, Били Зейн,
Касандра Бел и др.

01.45 "Синовете на анархията" - сери-
ал,с.5, еп.9,10

04.00 "Изчезването" - трилър, психо
(САЩ, 1993), актьори - Кийфър
Съдърланд, Сандра Бълок, Джеф

ЗЕМЯ14

БНТ, "Бартер" (2015), с Татя-
на Лолова, Филип Аврамов,
Михаил Мутафов, Койна Ру-
сева, Калин Вельов, Влади-
мир Пенев, 20.45 ч.

””””” ””””” ”””””

Нова телевизия, "Хобит: Нео-
чаквано пътешествие", с Мар-
тин Фрийман, Иън Макке-
лън, Илайджа Уд, Хюго Уи-
винг, Орландо Блум, 20.00 ч.

””””” ””””” ”””””

bTV, "И се роди звезда" (Ита-
лия, 2012), с Лучиана Лити-
зето, Роко Папалео, Пиетро
Кастелито, 13.00 ч.

””””” ””””” ”””””

bTV Cinema, "Братя" (2009), с
Тоби Магуайър, Джейк Джи-
ленхол,  Натали Портман, Бей-
ли Медисън, Сам Шепърд,
21.00 ч.

””””” ””””” ”””””

Diema, "Бягство от Ню Йорк",
екшън с Кърт Ръсел, Лий
Ван Клийф, Ърнест Боргнин,
Доналд Плесънс, Исак Хайес,
22.00 ч.

Бриджис, Нанси Травис и др.

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал, с.3
06.00 "Стажанти" - сериал, с.1
07.00 "Колеж Гриндейл" - сериал, с. 6
08.00 "Да отгледаш Хоуп" - сериал, с.4
09.00 "Франклин и Баш"- сериал, с.4
10.00 "Аз, те и Лара" - комедия (Ита-

лия, 2009), актьори - Карло Вер-
доне, Лаура Чиати, Анна Бонаиуто

12.00 "Моите мили съседи " /п./- коме-
диен сериал

15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
17.30 "Столичани в повече" /п./ - сери-

ал
19.30 "Франклин и Баш" /п./- сериал
20.30 "Сексът и градът 2" - комедия,

романтичен (САЩ, 2010), актьо-
ри - Сара Джесика Паркър, Ким
Катрал, Кристин Дейвис, Синтия
Никсън, Алис Ийв, Лин Коен, Уили
Гарсон, Марио Кантоне, Джейсън
Леуис, Дейвид Ейгенберг, Крис Нот,
Пенелопе Крус, Евън Хендлер,
Джон Корбет, Лайза Минели и др.

22.30 "Шегаджии" - сериал, с.3
23.30 "Парченца живот" - сериал, с.4
00.30 "Стъпка по стъпка" - сериал
02.00 "Стажанти" /п./- сериал
03.00 "Да отгледаш Хоуп" /п./ - сериал
04.00 "Майк и Моли" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Като на кино" - предаване за
кино с водещ Стаси Кара

07.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 6, еп. 10

08.15 "Ескадрилата" - драма, екшън,
приключенски (Франция, САЩ,
2006), актьори: Джеймс Франко,
Мертин Хендерсън, Жан Рено, Дже-
нифър Декер и др.

11.00 "Реванш" - комедия (САщ, 2005),
актьори - Мартин Лоурънс, Уенди
Ракел Робинсън, Брекин Майър

12.45 "Пингвините от Мадагаскар" - ани-
мация, комедия (САЩ, 2014),
сценаристи - Джон Абъд, Ерик Дар-
нел, Том МакГрат, Майкъл Котън,
режисьор - Саймън Дж. Смит.

15.00 "Опасен гост" - драма,екшън,три-
лър (САЩ, Белгия, 2013), актьо-
ри - Робърт де Ниро, Джон Тра-
волта, Майло Вентимилиа, Елиза-
бет Олин и др.

16.45 "Бойни старчета" - комедия, спор-
тен ( САЩ, 2013), актьори - Ро-
бърт де Ниро, Джон Бернтал, Алън
Аркин, Ким Бейсингър, Силвестър
Сталоун, Кевин Харт, Хан Сото,
Гриф Фърст, Кари Лазар и др.

19.00 " Д'артанян и тримата мускетари"
- приключенски (втора част),
(Франция, 2005), актьори - Вен-
сан Елба, Еманюел Беар, Чеки Ка-
рио, Хейно Фърч, Грегори Гадбоа,
Грегори Деранжер, Стефания Ро-
ка и др.

21.00 Премиера: "Братя" - драма (САЩ
2009), актьори - Тоби Магуайър,
Джейк Джиленхол,  Натали Порт-
ман, Бейли Медисън, Сам Ше-
пърд, ,  Клифтън Колинс - млад-
ши, Кери Мълиган и др.

23.15 "Пробуждане" - драма (САЩ,
1990), актьори - Пенелъпи Ан Ми-
лър, Робърт де Ниро, Робин Уи-
лямс, Джули Кавнър, Джон Хърд

01.00 "Спокойна нощ" - драма, роман-
тика (САЩ , Великобрита-
ния, 2007), актьори - Пенелопе
Круз, Дани де Вито,   Мартин
Фриймън, Гуинет Полтроу, Кейт
Алън и др.

03.00 "Убийството" - сериал, с. 4, еп. 2

21.00 Българският топ 40
22.00 Светът е 7 /п/
22.30 Извън играта /п/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Умно село Този истински

мъж /Стефан Данаилов/
00.20 Още от деня информаци-

онно предаване /п/
01.30 Местно време: Без барие-

ри /БНТ 2 Русе/п/
02.00 България днес информаци-

онен блок /п/
03.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2 Ру-

се/п/
04.00 Вяра и общество с Горан

Благоев /п/

Diema Family

06.00 "Моята карма"- сериен
филм

07.00 "Огледален свят" - сериен
филм, 2 епизода, /п/

09.30 "Трите лица на Ана"- теле-
новела, /п/

10.30 "Чия е тази сватба?" - ри-
алити, сезон 9, /п/

11.30 "Ифет" - сериен филм
12.30 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра, /п/
13.30 "Трите лица на Ана" (пре-

миера) - теленовела
14.30 "Чия е тази сватба?" - ри-

алити, сезон 10
15.30 "Бон апети", /п/
16.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал, /п/
17.00 "Моят живот"- сериен

филм, /п/
18.00 "Ифет" - сериен филм
19.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
20.00 "Малката булка" - сериен

филм, /п/
21.30 "Ритъмът на мечтите"(пре-

миера) - сериал
22.30 "Моят живот"(премиера) -

сериен филм
23.30 "Прости ми" - сериен филм
00.30 "Индия: Любовна история"

- теленовела
01.30 "Моята карма"- сериен

филм, /п/
02.30 Еротичен телепазар

Diema Sport

08.00 Волейбол: Пирин Разлог -
Левски, мач от Суперлига-
та, повторение

10.00 Футбол: Дунав - Локомо-
тив ГО, мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

12.00 Професионален бокс: Гала-
вечер в София: Кубрат Пу-
лев срещу Самюъл Питър,
мач за Интерконтинентал-
ната титла на Световната
Боксова Асоциация, повто-
рение

15.00 Футбол: ЦСКА - Пирин, мач
от Първа професионална
лига, повторение

17.00 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

17.30 Футбол: Ботев Пловдив -
Верея, мач от Първа про-
фесионална лига, директ-
но

19.25 Студио "Първа професио-

нална лига", директно
20.00 Студио: Обзор на кръга в

Първа професионална ли-
га (2016-17), 17-и епизод,
директно

21.30 Футбол: Локомотив Плов-
див - Черно море, мач от
Първа професионална ли-
га, повторение

23.30 Футбол: Берое - Нефтохи-
мик, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

01.30 Футбол: Мидълзбро - Хъл
Сити, мач от английската
Висша Лига, повторение

03.30 Студио: Обзор на кръга в
Първа професионална ли-
га (2016-17), 17-и епизод,
повторение

Êèíî Íîâà

06.00 "Гранд хотел" - сериал, /п/
07.00 "Хотел "Шварцвалд" - се-

риен филм
09.00 "Гранд хотел" - сериал,
10.00 "Нощна смяна"- сериал, се-

зон 2, /п/
11.00 "Отмъщението" - сериал,

сезон 1, /п/
12.00 "Отмъщението на шафер-

ките" - романтична коме-
дия с уч. на Рейвън-Симо-
не, Джоана Гарсия, Бет
Бродерик, Дейвид Клейтън
Роджърс и др., /п/

14.00 "Конспирация: Търкс и Кай-
кос" - трилър с уч. на Уи-
нона Райдър, Кристофър
Уокън, Били Най, Дилън
Бейкър, Хелена Бонам Кар-
тър, Рупърт Грейфс и др.

16.00 "Призрачен ездач: Духът на
отмъщението" - екшън-
фантастика с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Идрис Елба, Ки-
аран Хиндс, Виоланте Пла-
чидо и др., /п/

18.00 "Нощна смяна" (премиера)
- сериал, сезон 2

19.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 1

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7

21.00 "Арбитраж"- трилър с уч.
на Ричард Гиър, Сюзън Са-
рандън, Тим Рот, Летисия
Каста, Нейт Паркър и др.

23.10 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7, /п/

00.10 "Конспирация: Търкс и Кай-
кос" - трилър с уч. на Уи-
нона Райдър, Кристофър
Уокън, Били Най, Дилън
Бейкър и др.

RTVi

05.00 Документален екран
06.00 "Страната и хората"
07.00 Анимация
08.00 "Цената на победата"
09.00 Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
10.00 Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
11.00 "В рамките на седмицата"
12.00 Документален екран
13.00 Игрален филм
14.30 "Руски акцент"
15.00 "Особено мнение"
16.00 Сериал: "Ловът на Пепеляш-

ка"

ÄÈÅÌÀ

06.10 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 8, /п/

06.40 "Клоунът" - сериал, сезон
1

07.40 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 7

08.50 "Без граници" - сериал, се-
зон 1, /п/

10.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12, /п/

11.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити, /п/

12.00 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 3, /п/

13.00 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 7

13.50 "Без граници" - сериал, се-
зон 1, /п/

15.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12

16.00 "Мините на цар Соломон"
- приключенски с уч. на Ри-
чард Чембърлейн, Шарън
Стоун, Джон Рис-Дейвис,
Хърбърт Лом и др., /п/

18.00 "Без багаж" - предаване за
туризъм

18.30 "Теория за големия взрив"
(премиера) - сериал, се-
зон 8

19.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити

20.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, сезон
3

21.00 "Досиетата "Грим" (преми-
ера) - сериал, сезон 5

22.00 "Човекът сянка" - екшън с
уч. на Стивън Сегал, Вин-
сънт Риота, Имелда Стаун-
тън, Гарик Хейгън, Майкъл
Елуин, Скай Бенет и др.

00.00 "Досиетата "Грим" - сери-
ал, сезон 5, /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария" /п/
03.30 "Клоунът" - сериал, сезон

1, /п/
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05.00 Пътуване в миналото до-
кументална поредица /п/

05.10 Зелената линейка
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.20 Пътуване в миналото доку-

ментална поредица
11.30 Непозната земя
12.00 По света и у нас
12.30 Часът на студентите: Ателие
13.00 Рецепта за култура токшоу

с Юрий Дачев /п/
14.00 Часът на зрителите /п/
14.30 Денят започва с Култура
15.45 Афиш културно-информа-

ционно предаване /п/
16.00 България днес информаци-

онен блок
17.30 Местно време: Без барие-

ри /БНТ 2 Русе/
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня информаци-

онно предаване
19.45 Д-р Време
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини

ПОНЕДЕЛНИК5 - 11 декамври ЗЕМЯ3

17.00 "Особено мнение"
18.00 "Пълен албац"
19.00 "Разбор на полетите"
20.00 Сериал: "Бандитският Петер-

бург"
21.00 Сериал: "Улиците на разби-

тите фенери"
22.00 Сега по света
23.00 Игрален филм
01.00 "Особено мнение"
02.00 Сериал: "Ловът на Пепеляш-

ка"
03.00 Сериал: "Улиците на разби-

тите фенери"
04.00 "Разбор на полетите"

Åâðîñïîðò

05.30 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(жени)

06.15 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Лейк
Луис: Супер-Г

07.00 Снукър: Шампионат на Ве-
ликобритания, финал

08.15 Ски-бягане, Световна купа
Лилехамер: 10 км (жени)

09.00 Северна комбинация: Све-
товна купа Лилехамер

09.30 Борба: "Златна Гран При"
Баку

10.00 Фехтовка: "Гран При" серии
Торино

11.00 "Днес в зимните спорто-
ве"

12.00 Снукър: Шампионат на Ве-
ликобритания, финал

13.00 Конен спорт: "Лонжин мас-
търс"

14.15 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

15.45 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(жени)

16.15 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(мъже)

16.45 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Лейк
Луис: Супер-Г

17.30 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

18.30 Конен спорт: "Ездачен клуб"
18.45 Ски-скокове: Световна ку-

па Клингентал
19.55 Новини
20.00 Снукър: Шампионат на Ве-

ликобритания, финал
21.00 Биатлон, Световна купа

Йостерсунд: Преследване
(жени)

21.30 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(мъже)

22.00 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

23.15 Футбол: "ФИФА футбол ма-
газин"

23.45 Куриози
23.55 Новини
00.00 Снукър: Шампионат на Ве-

ликобритания, финал
01.30 Биатлон, Световна купа

Йостерсунд: Преследване
(жени)

02.00 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(мъже)

02.30 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

04.00 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал



Â
ВТОРНИК - 6 декември5 - 11 декамври

ÀÊÖÅÍÒÈ

20.00 BAKE OFF: Най-сладкото състе-
зание (премиера) - предаване на
NOVA

21.00 "Откраднат живот" (премиера) -
сериен филм, 2 сезон

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

23.00 "Господари на ефира"- забавно
предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков" - пре-

даване на NOVA
01.00 "Касъл" - сериен филм, 6 сезон
02.00 "Дила"- сериен филм /п/
03.15 "Ритъмът на мечтите" - сериен

филм
04.00 "Прости ми" - сериен филм /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Пингвините от Мадагаскар" - ани-

мация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Незабравима" - се-

риал, с. 1, еп. 46
14.30 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с.4, еп.8
15.30 "Сияйна луна" - сериал, еп. 247-

249

ÁÍÒ 1

05.50 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня

06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещи Иво Ни-
кодимов, Юлия Стефанова и Илия
Илиев

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Инфор-

мационен културен блок с воде-
щи Александра Гюзелева, Георги
Ангелов, Анна Ангелова и Николай
Колев

10.30 Здравето отблизо Здравно пре-
даване с водещ Мария Андонова

11.20 Дързост и красота тв филм
/3846 епизод/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Космически кораб "Догстар" ани-

мационен филм /21 епизод/
13.25 Гласувайте за Беки детски тв

филм /19 епизод/
13.50 История.bg Зараждане на маке-

донизма/п/
14.55 Телепазарен прозорец
15.10 Чиста кръв тв филм /37 епизод/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории /п/
16.50 По съвест 4 тв филм /9 епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня информационно пре-

даване
19.45 Лека нощ, деца! Възглавничките
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешме-

джиева Дискусионно предаване
22.00 Играта тв филм /5 епизод/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Ню Йорк тв филм /20 епизод/

(12)
00.20 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
00.30 Денят започва с Култура /п/
01.45 По съвест 4 тв филм /9 епи-

зод/п/
02.45 Чиста кръв тв филм /37 епизод/

п/
03.30 Ню Йорк тв филм /20

епизод/п/(12)
04.15 Дързост и красота тв филм

/3846 епизод/п/
04.40 Още от деня /п/

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Часът на Милен Цветков" - пре-
даване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен
блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дила"- сериен филм
13.30 "Моята карма" - сериен филм
14.30 "Прости ми" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Малката булка" - сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни"(премиера) - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 "Мама готви по-добре" - семейно
състезание

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Твоят мой живот" - сериал, с.2

,еп. 27
21.00 "Фермата" - риалити
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно ток

шоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата"- сериал, с. 3, еп.6
01.00 "Малки сладки лъжкини" - сери-

ал, с.4, еп.7
02.00 "Север юг" - сериал, с. 2, еп. 30
02.40 bTV Новините /п./
03.10 "Сияйна луна" /п./ - сериал
04.30 "Опасни улици" - сериал, еп. 477

bTV Action

06.00 "Кунг фу панда: Легенди за стра-
хотният боец" - анимация

08.00 "Истинско правосъдие" - сериал,
с.2, еп.13

09.00 "Под наблюдение"/п./ - сериал,
с.3, еп. 21

10.00 "Синовете на анархията"/п./ - се-
риал,с.5, еп.12

11.00 "Извън играта" /п./- сериал, с.7,
еп. 2

12.00 "Менталист: Крадецът на мисли"
/п./- сериал, с.6, еп.14

13.00 "12 рунда: Презареждане" - ек-
шън (САЩ, 2013), режисьор -
 Роел Рине, актьори - Брайън Мар-
кинсън, Ранди Ортън, Шон Ро-
джерсън, Патрик Гилмор, Джеси
Хътч, Синди Басби и др.

15.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 3, еп.2
16.00 "Синовете на анархията"/п./ - се-

риал,с.5, еп.13
17.00 "Менталист: Крадецът на мисли" -

сериал, с.6, еп.15
18.00 "Извън играта" - сериал, с.7, еп.

3
19.00 "Под наблюдение" - сериал, с.3,

еп. 22
20.00 Премиера: "Час пик" - сериал, с.1,

еп.7
21.00 Студио "УЕФА Шампионска лига"
21.45 Футбол УЕФА Шампионска лига:

ПСЖ - Лудогорец
23.45 Студио "УЕФА Шампионска лига"
00.15 УЕФА Шампионска лига: Репор-

тажи от срещите през деня
01.15 Футбол УЕФА Шампионска лига:

Байерн Мюнхен - Атлетико Мад-
рид

03.00 "Истинско правосъдие" /п./- се-
риал, с.2, еп.13

04.00 "Извън играта"/п./ - сериал, с.7,
еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал, с.3
06.00 "Стажанти" - сериал, с.1
07.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал
07.30 "Да отгледаш Хоуп" - комедиен

сериал, с.3
08.30 "Комиците и приятели" - коме-

дийно предаване
10.00 "Купихме си зоопарк" - драма,

комедия (САЩ, 2011), режи-
сьор - Камерън Кроу, актьори -
 Мат Деймън, Скарлет Йохансон,
Томас Хейдън Чърч, Колин Форд,
Ел Фанинг, Джон Майкъл Хигинс,
Карла Гало, Патрик Фюджит и
др.

