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Потреблението на човек от населението в рамките на Европейския съюз през
2018 г. показва значителни различия спрямо отделните държави - намек, че все
още е много далеч изравняването на стандарта в блока. Според статистиката на
Евростат, представена от НСИ, фактическото индивидуално потребление (ФИП)
у нас възлиза на 56% при 100% средно за Европейския съюз. Това ни поставя на
последно място по този показател. На обратния полюс е малкият град-държава
Люксембург със 134%. Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва
материалното благосъстояние на домакинствата.
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Í
яма спор, че благотворителността е от векове
и за векове. Тя много красноречиво показва
отношението на обществото към своите чле-
нове. Най-вече към тези, които са изпаднали
в тежко здравословно и материално състоя-

Ãîð÷èëêà!

ние. Адмирации за организаторите и участниците в те-
зи хуманни инициативи!

Но ще дам само един пример, който сам по себе си
заслужава голямо уважение. В продължение на седмица
военнослужещите от 3-та авиобаза "Граф Игнатиево"
участваха в коледен базар с благотворителна цел. Ини-
циативата тази година беше под мотото "Коледни ус-
мивки" и бе в подкрепа на 13 деца на военнослужещи
от авиобазата. Те страдат от заболявания, изискващи
сериозен личен финансов ресурс, ежедневни грижи с
постоянно присъствие на възрастен, като често това е
другият родител, който не работи. Още четири са семей-
ствата, в които съпругът/съпругата има тежки здравос-
ловни проблеми и всяка финансова помощ е важна.
Нашите колеги са силни мъже и жени, носят голямата
си болка мълчаливо и работят всеотдайно и сърцато.
Откъде идва горчилката? Нещо не се връзва в цялата
работа. Държавата даде на САЩ над 2 млрд. лв. за
8 изтребителя Ф-16, като има намерение да плати за
още толкова. Самолетите са за тази авиобаза, в която
личният състав събира средства за колегите си. В про-
дължение на три години от бюджета ще бъдат изразход-
вани 300 млн. лв. за привеждане на инфраструктурата
на същата авиобаза съгласно изискванията на новите
самолети. Същата тази държава обаче не може да се
погрижи за децата и семействата на военнослужещите,
които ще летят или поддържат новата техника. Къде е
проблемът? В липсата на достатъчно социални разходи
от страна на държавата. Това съвсем не е единственият
пример, но е твърде очеваден и много емблематичен.
Милиарди се харчат за техника, но няма няколко десет-
ки или стотици хиляди левове за деца в тежко състоя-
ние. Защо например не се намери нито един депутат,
като гласува проектите за модернизация на армията, да
попита, именно, заложени ли са тези социални разхо-
ди?! Дали пък този, който взема милиардите, ще прояви
определена доза съпричастност, за да се включи в бла-
готворителната инициатива на военнослужещите от ави-
обаза "Граф Игнатиево"?! Все въпроси без отговори. Да,
сделката за самолетите е факт! Да, на второ място сме
в НАТО по процент от БВП за отбрана, за което ни
хвалят! И ние, разбира се, се хвалим! За другото остава
да разчитаме на благотворителността. Горчилката обаче
няма да отмине!

Спирдон СПИРДОНОВ
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Папа Франциск ще посе-
ти догодина Черна гора, съ-
общи правителството в
Подгорица, цитирано от БТА.
Визитата на папата ще
има историческо значение,
се отбелязва в съобще-
нието. Франциск, който
прие във Ватикана чер-
ногорския премиер Душко
Маркович, похвали поли-
тиката на Черна гора по
отношение на културата,
екологията и хуманността
във всички сфери на об-
ществените отношения.
След разговора с папа
Франциск Душко Марко-
вич се срещна и с дър-
жавния секретар на Ва-
тикана кардинал Пиетро
Паролин. ç

Алберт Попов се класира
на 12-о място в слалома
от Световната купа в ал-
пийските ски, който се
проведе във Вал д'Изер.
22-годишният софиянец
бе 17-и в първия манш,
а във втория се предста-
ви още по-силно и успя
да подобри класирането
си. Състезанието бе спе-
челено по убедителен на-
чин от французина Алек-
си Пинтюро. Представи-
телят на домакините бе
най-бърз и в двата ман-
ша и триумфира с общо
време 1:47,91 минути.
Попов финишира на 2,48
секунди след Пинтюро,
като малко не му достиг-
на да влезе в Топ 10. ç
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Í
яма да си тръгнем, до-
като не се роди нещо
ново, заяви медицинс-
ката сестра Мая Илие-
ва по време на нацио-
налния протест на ме-
дицинските специалис-
ти пред Министерския
съвет, съобщи сайтът
"Гласове". Те настоява-
ха за среща с премие-
ра Бойко Борисов, за
да го информират от
първо лице за искани-
ята си. Тук сме, защото
през тези 10 месеца на-
шите искания не бяха
изпълнени, обиколихме
всички институции,
всички много ни съчув-
стват и разбират, но
след това нищо не се
променя, проблемите
отново си остават са-

система
В събота на своя пленум

Националният съвет на БСП
прие правилата за пряк избор на
лидер, който ще се проведе на 26
април и с евентуален балотаж на
3 май. По този повод лидерката
на БСП Корнелия Нинова написа
в социалните мрежи: "В продъл-
жение на три години имаше
оспорване на тази норма в Уста-
ва. Бяха правени опити тя да
бъде променена. Реформата беше
трудна, съпротивата - ожесточена.
Щастлива съм, че пристъпваме
към нейното изпълнение. Благо-
даря на всички социалисти, които
ме подкрепяхте в тези усилия. За
пръв път българските социалисти
ще избираме пряко, така както
правят в Испания, Португалия,
Франция, Италия, Белгия, Холан-
дия, Хърватска, Великобритания,
Германия. Убедена съм, че няма
по-справедлив, чист и демократи-
чен избор от този. Решението е
във вашите ръце. Вие сте силата.
Пожелавам ви на добър час и
мъдър избор".

Ñîöèàëèñòèòå
èçáèðàò
ñâîÿ ëèäåð
íà 26 àïðèë
2020 ãîäèíà
Êîðíåëèÿ Íèíîâà:
Íÿìà ïî-ñïðàâåäëèâ,
÷èñò è äåìîêðàòè÷åí
èçáîð îò ïðåêèÿ âîò

Пловдив. Тервел Пулев спечели интернационалния пояс на Световната боксо-
ва асоциация в полутежка категория. На специална галавечер в препълнената
зала "Колодрума" българинът победи американеца Дишон Уебстър. Тримата
съдии край ринга отсъдиха в полза на българина - 118:110, 120:108 и отново
118:110.
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мо наши, коментира
Илиева. Тя припомни,
че палатка три месеца
е стояла през Здравно-
то министерство с цел
да се обясни на граж-
даните защо системата
е не здравеопазна, а
"здравеопаСна": Защо-
то липсват над 30 хи-
ляди медицински спе-
циалисти, защото се
налага да работим
много извънреден труд
и тези заплати, които
ни ги размахват от ми-
нистерството над 1000
лева, са с цената на
много извънреден труд,
заяви Илиева.  ç

Âëàñòòà å ãëóõà
çà íàøèòå
èñêàíèÿ, îáÿâèõà
íà ïðîòåñò
ìåäèöèòå

Снимка Пресфото БТА



ÁÚËÃÀÐÈß ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2 16.12.2019

В края на миналата сед-
мица за пръв път у нас и
при голям успех се прове-
доха двудневните "Примаков-
ски четения", посветени на
темата за политическото ли-
дерство в многополюсния
свят. Както ЗЕМЯ вече пи-
са, в събитието взеха учас-
тие изявени български и рус-
ки учени, политици и общес-
твеници. Организатори на
събитието са Форум "Бълга-
рия-Русия", Институтът за
световна икономика и меж-
дународни отношения (ИМЕ-
МО) при Руската академия
на науките, Институтът по ли-
дерство при УниБИТ, Посол-
ството на Руската федерация
у нас.

Международната кон-
ференция бе открита от пред-
седателя на Форум "Бълга-

Íà "Ïðèìàêîâñêèòå ÷åòåíèÿ" â Ñîôèÿ áåøå îáñúäåíî
ïîëèòè÷åñêîòî ëèäåðñòâî â ìíîãîïîëþñíèÿ ñâÿò
” Àêàä.  Åâãåíèé Ïðèìàêîâ ïîñìúðòíî áå óäîñòîåí ñ Íàãðàäàòà çà ëèäåðñòâî
â äúðæàâíîñòòà "Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ"
” Äîêëàäè èçíåñîõà âîäåùè ðóñêè ó÷åíè è åêñïåðòè, ñðåä êîèòî àêàä. Àëåêñàíäúð
Äèíêèí è áèâøèÿò äèðåêòîð íà ðóñêîòî ðàçóçíàâàíå àðì. ãåí. Âÿ÷åñëàâ Òðóáíèêîâ

Момент от връчването на Наградата за лидерство (посмъртно) на акад. Евгений Примаков. Тя се връчва от  проф. Светлана Шаренкова
и от проф. Стоян Денчев (вляво). Приема я акад. Александър Динкин, президент на Института за световна икономика и международни

отношения към Руската академия на науките.
Снимка ТАСС

рия-Русия" проф. Светлана
Шаренкова с думите, че от-
говорността на организатори-
те е огромна не само заради
важността на темата, но и за-
ради паметта на големия учен
и държавник акад. Примаков.
Тя припомни, че в центъра
на Москва вече се издига па-
метник на Евгений Примаков,
а при неговото откриване
президентът Владимир Путин
го е определил като "велик
гражданин на Русия". В Бъл-
гария неговото интелектуал-
но наследство ще бъде съх-
ранявано чрез ежегодното
провеждане на "Примаковс-
ки четения" и чрез трудовете
му, които Форум "България-
Русия" издава.

Конференцията бе уваже-
на с поздравителен адрес от
вицепремиера и министър на
отбраната Красимир Карака-
чанов, в който той напомни,
че акад. Примаков е ембле-

матична личност, една от
най-ярките фигури на руския
дипломатически, политичес-
ки и научен живот, знакова
фигура не само за Русия, но
и за целия свят. "Концепция-
та за многополюсния свят на
акад. Примаков предполага
световен ред, основан на ба-
ланс, с поглед към различни
центрове на влияние, с мно-
жество модели на развитие",
написа вицепремиерът до
участниците в събитието.

Доклади на конференци-
ята изнесоха: акад. Алексан-
дър Динкин, президент на
ИМЕМО, армейски генерал
Вячеслав Трубников, бивш
директор на службата за вън-
шно разузнаване на Русия,
проф. Надежда Арбатова, д-
р Юрий Квашнин, философът
чл.-кор. Васил Проданов, пи-

сателят и издател чл.-кор.
Иван Гранитски,     д-р Мар-
гарита Попова - вицепрези-
дент на Република България
(2012-2017), председателят на
Общото събрание и дългого-
дишен ректор на УниБИТ
проф. Стоян Денчев и други.
През втория ден в сградата
на УниБИТ доклади изнесо-
ха десетки учени, препода-
ватели, докторанти.

На откриването на фору-
ма заместник-председателят
на Народното събрание
Кристиан Вигенин заяви:
"Организаторите на между-
народната конференция из-
браха изключително важна
тема - необходимостта от
ефективно лидерство и изг-
раждането на многополюсен
свят. В момента една дър-
жава не може да реши нито
един проблем на човечест-
вото, каквито са тероризмът,
киберсигурността и други.

Оцеляването на човечество-
то зависи от сътрудничест-
вото, от интеграционните
проекти между центровете
на влияние. Надявам се но-
вите лидери да определят но-
ви направления за развити-
ето на човечеството и ще
вървим спокойно, защото се-
гашният път на конфликт и
конфронтация води до задъ-
нена улица". Президентът на
Института за световна ико-
номика и международни от-
ношения на Руската акаде-
мия на науките акад. Алек-
сандър Динкин отбеляза, че
България е втората страна,
в която се провеждат "При-
маковските четения". "Наша-
та платформа вече получи
световно признание като
място за остър и откровен
обмен на мнения. България

се превърна във втората (из-
вън Русия) страна, в която
се провежда този форум,
преди това се проведе в Ере-
ван,  Армения", отбеляза той.

Руският посланик в Бъл-
гария Н. Пр. Анатолий Мака-
ров изрази надежда, че про-
веждането на "Примаковски
четения" в София ще се пре-
върне в добра традиция.

В двата дни на "Прима-
ковските четения" руски и
български експерти предста-
виха аргументирани и задъл-
бочени доклади за съвремен-
ните предизвикателства, за
лидерството в многополюс-
ния свят, за заплахите от ди-
гиталните войни и други важ-
ни теми.