12.00 "Мутра по заместване" /п./ -

комедиен сериал
13.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
14.00 "Всички обичат Реймънд" /п./ -

комедиен сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./- ко-

медиен сериал
15.30 "Моите мили съседи" /п./ - ко-

медиен сериал
17.00 "Аламинут" - комедийно преда-

ване
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с.4
19.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал, с. 5
20.00 "Моите мили съседи" - комедиен

сериал
21.30 "Столичани в повече" - комеди-

ен сериал, с. 7
22.30 "Мутра по заместване" - коме-

диен сериал, с. 2
23.30 "Теория за големия взрив" - ко-

медиен сериал
00.00 "Купихме си зоопарк" - драма,

комедия (САЩ, 2011), режисьор
- Камерън Кроу, актьори - Мат
Деймън, Скарлет Йохансон, То-
мас Хейдън Чърч, Колин Форд,
Ел Фанинг, Джон Майкъл Хигинс,
Карла Гало, Патрик Фюджит и
др.

02.00 "Стажанти" /п./ - сериал
03.00 "Да отгледаш Хоуп" /п./ - коме-

диен сериал
04.00 "Мутра по заместване" /п./ - ко-

медиен сериал

bTV Cinema

06.00 "Изгубена"/п./ - сериал, с.4, еп.9
07.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.2
08.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-

сиета" /п./- сериал, с.6, еп. 6
09.30 "Сервитьорка" - драма (САЩ,

2007), режисьор - Адриен Шели,
актьори - Кери Ръсел, Нейтън Фи-
лион, Шерил Хайнс, Джереми Сис-
то, Анди Грифит, Адриен Шели и
др.

12.00 "Изгубена"  - сериал, с.4, еп.10
13.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.3
14.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с.5, еп.4
15.15 "Реванш" - комедия (САщ, 2005),

режисьор - Стив Кар, актьори -
 Мартин Лоурънс, Уенди Ракел Ро-
бинсън, Брекин Майър и др.

17.15 "Тенекиена купа" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 1995), режисьор
- Рон Шелтън, актьори - Кевин Кос-
нър, Рене Русо, Чийк Марин, Дон
Джонсън и др.

20.00 Премиера: "Ризоли и Айлс: Кри-
минални досиета" - сериал, с.6,
еп. 7

21.00 Премиера: "И така нататък" - дра-
ма, комедия, романтичен (САЩ,
2014), режисьор - Роб Райнър,
актьори - Майкъл Дъглас, Даян
Кийтън, Стерлинг Джеринс, Ани
Парис, Франсис Стернхаген, Йа-
йа ДаКоста, Франки Вали, Май-
къл Тера, Остин Лизи, Анди Карл и
др.

23.00 "Най-екзотичният хотел Мариголд"
- драма, комедия (САЩ, Великоб-
ритания, 2012), режисьор - Джон
Мадън, актьори - Бил Най, Роналд
Пикъп, Силия Имри, Пенелъпи Уил-
тън, Дев Пател, Том Уилкинсън,
Маги Смит, Джуди Денч и др.

01.30 "Пирати: Изгубеното съкровище"
- филм, втора част (Испания,
2012), режисьор - Н.Н., актьо-
ри: Силвия Абаскал, Ксения Тоста-
до, Пилар Рубио и др.

03.30 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с.5, еп.4

ЗЕМЯ 4

Kino Nova, "Воини на не-
бето и земята", приклю-
ченски с Джиан Вен, Ки-
ичи Накаи, Ван Ксуеки,
Джао Вей, Хаси Баген,
21.00 ч.
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bTV Cinema, "И така на-
татък" (2014), с Майкъл
Дъглас, Даян Кийтън,
Стерлинг Джеринс, Ани
Парис, 21.00 ч.
"Най-екзотичният хотел
Мариголд" (2012), с Бил
Най, Роналд Пикъп, Си-
лия Имри, Пенелъпи
Уилтън, Дев Пател, Джу-
ди Денч, 23.00 ч.
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Diema, "Черна зора", със
Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон Пайпър-
Фъргюсън , Джулиан
Стоун, 22.00 ч.

Пловдив/
18.00 Баскетбол /мъже/: Балкан

Ботевград - Берое среща от
НБЛ - пряко предаване от
"Арена Ботевград"

20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Бунтът на L игрален филм

/2005 г./, режисьор Киран
Коларов, в ролите: Деян
Славчев-Део, Фани Коларо-
ва, Христо Гърбов, Дичо
Христов-Дичо, Валентин Та-
нев и др.

22.30 Национален фестивал за
рок и поп музика - София
2016 конкурс за нова бъл-
гарска песен

23.55 По света и у нас
00.10 Шоуто на Канала
01.05 Рецепта за култура токшоу

с Юрий Дачев /п/
02.05 Плюс това /п/
03.05 Стронгмен суперсериите
03.55 История.bg Зараждане на

македонизма /п/

Diema Family

05.30 "Клонинг" - сериал, 2 епи-
зода

07.40 "Малката булка" - сериен
филм

11.15 "Чучулигата" - сериен филм
12.15 "Въпрос на дълг" - роман-

тичен филм с уч. на Зиг-
мар Золбах, Хайнрих Шаф-
майстер, Зина Ткоч, Йенс
Ацорн, Нина Гнедиг и др.

14.10 "Учен под наем" - романти-
чен филм с уч. на Жанет
Бидерман, Патрик Фихте,
Ангела Рой, Александра Хел-
миг и др.

16.00 "Огледален свят" - сериен
филм, 2 епизода

18.00 "Законите на съдбата" (пре-
миера) - сериал, 2 епизода

20.00 "Мисия: Лекарски неволи"
- романтичен филм с уч.
Ханес Янике, Дана Голом-
бек, Нина Гумих, Нина Мон-
ка и др.

22.00 "Учен под наем" - романти-
чен филм с уч. на Жанет
Бидерман, Патрик Фихте,
Ангела Рой и др., /п/

00.00 "Въпрос на дълг" - роман-
тичен филм с уч. на Зиг-
мар Золбах, Хайнрих Шаф-
майстер, Зина Ткоч, Йенс
Ацорн, Нина Гнедиг и др.

02.00 Еротичен телепазар

Diema Sport

08.00 Футбол: ЦСКА - Пирин, мач
от Първа професионална
лига, повторение

10.00 Волейбол: Марек Юнион-
Ивкони - Пирин Разлог, мач
от Суперлигата, повторение

12.00 Футбол: Нефтохимик - Бо-
тев Пловдив, мач от Първа
професионална лига, пов-
торениек

14.00 Класика от "А" професио-
нална футболна група: Сла-
вия - Локомотив Пловдив
(2014-15), повторение

14.30 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

15.00 Футбол: Верея - Левски,
мач от Първа професио-
нална лига, директно

16.55 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

17.30 Футбол: Лудогорец - Локо-
мотив Пловдив, мач от
Първа професионална ли-
га, директно

19.25 Студио "Първа професио-
нална лига", директно

20.00 Класика от "А" професио-
нална футболна група :
Левски - Черно море
(2014-15), повторение

20.30 "Преди кръга във френска-
та Лига 1" (2016-17), 17-и
епизод, повторение

21.00 Футбол: Лил - Монпелие,
мач от френската Лига 1,
директно

23.00 Футбол: Арсенал - Стоук
Сити, мач от английската
Висша Лига, повторение

01.00 Футбол : Лестър Сити -
Манчестър Сити, мач от ан-
глийската Висша Лига ,
повторение

03.00 Баскетбол: Чикаго Булс -
Маями Хийт, мач от НБА,
директно
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05.45 "Близначки под венчило" -
романтична комедия с уч.
на Тиа Моури, Тамара Моу-
ри, Чад Конел, Робин Брул,
Сандра Колдуел, Тоня Лий
Уилямс, Ричард Лийкок,
Мивел Морган и др., /п/

07.45 "Неочаквано приятелство" -
драма с уч. на Чандра Уил-
сън, Катлийн Мънроу, Габ-
риел Хоугън и др., /п/

09.45 "Кучетата на приятелите ми"
- комедия с уч. на Ерика
Кристенсен , Терил Ротъ-
ри, Джеръми Гуибалт, Еми-
ли Холмс, Джойс Деуит и
др., /п/

11.40 "Моята рецепта за щастие"
- комедия с уч. на Джейк
Торем, Шърли Бренър, Лу-
ка Берковичи, Грег Бейкър,
Кристофър Найт, Дейвид
Фостър и др.

13.20 "Франки и Джони" - роман-
тична комедия с уч. на Ал
Пачино, Мишел Пфайфър,
Хектор Елизондо, Нейтън
Лейн, Кейт Нелигън и др.

15.50 "Бързи и яростни 2" - ек-
шън с уч. Пол Уокър, Тай-
рийз Гибсън, Ева Мендес,
Кол Хаузър и др., /п/

18.00 "София - Ден и Нощ" - ре-
алити сериал, 2 епизода

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7

21.00 "Бързи и яростни: Токио
Дрифт" - екшън с уч. на
Лукас Блек, Закъри Тай Бра-
йън, Линда Бойд, Браян Гуд-
ман, Натали Кели, Ники
Грифин и др.

23.10 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7, /п/

00.10 "Франки и Джони" - роман-
тична комедия с уч. на Ал
Пачино, Мишел Пфайфър,
Хектор Елизондо, Нейтън
Лейн, Кейт Нелигън и др.

RTVi

05.00 Сериал: "Бандитският Пе-

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Без граници" - сериал, се-
зон 1

07.15 "Без багаж" - предаване за
туризъм, /п/

07.45 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 4, 2
епизода

10.00 "Сейф" - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Кейтрин
Чан, Робърт Джон Бърк,
Джеймс Хонг и др., /п/

12.00 "Национална лотария" /п/
12.30 Студио "Първа лига", дирек-

тно
13.00 Футбол: Славия - Монтана,

мач от Първа професио-
нална лига, директно

15.00 "Перфектната кола"- реали-
ти, сезон 2

15.30 "Хамелеонът" - сериал, се-
зон 2

16.30 "Ласко: Юмрукът на съдба-
та" - сериал, сезон 2

17.40 "Перфектната кола"- реали-
ти, сезон 2

18.10 "Проклятието на Тутанка-
мон" - приключенски с уч.
на Каспър Ван Дин, Джо-
натан Хайд, Леонор Вале-
ра, Стивън Уадингтън, Мал-
кълм Макдауъл и др., I част

20.00 "48 часа"- екшън-комедия с
уч. на Еди Мърфи, Ник
Нолти, Анет О'Тул, Брион
Джеймс, Джеймс Ремар,
Сони Ландъм, Джонатан
Банкс и др.

22.00 "7 секунди" - екшън-три-
лър с уч. на Уесли Снайпс,
Тамзин Аутуйет, Доби Опа-
рей , Пити-Лий Уилсън ,
Джордина Райланс и др.

00.00 Еротичен телепазар
02.00 "Уокър - тексаският рейн-

джър" - сериал, сезон 4
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05.20 Здравето отблизо /п/
05.50 Малки истории /п/
06.00 Време за губене /БНТ 2

Пловдив/п/
06.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2 Ру-

се/п/
07.00 Иде нашенската музика

фолклорно шоу /п/
08.00 По света и у нас
09.00 Животът е вкусен /п/
10.00 Рецепта за култура токшоу

с Юрий Дачев
11.00 Непозната земя /п/
11.30 В кадър Яйцето /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Часът на зрителите
13.00 Последният ерген БГ кинок-

ласика: Смях от екрана ко-
медия /1973 г./, режисьор
Владимир Янчев, в ролите:
Тодор Колев, Георги Геор-
гиев-Гец, Татяна Лолова,
Цветана Манева, Андрей
Чапразов и др.

14.30 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/

15.00 Плюс това
16.00 Европа без граници: "От

трите страни на Осогово"
документален филм /БНТ 2
Благоевград/

16.30 Бразди
17.00 Потребителската кошница
17.30 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
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тербург"
06.00 Особено мнение; Икономи-

чески новини
07.00 "2012"
08.00 Вечерни новини от Амери-

ка
09.00 Анимация
10.00 "Заснето в СССР"
11.30 "Живите думи"
12.00 "В Ню Йорк с Виктор Топа-

лер"
13.00 Игрален филм
15.00 Сериал: "Автобусът"
16.00 "Ехо от седмицата"
16.30 "Американски ликбез. Пър-

вите щати на Америка"
17.00 "Код за достъп"
18.00 "Цената на победата"
19.00 Документален екран
20.00 "Израел през седмицата"
21.00 Игрален филм
23.00 "Руски акцент"
23.30 Сериал: "Автобусът"
00.30 Игрален филм
02.00 "Код за достъп"
04.00 "Заснето в СССР"

Åâðîñïîðò

05.00 Биатлон, Световна купа
Поклюка: 7.5 км (жени)

05.45 Биатлон, Световна купа
Поклюка: 10 км (мъже)

06.30 Колоездене: "Шест дни на
Амстердам"

08.00 Биатлон, Световна купа
Поклюка: 7.5 км (жени)

09.00 Футбол: "Тази седмица в
MLS"

09.30 Спускане с шейни, Светов-
на купа Уислър: Жени (вто-
ри манш)

10.15 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (мъже) Вал
д`Изер: Гигантски слалом
(първи манш), пряко

11.30 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Сес-
триере: Гигантски слалом
(първи манш), пряко

12.30 Биатлон, Световна купа
Поклюка: Преследване (мъ-
же), пряко

13.30 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (мъже) Вал
д`Изер: Гигантски слалом
(втори манш), пряко

14.30 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Сес-
триере: Гигантски слалом
(втори манш), пряко

15.30 Биатлон, Световна купа
Поклюка: Преследване (же-
ни), пряко

16.45 Ски-скокове: Световна ку-
па Лилехамер, пряко

18.45 Фрийстал ски: Световна ку-
па Вал Торан

19.30 Футбол: "Тази седмица в
MLS"

20.30 Биатлон, Световна купа
Поклюка: Преследване (мъ-
же)

21.00 Новини
21.05 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам", пряко
23.55 Новини
00.00 "Днес в зимните спорто-

ве"
01.00 Конен спорт: Международен

турнир Ла Коруня
02.00 Футбол: "Тази седмица в

MLS"
03.00 Футбол, MLS: Финал, пря-

ко
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bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Кунг-фу панда - легенди за

страхотния боец" - анимация
07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с.

4, еп.22,23
08.00 "Тази събота" - актуално пре-

даване с Мариана Векилска,
Жени Марчева и Диана Любе-
нова

11.00 Cool…T - лайфстайл предаване
с водеща Петя Дикова

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Аламинут: Добре дошли в Бъл-

гария" - комедийна поредица
13.00 "Момичета и момчета" - коме-

дия, романтичен (САЩ, Канада,
2006), актьори - Самайра Арм-
стронг, Кевин Зегърс, Емили Хам-
пшир, Шери Милър, Робърт
Джой, Шарън Озбърн, Катрин
Хагис, Дан Уори-Смит и др.

15.00 "Бригада Нов дом" /п./- социа-
лен проект с водещ Мария Сил-
вестър

16.00 "Мармалад" - токшоу
18.00 "Карбовски: Втори план" - до-

кументална поредица с водещ
Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите - поредица за

журналистически филми и раз-
следвания

20.00 "Деца на килограм" - комедия
(САЩ, 2003), актьори - Стив
Мартин, Хилари Дъф, Бони Хънт,
Шоун Леви и др.

22.00 "Х-Мен: Първа вълна" - екшън,
фентъзи (САЩ, 2011), актьо-

BÍT1

05.40 Панорама с Бойко Василев /п/
06.45 Телепазарен прозорец
07.00 Милион и две усмивки Детско

предаване
08.00 По света и у нас
09.00 Плюс това Публицистично пре-

даване с водещи Милена Цве-
танска и Георги Милков

10.00 Библиотеката Предаване за ли-
тература и култура с водещи
Георги Ангелов и Андрей Заха-
риев

11.00 Отблизо с Мира Добрева Разв-
лекателно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музика Пре-

даване за фолклор с водещи
Даниел Спасов и Милен Иванов

14.00 Малки истории Предаване на со-
циална тематика с водещи Ирен
Леви и Иво Христов

15.00 Енигма игрален филм /копро-
дукция, 2001 г./, в ролите: Дъг-
ри Скот, Кейт Уинслет, Джереми
Нортъм и др.

17.00 Вяра и общество с Горан Бла-
гоев Предаване за религия и
култура

18.00 Животът е вкусен Кулинарно ри-
алити с водещ Ути Бъчваров

19.00 Как се прави: Автомобили на
мечтите док. поредица

19.25 Международен тероризъм след
1945 г. документална поредица

19.50 Лека нощ, деца! Възглавнич-
ките

20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Д-р Време
20.55 Шоуто на Канала Развлекател-

но предаване
21.55 Деца, забравени от Бога игра-

лен филм /САЩ, 1986 г./,в ро-
лите: Уилям Хърт, Марли Мат-
лин, Филип Боско и др.

23.55 По света и у нас
00.10 Изповядай игрален филм /САЩ,

2005 г./, в ролите: Юджин Бърд,
Али Лартър, Уилям Садлър и др.

01.40 Как се прави: Автомобили на
мечтите док. поредица/п/

02.05 Международен тероризъм след
1945г. док. поредица/п/

03.15 Енигма игрален филм/п/

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Прости ми" - сериен филм /п/
07.00 "Виолета" - сериен филм
08.00 "Събуди се..." - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Приключенията на Тинтин" -

анимация
15.10 "Сняг 2: Коледна забрава" - с

уч. на Том Кавана, Ашли Уи-
лямс, Линли Хол, Вив Лийкок,
Хол Уилямс и др.

17.00 "Кошмари в кухнята" - преда-
ване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя" - предаване
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Карибски пирати: В непознати

води"- с уч. на Джони Деп, Пе-
нелопе Круз, Джефри Ръш, Иън
Макшейн, Джема Уорд и др.

22.40 "Могъщо сърце" - с уч. на Ан-
джелина Джоли, Дан Фътърман,
Арчи Панджаби, Уил Патън и др.

00.50 "Сняг 2: Коледна забрава"- с
уч. на Том Кавана, Ашли Уи-
лямс, Линли Хол, Вив Лийкок,
Хол Уилямс и др./п/

04.40 "Приключенията на Тинтин"- ани-
мация /п/

ри - Дженифър Лоурънс, Кевин
Бейкън, Роуз Бърни, Джеймс
Макавой, Майкъл Фасбендер,
Оливър Плат, Джейсън Флеминг,
Зоуи Кравиц, Алекс Гонзалес,
Шон Касиди, Лукас Тил, Дже-
нюъри Джоунс, Никълъс Холт,
Георги Николов и др.

00.30 "Пирати: Изгубеното съкрови-
ще" - филм (Испания, 2012),
актьори: Силвия Абаскал, Ксе-
ния Тостадо, Пилар Рубио и др.