"Проблемът с лидерство-
то е гореща тема. Появата
на млади политици винаги е
добра, но ако енергията им
се комбинира с опит и мъд-
рост, тогава е много по-доб-

ре", подчерта президентът на
Института за световна ико-
номика и международни от-
ношения Александър Динкин.
Руският учен даде и конкрет-
ни примери: "Украинският
президент Владимир Зелен-
ски има дълъг път, за да до-
каже правото си на лидерс-
тво. Зеленски има задачата
да превърне подкрепата, ко-
ято получи на изборите, в
действителна политика". Спо-
ред Динкин френският пре-
зидент Еманюел Макрон е
също лидер на нова форма-
ция, своеобразен символ на
нова вълна, на скъсване със
стария център, който до го-
ляма степен е дискредити-
рал себе си в Европа и САЩ,
но Макрон също трябва да
докаже на практика линия-
та, която следва.

Основното е да
се поддържа и пази
суверенитетът

Важността на поддържа-
нето на държавния сувере-
нитет в нестабилен свят бе
посочена като приоритет от
един от почетните гости на
форума - бившия директор
на Службата за външно ра-
зузнаване на Руската феде-
рация, член на Борда на ди-
ректорите на ИМЕМО, ар-
мейски генерал о. з. Вячес-
лав Трубников.

"Двадесет и първи век не
донесе нито мир, нито прос-
перитет, той запази предиз-
викателствата, възникнали в
края на ХХ век, а сега те до-
ри често ескалират", казва
той в интервю за ТАСС. "То-
ва са явления като между-
народния тероризъм, който
съществува и ще продължа-
ва да съществува, особено

след като се появиха и таки-
ва псевдодържави на теро-
ристична и ислямистка ос-
нова като ИДИЛ. Такъв е
проблемът с неразпростра-
нението на ядрено оръжие,
който възниква в резултат на
разрушаването на установе-
ните нормални "червени ли-
нии" на диалог и сдържане,
които бяха установени в ми-
налото, дори и в периода на
Студената война. "Искам да
подчертая, че за Русия най-
важното е запазването на
суверенитета на една държа-
ва, което е гаранция в рам-
ките на този несигурен свят.
Това е най-важното, а кога-
то суверенитетът се преотс-
тъпва на друга държава - то-
ва е престъпление", заяви
Трубников.

Говорейки за отношения-
та между Русия и НАТО, Труб-
ников подчерта, че всеки
подход на НАТО към руски-
те граници е нарушение на
суверенитета на Русия, на
който тя не може да гледа
спокойно. Той даде пример
с чуждите военни бази в бли-
зост с руските граници.
Посмъртно признание
от България за акад.
Евгений Примаков

Като част от "Примаковс-
ките четения" се проведе це-
ремония по връчване на наг-
радата "Стефан Стамболов"
за лидерство в държавност-
та, която беше посмъртно
присъдена на руския учен,
дипломат и държавник акад.
Евгений Примаков. Носите-
ли на Наградата "Стефан
Стамболов" през годините са
личности като патриарсите
Максим и Неофит, президен-
тът (1990-1997 г.) д-р Желю
Желев и президентът (2002-
2012 г.)  Георги Първанов, ге-
нералният директор на
ЮНЕСКО Ирина Бокова,
юристът и един от основни-
те създатели на съвремен-
ната ни конституция Гиньо Га-
нев, вътрешният министър
Николай Добрев (посмърт-
но), вицепрезидентите ген.
Ангел Марин, Маргарита По-
пова и Илияна Йотова, ом-
будсманът (2015-2019 г.) Мая
Манолова. В сферата на ду-
ховността носители са твор-
ци и интелектуалци като ху-
дожникът акад. Светлин Ру-
сев, тракологът проф. Алек-
сандър Фол, писателят акад.
Антон Дончев, историкът и
музеен деятел проф. Божи-
дар Димитров, проф. Андрей
Пантев - историк и парла-
ментарист, председателите
на БАН акад. Иван Юхновс-
ки и акад. Стефан Водени-
чаров, историкът акад. Геор-
ги Марков, Видинският мит-
рополит Дометиан, Пловдив-
ският митрополит Николай и
други. ççççç
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Изборът на председа-
тел на БСП ще се прове-
де 120 дни преди конгреса
на партията - на 26 април
2020 г., а ако има балотаж
- на 3 май.

Такова решение прие
Пленумът на партията на
свое заседание. Нацио-
налният съвет гласува
правила за вътрешнопар-
тиен избор на председа-
тел на партията.

"За" правилата гласува-
ха 87 членове на Пленума,
без "против" и с 2-ма
"въздържали се".

Пленумът одобри
правилата за провеждане-
то на вътрешни избори.

Социалистите избраха
и Централна комисия по
вътрешния избор, чийто
председател ще е Емил
Войнов, в момента член
на ЦИК.

Правилата на вътреш-
нопартийния избор макси-
мално повтаря правилата
за национални избори.

Изборите се произвеж-
дат едновременно във
всички СИК в един ден за
цялата страна. Изборният
ден започва в 7.00 часа
сутринта и приключва в
19.00 часа

Правилата за вътреш-
нопартиен избор предвиж-
дат и да се проведе
предизборна кампания на
кандидатите.

По Устав мандатът на
председателя на партията
е 4 години и към 2020 г.
изтича този на Корнелия
Нинова. Тя бе избрана да
оглави БСП на 8 май
2016 г., по време на
първото заседание 49-ия
конгрес на партията.

След промените в
Устава обаче конгресът
няма да е органът, който

Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò íà ÁÑÏ ïðèå ïðàâèëàòà çà ïúðâèÿ
â èñòîðèÿòà íà ïàðòèÿòà äèðåêòåí âîò çà ïðåäñåäàòåë

Ñîöèàëèñòèòå ùå ãëàñóâàò ïðÿêî çà
ñâîé ëèäåð íà 26 àïðèë 2020 ãîäèíà

"Едно от най-ценните чо-
вешки качества е толерант-
ността между различните ет-
носи, желанието да помог-
неш на всеки, който има
нужда от теб, да подадеш
ръка. Това е голямото пос-
лание на всички поколения,
минали през изграждането
и развитието на читалище
"Емил Шекерджийски - 1919".
В тяхно име и заради деца-
та ни наш дълг е да отстоя-
ваме този завет." Това зая-
ви вицепрезидентът Илияна
Йотова на честването на
100-годишния юбилей на На-
родно читалище "Емил Ше-
керджийски - 1919" в Еврей-
ския културен дом в София.

Илияна Йотова подчерта

Âèöåïðåçèäåíòúò Éîòîâà: Òðÿáâà äà ñìå íåïðèìèðèìè
êúì êñåíîôîáèÿòà è åçèêà íà îìðàçàòà дългата и нелека история на

читалището, което въпреки
че два пъти е затваряно, за-
щото е еврейски културен
център, е успяло да устои
на времето и да се превър-
не в силно средище на ду-
ховност, култура и развитие.

"Нерешени световни
проблеми отново ни връщат
към едни от най-мрачните
страници от историята. Сви-
детели сме на ксенофобия,
разделение, език на омра-
зата, антисемитизъм. Тряб-
ва да сме непримирими към
всичко това", изтъкна вицеп-
резидентът.

За активната му дейност
Илияна Йотова удостои чи-
талище "Емил Шекерджийс-
ки - 1919" с председател Мо-
риц Машиах с почетния пла-
кет на вицепрезидента. ç

избира председателя, а
той ще се избира пряко
от членовете на БСП. Това
ще се случи за първи път
в историята на партията.
Именно за това са необ-
ходими и правила за
вътрешнопартийния избор.

Изборът на председа-
тел на БСП е част от
цикъла отчети и избори,
който от партията започ-
наха на 1 декември 2019 г.

Съгласно правилата
Националният съвет на
БСП с решение ще нас-
рочва провеждането на
прекия вътрешнопартиен
избор за председател на
БСП в срок не по-късно
от 120 дни преди провеж-
дането на Конгреса на
БСП.

Деница Златева:
Въвеждаме европейс-
ки стандарт по избор
на председател на БСП

"Имахме конструктивен
пленум, защото приехме
правилата, по които ще
бъде избиран пряко за
първи път в историята на

БСП бъдещият председа-
тел на партията. Чуха се
много предложения, някои
от тях бяха приети, по
тези правила се работи
почти година". Това заяви
зам.-председателят на
БСП Деница Златева след
заседанието на НС  на
левицата. Тя уточни, че
много предложения са
били направени в хода на
изработването на прави-
лата и че от БСП са
използвали европейски
опит, защото прекият
избор е популярна прак-
тика при европейската
левица.

"Ще има ясен и прозра-
чен процес - и при предиз-
борната кампания, и при
процеса на съставяне на
избирателните списъци,
процеса на организация
на изборната кампания,
изборния ден. Имаме
Централна комисия по
подготовка на избор,
съставена от 9 членове -
тя беше избрана днес",
уточни Златева и поясни,
че председателят на тази
комисия е Емил Войнов. Тя

коментира и уточнените
дати на избора на предсе-
дател - на 26 април е
първият тур на избора, а
ако се наложи балотаж,
той ще бъде на 3 май.

"Всеки социалист ще
може да участва в прекия
избор, достъпни ще бъдат
секционните избирателни
комисии. В един ден ще
се проведе гласуването.
Мисля, че въвеждаме
един нов стандарт на
демократична процедура
и ангажираност на всеки
един партиен член в
избора на бъдещия пред-
седател", подчерта още
Златева. Зам.-председате-
лят на левицата изрази
надежда, че ще има
интересна предизборна
кампания. Тя обясни, че
всеки трябва да предста-
ви платформата си и
виждане за развитие за
развитието на партията.
"Това трябва да бъде
сблъсък на идеи, а не
сблъсък на това кой
харесва или не харесва
ръководството", заключи
Деница Златева. ç

Лимитът за прием в
болница да бъде намален
със 7% и да се вдигнат
цените на над 200 кли-
нични пътеки средно с
около 14%, така че да се
спре навъртането на
оборот от ненужни хос-
питализации и да се на-
сочи ресурс към самото
лечение на болните ,
предвижда новият Наци-
онален рамков договор
(НРД), който Лекарският
съюз и Здравната каса
предстои да подпишат. В
петък Съборът на със-
ловната лекарска орга-
низация даде мандат на
ръководството си да под-
пише новия договор с
209 гласа "за", 22 "про-
тив" и 8 "въздържал се",
съобщи Медияпул.бг. От-
падна идеята да се оре-
жат платените от НЗОК
лекарства на хората.
Спорната идея да се ог-
раничи броят на изпис-
ваните и плащани от
Здравната каса лекарс-
тва за едно заболяване
е отпаднала от проекта,
увериха в петък предсе-
дателят на Лекарския съ-
юз д-р Иван Маджаров
и шефът на Надзорния
съвет на НЗОК Жени На-
чева. Тя обяви, че текс-
товете, които възмутиха
личните лекари, са били
грешка на ниво работна
група. Преди началото
на събора на съсловна-
та лекарска организация
Маджаров също увери,
че спорните текстове са
отпаднали и допълни, че
новият договор е по-до-
бър и заслужава да бъ-
де подкрепен. Спорните
текстове предвиждаха за
всяко заболяване лека-
рите да могат да пред-
писват не повече от 3
медикамента, а когато се
използват комбинирани
лекарствени продукти с
повече от една съставка
- не повече от 2 медика-
мента. Освен това се
предлагаше НЗОК да
плаща тези лекарства са-
мо ако са в рамките на
до две основни терапев-
тични групи. Лични лека-
ри се оплакаха, че така
на пациентите ще им се
наложи да си плащат са-
ми повечето лекарства,
защото например болни-
те със сърдечна недос-
татъчност масово се ле-
куват с лекарства от пет
различни групи. Сходна
е и ситуацията при паци-
енти с диабет и тежки
форми на хипертония.
БЛС се разграничи от
озовалите се незнайно
как в проекта на НРД тек-
стове, а в петък стана яс-
но, че и НЗОК се отказ-
ва от тях след вдигналия
се шум. ç

Íàìàëÿâàò ïðèåìà
â áîëíèöà è
âäèãàò öåíèòå íà
íàä 200 ïúòåêè
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Çàêîíúò çà çåìÿòà â Äàíèÿ å â 25 ñòðàíèöè è ñ ÿñíè ïðàâèëà,
íàøèÿò - â 150 ñòðàíèöè è áåç ãðàì ïîëèòèêè
Îñâåí äà ïðàâè "êîïè-ïåéñò" íà ñòàðèòå çàêîíè, àäìèíèñòðàöèÿòà
íå ìîæå äà ñå ñïðàâè ñ íîðìîòâîð÷åñòâîòî â ïîçåìëåíèòå îòíîøåíèÿ,
êàçâà çåìåäåëñêèÿò ïðîèçâîäèòåë îò Ëåñîâî Áîðèñëàâ Ïåòêîâ