02.00 "Мармалад" /п./ - токшоу
03.50 "Комиците и приятели" /п./

bTV Action

05.00 "Синовете на анархията"/п./ -
сериал, с.5, еп.5

06.00 "Кунг фу панда: Легенди за
страхотният боец" - анимация

08.00 "Синовете на анархията" - се-
риал, с.5, еп.6-8

11.15 "Стръв за наемници" - екшън,
комедия, криминален (САЩ,
2005), актьори - Гари Олдман,
Робърт Карлайл, Андрю Лиий-
Потс, Елена Анайа, Били Зейн,
Касандра Бел и др.

13.15 "Джона Хекс" - драма,ек-
шън,трилър (САЩ, 2010), ак-
тьори - Мегън Фокс, Уил Арнет,
Джош Бролин, Джон Малкович,
Майкъл Шанън, Дейвид Джен-
сън, Майкъл Фасбендер и др.

15.00 "Час пик" - сериал, с.1, еп. 7,8
17.00 "Дивата муха" - предаване за

екстремни спортове
17.30 "МИСИЯ МОЯТ ДОМ"- предава-

не за строителство, ремонти, об-
завеждане и дизайн

18.00 "Auto Motor Show" - автомобил-
но предаване   

19.00 "12 рунда" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, 2009), ак-
тьори -Джон Сина, Ейдън Гилън,
Ашли Скот, Стив Харис, Браян
Уайт, Гонсало Менендез, Тайлър
Коул, Кайл Ръсел Клемънтс, Пи-
тър Нави Тясосопо, Травис Дей-
вис, Ник Гомез и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - предаване за

журналистически филми и раз-
следвания

22.00 "Фантастичната четворка" - ек-
шън, фантастика, приключенс-
ки (САЩ, 2005), актьори - Йо-
ан Гръфъд, Джесика Алба, Крис
Евънс, Майкъл Чиклис, Джули-
ън Макмахън, Лори Холдън,  Ке-
ри Уошингтън, Хамиш Линклей-
тър и др.

00.00 "Изчезването" - трилър, психо
(САЩ, 1993), актьори - Кий-
фър Съдърланд, Сандра Бълок,
Джеф Бриджис, Нанси Травис

02.00 "Синовете на анархията" - се-
риал, с. 5, еп. 6, 7

04.15 "Телекинеза" - драма, екшън,
фантастика (САЩ, 2011), ак-
тьори - Ноа Рийд, Стефани Якоб-
сен, Джеймс Марстърс,Наоко
Мори, Алона Тал, Андреа Мартин,
Брандън Джей Макларън, Кайл
Шмид, Софи Найт, Тамара Хоуп,
Антъни Дел Рио, Дилън Кейси

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал,
с.3

06.00 "Стажанти" - сериал, с.1
07.00 "Колеж Гриндейл" - сериал, с. 6
08.00 "Да отгледаш Хоуп" - сериал,

с.4
09.00 "Франклин и Баш"- сериал, с.4
10.00 "Сексът и градът 2" - комедия,

романтичен (САЩ, 2010), ак-
тьори - Сара Джесика Паркър,
Ким Катрал, Кристин Дейвис,
Синтия Никсън, Алис Ийв, Лин
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bTV Cinema, "Бойни старче-
та" (2013), с Робърт де Ни-
ро, Силвестър Сталоун,
Джон Бернтал, Алън Аркин,
Ким Бейсингър, 21.00 ч.

””””” ””””” ”””””

Нова телевизия, "Карибски
пирати: В непознати води",
с Джони Деп, Пенелопе
Круз, Джефри Ръш, Иън
Макшейн, Джема Уорд,
20.00 ч.

””””” ””””” ”””””

bTV, "Деца на килограм"
(2003), режисьор Шоун Ле-
ви, със Стив Мартин, Хила-
ри Дъф, Бони Хънт, Шоун
Леви, 20.00 ч.

БНТ, "Деца, забравени от
Бога" (1986), режисьор Ран-
да Хайнс, с Уилям Хърт,
Марли Матлин, Филип Бос-
ко, 21.55 ч.

Коен, Уили Гарсон, Марио Кан-
тоне, Джейсън Леуис, Дейвид
Ейгенберг, Крис Нот, Пенелопе
Крус, Евън Хендлер, Джон Кор-
бет, Лайза Минели и др.

12.00 "Моите мили съседи " /п./- ко-
медиен сериал

15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
17.30 "Столичани в повече" /п./ - се-

риал
19.30 "Франклин и Баш" /п./- сериал
20.30 "Аз, те и Лара" - комедия (Ита-

лия, 2009), актьори - Карло
Вердоне, Лаура Чиати, Анна Бо-
наиуто и др.

22.30 "Шегаджии" - сериал, с. 3
23.30 "Парченца живот" - сериал, с. 4
00.30 "Стъпка по стъпка" - сериал
01.00 Световна федерация по кеч: Пър-

вична сила
02.00 "Напълно непознати" /п./ - се-

риал
02.30 "Стажанти" /п./- сериал
03.00 "Да отгледаш Хоуп" /п./ - сери-

ал
04.00 "Майк и Моли" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с.6, еп. 9

07.15 "Крилати същества" - драма,
криминален (САЩ, 2008), ак-
тьори - Гай Пиърс, Дакота Фа-
нинг, Маршал Алман, Джеймс
Бадсон, Кейт Бекинсейл, Форест
Уитакър, Дженифър Хъдзън,
Джаки Ърли Хейли, Ембет Дей-
виц и др.

09.15 "Най-екзотичният хотел Мари-
голд" - драма, комедия (САЩ,
Великобритания, 2012), актьо-
ри - Бил Най, Роналд Пикъп, Си-
лия Имри, Пенелъпи Уилтън, Дев
Пател, Том Уилкинсън, Маги Смит,
Джуди Денч и др.

11.45 "И така нататък" - драма, коме-
дия, романтичен (САЩ, 2014),
актьори - Майкъл Дъглас, Даян
Кийтън, Стерлинг Джеринс, Ани
Парис, Франсис Стернхаген, Йа-
йа ДаКоста, Франки Вали, Май-
къл Тера, Остин Лизи, Анди Карл

14.00 "Кампанията" - комедия (САЩ,
2012), актьори - Уил Фа-
рел, Зак Галифанакис,  Дилън
Макдърмът, Брайън Кокс, Джей-
сън Съдейкис,  Джон Литгоу, Са-
ра Бейкър, Дан Айкройд и др.

15.45 "Търсачът" - драма (Австра-
лия, Турция, САЩ, 2014), актьо-
ри - Ръсел Кроу, Олга Курилен-
ко, Ейлмъз Ердоган, Жаклин
Маккензи, Дениз Акдениз, Раян
Кор, Джем Ялмъз, Исабел Лу-
кас,  Джей Кортни, и др.

18.00 "Като на кино" - предаване за
кино с водещ Стаси Кара

19.00 " Д'артанян и тримата мускета-
ри" - приключенски (първа част),
(Франция, 2005), актьори - Вен-
сан Елба, Еманюел Беар, Чеки
Карио, Хейно Фърч, Грегори Гад-
боа, Грегори Деранжер, Стефа-
ния Рока и др.

21.00 Премиера: "Бойни старчета" - ко-
медия, спортен ( САЩ, 2013),
актьори - Робърт де Ниро, Джон
Бернтал, Алън Аркин, Ким Бейсин-
гър, Силвестър Сталоун, Кевин
Харт, Хан Сото, Гриф Фърст, Ка-
ри Лазар и др.

23.15 "Опасен гост" - драма,ек-
шън,трилър (САЩ, Белгия,
2013), актьори - Робърт де Ни-
ро, Джон Траволта, Майло Вен-
тимилиа, Елизабет Олин и др.

01.00 "Информаторите" - драма, кри-
минален, трилър (САЩ, Герма-
ния, 2009), актьори - Амбър
Хард, Уинона Райдър, Ким Бей-
сингър, Били Боб Торнтън, Мики
Рурк, Джон Фостър и др.

03.15 "Убийството" - сериал, с.4, еп.1

талната титла на Светов-
ната Боксова Асоциация,
повторение

19.00 Обзор на кръга в Първа
професионална лига
(2016-17), 17-и епизод

20.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2016-17), 15-и епизод,
директно

21.00 Футбол: Дунав - Локомо-
тив ГО, мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

23.00 Футбол: Левски - Славия,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

01.00 Обзор на кръга в Първа
професионална лига
(2016-17), 17-и епизод,
повторение

02.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2016-17), 15-и епизод,
повторение

03.00 Край на програмата

Êèíî Íîâà

06.00 "Гранд хотел" - сериал, се-
зон 1, /п/

07.00 "Убийства в Мидсъмър" -
сериен филм, сезон 18

09.00 "Гранд хотел" - сериал, се-
зон 1

10.00 "Нощна смяна"- сериал,
сезон 1, /п/

11.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 1, /п/

12.00 "Заседнали в рая" - ро-
мантична комедия с уч. на
Ванеса Марсил , Синди
Пикет, Джеймс Дентън и
др., /п/

14.00 "Синът на дракона" - прик-
люченски с уч. на Джон
Риардън, Дейвид Карадайн,
Рупърт Грейвс , Дезире
Сиан, Тереза Лий и др., I
част, /п/

16.00 "Добре дошли в капана" -
екшън с уч. на Джеймс
Макавой, Марк Стронг,
Джейсън Флеминг, Андреа
Райсборо, Джони Харис,
Даниел Майс, Дейвид Мо-
рисей и др., /п/

18.00 "Нощна смяна" (премиера)
- сериал, сезон 1

19.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 1

20.00 "От местопрестъплението:
Кибер атаки" (премиера) -
сериал, сезон 2

21.00 "Безпощадно" - екшън с уч.
на Дуейн Джонсън, Оли-
вър Джаксън-Коен, Карла
Гуджино, Били Боб Торн-
тън, Адеуале Акинуйе-Агба-
йе , Том Беринджър, Майк
Епс, Маги Грейс и др.

23.00 "От местопрестъплението:
Кибер атаки" - сериал, се-
зон 2, /п/

00.00 "Убийства в Мидсъмър" -
сериен филм, сезон 18

RTVi

05.00 Сериал: "Бандитският Пе-
тербург"

06.00 Особено мнение; Иконо-
мически новини
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07.00 Анимация
08.00 "Вечерни новини от Америка"
09.00 Сериал: "Ловът на Пепеляш-

ка"
10.00 Сериал: "Улиците на разби-

тите фенери"
11.00 "Германия през седмицата"
11.30 "Американски ликбез"
12.00 "Пълен Албац"
13.00 Игрален филм
15.00 "Особено мнание"
16.00 Сериал: "Ловът на Пепеляш-

ка"
17.00 "Особено мнение"
18.00 "Обложката"
19.00 "Голямото бдение"
20.00 Сериал: "Бандитският Петер-

бург"
21.00 Сериал: "Улиците на разби-

тите фенери"
22.00 "Сега по света"
23.00 Игрален филм
01.00 "Особено мнение"
02.00 Сериал: "Ловът на Пепеляш-

ка"
03.00 Сериал: "Улиците на разби-

тите фенери"
04.00 "Обложката"
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05.30 Снукър: Шампионат на Ве-
ликобритания, финал

06.30 "Днес в зимните спорто-
ве"

07.30 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(жени)

08.00 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(мъже)

08.30 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Лейк
Луис: Супер-Г

09.15 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

10.15 Снукър: Шампионат на Ве-
ликобритания, финал

11.30 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

13.00 Куриози
14.00 Снукър: Шампионат на Ве-

ликобритания, финал
15.15 Биатлон, Световна купа

Йостерсунд: Преследване
(мъже)

15.45 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Лейк
Луис: Супер-Г

16.45 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

17.45 Снукър: Шампионат на Ве-
ликобритания, финал

19.00 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Лейк
Луис: Супер-Г

19.55 Футбол: "Тази седмица в
MLS"

20.25 Новини
20.30 Колоездене: Серии "Револю-

шън" Лондон
21.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам", пряко
23.55 Новини
00.00 Ветроходство: "Духът на

ветроходството"
00.30 Автомобилизъм: "WTCC ма-

газин"
01.30 Рали: Европейски шампи-

онат - Обзор на сезона
02.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам"
04.00 Куриози

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Рецитал на Педро Наваро

/Испания/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2 Ру-

се/п/
00.00 Време за губене /БНТ 2

Пловдив/п/
00.30 Още от деня информаци-

онно предаване
01.40 Местно време /БНТ 2

Пловдив/п/
02.10 България днес информаци-

онен блок /п/
03.40 Потребителската кошница
03.50 Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня /п/
04.00 Шоуто на Канала /п/

Diema Family

06.00 "Моята карма"- сериен
филм

07.00 "Огледален свят" - сериен
филм, 2 епизода, /п/

09.30 "Трите лица на Ана"- теле-
новела, /п/

10.30 "Чия е тази сватба?" - ри-
алити, сезон 10, /п/

11.30 "Ифет" - сериен филм
12.30 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра, /п/
13.30 "Трите лица на Ана" (пре-

миера) - теленовела
14.30 "Чия е тази сватба?" - ри-

алити, сезон 10
15.30 "Бон апети", /п/
16.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал, /п/
17.00 "Моят живот"- сериен

филм, /п/
18.00 "Ифет" - сериен филм
19.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
20.00 "Малката булка" - сериен

филм, /п/
21.30 "Ритъмът на мечтите"(пре-

миера) - сериал
22.30 "Моят живот"(премиера) -

сериен филм
23.30 "Прости ми" - сериен

филм
00.30 "Индия: Любовна история"

- теленовела
01.30 "Моята карма"- сериен

филм, /п/
02.30 Еротичен телепазар

Diema Sport

05.00 Край на програмата
08.00 Футбол: Ботев Пловдив -

Верея, мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

10.00 Футбол: Ботев Враца - Не-
себър, мач от Втора про-
фесионална лига, повто-
рение

12.00 Студио: Обзор на кръга в
Първа професионална ли-
га (2016-17), 17-и епизод,
повторение

13.30 Баскетбол: Милуоки Бъкс -
Бруклин Нетс, мач от НБА,
повторение

16.00 Професионален бокс: Га-
лавечер в София: Кубрат
Пулев срещу Самюъл Пи-
тър, мач за Интерконтинен-
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06.10 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 8, /п/

06.40 "Клоунът" - сериал, сезон
1

07.40 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 7

08.50 "Без граници" - сериал, се-
зон 1, /п/

09.50 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12, /п/

10.50 "Най-опасните пътища в
света"- реалити, /п/

11.50 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 3, /п/

12.50 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 7

13.45 "Без граници" - сериал, се-
зон 1

15.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12

16.00 "Гаднярът" - комедия с уч.
на Вини Джоунс, Джейсън
Стейтъм , Дейвид Кели ,
Дейвид Хемингс, Джейсън
Флеминг, Ралф Браун и
др., /п/

18.00 "Без багаж" - предаване за
туризъм

18.30 "Теория за големия взрив"
(премиера) - сериал, се-
зон 8

19.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити

20.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, се-
зон 3

21.00 "Досиетата "Грим" (преми-
ера) - сериал, сезон 5

22.00 "Черна зора" - екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис , Джон Пайпър-
Фъргюсън, Джулиан Стоун
и др.

00.00 "Досиетата "Грим" - сери-
ал, сезон 5, /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.00 "Клоунът" - сериал, сезон

1, /п/
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05.00 Здравето отблизо /п/
05.50 Европейски маршрути /п/
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.20 Знаете ли, че...
11.30 Афиш културно-информа-

ционно предаване /п/
11.45 Потребителската кошница
11.50 Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня
12.00 По света и у нас
12.30 Плюс това /п/
13.30 Ново 10+2 музикална кла-

сация /п/
14.30 Денят започва с Култура
15.45 Малки истории
16.00 България днес информаци-

онен блок
17.30 Местно време /БНТ 2

Пловдив/
18.00 Баскетбол /мъже/: Берое -

КК Кожув /Македония/ сре-
ща от Балканската баскет-
болна лига - пряко преда-
ване от Стара Загора

19.50 Малки истории /п/
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сериен филм, 2 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премие-

ра) - реалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Касъл" - сериен филм, 6 сезон
02.00 "Дила"- сериен филм /п/
03.15 "Ритъмът на мечтите" - сериен

филм
04.00 "Прости ми" - сериен филм /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Пингвините от Мадагаскар" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с воде-
щи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Незабравима" - се-

риал, с. 1, еп. 47
14.30 Премиера: "Лекар в планината"

- сериал, с.4, еп.9
15.30 "Сияйна луна" - сериал, еп. 250-

252
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка
Ризова

17.55 Спорт тото
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05.50 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня

06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещи Иво
Никодимов, Юлия Стефанова и
Илия Илиев

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Инфор-

мационен културен блок с воде-
щи Александра Гюзелева, Геор-
ги Ангелов, Анна Ангелова и Нико-
лай Колев

10.30 Здравето отблизо Здравно пре-
даване с водещ Мария Андонова

11.30 По света и у нас
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 Парламентарен контрол пряко

предаване от Народното събра-
ние

14.00 Космически кораб "Догстар" ани-
мационен филм /22 епизод/

14.25 Гласувайте за Беки детски тв
филм /20 епизод/

14.55 Телепазарен прозорец
15.10 Чиста кръв тв филм /38 епизод/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории
16.50 По съвест 4 тв филм /10 епи-

зод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня информационно

предаване
19.45 Лека нощ, деца! Възглавнички-

те
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Голямото рок междучасие музи-

кално шоу
22.30 В кадър Яйцето
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Ню Йорк тв филм /21 епизод/

(12)
00.20 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
00.30 Денят започва с Култура /п/
01.45 По съвест 4 тв филм /10 епи-

зод/п/
02.45 Чиста кръв тв филм /38 епизод/

п/
03.30 Ню Йорк тв филм /21 епизод/

п/(12)
04.15 Изкуството на 21 век /п/
04.40 Още от деня /п/
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05.15 "Часът на Милен Цветков" /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен

блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дила"- сериен филм
13.30 "Моята карма" - сериен филм
14.30 "Прости ми" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Малката булка" - сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни"(премиера) - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 BAKE OFF: Най-сладкото състе-

зание (премиера)
21.00 "Откраднат живот" (премиера) -

18.00 "Мама готви по-добре" - семей-
но състезание

19.00 bTV Новините
20.00 "Твоят мой живот" - сериал, с.2,

еп. 28
21.00 "Фермата" - риалити
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата"- сериал, с. 3, еп.7
01.00 "Малки сладки лъжкини" - сери-

ал, с.4, еп.8
02.00 "Север юг" - сериал, с. 2, еп. 31
02.40 bTV Новините /п./
03.10 "Сияйна луна" /п./ - сериал
04.30 "Опасни улици" - сериал, еп. 478

bTV Action

05.00 "Синовете на анархията"/п./ -
сериал, с.5, еп.2

06.00 "Кунг фу панда: Легенди за стра-
хотният боец" - анимация

08.00 "Истинско правосъдие" - сери-
ал, с.3, еп.1

09.00 "Под наблюдение"/п./ - сериал,
с.3, еп. 22

10.00 "Синовете на анархията"/п./ -
сериал,с.5, еп.13

11.00 "Извън играта" /п./- сериал, с.7,
еп. 3

12.00 "Менталист: Крадецът на мисли"
/п./- сериал, с.6, еп.15

13.00 "Огнено торнадо" - екшън, прик-
люченски (САЩ, 2015), актьо-
ри - Райън Бар, Леа Бейт-
ман, Джейкъб Чембърс, Лиза
Сиара, Джеф Кларк, Ейлин
Дитц, Анна Фрейзър и др.