След като през 2018 годи-
на парламентът за трети път
върна за преразглеждане
предишния проект на закон
за земята - със заръката до
една година министерството
на земеделието да го прера-
боти из основи, е повече от
ясно, че освен да прави "ко-
пи-пейст" на старите закони,
администрацията не може да
се справи с нормотворчест-
вото в поземлените отноше-
ния. Затова и на последното
си заседание преди Никул-
ден правителството за поре-
ден път отложи с още една
година проекта за Закон за
земята. С мотива - че тексто-
вете не били съгласувани с
всички браншови организа-
ции, а те имат конкретни
предложения по проекта.

И за никой не стана ясно
-  дори за самите земеделс-
ки производителите, защо
през последните 12 месеца
текстовете на проекта бяха
гледани на работна група са-
мо два пъти, но не по същес-
тво. И защо се стигна дотам
тази "епопея на поземлено-
то законодателство да се то-
чи толкова години поред. За-
щото "на практика между пре-
дишния Кодекс на земята и
сегашния проектозакон раз-
ликата е в някои запетаи и
тук-там подменени текстове,
докато в него и липсва и грам
идея какви бъдещи политики
ще се прокарват в българс-
кото земеделие. И дали ще
се подпомага едрото интен-
зивно земеделие или дреб-
ното...", коментира за Си-
нор.бг Борислав Петков, зе-
меделски производител от
Лесово и бивш председател
на Българската асоциация на
собствениците на земеделс-
ки земи.

Ето и основните възраже-
ние на Петков срещу поред-
ния вариант на закон, който
ще се прекроява за пореден
път, защото в началото на
следващия програмен пери-
од страната ни наистина би
трябвало да организира по-

на имуществото и производ-
ството ми.

- Какво точно имате
предвид?

- Ще ви дам пример със
законодателството в Дания,
не с Холандия, защото тя е
на светлинни години от нас
и е трудно да се сравнява-
ме. Но Дания, която е с по-
малка територия и население
от България, преди няколко
години е успяла да направи
Закон за земята само в 25
страници, а не в 150 страни-
ци като нашия. Но с този за-
кон се решава, че в страна-
та ще се развива земеделие,
опазващо околната среда. И

дателството върви в тази по-
сока. И затова е време да
създадем закон, който да от-
говаря на виждането ни за
това какво земеделие ще
прилагаме в следващите го-
дини. И понеже първите три
години са най-критични при
създаването на no till поле-
тата, е редно европейското
подпомагане да се дава
именно затова. В Дания сто-
паните също са получавали
компенсации за прилагане-
то на екопрактиките, но след
като това е тези практики за
заложени като приоритет в
законодателството.

- Как трябва да изглеж-
дат поземлените отношения
у нас, за да се прокарват по-
добни политики, според
вас?

- Нямам никакво обясне-
ние защо в сегашния Закон
за земята решиха да прирав-
нят арендата с наема на зе-
мя и защо сложиха таван от
5 години за арендните дого-
вори. От една страна, дър-
жавата уж иска инвестиции
в напояване, а от друга, се
отказва от дългосрочността
на тези договори. Та кой фер-
мер би инвестирал в систе-
ми за напояване, ако няма
сигурност за възвращаемост-
та на тази инвестиция и не
разполага с дългогодишен до-
говор за ползване на имоти-
те? Според мен арендните до-
говори трябва да продължат
поне 20-25 години, така че
фермерите да имат гаранция
за бизнес плановете си.

- Администрацията се
похвали, че с този закон
най-после ще уреди комаса-
цията. Постигнато ли е, спо-
ред вас?

- В така предложените тек-
стове аз не видях работещ
вариант или пък ангажиране

землените си отношения по
начин, който да отговаря на
новите европейски изисква-
ния.

- Г-н Петков, защо бран-
шовите организации така
остро се възпротивиха сре-
щу поредния проектозакон
за земята?

- Защото всеки нов закон
трябва да носи визията за
политиките, които държава-
та очаква да се случат в сел-
ското стопанство след 10 го-
дини. А в този проект ние ви-
дяхме събрани накуп някол-
ко закона, които и сега дей-
стват добре и уреждат зе-
меползването в страната и

от страна на държавата за
въвеждане на процедури, по
които да се осъществи това
"уедряване", както са го на-
рекли. Според мен е важно
държавата да заложи задъл-
жителност при изказването
на съгласие или несъгласие
от страна на фермерите, ко-
ито участват в даден масив.
Ако примерно се започне ко-
масация, да се пита всеки
фермер иска или не иска да
участва в комасаицята. И те-
зи, които искат земите им да
бъдат разместени, да се за-
почне работа с тях. А тези,
които не желаят, остават в
реалните си граници, защо-
то така са го пожелали. Лич-
но аз като арендатор осъщес-
твих подобна комасация в 5
от масивите, където имам зе-
мя. И направих тази добро-
волна комасация между съ-
седите, но ми отне година и
половина да ходя по инсти-
туциите. Ако законово бъдат
разписани процедурите и се
използва електронизацията,
тогава може би и по-бързо
биха станали нещата.

Освен това държавата би
могла да ти изкупи земята,
ако не искаш да участваш в
дадена комасация, или пък да
я замени с имоти от държав-
ния фонд. Това са все вари-
анти, които биха помогнали
за комасацията в региони, къ-
дето хората не желаят да
участват в подобно окрупня-
ване на обработваемата зе-
мя. Алтернативи съществуват,
но е важно държавата да ка-
же ясно дали иска да насър-
чава този процес, защото
раздробената земя остава
един от сериозните пробле-
ми и неефективността на зе-
меделието в страната.

Интервю на
Екатерина СТОИЛОВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В

централа 955 - 44 - 62; тел. 855 - 61 - 61; факс 955 - 95 - 68
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси,  във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1427/16.10.2019 г.