15.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 3, еп.3
16.00 "Ренегат" - сериал,с.3, еп.1
17.00 "Менталист: Крадецът на мисли"

- сериал, с.6, еп.16
18.00 "Извън играта" - сериал, с.7, еп.

4
19.00 "Под наблюдение" - сериал, с.3,

еп. 23
20.00 Премиера: "Час пик" - сериал,

с.1, еп.8
21.00 Студио "УЕФА Шампионска ли-

га"
21.45 Футбол УЕФА Шампионска ли-

га: Реал Мадрид - Борусия Дор-
тмунд

23.45 Студио "УЕФА Шампионска ли-
га"

00.15 УЕФА Шампионска лига: Репор-
тажи от срещите през деня

01.15 Футбол УЕФА Шампионска ли-
га: Порто - Лестър

03.00 "Ренегат" /п./- сериал, с.3, еп.1
04.00 "Извън играта"/п./ - сериал, с.7,

еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал, с.3
06.00 "Стажанти" - сериал, с.1
07.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал
08.00 "Да отгледаш Хоуп" - комедиен

сериал, с.3
09.00 "Аламинут" - комедийно преда-

ване
10.00 "Добра година" - комедия, дра-

ма (САЩ, 2006), режисьор -
 Ридли Скот, актьори - Фреди
Хаймор, Аби Корниш, Албърт Фи-
ни, Ръсел Кроу, Том Холандър,
Марион Котияр и др.

12.00 "Мутра по заместване" /п./ -
комедиен сериал

13.00 "Без пукната пара" /п./ - сери-
ал

14.00 "Всички обичат Реймънд" /п./ -
комедиен сериал

14.30 "Столичани в повече" /п./- ко-
медиен сериал

15.30 "Моите мили съседи" /п./ - ко-
медиен сериал

17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с.4
19.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал, с. 5
20.00 "Моите мили съседи" - комедиен

сериал
21.30 "Столичани в повече" - комеди-

ен сериал, с. 7
22.30 "Мутра по заместване" - коме-

диен сериал, с. 2
23.30 "Теория за големия взрив" - ко-

медиен сериал
00.00 "Добра година" - комедия, драма

(САЩ, 2006), режисьор - Ридли
Скот, актьори - Фреди Хаймор,
Аби Корниш, Албърт Фини, Ръ-
сел Кроу, Том Холандър, Марион
Котияр и др.

02.00 "Стажанти" /п./ - сериал
03.00 "Да отгледаш Хоуп" /п./ - коме-

диен сериал
04.00 "Мутра по заместване" /п./ - ко-

медиен сериал

bTV Cinema

06.00 "Изгубена"/п./ - сериал, с.4,
еп.10

07.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.3
08.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-

сиета" /п./- сериал, с.6, еп. 7
09.30 "Джон Кю" - криминален, три-

лър, драма (САЩ, 2002), режи-
сьор - Ник Касавитис, актьори -
 Дензел Уошингтън, Робърт Дю-
вал, Джеймс Уудс, Кимбърли
Елис, Рон Анабел и др.

12.00 "Изгубена"  - сериал, с.4, еп.11
13.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.4
14.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с.5, еп.5
15.15 "И така нататък" - драма, коме-

дия, романтичен (САЩ, 2014),
режисьор - Роб Райнър, актьори
- Майкъл Дъглас, Даян Кийтън,
Стерлинг Джеринс, Ани Парис,
Франсис Стернхаген, Йайа Да-
Коста, Франки Вали, Майкъл Те-
ра, Остин Лизи, Анди Карл и др.

17.30 "Най-екзотичният хотел Мари-
голд" - драма, комедия (САЩ,
Великобритания, 2012), режи-
сьор - Джон Мадън, актьори -
 Бил Най, Роналд Пикъп, Силия
Имри, Пенелъпи Уилтън, Дев Па-
тел, Том Уилкинсън, Маги Смит,
Джуди Денч и др.

20.00 Премиера: "Ризоли и Айлс: Кри-
минални досиета" - сериал, с.6,
еп. 8

21.00 Премиера: "Пингвините от Мада-
гаскар" - анимация, комедия
(САЩ, 2014), сценаристи - Джон
Абъд, Ерик Дарнел, Том МакГрат,
Майкъл Котън, режисьор - Сай-
мън Дж. Смит.

23.30 "Ескадрилата" - драма, екшън,
приключенски (Франция, САЩ,
2006), актьори: Джеймс Фран-
ко, Мертин Хендерсън, Жан Ре-
но, Дженифър Декер и др.

01.45 "Пирати: Изгубеното съкровище"
- филм, трета част (Испания,
2012), режисьор - Н.Н., актьо-
ри: Силвия Абаскал, Ксения Тос-
тадо, Пилар Рубио и др.

03.45 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с.5, еп.5

ЗЕМЯ 6

Diema, "Бесен полет",
екшън със Стивън Се-
гал, Сиера Пейтън, Стив
Тюсейнт, 22.00 ч.

””””” ””””” ”””””

Kino Nova, "Снайперист",
екшън с Марк Уолбърг,
Майкъл Пеня, Дани Гло-
увър, Кейт Мара, Елиас
Котеас, 21.00 ч.

””””” ””””” ”””””

bTV Cinema, "Пингвини-
те от Мадагаскар" (2014),
анимация, 21.00 ч.
"Ескадрилата" (2006), с
Джеймс Франко, Мар-
тин Хендерсън, Жан Ре-
но, Дженифър Декер,
23.30 ч.

20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Концерт на Джаз Кънекшън

/Холандия/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.25 Светът е 7
23.55 Вапцаров. Пет разказа за

един разстрел документален
филм

01.05 Още от деня информаци-
онно предаване /п/

02.15 Местно време: Питай кмета
/БНТ 2 София/п/

02.45 България днес информаци-
онен блок /п/

04.15 Панорама с Бойко Василев

Diema Family

06.00 "Моята карма"- сериен
филм

07.00 "Наследството на Гулден-
бург"- сериен филм, сезон
2, 2 епизода

09.30 "Трите лица на Ана"- теле-
новела, /п/

10.30 "Чия е тази сватба?" - риа-
лити, сезон 10, /п/

11.30 "Ифет" - сериен филм, /п/
12.30 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра, /п/
13.30 "Трите лица на Ана" (преми-

ера) - теленовела
14.30 "Чия е тази сватба?" - риа-

лити, сезон 10
15.30 "Бон апети", /п/
16.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал, /п/
17.00 "Моят живот"- сериен

филм, /п/
18.00 "Ифет" - сериен филм
19.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
20.00 "Малката булка" - сериен

филм, /п/
21.30 "Ритъмът на мечтите"(преми-

ера) - сериал
22.30 "Моят живот"(премиера) -

сериен филм
23.30 "Прости ми" - сериен филм
00.30 "Индия: Любовна история" -

теленовела
01.30 "Моята карма"- сериен

филм, /п/
02.30 Еротичен телепазар

Diema Sport

08.00 Футбол: Берое - Нефтохи-
мик, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

10.00 Футбол: Левски - Славия,
мач от Първа професионал-
на лига, повторение

12.00 "Преди кръга", предаване за
български футбол (2016-
17), 18-и епизод, повторе-
ние

13.00 Футбол: Локомотив Плов-
див - Черно море, мач от
Първа професионална ли-
га, повторение

15.00 Футбол: Ботев Враца - Не-
себър, мач от Втора про-
фесионална лига, повторе-
ние

17.00 "Домът на футбола", преда-

ване за български футбол
(2016-17), 19-и епизод,
повторение

18.00 Студио "Волейбол", директ-
но

18.30 Волейбол: Марек Юнион-
Ивкони - Пирин Разлог, мач
от Суперлигата, директно

20.30 Студио "Волейбол", директ-
но

21.00 "Преди кръга във френска-
та Лига 1" (2016-17), 17-и
епизод, повторение

21.30 Студио "Лига 1", директно
21.45 Футбол: Дижон - Марсилия,

мач от френската Лига 1,
директно

23.40 Студио "Лига 1", директно
00.00 Футбол: Нефтохимик - Бо-

тев Пловдив, мач от Първа
професионална лига, пов-
торение

02.00 Край на програмата

Êèíî Íîâà

06.00 "Гранд хотел" - сериал, /п/
07.00 "Когато срещнеш любовта"

- романтичен с уч. на.
Франциска Петри, Ерол.
Зандер, Бетина Цимерман,.
Симон Верховен и др., /п/

09.00 "Гранд хотел" - сериал
10.00 "Нощна смяна - сериал, се-

зон 2, /п/
11.00 "Отмъщението" - сериал,

сезон 2, /п/
11.50 "Неочаквано приятелство" -

драма с уч. на Чандра Уил-
сън, Катлийн Мънроу, Габ-
риел Хоугън и др.

13.50 "Старомодна благодарност"
- драма с уч. на Пола Бод-
ро, Хелен Джой, Жаклин
Бисе и др.

15.50 "Бързи и яростни " - екшън
с уч. на Пол Уокър, Вин Ди-
зел, Мишел Родригес, Чад
Линдбърг, Джордана Брус-
тър, Рик Юне и др., /п/

18.00 "Нощна смяна" (премиера)
- сериал, сезон 2

19.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 2

20.00 "От местопрестъплението" -
сериал, сезон 7

21.00 "Бързи и яростни 2" - ек-
шън с уч. Пол Уокър, Тай-
рийз Гибсън, Ева Мендес,
Кол Хаузър и др.

23.15 "От местопрестъплението" -
сериал, сезон 7, /п/

00.15 "Дерби" - семеен с уч. на
Джон Шнайдер, Джейсън
Брукс, Кейт Конър, Марк
Ролстън, Дилън Маклаф-
лин, Чейс Елисън, Глория
Гифорд и др.

RTVi

05.00 Сериал: "Бандитският Петер-
бург"

06.00 Особено мнение; Икономи-
чески новини

07.00 Анимация
08.00 Вечерни новини от Америка
09.00 Сериал: "Ловът на Пепеляш-

ÄÈÅÌÀ

06.10 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 8, /п/

06.40 "Клоунът" - сериал, сезон
1

07.40 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 7

08.50 "Без граници" - сериал, се-
зон 2, /п/

10.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12, /п/

11.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити, /п/

12.00 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 3, /п/

12.50 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 7

13.50 "Без граници" - сериал, се-
зон 2

15.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12

16.00 "Кобра 11: Обади се!" - се-
риал, сезон 18, 2 епизода

18.00 "Без багаж" - предаване за
туризъм

18.30 "Теория за големия взрив"
(премиера) - сериал, се-
зон 8

19.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити

20.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, се-
зон 3

21.00 "Досиетата "Грим" (премие-
ра) - сериал, сезон 5

22.00 "Сейф" - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Кейтрин
Чан, Робърт Джон Бърк,
Джеймс Хонг и др.

23.55 "Досиетата "Грим" - сери-
ал, сезон 5, /п/

00.50 "Фрактура" - предаване за
рок музика, /п/

02.15 Еротичен телепазар

ÁÍÒ ÑÂßÒ

05.00 Здравето отблизо /п/
05.50 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.00 Притури се планината - на-

родната певица Стефка Съ-
ботинова

11.30 Потребителската кошница
11.40 Европейски маршрути
11.50 Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.35 Време за губене /БНТ 2

Пловдив/п/
14.05 Бразди /п/
14.35 Денят започва с Култура
15.50 Малки истории /п/
16.00 България днес информаци-

онен блок
17.30 Местно време: Питай кмета

/БНТ 2 София/
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня информаци-

онно предаване
19.45 Малки истории /п/
20.00 По света и у нас

ПЕТЪК5 - 11 декамври ЗЕМЯ 11

ка"
10.00 Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
11.00 "Със собствените си очи"
12.00 "48 минути"
13.00 Игрален филм
15.00 "Особено мнение"
16.00 Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
17.00 "Особено мнение"
18.00 "Кейс"
19.00 "Така е"
20.00 Сериал: "Бандитският Пе-

тербург"
21.00 Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
22.00 Сега по света
23.00 "Германия през седмицата"
23.30 "Арт-навигатор"
00.00 "Скенер"
01.00 "Особено мнение"
02.00 Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
03.00 Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
04.00 "Така е"

Åâðîñïîðò

05.00 Футбол, MLS: Торонто -
Монреал

06.30 Колоездене: "Шест дни на
Амстердам"

08.00 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

09.00 Футбол: "Тази седмица в
MLS"

09.30 Колоездене: "Шест дни на
Амстердам"

11.15 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(жени)

11.45 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Преследване
(мъже)

12.15 Биатлон, Световна купа
Поклюка: 10 км (мъже),
пряко

14.00 Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

15.00 Биатлон, Световна купа
Поклюка: 7.5 км (жени),
пряко

16.30 Ски-скокове: Световна ку-
па Лилехамер (квалифика-
ция), пряко

17.30 Фрийстал ски: Световна ку-
па Вал Торан

19.00 Плуване: Световно първен-
ство в малък басейн

19.55 Футбол: "Тази седмица в
MLS"

20.25 Новини
20.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам", пряко
23.55 Новини
00.00 Плуване: Световно първен-

ство в малък басейн
01.00 Ски-скокове: Световна ку-

па Лилехамер (квалифика-
ция)

02.00 Футбол: "Тази седмица в
MLS"

02.30 Колоездене: "Шест дни на
Амстердам"

04.00 Ски-скокове: Световна ку-
па Лилехамер (квалифика-
ция)
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00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Касъл" - сериен филм, 6 се-

зон
02.00 "Дила"- сериен филм /п/
03.30 "Ритъмът на мечтите" - сериен

филм

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Пингвините от Мадагаскар" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с воде-
щи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Незабравима" - се-

риал, с. 1, еп. 49
14.30 Премиера: "Лекар в планината"

- сериал, с. 4, еп. 11
15.30 "Сияйна луна" - сериал, еп. 256-

258
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка
Ризова

17.55 Спорт тото
18.00 "Мама готви по-добре" - семей-

но състезание
19.00 bTV Новините
20.00 "Твоят мой живот" - сериал, с.2

,еп. 30
21.00 "Комиците и приятели" - коме-

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
06.00 Денят започва Информационен

сутрешен блок с водещи Иво
Никодимов, Юлия Стефанова и
Илия Илиев

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Ин-

формационен културен блок с
водещи Александра Гюзелева,
Георги Ангелов, Анна Ангелова и
Николай Колев

10.30 Здравето отблизо Здравно пре-
даване с водещ Мария Андоно-
ва

11.00 Парламентарен контрол пряко от
Народното събрание

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Обзор "Лига Европа"
14.45 Дойче веле: Шифт
15.00 Вяра и общество с Горан Бла-

гоев /п/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.20 Специализирано предаване за

хора с увреден слух
16.35 Спасителен отряд, Калифорния

тв филм /10 епизод/
17.25 Светът е 7 Седмично предаване

за информация, кометнтар и
анализ на международната по-
литика с водещи Евгения Ата-
насова-Тенева и Йоана Левие-
ва-Сойър

17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня информационно

предаване
19.45 Лека нощ, деца! Възглавнич-

ките
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев Об-

зорно политическо предаване
22.00 Играта тв филм /6, последен

епизод/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Нощни птици Вечерно токшоу

с водещ Искра Ангелова
00.30 Денят започва с Култура /п/
01.45 Кадифе 3 тв филм /5 епи-

зод/п/
03.15 В кадър Яйцето/п/
03.45 Спасителен отряд, Калифорния

тв филм /10 епизод/п/
04.30 Още от деня/п/
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05.15 "Часът на Милен Цветков" /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен

блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дила"- сериен филм
13.30 "Моята карма" - сериен филм
14.30 "Прости ми" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Малката булка" - сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Аз обичам България" (нов се-

зон) - забавно предаване на
NOVA

22.00 "София - Ден и Нощ" (премие-
ра) - реалити сериал

23.00 "Господари на ефира" - забав-
но предаване

23.30 Новините на NOVA

дийно шоу
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата"- сериал, с. 3, еп. 9
01.00 "Малки сладки лъжкини" - се-

риал, с.4, еп.10
02.00 "Север юг" - сериал, с. 2, еп.

33
02.40 bTV Новините /п./
03.10 "Сияйна луна" /п./ - сериал
04.30 "Опасни улици" - сериал, еп.

480

bTV Action

05.00 "Синовете на анархията"/п./ -
сериал, с.5, еп.4

06.00 "Кунг фу панда: Легенди за
страхотният боец" - анимация

08.00 "Истинско правосъдие" - сери-
ал, с.3, еп.3

09.00 "Под наблюдение"/п./ - сериал,
с.4, еп. 1

10.00 "Ренегат" - сериал,с.3, еп.2
11.00 "Извън играта" /п./- сериал,

с.7, еп. 5
12.00 "Менталист: Крадецът на мис-

ли" /п./- сериал, с.6, еп.16
13.00 "Телекинеза" - драма, екшън,

фантастика (САЩ, 2011), ак-
тьори - Ноа Рийд, Стефани Якоб-
сен, Джеймс Марстърс,Наоко
Мори, Алона Тал, Андреа Мартин,
Брандън Джей Макларън, Кайл
Шмид, Софи Найт, Тамара Хоуп,
Антъни Дел Рио, Дилън Кейси

15.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 3, еп.5
16.00 "Ренегат" - сериал,с.3, еп.3
17.00 "Менталист: Крадецът на мис-

ли" - сериал, с.6, еп.18
18.00 "Извън играта" - сериал, с.7,

еп. 6
19.00 "Под наблюдение" - сериал, с.4,

еп. 2
20.00 Премиера: "Час пик" - сериал,

с.1, еп.9
21.00 bTV Новините
22.00 "Джона Хекс" - драма,ек-

шън,трилър (САЩ, 2010), ак-
тьори - Мегън Фокс, Уил Арнет,
Джош Бролин, Джон Малкович,
Майкъл Шанън, Дейвид Джен-
сън, Майкъл Фасбендер и др.

23.45 "Час пик" - сериал, с. 2, еп.8
00.45 "Последователите" - сериал, с.