на Кмета на Столична община и Заповед № РОК19-РД09-356/26.11.2019 г.
 на Кмета на СО район "Овча купел"

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на част от имот - публична
общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси за следния обект:

1.1. Помещение - публична общинска собственост, съгласно АОС № 3395/06.06.2013 г.,
разположено в сградата на 88 СУ "Димитър Попниколов", с адрес: гр. София, район "Овча
купел", ул. "Димитър Попниколов" №7 УПИ-V, сграда с идентификатор 68134.4334.9406.1.
представляващ ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м.

Месечна наемна цена - 120,00 лв. /сто и двадесет лева./  без ДДС.
ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсните книжа за участие - 60,00 лв. /шестдесет лева/ с вкл. ДДС
3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.
4. Място на помещението - гр. София, район "Овча купел", ул."Димитър Попниколов" №7.
5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район "Овча купел", бул. "Цар Борис

ІІІ" №136 В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 16.12.2019 г. до 17.00 часа на
16.01.2020 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/
- Район "Овча купел", бул. "Цар Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - деловодство до 17:00 ч. на
16.01.2020 г.  включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 17.01.2020 г. от
10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на
района на бул. "Цар Борис III" №136 В,  заседателна зала на II-ри етаж.

8. Организатор на конкурса: СО - район "Овча купел" - отдел "УОСЖФ и ТД " тел. 02/955-
44-62, вътр.217 e-mail: sоок@mail.bg

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само
една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

КМЕТ  НА РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ": /АНГЕЛ СТЕФАНОВ/

О Б Я В А
Кооперация "Алино", с. Алино, Софийска област, обявява на 18.01.2020 г. от 10,00 часа

в административната сграда на кооперацията в с. Алино търг с явно наддаване за продажба
на недвижими имоти (стопански сгради с прилежаща площ), находящи се в горния стопан-
ски двор на с. Алино:

- Имот № 00391.253.11 от 467 кв. м със столова със ЗП 190 кв. м - 10 200.00 лв.;
- Имот № 00391.253.12 от 2117 кв. м с хангар със ЗП 772 кв. м - 11 900.00 лв.;
- Имот № 00391.233.14 от 1549 кв. м със склад за зърно със ЗП 732 кв. м - 35 000,00 лв.;
- Имот № 00391.233.15 от 1820 кв. м с хангар със ЗП 779 кв. м -  20 000.00 лв.;
- Имот № 00391.233.17 от 5778 кв. м с краварник със ЗП 509 кв. м - 18 000.00 лв.
Право на участие имат действителни член-кооператори, след извършен оглед и внесен

депозит за участие в размер на 10% от началната цена, вносим по банковата сметка на
кооперацията до 15,00 часа на 17.01.2020 г.
Телефон за контакт: 0884 688 141.

Комисията по земеделие, хра-
ни и гори в парламента отложи след
дебати разглеждането на проекта
на Закона за земеделските земи по
искане на аграрното министерство.
Не е ясно какъв е новият срок за
предлагане на поредния вариант на
поземлен закон, тъй като в пред-
ложението на министерството е по-
сочено, че това ще се случи след
приемане на европейското законо-
дателство по новата ОСП (2021-
2027 г.). Зам.-министър Вергиния
Кръстева поясни, че отлагането на

Äåïóòàòèòå îòëîæèõà ïðîåêòà çà ïîçåìëåí çàêîí, áåç äà å ÿñíî äîêîãà
законопроекта е заради няколко
фактора. От една страна, министер-
ството е искало да защити интере-
сите не само на земеделските про-
изводители, но и на собствениците
и съсобствениците на земеделски
земи, които са повече от 1 милион
души, като е въвело ограничителен
срок за аренден договор до 10 го-
дини. Освен това някои браншови
организации са поискали по-ради-
кална промяна на Закона за опаз-
ване на земеделското имущество,
която включва създаване на нова

държавна структура. Законодател-
ството на новата ОСП се е забави-
ло, но от известното до момента
става ясно, че в следващия прог-
рамен период ще има нови прио-
ритетни цели - околна среда и кли-
мат, приемственост между поколе-
нията. Вергиния Кръстева допълни,
че всички заинтересовани страни
са поискали законопроектът да бъ-
де обсъден по-обстойно и задъл-
бочено.

Мирослав Каракашев от Асо-
циацията на собствениците на зе-
меделски земи смята, че поземле-
ният законопроект не изменя съ-
ществено законите, които обеди-
нява, като повтаря сегашните по-
землени отношения. Освен това
противоречи на Закона за задъл-
женията и договорите. Той повто-
ри предложението на асоциацията
в работната група за обсъждане
на проекта да участват и консти-
туционалисти, нотариуси, служите-
ли от агенцията за кадастър.

биха могли да съществуват
самостоятелно и без това
мегаокрупняване на отделни-
те закони. Но в същото вре-
ме той създава и огромни ка-
ши, особено по отношение
на наемните и арендни до-
говори, които по никакъв на-
чин не стимулират дългос-
рочното ползване на земя-
та и желанието на наемате-
лите да инвестират в земя-
та. Пълни липси има и по
въпроса за опазването на
селскостопанската продук-
ция, където не видяхме ня-
маше нито един работещ
текст. Кому беше нужно то-
гава да се прави нов закон,
след като в него аз не мога
да видя нито в каква посока
да се движа след 10 години,
нито как държавата ще га-
рантира неприкосновеността

ако отворите този закон, ще
видите, че още през 2012 го-
дина те залагат текстове, ко-
ито сега ги виждаме в ново-
то европейско законодател-
ство. И днес, когато Съветът
на Европа безапелационно
реши с проект за регламент,
че през новия програмен пе-
риод държавите ще бъдат за-
дължени да прокарват еко-
логични политики, ние не
трябва да продължаваме да
мерим със стар аршин. За-
щото е обявен "код червено"
за климата.

И по всяка вероятност ед-
на от тези практики ще ста-
не и безорното земеделие,
така наречената no till тех-
нология. Ще кажете, че по-
пуляризирам технологията,
която лично аз прилагам ве-
че трета година. Но законо-
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Потреблението на човек от
населението в рамките на Ев-
ропейския съюз през 2018 г.
показва значителни различия
спрямо отделните държави - на-
мек, че все още е много далеч
изравняването на стандарта в
блока. Според статистиката на
Евростат, представена от НСИ,
фактическото индивидуално
потребление (ФИП) у нас въз-
лиза на 56% при 100% средно
за Европейския съюз. Това ни
поставя на последно място по
този показател. На обратния по-
люс е малкият град-държава
Люксембург със 134%.

Фактическото индивидуално
потребление (ФИП) измерва ма-
териалното благосъстояние на
домакинствата. През 2018 г. ин-
дексите на физическия обем на
ниво ФИП на човек от населе-
нието, изразено в стандарти на
покупателната способност
(СПС), показват отчетлива раз-
лика между страните от Север-
на Европа и тези в Централна
и Източна Европа.

През 2018 г. десет държави
членки отбелязват ФИП на чо-
век от населението над сред-
ното равнище за 28-те страни
от ЕС. Равнището на ФИП на
човек от населението е най-ви-
соко в Люксембург - 34%, след-
вана от Германия - 20% над
средното за ЕС-28 ниво. Авст-
рия, Дания, Белгия, Нидерлан-
дия, Обединеното кралство,
Финландия, Швеция и Франция
отчитат нива между 7 и 17%
над средното равнище за 28-
те страни в ЕС.

ФИП на човек от населе-
нието за четиринадесет държа-
ви членки варира до 30% по-
ниско от средното равнище за
ЕС-28. В Италия, Ирландия, Ки-
пър и Испания равнищата на
ФИП на човек от населението
са до 10% под средното за ЕС-
28, като в Литва, Португалия,
Чешката република и Малта са
от 10% до 20% по-ниски, а в
Словения, Гърция, Полша, Ес-
тония, Словакия и Румъния -
от 20% до 30% по-ниски от
средното равнище за блока.

Четири държави членки бе-
лежат ФИП на човек от насе-
лението повече от 30% под
средното за ЕС равнище. Лат-
вия, Хърватия и Унгария имат
от 30% до 40% по-ниско рав-
нище, а България има над 40%
по-ниско равнище на този по-
казател от неговото средно ни-
во за държавите от ЕС.

БВП е основният измери-
тел на икономическата актив-
ност. През 2018 г. БВП на чо-
век от населението, измерен
в СПС, е в границите от 51% в
България до 261% в Люксем-
бург спрямо неговата средна
величина в 28-те страни член-
ки на ЕС.ç

Изоставаме съществено
от Румъния и от другите
източноевропейски страни,
заяви пред БНР проф.
Ганчо Ганчев - макроиконо-
мист и преподавател в
Югозападния университет.
"Има някакво разминаване
между оценките, които
правителството дава само
на себе си, и обективните
факти, които наблюдаваме.
Оттам идва и известно
недоволство и чувство за
неудовлетвореност. Ако
България иска реално по-
голямата част от населени-
ето да се чувства по-
добре, би трябвало да
ускорим темповете на
растеж, а ускоряването на
темповете предполага друг
тип политика", посочи той
в интервю за предаването
"Неделя 150" на програма
"Хоризонт". "Стратегията на
правителството е да
поддържа стабилност в
областта на публичните
финанси, като тази стабил-
ност се разглежда като
предпоставка за постигане
на устойчив дългосрочен
растеж. На практика обаче
страните, които постигат
по-добри резултати, про-
веждат активна монетарна
и фискална политика. Ние
сме във валутен борд и
практически правителство-
то не провежда и фискал-
на, и Централната банка
по начало не може да
провежда монетарна
политика, при което всич-
ки инструменти за ускоря-
ване на икономическия
растеж на практика са
блокирани, което е фунда-
менталната причина за
нашето системно изоста-
ване. Ние не провеждаме
активна политика, която да
стимулира икономиката",

продължи той.
Макроикономистът доц.

Григор Сарийски от Инсти-
тута за икономически
изследвания на БАН
отбеляза, че българите сме
все още едва наполовина
европейци и оставаме на
последно място в ЕС. "С
тези бавни стъпки, нямаме
абсолютни никакъв шанс
да догоним Европа",
категоричен бе той пред
"Хоризонт" и добави, че и
инвестициите намаляват, а
е важно и качеството им.
"За да може да постигнем
ефективен темп на растеж
- устойчив и бърз, за да
догоним ЕС, на нас ни
трябват такива производс-
тва, които са съпоставими
с европейските, трябва ни
краен продукт. Точно тези
инвестиции липсват - както
външни, така и вътрешни",
заяви доцент Сарийски.

Според него кредитни-
ят рейтинг не е възмож-
ността на страната да
участва на финансовите
пазари, а по скоро той
определя до каква степен
страната може да участва:
"Това е нещо като оценка-
та за поведение в учили-
ще. Имате добро поведе-
ние, но това в никакъв
случай не отразява ваше-
то икономическо състоя-
ние. Съседна Румъния има
по-нисък кредитен рейтинг
от нашия. Ако направим
съпоставка по основния
показател, който е БВП на
човек по паритетна поку-
пателна способност,
България има 51% от
средно европейското, т.е.
българите са наполовина
европейци по този пока-
зател. А Румъния има 65%.
За периода 2014 - 2018 г.
те са напреднали по този

показател с 10 пункта,
докато България напредва
едва с 4 пункта".

"Кредитният рейтинг е
оценка през призмата на
това в каква степен
финансово е стабилна
съответната страна. Това
не е цялостна оценка за
икономическата политика,
за проблемите, за перс-
пективите, предложения
за подобряване и т.н.",
добави мнението си проф.
Ганчев. По думите му
такива оценки се дават от
МВФ и ЕК: "Там са реал-
ните оценки, включително
по отношение на полити-
ката, социално-икономи-
ческите проблеми и т.н.
Кредитният рейтинг е
частична оценка с чисто
прагматична насоченост.
Един положителен креди-
тен рейтинг е нещо добро
от гледна точка на това
как България би се чувст-
вала на кредитните паза-
ри. Отвъд това не трябва
да му се приписват някак-
ви значения".

"Русия ще продължава
да ни възприема като
нестабилен политически
партньор, като партньор,
на когото не може да
разчита, и за съжаление
това ще се отрази на
нашата енергийна сигур-
ност и върху цената на

ресурсите и оттам и на
конкурентоспособността
на българското производ-
ство", каза доц. Сарийски.

Напредваме с много
бавни стъпки, което
постепенно ще ни доведе
до провал, смята доц.
Сарийски. Според него
стратегическите ни стъпки
са недомислени. "Бълга-
рия стратегически, ако
запазваме валутния борд,
има смисъл да влезем в
еврозоната като начин да
се излезе от този механи-
зъм. От друга страна
залагаме прекалено много
на възможността да
влезем там, защото не е
ясно при това преструкту-
риране, което тече в
еврозоната, дали те
желаят страна като Бълга-
рия да влезе. Не е ясно
дали ние не залагаме на
нещо, което е стратеги-
чески невъзможно", ко-
ментира проф. Ганчев.