3, еп. 12
01.45 "Под наблюдение"/п./ - сериал,

с.4, еп. 2
02.45 "Ренегат" - сериал, с.3, еп.3
03.45 "Извън играта"/п./ - сериал,

с.7, еп. 6
04.30 "Супер коли" - автомобилно пре-

даване

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал,
с.3

06.00 "Стажанти" - сериал, с.1
07.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал
08.00 "Да отгледаш Хоуп" - комедиен

сериал, с. 3
09.00 "Комиците" - комедийно шоу
10.00 "Дневникът на един дръндьо" -

комедия (САЩ, 2010), актьори
- Закари Гордън, Робърт Капрон,
Рейчъл Харис, Стийв Зан, Конър
Фийлдинг, Оуен Фийлдинг, Де-
вон Бостик, Клоуи Грейс Морец,
Каран Брар и др.

12.00 "Мутра по заместване" /п./ -
комедиен сериал

13.00 "Без пукната пара" /п./ - сери-
ал

14.00 "Всички обичат Реймънд" /п./ -
комедиен сериал

14.30 "Столичани в повече" /п./ - ко-
медиен сериал

15.30 "Моите мили съседи" /п./ - ко-
медиен сериал

17.00 "Играчи"- комедиен сериал
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с.4
19.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал, с. 5
20.00 "Моите мили съседи" - комеди-

ен сериал
21.30 "Столичани в повече" - комеди-

ен сериал, с. 7
22.30 "Мутра по заместване" - коме-

диен сериал, с. 2
23.30 "Теория за големия взрив" - ко-

медиен сериал
00.00 "Дневникът на един дръндьо" -

комедия (САЩ, 2010), актьори
- Закари Гордън, Робърт Капрон,
Рейчъл Харис, Стийв Зан, Конър
Фийлдинг, Оуен Фийлдинг, Де-
вон Бостик, Клоуи Грейс Морец,
Каран Брар и др.

02.00 "Стажанти" /п./ - сериал
03.00 "Да отгледаш Хоуп" /п./ - ко-

медиен сериал
04.00 "Мутра по заместване" /п./ -

комедиен сериал

bTV Cinema

06.00 "Изгубена"/п./ - сериал, с.4,
еп.12

07.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.5
08.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-

сиета" /п./- сериал, с.6, еп. 9
09.30 "Търсачът" - драма (Австра-

лия, Турция, САЩ, 2014), актьо-
ри - Ръсел Кроу, Олга Курилен-
ко, Ейлмъз Ердоган, Жаклин
Маккензи, Дениз Акдениз, Раян
Кор, Джем Ялмъз, Исабел Лу-
кас,  Джей Кортни, и др.

12.00 "Изгубена"  - сериал, с.4, еп.13
13.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.6
14.00 "Дневниците на вампира" - се-

риал, с.5, еп.7
15.15 "Прекият път към щастието" -

 драма, комедия, фентъзи (САЩ,
2003), актьори - Антъни Хоп-
кинс, Дан Акройд, Ким Кат-
рал, Алек Болдуин, Джейсън Пат-
рик, Джон Савидж, Дженифър
Лав Хюит и др.

17.30 "След утрешния ден" - ек-
шън, трилър, драма (САЩ,
2004), актьори - Денис Куейд,
Джейк Гиленхаал, Еми Росум, Се-
ла Уорд и др.

20.00 Премиера: "Ризоли и Айлс: Кри-
минални досиета" - сериал, с.6,
еп. 10

21.00 Премиера: "Кампанията" - ко-
медия (САЩ, 2012), актьори -
Уил Фарел, Зак Галифанакис, 
Дилън Макдърмът, Брайън
Кокс, Джейсън Съдейкис,  Джон
Литгоу, Сара Бейкър, Дан Айк-
ройд и др.

23.00 "Стрелецът" - екшън, драма, кри-
минален (Испания, Великобрита-
ния, 2015), актьори - Шон Пен,
Жасмин Тринка, Хавиер Бардем, 
Рей Уинстън,  Марк Райлънс, Ид-
рис Елба и др.

01.30 "Училище за гадняри" - коме-
дия (САЩ, 2006), актьори - Би-
ли Боб Торнтън, Бен Стилър, Анд-
рю Дейли, Джон Хедър, Майкъл
Кларк Дънкан и др.

03.30 "Дневниците на вампира" - се-
риал, с.5, еп.7

ЗЕМЯ10

bTV Cinema, "Кампа-
нията" (2012), с Уил
Фарел, Дан Айкройд,
Зак Галифанакис ,
Дилън Макдърмът,
Брайън Кокс, 21.00 ч.
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Kino Nova, "Бързи и
яростни 2", екшън с
Пол Уокър, Тайрийз
Гибсън, Ева Мендес,
Кол Хаузър, 21.00 ч.
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Diema, "Сейф", екшън
с Джейсън Стейтъм,

Кейтрин Чан, Робърт
Джон Бърк, Джеймс
Хонг, 22.00 ч.

20.45 Спортни новини
21 .00 Да обичаш на инат

игрален филм /1985 г./,
режисьор Николай Во-
лев, в ролите: Велко Къ-
нев, Иван Велков, Ма-
рия Статулова, Леда Та-
сева и др.

22.30Бразди /п/
23.00По света и у нас
23.25Зелена светлина
23.30Стронгмен суперсериите
00.20Още от деня информаци-

онно предаване /п/
01.30Местно време /БНТ 2 Бла-

гоевград/п/
02.00България днес информаци-

онен блок /п/
03.30 Потребителската кошни-

ца /п/
03.35Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня /п/
03.45 Нощни птици /п/
04.50 Здравето отблизо /п/

Diema Family

06.00 "Моята карма"- сериен
филм

07.00 "Законите на съдбата" -
сериал, 2 епизода, /п/

09.30 "Трите лица на Ана"- теле-
новела, /п/

10.30 "Чия е тази сватба?" - ри-
алити, сезон 10, /п/

11.30"Ифет" - сериен филм,
/п/

12.30 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра, /п/

13.30 "Трите лица на Ана" (пре-
миера) - теленовела

14.30 "Чия е тази сватба?" - ри-
алити, сезон 10

15.30 "Бон апети", /п/
16.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал, /п/
17.00 "Моят живот"- сериен

филм, /п/
18.00 "Ифет" - сериен филм
19.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
20.00 "Малката булка" - сериен

филм, /п/
21.30 "Ритъмът на мечтите"(пре-

миера) - сериал
22.30 "Моят живот"(премиера) -

сериен филм
23.30 "Прости ми" - сериен филм
00.30 "Индия: Любовна история"

- теленовела
01.30 "Моята карма"- сериен

филм, /п/
02.30Еротичен телепазар

Diema Sport

08.00Футбол: Локомотив Плов-
див - Черно море, мач от
Първа професионална ли-
га, повторение

10.00Футбол: Берое - Нефтохи-
мик, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

12.00Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2016-17), 15-и епи-
зод, повторение

13.00Футбол: Ботев Пловдив -
Верея, мач от Първа про-
фесионална лига, повто-

рение
15.00Футбол: Левски - Славия,

мач от Първа професио-
нална лига, повторение

17.00Обзор на кръга в Първа
професионална лига
(2016-17), 17-и епизод,
повторение

18.00Футбол: Ботев Враца - Не-
себър, мач от Втора про-
фесионална лига, повто-
рение

20.00 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2016-17), 19-и епи-
зод, директно

21.00Баскетбол: Милуоки Бъкс
- Бруклин Нетс, мач от
НБА, повторение

23.30Професионален бокс: Га-
лавечер в София: Кубрат
Пулев срещу Самюъл Пи-
тър, мач за Интерконти-
ненталната титла на Све-
товната Боксова Асоциа-
ция, повторение

02.30 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2016-17), 19-и епи-
зод, повторение

03.30Край на програмата
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06.00"Гранд хотел" - сериал,
/п/

07.00 "Хотел "Шварцвалд" - се-
риен филм

09.00 "Гранд хотел" - сериал
10.00 "Нощна смяна"- сериал,

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

сезон 1, /п/
12.00 "Бъди с мен" - романтич-

на комедия с уч. на Уи-
лям Болдуин, Натали Бра-
ун, Лиза Бери, Джеймс То-
мас, Кристиан Мартин и
др., /п/

13.45 "Кучетата на приятелите
ми" - комедия с уч. на
Ерика Кристенсен, Терил
Ротъри, Джеръми Гуибалт,
Емили Холмс, Джойс Деу-
ит и др.

15.40 "Воини на небето и земя-
та" - приключенски ек-
шън с уч. на Джиан Вен,
Киичи Накаи, Ван Ксуе-
ки, Джао Вей, Хаси Баген
и др., /п/

18.00 "Нощна смяна" (премиера)
- сериал, сезон 2

19.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 1

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7

21.00 "Снайперист" - екшън с уч.
на Марк Уолбърг, Майкъл
Пеня, Дани Глоувър, Кейт
Мара, Елиас Котеас, Ро-
на Митра, Джонатан Уо-
кър, Джъстин Луис, Елиза
Бенет и др.

23.30 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7, /п/

00.30 "Четвъртък" - трилър с уч.
на Антъни Пъркинс, Джеф
Фахи, Роберта Максуел,
Диана Скаруид и др.
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06.10 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 8, /п/

06.40 "Клоунът" - сериал, се-
зон 1

07.40 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
7, /п/

08.50 "Без граници" - сериал,
сезон 1, /п/

10.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12, /п/

11.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити, /п/

12.00 "Пожарникарите от Чика-
го" - сериал, сезон 3, /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 7

13.50 "Без граници" - сериал,
сезон 1

15.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12

16.00 "Черна зора" - екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон Пайпър-
Фъргюсън, Джулиан Сто-
ун и др., /п/

18.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

18.30 "Теория за големия взрив"
(премиера) - сериал, се-
зон 8

19.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити

20.00 "Пожарникарите от Чика-
го" - сериал, сезон 3

21.00 "Досиетата "Грим" (преми-
ера) - сериал, сезон 5

22.00"Бесен полет" - екшън с
уч. на Стивън Сегал, Си-
ера Пейтън, Стив Тюсейнт
и др.

00.00 "Досиетата "Грим" - сери-
ал, сезон 5, /п/

01.00Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария" /п/
03.30 "Клоунът" - сериал, сезон

1, /п/
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05.00Здравето отблизо /п/
05.50Малки истории /п/
06.00Денят започва сутрешен

блок
09.00По света и у нас
09.15Денят започва с Култура
10.30Здравето отблизо
11.30По света и у нас
11.45 Потребителската кошница
11.50Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня
12.00Знаци по пътя Писателят

Георги Райчев
12.30История.bg Зараждане на

македонизма
13.35Шоуто на Канала /п/
14.35Денят започва с Култу-

ра /п/
15.50Малки истории /п/
16.00България днес информа-

ционен блок
17.30Местно време /БНТ 2 Бла-

гоевград/
18.00По света и у нас
18.40 Още от деня информаци-

онно предаване
19.45 Малки истории /п/
20.00По света и у нас

СРЯДА5 - 11 декамври ЗЕМЯ 7

RTVi

05.00Сериал: "Бандитският Пе-
тербург"

06.00Особено мнение; Икономи-
чески новини

07.00Анимация
08.00Вечерни новини от Амери-

ка
09.00Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
10.00Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
11.00 "Израел през седмицата"
12.00 "Голямото бдение"
13.00Игрален филм
15.00 "Особено мнение"
16.00Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
17.00 "Особено мнение"
18.00 "Търсим изход"
19.00 "В кръга на светлината"
20.00Сериал: "Бандитският Пе-

тербург"
21.00Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
22.00 "Сега по света"
23.00Игрален филм
01.00 "Особено мнение"
02.00Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
03.00Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
04.00 "Търсим изход"
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05.00 "Днес в зимните спортове"
06.00Ски-скокове: Световна ку-

па Клингентал
07.30Футбол: "ФИФА футбол ма-

газин"
08.00Снукър: Шампионат на Ве-

ликобритания, финал
09.30Колоездене: "Шест дни на

Амстердам"
11.30Куриози
12.00Автомобилизъм: "WTCC ма-

газин"
13.00Рали: Европейски шампио-

нат - Обзор на сезона
14.00 Футбол: "ФИФА футбол ма-

газин"
14.30 Футбол, MLS: Колорадо -

Сиатъл
16.00Конни надпрепусквания:

"Хонгконг интернешънъл",
пряко

16.30Колоездене: "Шест дни на
Амстердам"

18.00Ски-скокове: Световна ку-
па Клингентал

19.00Футбол, MLS: Колорадо -
Сиатъл

19.55Футбол: "Тази седмица в
MLS"

20.25Новини
20.30Колоездене: "Шест дни на

Амстердам", пряко
23.55Новини
00.00Фрийстал ски: "По склона"
00.15Футбол, MLS: Колорадо -

Сиатъл
01.30Футбол: "Тази седмица в

MLS"
02.00Футбол: "ФИФА футбол ма-

газин"
02.30Колоездене: "Шест дни на

Амстердам"
04.00 Автомобилизъм: "WTCC ма-

газин"
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16.30 "Малката булка" - сериен филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Мис Пепеляшка" (нов сезон) -

предаване на NOVA
21.00 "Откраднат живот" (премиера) -

сериен филм, 2 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премие-

ра) - реалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Касъл" - сериен филм, 6 сезон
02.00 "Дила"- сериен филм /п/
03.15 "Ритъмът на мечтите" - сериен

филм
04.00 "Прости ми" - сериен филм /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Пингвините от Мадагаскар" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с воде-
щи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Незабравима" - се-

риал, с. 1, еп. 48
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05.50 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня

06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещи Иво
Никодимов, Юлия Стефанова и
Илия Илиев

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Ин-

формационен културен блок с
водещи Александра Гюзелева,
Георги Ангелов, Анна Ангелова и
Николай Колев

10.30 Здравето отблизо Здравно пре-
даване с водещ Мария Андоно-
ва

11.20 Дързост и красота тв филм
/3847 епизод/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 260 години от рождението на

В.А.Моцарт Концерт на Симфо-
ничния оркестър на БНР

13.55 В кадър Яйцето/п/
14.25 Изкуството на 21 век /п/
14.55 Телепазарен прозорец
15.10 Чиста кръв тв филм /39 епи-

зод/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории /п/
16.55 По съвест 4 тв филм /11 епи-

зод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня/п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня информационно

предаване
19.15 Спорт ТОТО
19.50 Лека нощ, деца! Случки с бър-

колини
20.00 По света и у нас
20.25 Спортни новини
20.30 Кадифе 3 тв филм /5 епизод/
21.45 Студио "Футбол"
22.05 Футбол: "Стандарт Лиеж" -

"Аякс", среща от турнира на Ли-
га Европа пряко предаване от
Белгия

00.15 Концерт на "Сайръс чеснът трио"
/САЩ/ Джаз фестивал "Банско
2016"

01.15 Бързо, лесно, вкусно рецепта на
деня/п/

01.25 Денят започва с Култура /п/
02.40 По съвест 4 тв филм /11 епи-

зод/п/
03.45 Чиста кръв тв филм /39 епи-

зод/п/
04.35 Чудният свят на оригами /п/
04.50 Дързост и красота тв филм /

3847 епизод/
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05.15 "Часът на Милен Цветков" /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен

блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дила"- сериен филм
13.30 "Моята карма" - сериен филм
14.30 "Прости ми" - сериен филм
16.00 Новините на NOVA

14.30 Премиера: "Лекар в планината"
- сериал, с.4, еп.10

15.30 "Сияйна луна" - сериал, еп. 253-
255

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 "Мама готви по-добре" - семей-

но състезание
19.00 bTV Новините
20.00 "Твоят мой живот" - сериал, с.2,

еп. 29
21.00 "Фермата" - риалити
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата"- сериал, с. 3, еп.8
01.00 "Малки сладки лъжкини" - сери-

ал, с.4, еп.9
02.00 "Север юг" - сериал, с. 2, еп. 32
02.40 bTV Новините /п./
03.10 "Сияйна луна" /п./ - сериал
04.30 "Опасни улици" - сериал, еп. 479

bTV Action

05.00 "Синовете на анархията"/п./ -
сериал, с. 5, еп. 3

06.00 "Кунг фу панда: Легенди за
страхотният боец" - анимация

08.00 "Истинско правосъдие" - сери-
ал, с. 3, еп. 2

09.00 "Под наблюдение"/п./ - сериал,
с. 3, еп. 23

10.00 "Ренегат" - сериал, с. 3, еп. 1
11.00 "Извън играта" /п./- сериал, с.

7, еп. 4
12.00 "Менталист: Крадецът на мисли"

/п./- сериал, с. 6, еп. 15
13.00 "Стръв за наемници" - екшън,

комедия, криминален (САЩ,
2005), актьори - Гари Олдман,
Робърт Карлайл, Андрю Лиий-
Потс, Елена Анайа, Били Зейн,
Касандра Бел и др.

15.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 3, еп.4
16.00 "Ренегат" - сериал,с.3, еп.2
17.00 "Менталист: Крадецът на мисли"

- сериал, с. 6, еп. 17
18.00 "Извън играта" - сериал, с. 7,

еп. 5
19.00 "Под наблюдение" - сериал, с.

4, еп. 1
19.45 Студио "Лига Европа"
20.00 Футбол Лига Европа
22.00 Футбол Лига Европа
00.00 Студио "Лига Европа"
00.30 Лига Европа: Репортажи от сре-

щите през деня
00.45 "Последователите" - сериал, с.

3, еп. 11
01.45 "Под наблюдение"/п./ - сериал,

с. 4, еп. 1
03.00 "Ренегат" /п./- сериал, с. 3, еп. 2
04.00 "Извън играта"/п./ - сериал, с.

7, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - сериал, с.3
06.00 "Стажанти" - сериал, с.1
07.00 "Всички обичат Реймънд" - ко-

медиен сериал
08.00 "Да отгледаш Хоуп" - комедиен

сериал, с.3
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Пингвините на Мистър Попър" -

комедия (САЩ, 2011), режи-
сьор - Марк Уотърс, актьори -
Олга Мередиц, Джим Кери,Кар-
ла Гуджино, Анджела Лансбъри

ЗЕМЯ 8

12.00 "Мутра по заместване" /п./ - ко-
медиен сериал

13.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
14.00 "Не вярвай на кучката..." /п./ -

комедиен сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./- коме-

диен сериал
15.30 "Моите мили съседи" /п./ - коме-

диен сериал
17.00 "Комиците" - комедийно шоу
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с.4
19.00 "Всички обичат Реймънд" - коме-

диен сериал, с. 5
20.00 "Моите мили съседи" - сериал
21.30 "Столичани в повече" - сериал, с.

7
22.30 "Мутра по заместване" - комеди-

ен сериал, с. 2
23.30 "Теория за големия взрив" - ко-

медиен сериал
00.00 "Пингвините на Мистър Попър" -

комедия (САЩ, 2011), режисьор
- Марк Уотърс, актьори -Олга Ме-
редиц, Джим Кери,Карла Гуджи-
но, Анджела Лансбъри и др.

02.00 "Стажанти" /п./ - сериал
03.00 "Да отгледаш Хоуп" /п./ - коме-

диен сериал
04.00 "Мутра по заместване" /п./ - ко-

медиен сериал

bTV Cinema

06.00 "Изгубена"/п./ - сериал, с.4,
еп.11

07.00 "Убийството" - сериал, с.4, еп.4
08.15 "Ризоли и Айлс: Криминални до-

сиета" /п./- сериал, с.6, еп. 8
09.30 "Пингвините от Мадагаскар" - ани-

мация, комедия (САЩ, 2014),
сценаристи - Джон Абъд, Ерик Дар-
нел, Том МакГрат, Майкъл Котън,
режисьор - Саймън Дж. Смит.

11.45 "Изгубена"  - сериал, с.4, еп.12
12.45 "Убийството" - сериал, с.4, еп.5
14.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с.5, еп.6
15.00 "Ескадрилата" - драма, екшън,

приключенски (Франция, САЩ,
2006), режисьор - Тони Бил, ак-
тьори: Джеймс Франко, Мертин
Хендерсън, Жан Рено, Дженифър
Декер и др.

18.00 "Крилати същества" - драма, кри-
минален (САЩ, 2008), режисьор
- Роан Уудс, актьори - Гай Пиърс,
Дакота Фанинг, Маршал Алман,
Джеймс Бадсон, Кейт Бекинсейл,
Форест Уитакър, Дженифър Хъ-
дзън, Джаки Ърли Хейли, Ембет
Дейвиц и др.

20.00 Премиера: "Ризоли и Айлс: Кри-
минални досиета" - сериал, с.6,
еп. 9

21.00 Премиера: "Търсачът" - драма (Ав-
стралия, Турция, САЩ, 2014), ре-
жисьор - Ръсел Кроу, актьори -
Ръсел Кроу, Олга Куриленко, Ейл-
мъз Ердоган, Жаклин Маккензи,
Дениз Акдениз, Раян Кор, Джем
Ялмъз, Исабел Лукас,  Джей Кор-
тни, и др.

23.15 "Експресно фото" - екшън, три-
лър (САЩ, 2009), актьори - Ро-
бин Уилямс, Майкъл Вартан, Кони
Нилсън, Дилан Смит, Гари Коул

01.15 "Пирати: Изгубеното съкровище"
- филм, четвърта част (Испания,
2012), режисьор - Н.Н., актьо-
ри: Силвия Абаскал, Ксения Тоста-
до, Пилар Рубио и др.

03.15 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с.5, еп.6

bTV Cinema, "Търсачът"
(2014), с Ръсел Кроу, Ол-
га Куриленко, Ейлмъз Ер-
доган, Жаклин Маккензи,
21.00 ч.
"Експресно фото" (2009),
с Робин Уилямс, Майкъл
Вартан, Кони Нилсън,
23.15 ч.
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Kino Nova, "Бързи и ярос-
тни ", екшън с Пол Уокър,
Вин Дизел, Мишел Род-
ригес , Чад Линдбърг,
Джордана Брустър, Рик
Юне, 21.00 ч.
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Diema, "Две димящи ду-
ла", с Джейсън Стейтъм,
Джейсън Флеминг, Декс-
тър Флечър, Вини Джо-
унс, Ник Моран, Стивън
Макинтош, 22.00 ч.

20.30 Адио, Рио игрален филм /
1989 г./, режисьор Иван
Андонов, в ролите: Филип
Трифонов, Ваня Цветкова,
Петър Попйорданов, Нико-
ла Рударов, Георги Мама-
лев, Натали Дончева, Ана-
ни Явашев, Павел Поппан-
дов и др.

22.00 Надежда концерт на Симе-
он Щерев с Биг Бенд на
БНР и "Джаз Квартет" - ди-
ригент Антон Дончев и с
участието на Веселин Ве-
селинов - Еко, Стоян Ян-
кулов, Н. Хайтова

23.00 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Благоевград/п/

23.30 В кадър Яйцето /п/
00.00 Непозната земя /п/
00.30 Още от деня информаци-

онно предаване /п/
01.15 Знаете ли, че...
01.30 Зелена светлина
01.40 Местно време /БНТ 2 Вар-

на/п/
02.10 България днес информаци-

онен блок /п/
03.40 Потребителската кошница
03.50 Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня /п/
04.00 Балкански ритми фолкор
04.30 Бразди /п/

Diema Family

06.00 "Моята карма"- сериен
филм

07.00 "Законите на съдбата" - се-
риал, 2 епизода, /п/

09.30 "Трите лица на Ана"- сери-
ен филм, /п/

10.30 "Чия е тази сватба?" - те-
леновела, сезон 10, /п/

11.30 "Ифет" - сериен филм,
/п/

12.30 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра, /п/

13.30 "Трите лица на Ана" (пре-
миера) - теленовела

14.30 "Чия е тази сватба?" - ри-
алити, сезон 10

15.30 "Бон апети", /п/
16.00 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал, /п/
17.00 "Моят живот"- сериен

филм, /п/
18.00 "Ифет" - сериен филм
19.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
20.00 "Малката булка" - сериен

филм, /п/
21.30 "Ритъмът на мечтите"(пре-

миера) - сериал
22.30 "Моят живот"(премиера) -

сериен филм
23.30 "Прости ми" - сериен

филм
00.30 "Индия: Любовна история"

- теленовела
01.30 "Моята карма"- сериен

филм, /п/
02.30 Еротичен телепазар

Diema Sport

08.00 Професионален бокс: Га-
лавечер в София: Кубрат
Пулев срещу Самюъл Пи-
тър, мач за Интерконтинен-
талната титла на Светов-
ната Боксова Асоциация,
повторение

11.00 Обзор на кръга в Първа
професионална лига
(2016-17), 17-и епизод,
повторение

12.00 "Домът на футбола", пре-
даване за български фут-
бол (2016-17), 19-и епи-
зод, повторение

13.00 Волейбол: Пирин Разлог -
Левски, мач от Суперлига-
та, повторение

15.00 Футбол: Локомотив Плов-
див - Черно море, мач от
Първа професионална ли-
га, повторение

17.00 Студио: Обзор на кръга във
Втора професионална ли-
га (2016-17), 15-и епизод,
повторение

18.00 Футбол: Дунав - Локомо-
тив ГО, мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

20.00 "Преди кръга", предаване за
български футбол (2016-
17), 18-и епизод, директ-
но

21.00 Футбол: Ботев Пловдив -
Верея, мач от Първа про-
фесионална лига, повто-
рение

23.00 Футбол: ЦСКА - Пирин,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

01.00 "Преди кръга", предаване за
български футбол (2016-
17), 18-и епизод, повто-
рение

02.00 Край на програмата
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05.50 "Гранд хотел" - сериал,
/п/

06.50 "Хотел "Шварцвалд" - се-
риен филм

08.50 "Гранд хотел" - сериал
09.50 "Нощна смяна"- сериал,

сезон 2, /п/
10.45 "Отмъщението" - сериал,

сезон 1, /п/
11.45 "Въжето" - криминален с

уч. на Джеймс Стюарт,
Джон Дал, Фарли Грейн-
джър и др.

13.30 "Двете майки на булката" -
комедия с уч. на Гейл
О'Грейди, Бетси Бранд, Да-
ниела Бобадила, Джули
Браун, Дебра Уилсън, Ка-
ролин Хенеси и др.

15.20 "Снайперист" - екшън с уч.
на Марк Уолбърг, Майкъл
Пеня, Дани Глоувър, Кейт
Мара, Елиас Котеас, Рона
Митра, Джонатан Уокър,
Джъстин Луис, Елиза Бе-
нет и др., /п/

18.00 "Нощна смяна" (премиера)
- сериал, сезон 2

19.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 2

20.00 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7

21.00 "Бързи и яростни " - ек-
шън с уч. на Пол Уокър,
Вин Дизел, Мишел Родри-
гес, Чад Линдбърг, Джор-
дана Брустър, Рик Юне и
др.

23.15 "От местопрестъплението"
- сериал, сезон 7, /п/

00.15 "Въжето" - криминален с
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06.10 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 8, /п/

06.40 "Клоунът" - сериал, сезон
1

07.40 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
7, /п/

08.50 "Без граници" - сериал, се-
зон 1, /п/

09.50 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12, /п/

10.50 "Най-опасните пътища в
света"- реалити, /п/

11.50 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 3, /п/

12.50 "Уокър - тексаският рейн-
джър" - сериал, сезон 7

13.45 "Без граници" - сериал, се-
зон 2

15.00 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 12

16.00 "Бесен полет" - екшън с
уч. на Стивън Сегал, Сие-
ра Пейтън, Стив Тюсейнт
и др., /п/

18.00 "Без багаж" - предаване за
туризъм

18.30 "Теория за големия взрив"
(премиера) - сериал, се-
зон 8

19.00 "Най-опасните пътища в
света"- реалити

20.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, се-
зон 3

21.00 "Досиетата "Грим" (преми-
ера) - сериал, сезон 5

22.00 "Две димящи дула" - кри-
минална комедия с уч.
Джейсън Стейтъм, Джейсън
Флеминг, Декстър Флечър,
Вини Джоунс, Ник Моран,
Стивън Макинтош и др.

00.15 "Досиетата "Грим" - сери-
ал, сезон 5, /п/

01.15 Еротичен телепазар
03.15 "Клоунът" - сериал, сезон

1, /п/
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05.50 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.20 Въздушният ас научнопо-

пулярен филм
11.45 Потребителската кошница
11.50 Бързо, лесно, вкусно ре-

цепта на деня
12.00 По света и у нас
12.30 Малки истории /п/
13.30 Иде нашенската музика

фолклорно шоу /п/
14.30 Денят започва с Култура

/п/
15.45 Малки истории
16.00 България днес информаци-

онен блок
17.30 Местно време /БНТ 2 Вар-

на/
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня информаци-

онно предаване
19.15 В кадър Яйцето
19.50 Малки истории /п/
20.00 По света и у нас
20.25 Спортни новини

ЧЕТВЪРТЪК ЗЕМЯ9

уч. на Джеймс Стюарт,
Джон Дал, Фарли Грейн-
джър и др., /п/

RTVi

05.00 Сериал: "Бандитският Пе-
тербург"

06.00 Особено мнение; Иконо-
мически новини

07.00 Анимация
08.00 Вечерни новини от Амери-

ка
09.06 Сериал: "Ловът на Пепеляш-

ка"
10.00 Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
11.00 "Страната и хората"
12.00 "В кръга на светлината"
13.00 Игрален филм
15.00 "Особено мнение"
16.00 Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
17.00 "Особено мнение"
18.00 "48 минути"
19.00 "Със собствените си очи"
20.00 Сериал: "Бандитският Пе-

тербург"
21.00 Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
22.00 Сега по света
23.00 Игрален филм
01.00 "Особено мнение"
02.00 Сериал: "Ловът на Пепе-

ляшка"
03.00 Сериал: "Улиците на раз-

битите фенери"
04.00 "48 минути"
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05.00 Рали: Европейски шампи-
онат - Обзор на сезона

06.00 Футбол: "ФИФА футбол
магазин"

06.30 Колоездене: "Шест дни на
Амстердам"

08.00 Куриози
09.00 Футбол: "Тази седмица в

MLS"
09.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам"
11.30 Футбол: "ФИФА футбол

магазин"
12.00 Куриози
13.00 Футбол, MLS: Колорадо -

Сиатъл
14.30 Футбол, MLS: Торонто -

Монреал
16.00 Футбол: "ФИФА футбол

магазин"
16.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам"
18.00 Куриози
19.00 Футбол, MLS: Торонто -

Монреал
19.55 Футбол: "Тази седмица в

MLS"
20.25 Новини
20.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам", пряко
23.55 Новини
00.00 Футбол: "ФИФА футбол

магазин"
00.30 Футбол, MLS: Торонто -

Монреал
02.00 Футбол: "Тази седмица в

MLS"
02.30 Колоездене: "Шест дни на

Амстердам"
04.00 Ски-скокове: Световна ку-

па Клингентал

5 - 11 декамври



ÏÎÇÈÖÈß 5.12.2016
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

17

Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà
ïîäêðåïè èíèöèàòèâà çà
íàñúð÷àâàíå íà ðàæäàåìîñòòà

"Кризата в семейството
е криза на любовта, а без
истинска безусловна
любов, която семейството
е призвано да съхранява и
дарява, никой човек не
може да живее пълноцен-
но и да се радва истински
на живота." Това заяви
Негово Светейшество
патриарх Неофит, цитиран
от пресцентъра на Светия
синод.

 Св. синод на Българс-
ка православна църква-
Българска патриаршия

поздравителен адрес до
Андрей Арнаудов, предсе-
дател на Движение за
национална кауза. В него
се казва:

"Дни след Въведение
Богородично - Деня на
православната християнска
младеж и семейство, за
нас е радост да приветства-
ме кампанията на Движе-
ние за национална кауза за
насърчаване на раждае-
мостта и в подкрепа на
традиционните семейни
ценности.

ват всяка човешка общ-
ност и поддържат морала
на всяко общество и
държава. Тези ценности и
добродетели са непреход-
ни и трябва да се утвърж-
дават, съхраняват и
предават на следващите
поколения.

Българската православ-
на църква учи, че семейст-
вото е божествено установ-
ление, чрез което се
предава и съхранява
човешкият живот (Бит.
1:28). Необходимостта от
запазването, укрепването,
възраждането и защитата
на семейството се призна-
ва и от всички религиозни
общности.

В молитвите от чино-
последованието на тайнст-
вото венчание, чрез което
се благославя свещеният
съюз на брака, Българска-
та православна църква
изразява истината, че

чадородието е дар
от Бога и драгоценен
плод на бого
установеното и
благословено законно
съпружество.

Раждането на децата е
Божие благословение за
съпрузите, което обогатява
техния живот и ги дарява с
радост редом с дара на
непреходната взаимна
любов, целомъдрието,
съгласието и единомислие-
то на душите и телата (1
Кор.7:3).

Днес много от основ-
ните нравствени ценности
са подложени на изпита-
ние и отричане. Наблю-
даваме дълбока духовна
криза на ценностите,
която се отразява и върху
семейството и възпитани-
ето на децата. Но кризата
в семейството е криза на
любовта, а без истинска
безусловна любов, която
семейството е призвано
да съхранява и дарява,
никой човек не може да
живее пълноценно и да
се радва истински на
живота.

Във времена на мора-
лен упадък и редица други
предизвикателства, семей-
ството е призвано да
укрепва и възпитава
своите членове, да им
помага да възрастват в
християнските добродете-
ли, което ще ги направи
свободни граждани и

Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî ïàòðèàðõ Íåîôèò ïîä÷åðòà âàæíîñòòà
íà òðàäèöèîííèòå ïðàâîñëàâíè ñåìåéíè öåííîñòè

пълноценни личности на
обществото.

Българската правос-
лавна църква винаги е
била и е пазител на
българския дух и на
изконните християнски
ценности на семейството.
Ето защо тя дава своето
благословение за инициа-
тивата на Движението за
национална кауза и
подкрепя различните
дейности в защита на
семейството и насърчава-
не на раждаемостта,
които са залегнали в
кампанията.

Надяваме се, че чрез
кампанията в подкрепа на
тази национална кауза
повече млади българи

(БПЦ-БП) подкрепи
кампанията "Направи го
за България", организира-
на от Движението за
национална кауза (ДНК).
Пред председателя на
ДНК Андрей Арнаудов
Българската православна
църква се ангажира да
подкрепи инициативата,
като измоли Божието
благословение над иници-
аторите, участниците и
всички, които се натова-
рят със задачата да по-
пуляризират и да насър-
чат раждаемостта у нас.

По този повод
Негово Светейшество
Българският патриарх
Неофит изпрати

Семейството е в основа-
та на човешкия живот и
човешките взаимоотно-
шения.

То определя настояще-
то и бъдещето на всяка
страна, обуславя стабил-
ността на обществото и
приемствеността на
нравствените ценности в
историята на човечество-
то. Такива непреходни
семейни ценности като
съпружеската любов,
здравия брачен съюз
между мъжа и жената,
взаимното уважение,
почитта към родителите и
възрастните, подкрепата
за нуждаещите се укреп-

ще се обърнат към
изконните християнски
нравствени ценности
и добродетелите на
традиционното
семейство.

Приемете нашия пър-
восветителски благослов за
успех на това добро начи-
нание! Бог да благослови и
да пази всички деца на
Майка България, да им
даде светлина и разум да
познаят Неговата истина и
да възрастват в истинската
спасителна православна
вяра и благочестие!

НЕОФИТ, ПАТРИАРХ
БЪЛГАРСКИ

Áúëãàðñêàòà ïðàâîñëàâíà öúðêâà
ïîäêðåïè èíèöèàòèâà çà
íàñúð÷àâàíå íà ðàæäàåìîñòòà

Ê
ампанията "Направи го за България" е отворена за всич-
ки двойки, заченали през 2016-а. Бъдещите родители
трябва да качат на facebook.com/dnknpo с хаштаг
#pravimgozabg селфи с положителен тест за бремен-

ност, снимка от видеозон или фотос на вече родено бебе. За
всяка споделена бременност, ДНК ще осигури минимум 1 лев
на фондация "Искам бебе" за подпомагане на двойките с репро-
дуктивни проблеми.

През 2017-а ДНК ще организира и най-голямото кръщене в
съвременната история на България с подкрепата на Българска-
та православна църква.
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Ñúáîðúò â Êîïðèâùèöà âëåçå â Ñïèñúêà
íà ÞÍÅÑÊÎ

След седмица живата
легенда на американското
кино Кърк Дъглас ще на-
върши 100 години. По слу-
чай юбилея синът му Май-
къл Дъглас и съпругата му
Катрин Зита-Джоунс орга-
низират голямо парти. По-
канени са над 200 гости за
юбилея. Легендарният ак-
тьор сподели за сп. "Клоу-
зър уикли", че всичко, ко-
ето знае за празненство-
то, е, че синът му и снаха
му са поканили много при-
ятели и членове на семей-
ството. И макар да е в не-
ведение какво му готвят
близките, Кърк Дъглас не
крие, че с нетърпение
очаква изненадата. "Моя-
та единствена работа е да
бъда добре и да си почи-
вам, за да се явя и да
пръскам чар на собстве-
ното си парти. Естествено,

Êúðê Äúãëàñ ùå ïðàçíóâà ñòîëåòèå Íàêðàòêî

:

На ХI сесия на Междуна-
родния комитет за опазва-
не на нематериалното
културно наследство Наци-
оналният събор на българс-
кото народно творчество в
Копривщица бе вписан в
регистъра на добрите
практики за опазване на
културното наследство на
ЮНЕСКО!

След бистришките баби,
нестинарството, чипровс-
ките килими и празникът
"Сурва" в Пернишко, това
е петото вписване в
листата на нематериалното
културно наследство на
ЮНЕСКО, подготвено като
кандидатура от специалис-
ти на ИЕФЕМ - БАН. За
разлика от предишните
четири кандидатури, които
станаха част от представи-
телния списък на културно-
то наследство на човечест-
вото, вписването на Коп-
ривщенския събор е в
регистъра на добрите
практики за опазване на
културното наследство на
ЮНЕСКО.

ще трябва да произнеса
кратко слово. Поради та-
зи причина упражнявам
речта си с говорен тера-
певт, за да могат гостите
да ме разберат", каза Кърк
Дъглас. Ветеранът допълни,
че една от причините за
дълголетието му е здрави-
ят и щастлив семеен жи-
вот: "Късметлия съм, че
преди 63 години открих
сродната си душа Ан Бай-
дънс (97). Вярвам, че прек-
расният ни брак ми помог-
на да преживея всички не-
ща, с които се сблъсках в
този живот." Малцина зна-
ят истинското име на Кърк
- Исур Даниелович Демс-
ки, чиито корени са в днеш-
на Беларус. Той е в списъ-
ка на 100-те най-добри ак-
тьори за всички времена и
един от двамата останали
живи в този списък. ç

години участниците преда-
ват традициите на своите
последователи в страната,
включително на диаспори-
те в чужбина. Така Коприв-
щенският събор, от напъл-
но отхвърлена кандидатура
през септември, вече е
вписан в регистъра на
добрите практики за
пример на света.

Националният събор на
българското народно
творчество в Копривщица
(и по-специално на поля-
ните в местността "Войво-
денец" над града) се
провеждат на всеки 5
години от 1965 г. насам и
сбира автентичен фолклор
- народни песни, танци и
обичаи. В разцвета си

Светът ще пази
културните ценности
Близо 40 държави и частни
институции се договориха да
работят за опазване на кул-
турното наследство при во-
енни конфликти. За тази цел
ще бъде създаден финансов
фонд и мрежа от скривали-
ща, беше договорено на
конференция в Абу Даби. Тя
беше свикана във връзка с
разрушенията, извършени
през последните години от
джихадисти в Ирак, Сирия,
Мали и Афганистан. Целта на
финансовия фонд, чието се-
далище ще бъде в Женева, е
да се съберат най-малко 100
млн. долара, обяви френски-
ят президент Франсоа Оланд.

Юбилеен концерт
в Стара Загора
Песента "Славей ми пее",
посветена на Христина
Морфова, прозвуча на
концерта за 80-годишнината
на женския хор, носещ
името на оперната прима в
Старозагорската опера, в
рамките на 47-ия фестивал
на оперното и балетното
изкуство в Града под липите.

И Лий Даниълс стъпи
в Алеята на славата
Режисьорът и продуцент Лий
Даниълс, създател на
номинираните за "Оскар"
филми "Икономът" и "Пре-
шъс" и на хитовия сериал
"Империя", получи звезда на
холивудската Алея на
славата. Даниълс посвети
звездата си на 90-годишната
си майка Клара Уотсън, на
която благодари, че навре-
мето е работила на три
места, за да може той да
учи, както и че го е опазила
от заобикалящата го
"разлагаща атмосфера".

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С
за заемане на длъжността
„Старши юрисконсулт“

 в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“

1. Кратко описание на длъжността: Правно-нормативна дейност; процесуално
представителство; изготвяне на правни становища по проблеми, касаещи
законосъобразното функциониране на Министерството на културата и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити.

1.1. Размер на основната заплата за длъжността:
- от 420 до 1235 лв. съобразно професионалния опит на кандидата;
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен – магистър по

право, придобита юридическа правоспособност;
2.2. Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;
2.3. Професионално направление – Право;
2.4. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години или

придобит ранг IV младши.
3. Специфични изисквания, установени с нормативен акт:
3.1. Да са придобили юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната

власт.

4. Допълнителни изисквания:
4.1. Компютърни умения;
5. Конкурсът се провежда чрез решаване на тест и интервю.
6. Необходими документи за участие в конкурса:
6.1. Заявление по образец;
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство,

както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение,
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Диплом за придобито образование и образователно–квалификационна степен
/ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация
от МОН/ - оригинал и копие;

6.4. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност - оригинал и
копие;

6.5. Документи, удостоверяващи професионалния опит: трудова книжка, служебна
книжка, обр.УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в
чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и копие;

6.6. Автобиография.
7. Място и срок за подаване на документите: Министерство на културата, бул.

“Ал. Стамболийски” № 17; „Човешки ресурси”; всеки работен ден от 14.00 ч до 17.00
ч в срок – 10 дни от публикуване на обявлението в един централен ежедневник.

8. При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от
длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

9. Списъците за допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения
във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на служебния вход на
Министерството на културата, бул. “Ал. Стамболийски “ № 17 и на интернет сайта на
министерството.

За информация тел: 02/9400934; 02/9400845

Ìèíèñòåðñòâî íà êóëòóðàòà
гр. София, бул. “Ал. Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: mc.government.bg

Екипът от учени, който
работи по кандидатурата
на Копривщица включва
проф. Лозанка Пейчева,
доц. д-р Николай Вуков и
гл. ас. Д-р Лина Гергова.
След особено трудни
дебати и силно враждебна
среда, доц. д-р Николай
Вуков успя да защити
Копривщенския събор като
уникална практика за
опазване на културното
наследство, която трябва
да служи за пример на
много страни по света.

Доц. Вуков достойно и
категорично отрази напъл-
но безпочвените критики
на хора от оценителната
комисия, че  в Копривщен-
ският събор представлява
фестивализация, т.е.
изкривява оригиналните
форми на културни изяви
и практики и ги изважда
от контекста им. Въпреки,
че зам. председателят на
комисията два пъти повто-
ри, че е против кандидату-
рата ни, нашият специа-
лист доказа как на всеки 5

фестивалът е достигал над
20 000 изпълнители от
читалищата от всички
фолклорни области на
страната и участие на
славянски комитети от цял
свят. С организацията му
са натоварени културното
министерство, община
Копривщица и народното
читалище в града. ç
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� ПК "Труд" членува в КС Сливен
� Броят на заети в кооперацията е 12 души
� Член-кооператорите са 123 души
� Основните стопански дейности са търговия на дребно и селско стопанство
� Кооперацията стопанисва 4 търговски обекта, от които 1 от Национална

търговска верига КООП
� ПК "Труд" обслужва 4 населени места

Според отчетените резултати към декември 2015 година ПК "Труд" е на
четиридесет и първо място в комплексното класиране на кооперациите от
системата на Централния кооперативен съюз

вереност и възможности
а разширява своите дейности

ци и плодове, които също
са включени в ангажимен-
та за пряка доставка, за да
са гарантирано пресни и
качествени. С доставките
се занимава лично предсе-
дателката на кооперация-
та. Смята се, че коопера-
цията в Бояново е малка,
макар че никак не е малка
като се видят оборотите и
приходите.

Няколко
показателни
факта

Член-кооператорите са
сто двадесет и трима като
бройка. Всяка година пос-
тъпват по няколко молби
за прием на нови члено-
ве. За съжаление по естес-
твен път броят се топи.

Кооперацията е предос-
тавила на хората потреби-
телски карти, с които мо-
же да се пазарува с опре-
делен процент отстъпка.
Броят на потребителските
карти надхвърля чувстви-
телно броя на член-коопе-
раторите. Притежателите
на тези карти са реално
бъдещи членове на коопе-
рацията, след като се
включват активно в тър-
говския процес.

За коледните празници
кооперацията подготвя кон-
сумативен дивидент за сво-
ите членове. Ще се преци-
зира обаче на кого няма да
се даде такъв дивидент - на
хората, макар и съвсем
малцина, които не пазару-

ват от кооперативния ма-
газин.

За всички има томбола,
в която може да участва
всеки, направил поне ми-
нимални покупки в коопе-
ративните магазини. Наг-
радите в томболата включ-
ват преди всичко стоки с
марката КООП. Това се
прави, по думите на пред-
седателката, тези стоки да
влязат в повече домове.

Членовете на коопера-
цията, които имат дялово
участие, също ще останат
доволни, защото ще полу-
чат дивидент по тридесет
процента върху дяловото
си участие.

Председателката смята,
че на общото събрание ще
се гласува дивидентът да
бъде капитализиран. Така
хората за пореден път ще
покажат, че милеят за коо-
перацията си и са уверени,
че колкото по-богата става
тя - толкова по-сигурни пер-
спективи ще има пред нея.

Асен СТАНИМИРОВ

го. Лошото е, че не можем
да влияем на цените, те се-
га са рекордно ниски."

И другата дейност -
също в полза
на хората

Става дума за търгови-
ята на дребно. Коопераци-
ята работи с два свои ма-
газина в селото и с по един
магазин в съставните села.
Големият магазин в центъ-
ра на селото е оборудван с
необходимата електроника
и е включен в търговската
верига КООП.

През последната годи-
на е постигнат ръст в сто-
кооборота над двадесет
процента в сравнение с
предходната година.

Както се казва, нищо не
е случайно. Магазините
винаги са добре заредени.
Срокът за обръщане на
стоките е кратък и това се
постига с добра работа. Ра-
ботното време е такова, че
практически магазините
винаги са на разположе-
ние на хората. Магазини-
те нямат почивен ден.

В големия магазин ра-
ботят две продавачки, те са
в постоянна връзка с пред-
седателката госпожа Ива-
нова, заедно анализират  и
преценяват пазарната ситу-
ация и поръчват необходи-
мите стоки. Собственият
микробус постоянно е в
движение, като с него се
доставят предимно  по-ма-
лотрайните стоки, зеленчу-

вереност и възможности
а разширява своите дейности
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Ïîëîâèí ìèëèîí äóøè ñå ñúáðàõà íà
ïîãðåáåíèåòî íà Ôèäåë Êàñòðî

Ëèäåðúò íà êóáèíñêàòà ðåâîëþöèÿ ïîæåëàë
äà íÿìà ïëîùàäè è óëèöè ñ íåãîâîòî èìå

Гръцкият министър
на отбраната
Панос Каменос заплаши
Албания, споменавайки за
възможен конфликт между
страната си с нея и
Турция. Изказването на
министъра е направено,
докато той е откриваше
военен пост на границата
с Албания. След като
говори за сблъсъци с
Турция, Каменос заяви, че
гръцките въоръжени сили
са готови за всякакви
ситуации.

Синдикатът на
моряците
в Гърция обяви нови
стачни действия, което
означава, че фериботите
няма да се движат до 6
часа сутринта във втор-
ник, пише в."Катимерини".
Ескалацията на стачните
действия е във връзка със
загрижеността от плани-
раните промени в специ-
алния данъчен режим,
който се отнася за
работещите в сектора. 13
профсъюза на моряците
се очаква да участват в
днешното протестно
шествие до министерство-
то на морския флот в
пристанищния град Пирея.

Турските власти
издадоха заповед за арест
на четирима заподозрени
след пожара в спално
помещение на интернат,
взел 12 жертви. Сред
арестуваните е директорът
на учебното заведение.
Останалите заподозрени,
задържани малко след
трагедията, са били
освободени от ареста.
Пожарът избухна миналия
вторник вечерта в учили-
ще в южния турски град
Адана. Загинаха 11
ученички и служителка.
Според някои сведения
сред жертвите е и 4-
годишната дъщеричка на
директора. Властите
предполагат, че пожарът е
причинен от късо съеди-
нение

Четирима палестинци
са загинали при срутване
в тунел на контрабандис-
ти, свързващ южната част
от ивицата Газа с египетс-
кия Синайски полуостров.
Спасителните служби в
Газа обвиниха египетската
армия, че е наводнила
подземния проход. Чети-
римата мъже на възраст
от 22 до 45 г., регистри-
рани като изчезнали, били
"открити мъртви, след
като тунелът, в който са
били, е бил наводнен
преди 9 дни от египетска-
та армия", твърди в
комюнике гражданската
защита в Рафа (южната
част от ивицата Газа).

Около половин милион
души се събраха на глав-
ния площад във втория по
големина кубински град
Сантяго да Куба, за да се
простят с историческия
лидер на кубинската
революция Фидел Кастро,
който почина на 90-годиш-
на възраст, предаде ТАСС.
Те пееха националния
химн и скандираха "Аз съм
Фидел". Траурната церемо-
ния оглави сегашният
кубински лидер, брат и
съратник на революционе-
ра Раул Кастро. Той произ-
несе и основната реч, в
която оповести желанието
на Фидел Кастро да не
бъдат кръщавани на него-
во име площади и улици и
да не се издигат паметни-
ци в негова чест.

"Лидерът на революция-
та отхвърляше всякакви
прояви на култ към лич-
ността и бе последовате-
лен по този въпрос до

последните часове на
живота си. Той настояваше
след смъртта му неговото
име да не се използва в
названия на институти,
площади, паркове, буле-
варди, улици или други
обществени места, беше
също и против това да се
издигат паметници, бюсто-
ве, статуи и други подобни
обекти в негова чест. В
съответствие с волята на

другаря Фидел на следва-
щите сесии на Национал-
ното събрание на народна-
та власт ние ще предста-
вим съответни законода-
телни инициативи", каза
президентът.

За да отдадат почит на
една от най-легендарните
личности на ХХ век прис-
тигнаха и редица чуждест-
ранни политици, сред
които президентите на

Венецуела, Никарагуа и
Боливия - Николас Маду-
ро, Даниел Ортега и Ево
Моралес, както и двама
бивши бразилски прези-
денти - Лула да Силва и
Дилма Русеф. Тук бяха
министърът на екологията
на Франция, социалистка-
та Сеголен Роаял, както и
аржентинската футболна
звезда Диего Марадона.

Преди да пристигне в
източния град на Куба,
откъдето Кастро започна
въоръжената борба за
сваляне на проамериканс-
кия диктатор Фулхенсио
Батиста на 26 юли 1953 г.,
траурната процесия с
урната с праха на коман-
данте, поставена на лафет,
измина над 1000 км по
територията на 13 от
всичките 15 провинции на
страната. Навсякъде го
посрещаха стотици хиляди
кубинци, отдаващи послед-
на почит.ç

Русия заяви, че е готова
да разговаря със САЩ за из-
тегляне на всички сирийски
бунтовници от Източен Але-
по, където офанзивата на
подкрепяната от Русия си-
рийска армия и нейните съ-
юзници изправи бунтовници-
те пред съкрушително пора-
жение, предаде Ройтерс.

"Ние сме готови незабав-
но да изпратим наши военни
експерти и дипломати в Же-
нева, за да договорим съв-
местни действия с нашите
американски колеги по изтег-
ляне на всички бунтовници
без изключение от Източен
Алепо", каза руският външен
министър Сергей Лавров.

Град Тел в провинция Да-
маск с население над 60 000
жители вече е изцяло под
контрола на сирийското пра-
вителство съобщи вчера рус-
кият Център за помирение
на воюващите страни в Си-
рия.

Изпълнявайки ангажимен-
тите, поети в споразумение-
то за "локално примирие", си-
рийските власти предостави-
ха на бунтовниците 44 авто-
буса за изтегляне от град Тел.
Тези дни оттам заминаха за
Идлиб над 500 бойци от гру-
пировката Джебхат Фатах аш
Шам, бившата Джебхат ан
Нусра, както и над 1500 чле-
нове на семействата им.ç

Ðóñèÿ èñêà èçòåãëÿíå íà âñè÷êè
áóíòîâíè÷åñêè ñèëè îò Àëåïî

Патриархът на
Москва и цяла Русия

Кирил освети в
неделя катедралата

към новия руски
Православен

духовно-културен
център в сърцето на
Париж. Храмът "Св.

Троица" с 5 позлате-
ни кубета представ-

лява част от
обширния комплекс

на центъра. Църквата
заема скромна площ
от 450 кв. м, но е

много висока - най-
големият купол се
издига на 36 м от

пода. Комплексът се
издига недалеч от
Айфеловата кула.

Снимки Пресфото БТА

Снимка на младия Фидел
Кастро се вижда над
хилядното мнозинство по
време на траурната
церемония по погребени-
ето на кубинския лидер в
Сантяго да Куба. Урната
с праха му беше
положена в гробището
"Санта Ифигения", където
е погребан и кубинският
национален герой Хосе
Марти.

Сирийски деца от прогонени от боевете в Алепо семейства са снимани в
съседно село. Сирийската армия и нейните съюзници превзеха още един
бунтовнически квартал на Алепо в хода на офанзивата за установяване
на тотален контрол над втория по големина град в страната.
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Èòàëèàíöèòå ãëàñóâàõà íà ðåôåðåíäóì
çà êîíñòèòóöèîííà ðåôîðìà

Àâñòðèéñêè êàíäèäàò ïðåçèäåíò ñå îáÿâÿâà
ïðîòèâ ñàíêöèèòå íà Åâðîïà ñðåùó Ìîñêâà

Австрийците гласуваха
на втори тур за прези-
дент, на който избираха
между кандидата на дес-
ницата Норберт Хофер и
либерала и бивш член на
Зелената партия Алексан-
дер ван дер Белен, пре-
даде АФП.

На заключителния си
предизборен митинг във
Виена  кандидатът  от
крайнодясната Партия на
свободата Норберт Хофер
изтъкна добрите си отно-
шения с руското прави-
телство и призова за сва-
ляне на санкциите на Ев-
ропа срещу Москва. "Те-
зи санкции нямаха ника-
къв ефект", каза Хофер,

който сега е зам.-предсе-
дател на парламента.

Ако австрийците пред-
почетат Хофер пред неза-
висимия Ван дер Белен,
Австрия ще стане първа-
та държава в Европа с
крайнодесен президент.

Кампанията за избори-
те започна преди 11 ме-
сеца. В началото канди-
датите бяха шестима ,
сред тях имаше и предс-
тавители на двете големи
партии - социалдемокра-
тите и консерваторите, -
управлявали Австрия от
1945 г. досега. Тези кан-
дидати бяха елиминирани
на първи тур на президен-
тските избори на 24 ап-

рил.
Двамата финалисти то-

гава бяха Хофер и Ван
дер Белен. Вторият тур се
състоя месец по-късно, на
22 май. До последно Хо-
фер беше сочен за побе-
дител, но в крайна смет-
ка се оказа, че е побе-
ден от Ван дер Белен с
едва 31 000 гласа.

Тогава партията на Хо-
фер оспори в съда начи-
на, по който е протекъл
вторият тур, и изтъкна, че
е имало процедурни не-
редности.

В края на юни Консти-
туционният съд постано-
ви, че Партията на сво-
бодата има право.ç

Снимки Пресфото БТА

Италианците вчера
гласуваха на референдум
по проекта за конституци-
онна реформа. Предложе-
ните промени в конститу-
цията са най-значимите в
70-годишната история на
Италианската република.
Гласуването може да
определи политическото
бъдеще на премиера
Матео Ренци, който заяви,
че ще подаде оставка, ако
проектът за реформа бъде
отхвърлен от избиратели-
те, предаде ДПА.

Конституционните
промени ще направят по-
лесно за правителството
да прокарва закони в
парламента, особено ако
тази реформа е в комби-
нация с новия изборен
закон, приет миналата
година, който осигурява
на победителя в следва-
щите парламентарни
избори сигурно парламен-
тарно мнозинство.

Ïðåìèåðúò Ðåíöè ùå ïîäàäå îñòàâêà, àêî
èçáèðàòåëèòå îòõâúðëÿò ïðîåêòà

В основата на рефор-
мата е отменяне на изиск-
ването всички закони да
бъдат одобрявани от двете
камари на парламента,
както е досега - Камарата
на депутатите и Сената.
Камарата на депутатите
освен това получава
водеща роля по повечето
въпроси, вкл. гласуване
на доверие на правителст-
вото и приемане на
националния бюджет.

Сенатът според проекта
за реформа намалява по
численост. От досегашни-
те 315 сенатори в него ще
останат 100. Те вече няма
да бъдат избирани от
гражданите. Петима ще
бъдат назначавани от
президента, а останалите
95 ще бъдат избирани
измежду областните

съветници и кметовете.
Сенаторите ще запазят
правото да налагат вето
по въпроси, свързани с
конституцията, местните

Фаворит за най-висшия държавен пост в
Узбекистан на вчерашните избори е изпъл-
няващият длъжността президент Шавкат Мир-
зийоев, издигнат от Движение на предприе-
мачите и деловите хора - Либерално-демок-
ратическа партия на Узбекистан, предаде
ТАСС.

Негови съперници са лидерът на Народ-
нодемократическа партия на Узбекистан Хо-
тамжон Кетмонов, кандидатът на Демокра-
тическата партия "Миллий тикланиш" ("На-
ционално възраждане") Сарвар Отамуратов
и водачът на Социалдемократическата пар-
тия "Адолат" ("Справедливост") Наримон Ума-
ров.

Победител ще стане кандидатът, получил
над 50 процента от гласовете.

Мирзийоев бе премиер на средноазиатс-
ката бивша съветска република от 2003 г.
при президентството на несменяемия лидер
Ислам Каримов, който почина от инсулт през

Ôàâîðèò çà äúðæàâåí ãëàâà íà Óçáåêèñòàí
å è. ä. ïðåçèäåíòúò Øàâêàò Ìèðçèéîåâ

власти и ключови евро-
пейски теми. Наблюдатели
вече повдигнаха въпроса
доколко е разумно да се
напълни Сенатът с полити-

ци от местните органи на
властта, които в Италия
често се оказват забърка-
ни в корупционни сканда-
ли, и да им се дават
права да блокират реше-
ния, засягащи ЕС.

Реформата предвижда
ограничаване на властта
на регионалните правител-
ства. Така държавата ще
има думата по решения,
свързани с големи транс-
портни и енергийни про-
екти. Реформата премахва
и Националния съвет за
икономика и труд - форум
за синдикатите и работо-
дателите.

Италианският премиер
Матео Ренци почти със
сигурност ще подаде
оставка, ако загуби рефе-
рендума за промени в
конституцията, заяви вчера
министърът на инфраструк-
турата и транспорта
Грациано Делрио, който е
близък до премиера.ç

септември. Каримов управляваше Узбекис-
тан с желязна ръка цели 27 години, още от
съветско време.

Статутът на Мирзийоев като вероятен нас-
ледник бе подсказан, след като той оглави
комисията по погребението на Каримов - оче-
виден политически намек по традиция от съ-
ветската епоха. После той бе назначен за
и.д. президент, след като председателят на
сената, на когото тази роля се полагаше по
конституция, се отказа в негова полза.

Според дипломатически и бизнес източ-
ници обаче не се очаква Мирзийоев да раз-
полага със същата абсолютна власт като своя
предшественик. Той споделя пълномощията
си със заместник-премиера Рустам Азимов
и с шефа на сигурността Рустам Иноятов.

Този фактически триумвират позволи на
узбекистанския елит да избегне конфликти
при прехода на властта след смъртта на Ка-
римов.ç

46-годишният кандидат за австрийски президент Норберт Хофер говори
пред журналисти вчера, след като пусна бюлетината си. Другият канди-
дат е 72-годишният Ван дер Белен. Основните теми в предизборната
кампания бяха имиграцията и ЕС.

Изпълняващият длъжността президент на Узбекистан, 59-годишният Шавкат Мир-
зийоев гласува вчера в Ташкент. Според дипломати, цитирани от Ройтерс, той ще
спечели изборите и връзките на Узбекистан с Русия вероятно ще станат по-
близки.

Матео Ренци призова своите привърженици да подкрепят конституцион-
ната реформа. Той стана премиер през февруари 2014 г. и оглавява
четвъртото най-дълго управлявало правителство след края на Втората
световна война. Следващите парламентарни избори са предвидени за
2018 г. Италия е имала 63 правителства и 27 премиери от 1946 г.
насам.
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Кобрата спечели
интерконтиненталния пояс в
"Арена Армеец" и посегна
към световната титла

Êóáðàò Ïóëåâ ñìàçà ñàìî çà
3 ðóíäà Íèãåðèéñêèÿ êîøìàð

Звездата ни в профи-
бокса Кубрат Пулев е
новият носител на интер-
континенталната титла във
версия WBA (Световната
боксова асоциация), след
като отказа в третия рунд
своя съперник Самуел
Питър - Нигерийския
кошмар.  Състоянието на
нигериеца не му позволи
да продължи да се бокси-
ра и реферите обявиха
победа за Кобрата с
технически нокаут. Така
българинът получи втори
шанс в кариерата си да
се бори за световната
титла в тежката категория
във версия IBF (Междуна-
родна боксова федера-
ция), като мачът отново
може да е в София.

Пулев в момента е
номер 2 в ранглистата.
След успеха той почти
сигурно ще се изкачи с
една позиция и ще получи
шанса да предизвика
шампиона. В момента
носител на пояса е Антъни
Джошуа, но само след
седмица може да бъде
Ерик Молина или евенту-

ално дори Владимир
Кличко, с когото британе-
цът планира да се бие
през пролетта.

За пръв път в своята
професионална кариера
Пулев се боксира на
родна земя, и то само на
няколко километра от
мястото, където е роден. В
последните години Кобра-
та непрекъснато търсеше
варианти да се бие в
София, но интересите на
неговите промоутъри от
"Зауерланд" не съвпадаха
с тази възможност. Сега
най-сетне това се случи.
Германците останаха
впечатлени от огромния
интерес от срещата. Ако
всичко мине по план, това
може да бъде първата от
много подобни галавечери
в столицата на България.

Пулев се появи в зала-
та под звуците на 100 каба
гайди и наметнат с моде-
рен вариант на родопски
ямурлук, а 15 000 в "Арена
Армеец" започнаха да
скандират името му и
"Българи, юнаци". Кобрата
беше допълнително надъ-

хан и от емоционалното
изпълнение на химна от
зрителите в залата.

"Преговаряме с моите
мениджъри от "Зауер-
ланд", ако се организира
мач за световната титла,
то той да е в София. Аз
като започнах, никой не
гледаше профибокс в

България. Проправих пътя
на този спорт и в Герма-
ния", заявя Кубрат Пулев.

В отлично настроение
на пресконференцията
след мача Кобрата изне-
нада всички представите-
ли на медиите, като обяви
какво ще направи веднага
след като си тръгне от

Òåðâåë: Áåç äà ñêðîìíè÷à - ïîêàçàõ êëàñà
Тервел Пулев записа първа по-

беда на професионалния ринг в
полутежка категория (79-85 кг).
На ринга на "Арена Армеец"  по-
малкият от братята Пулеви се
справи блестящо срещу хървати-
на Томислав Рудан и успя да стиг-
не до успех още преди края на
третата част.

Тервел остана много доволен
от дебюта си на профиринга. "Так-
тиката бе да не получавам удари.
Ясно бе, че бях по-добрият бок-
сьор и трябваше да победя с кла-
са. Въпросът бе как ще го спече-
ля, ако дойде нокаутът, добре до-
шъл. Това беше тактиката. Много
съм благодарен на всички хора за
огромната подкрепа. Няма как да
не повлияе това уважение и този

респект от родната публика. Няма
спор в разликата в класите. Той
има 25 мача в профибокса, дока-
то на мен ми беше първи. Въпре-
ки това, без да скромнича, класа-
та си е класа, нямаше спор, че
бях фаворит. Разбира се, че има-
ше предстартова треска. Нямаше
как да няма пред повече от 10
000 души. Това беше нож с две
остриета, но бях подготвен психи-
чески. Много добре се бях подгот-
вил. Бяхме готови за маратон, ако
дойде спринтът, беше добре до-
шъл и така стана. Бъдещето в про-
фибокса? Много е рано. Нека да
мине половин, една година, да нап-
равим още няколко мача и ще ви-
дим в какво се целим", каза Тер-
вел веднага след мача. ççççç

залата. "Знаете ли какво
ще направя веднага след
като дам допинг проба?
Отивам да си гледам мача,
защото съм маниак на
тема развитие…", заяви
Пулев и изненада всички,
които смятаха, че той ще
отиде да отпразнува
победата си.ççççç

Братята Кубрат и Тервел (вдясно) Пулеви постигнаха авторитетни победи на професионалния ринг пред родна
публика

Òîòî

:

Тираж №95

1.12.2016 г.
6 от 49

І ТЕГЛЕНЕ -  5, 18, 23, 35, 36,
46. ПЕЧАЛБИ - шестици - няма,
петици - 7 по 3390.40 лв.,
четворки -  462 по 51.40 лв.,
тройки -  7590 по 4.40 лв.,
ДЖАКПОТ - 3 926 818.90 лв.

6 от 42
І ТЕГЛЕНЕ - 5, 6, 7, 10, 22, 33.
ПЕЧАЛБИ - шестици - няма,
петици -  8 по 1475.20 лв.,
четворки -  398 по 29.70 лв.,
тройки -  6686 по 2.50 лв.,
ДЖАКПОТ -  640 160.19 лв.

5 от 35
I ТЕГЛЕНЕ - 7, 8, 9, 14, 32.
ПЕЧАЛБИ - петици - 2 по 10
088.40 лв., четворки -  218 по
81.00 лв., тройки - 7654 по
3.30 лв.;
II ТЕГЛЕНЕ -  8, 10, 16, 29,
35. ПЕЧАЛБИ - петици - 1 от
20 176.70 лв., четворки -
203 по 87.00 лв., тройки -
6494 по 3.90 лв.

ТОТО ДЖОКЕР
Позиция -  5, 8, 9.
Цифра - фабр.щ. -  8, 0, 0.
Тройки - 17 по 749.80 лв.,
двойки - 1873 по 6.80 лв.

Снимки Пресфото  БТА

36-годишният бивш световен шампион Самуел Питър преживя много
тежки моменти на ринга в "Арена Армеец"

Ìåíèäæúð îáåùà ìà÷ çà òèòëàòà â Ñîôèÿ
От стр.1

Кале Зауерланд даде оценка на
представянето на Кобрата срещу Са-
муел Питър. "Видяхте каква е разли-
ката в стила на Кубрат, откакто Ули
Вегнер го тренира. Питър е много
агресивен, но Пулев успя да го ома-
ломощи. Той му нанесе няколко сък-
рушителни удара. Много съм дово-
лен от цялото събитие, с този мач
Пулев показа, че мястото му е в

елита на категорията и заслужава
световната титла. При всички по-
ложения той е сред задължителни-
те претенденти", заяви Зауерланд.

Германецът говори и за другия
брат Пулев - Тервел.  "Той показа
потенциала си, има страхотна тех-
ника и силен удар. За да изгра-
диш световен шампион, трябва да
инвестираш в него”, заяви Зауер-
ланд.ççççç
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ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 229

ВОДОРАВНО: "Големите колела". Геран. Мисир.
Номер. Пан. "Рома". МАН. "На лов". Рат. Фин. Ра-
нитал. "На". Киро Киров. Монитор. Семена. Ва-
надат. Ларин (Иван). Сало. Амар. Нис. Ине. Арак.
Гир. Надира. Аколада. Декори. "И питам". Ав. Оми-
летика. Ма. Обороти. Ен (Ханс). Поле. Анево. "Ата".
Рали. Ато (Жорж). "Ира". "Реката". Ивано. Тодор
Икономов. Соланин. Канали.

ОТВЕСНО: Богомилова (Таня). "Ад в морето".
"Леман". "На Лиде". Алакол. Терен. Кинонико. "Ела-
да". Мар (Николай). "Рита". Еромо. Итон. Лин. "На-
рода". Ариба. Ари. Панорама. Илона. Ин. Мета-
лик. Тара. "Еретик". Нотис. Ракитово. Ок. Ком.
Варел. Копито. Ина. Лир ("Крал Лир"). Ломан
(Карл). Лики (Луис). Ивон. Ресор. "Веригата". Ара-
ма. Лиман. Нисида (Китаро). Етанол. Каратаван.
Рамона. Ови.

Променливо
Днес съществена промяна на вре-

мето няма да настъпи. Във вторник
минималоните температури ще ос-
танат в интервала от около минус 8
до минус 3 градуса, но през деня
ще се появи слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад
и дневните температури ще се повишат и ще бъдат от 8 до 12
градуса. В сряда облачността ще бъде променлива. Ще бъде
ветровито, а минималните температури ще са от минус 4 до
плюс 2. Дневните ще се понижат и ще са от 4 до 9 градуса. В
четвъртък минималните ще са от минус 5 до плюс 2 градуса.
През деня ще достигнат 5 до 10 градуса. От петък до неделя ще
бъде топло за декември, с минимални температури през първия
ден - около нулата, а през уикенда - над нулата в цялата страна,
от 1-2 до 6-7 градуса. Дневните ще бъдат от 10 до 15, в някои
места в Дунавската равнина - до 16-17 градуса. Ще духа слаб и
умерен западен вятър.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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В ЦСКА всичко е наред, но отборът се представя
слабо, заяви собственикът на "армейския" клуб

Лукойл Академик
спечели дербито с
Рилски спортист
от програмата на 8-ия кръг на
НБЛ. "Студентите" се наложиха
с 94:90. Резултати: Ямбол -
Черно море Тича 76:87,
Спартак Плевен - Балкан
88:83, Берое - Академик
Бултекс  82:75.

ЦСКА остана на върха на
Суперлигата
по волейбол за мъже след
успех над Арда в Кърджали с
3:1. Резултати: Марек Юнион-
Ивкони - Миньор (Пк)  3:1,
Добруджа - Черно море 3:0,
Тетевен Волей - Монтана 0:3.

Николай Михайлов
инкасира шест гола
при загубата на неговия
Мерсин с 0:6 при гостуването
си на Ескишехирспор в среща
от 13-ия кръг на турската
Първа лига.

Барселона и Реал
завършиха 1:1 в Ел
Класико
от 14-ия кръг на Примера
дивисион. Каталунците
поведоха с гол на Луис Суарес
в 53-тата минута и водеха до
90-ата, когато Серхио Рамос
изравни резултата. Резултати:
Атлетико (М) - Еспаньол 0:0,
Гранада - Севиля 2:1, Леганес
- Виляреал 0:0.

Арсенал срази с 5:1
Уест Хем
в лондонското дерби. Резулта-
ти от 13-ия кръг на Висшата
лига: Манчестър Сити - Челси
1:3, Кристъл Палас - Саутхямп-
тън 3:0, Стоук Сити - Бърнли
2:0, Съндърланд - Лестър  2:1,
Тотнъм - Суонси 5:0, Уест
Бромич - Уотфорд  3:1.
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Финансовият благоде-
тел на ЦСКА Гриша
Ганчев разкри в интервю
по "Нова телевизия"
какви са проблемите в
"червения" клуб. "Като
изключим, че представя-
нето на отбора не е
много задоволително,
всичко друго си е наред.
Ние държахме много
треньорът Едуард Йорда-
неску да остане, защото
по мнението на всички
специалисти той е много
интелигентно момче,
доста му е ясна материя-
та. Човекът не издържа
психически и си тръгна
сам. Молехме го след
прословутия мач срещу
Верея, но той бе катего-
ричен: "Не искам за
нищо на света да оста-
на, искам публиката да е
щастлива", обясни поред-

ната смяна на треньора
в ЦСКА Гриша Ганчев. "И
аз желаех да назначим
Марчело Липи за тре-
ньор, но китайците го
взеха за националния им
отбор", пошегува се
бизнесменът.

"Най-много съм разоча-
рован от Борис Галчев и
никога няма да му го
простя, защото с него
имах 2-3 разговори, по
които се бяхме разбрали
каква е неговата роля в
клуба. Много е важно да
имаш такъв играч, който
да е изцяло отдаден на
каузата и на отбора.
Той почна да плещи

разни работи, които не
му правят чест. Негова си
работа. На много места
сбърка, но си е за негова
сметка. Едно ще ви кажа
- аз съм го задраскал с
дебелия флумастер,
първо като човек. Не
говоря за футболните и
другите му качества",
обясни Гриша Ганчев
каква е причината пове-
че от месец капитанът на
ЦСКА да бъде отстранен
от отбора.ç

Øîê çà ÏÑÆ ïðåäè ìà÷à ñ Ëóäîãîðåö
Шампионът на Франция Па-

ри Сен Жермен бе разбит с
0:3 от слабака Монпелие в мач
от 16-ия кръг на Лига 1. Теж-
кото поражение идва само три
дни преди домакинството на
парижани на Лудогорец в пос-
ледния мач от Група "А" на
Шампионската лига.
Старши треньорът на ПСЖ

Унай Емери използва всички-

те си звезди за гостуването в
Южна Франция, но те го разо-
чароваха и не показаха добра
игра.
Гръцка съдийска бригада, во-

дена от 37-годишния Анаста-
сиос  Сидиропулос, ще ръко-
води мача между ПСЖ и Лудо-
горец. Двата тима се срещат
на "Парк де Пренс" в Париж
утре от 21:45 ч.ç

Собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев заяви, че не е имал никакво
желание да се разделя с доскорошния наставник на клуба Едуард
Йорданеску, но румънецът е бил твърд в желанието си да разтрогне

след равенството с Верея

Дунав (Рс) - Локомотив (ГО) 1:0
1:0 Бранимир Костадинов 72
Левски - Славия 1:0
1:0 Медхи Бурабия 83; червен картон - Сердер Сердеров
(Славия) 69
Локомотив (Пд) - Черно море 1:0
1:0 Дани Кики 80
Берое - Нефтохимик и ЦСКА - Пирин (Бл) след
                                             приключване на броя
                          Днес от 17,30 ч.:
                                            Ботев (Пд) - Верея
                          17 декември:
                                            Монтана - Лудогорец

Габриела Коукалова (на преден план) спечели преследването на10 км,
старт от СК по биатлон в Остерсунд. Емилия Йорданова се класира на

49-о място.

Снимка Пресфото БТА