Според доц. Сарийски
Бюджет 2020 е предизбо-
рен.  "Възможно е да има
негативни шокове в рам-
ките на ЕС и на световна-
та икономика, което
съществено да промени
параметрите на бюджета
и на това, което правител-
ството ще може да разп-
ределя", прогнозира проф.
Ганчев.ç
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В

централа 955 - 44 - 62; тел. 855 - 61 - 61; факс 955 - 95 - 68
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1427/16.10.2019 г.

на Кмета на Столична община и Заповед № РОК19-РД09-357/26.11.2019 г.
на Кмета на СО район "Овча купел"

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на част от имот - публична
общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси за следния обект:

1 Помещение - публична общинска собственост, съгласно АОС№3395/06.06.2013 г., раз-
положено в сградата на 88 СУ "Димитър Попниколов", с адрес: гр. София, район "Овча купел",
ул. "Димитър Попниколов" №7 УПИ-V, сграда с идентификатор 68134.4334.9406.1. представ-
ляващ ученически стол, с площ 102,00 кв.м.

Месечна наемна цена - 100,00 лв. /сто лева./ без ДДС.
ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсните книжа за участие - 60,00 лв. /шестдесет лева/ с вкл. ДДС
3. Гаранция за участие в конкурса -100.00 лв.
4. Място на помещението - гр. София, район "Овча купел", ул. "Димитър Попниколов" №7.
5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район "Овча купел", бул. "Цар

Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 16.12.2019 г. до 17.00
часа на 16.01.2020 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/
- Район "Овча купел", бул. "Цар Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - деловодство до 17:00 ч. на
16.01.2020 г. включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 17.01.2020 г. от
10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на
района на бул. "Цар Борис III" №136 В, заседателна зала на II-ри етаж.

8. Организатор на конкурса: СО - район "Овча купел" - отдел "УОСЖФ и ТД " тел. 02/955-
44-62, вътр.217 e-mail: sоок@mail.bg

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само
една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

КМЕТ НА РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ": /АНГЕЛ СТЕФАНОВ/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В

централа 955 - 44 - 62; тел. 855 - 61 - 61; факс 955 - 95 - 68
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1427/16.10.2019 г.

на Кмета на Столична община и Заповед № РОК19-РД09-358/26.11.2019 г.
на Кмета на СО район "Овча купел"

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ календарни години на част от имот - публична
общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове
и конкурси за следния обект:

1.1. Помещение - публична общинска собственост, съгласно АОС№3395/06.06.2013 г.,
разположено в сградата на 88 СУ "Димитър Попниколов", с адрес: гр. София, район "Овча
купел", ул. "Димитър Попниколов" №7 УПИ-V, сграда с идентификатор 68134.4334.9406.1.
представляващ ученически бюфет, с площ 49,00 кв. м.

Месечна наемна цена - 50,00 лв./ петдесет лева./ без ДДС.
ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсните книжа за участие - 60,00 лв. /шестдесет лева/ с вкл. ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса - 100.00 лв.
4. Място на помещението - гр. София, район "Овча купел", ул. "Димитър Попниколов" №7.
5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район "Овча купел", бул. "Цар

Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 16.12.2019 г. до 17.00
часа на 16.01.2020 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/
- Район "Овча купел", бул. "Цар Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - деловодство до 17:00 ч. на
16.01.2020 г. включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 17.01.2020 г. от
10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на
района на бул. "Цар Борис III" №136 В, заседателна зала на II-ри етаж.

8. Организатор на конкурса: СО - район "Овча купел" - отдел "УОСЖФ и ТД " тел. 02/955-
44-62, вътр.217 e-mail: sоок@mail.bg

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само
една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

КМЕТ НА РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ": /АНГЕЛ СТЕФАНОВ/
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Êîëêîòî ïî-ñèëíî
íè àòàêóâàò, òîëêîâà ïîâå÷å
âÿðâàì, ÷å ñìå íà ïðàâ ïúò
Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÁÑÏ ïîñåòè Ïîëñêè Òðúìáåø

По покана на партийна-
та организация в Полски
Тръмбеш председателят
на БСП Корнелия Нинова
участва в отбелязването
на 100-годишнината от
основаването на органи-
зацията. Тя поздрави
членовете на БСП с
успеха на местните
избори и им пожела
здраве и сили да продъл-
жават все така. "Вие сте
една от най-силните ни
организации. А избраният
за пети мандат Георги
Чакъров - емблематичен
кмет за БСП. Хората ви
вярват, защото работите
за тяхното добруване",
заяви Нинова. "Нека

почитаме всички преди
нас, които са дали сили,
енергия, а някои и живо-
та си за каузата", каза
още тя. По думите й тези
100 години партията е
имала и успехи, и трудни
моменти. Била е изпра-
вяна пред изпитания.
Според Нинова това,
което я е поставяло
винаги на верния път, е
мъдростта и честността
на членовете и симпати-
зантите. "Така е и днес,
когато постоянно сме
атакувани от провокации
и стоим пред предизви-
кателства. Знайте, че вие
сте силата на партията.
Вие, никой друг, може да

чертаете бъдещето й",
подчерта лидерът на
левицата. Тя продължи,
че през последния месец
БСП е обвинявана в най-
грозното нещо в полити-
ката - задкулисни дого-
ворки с ГЕРБ. "Всичките
ни усилия в последните
три години да посочим
пагубното управление на
Борисов и да дадем
алтернатива се пренеб-
регват с лъжи и манипу-
лации. Били сме се
договорили с Борисов за
субсидията. Защо ни
били подкрепили? Ами
питайте ги тях защо са
си променили позицията,
защо питате нас? Нашата
е ясна и официална от
самото начало: един лев
държавна субсидия и
финансиране от бизнеса
означава икономически
интереси да диктуват
политиката", обясни
Нинова. Тя припомни, че
от левицата са се обър-
нали към европейските
институции и са получили
подкрепа. "Внесохме
официално предложение
и толкова. Постоянно се
внушава, че партията е
разцепена. Нека първо
да видим кой е партията.
Аз не съм, Националният
съвет не е, вие сте
партията. Вие разцепени
ли сте?", попита Нинова
и получи отговор от
присъстващите "не".
"Спорим в Националния
съвет. За какво? Да сте
чули да спорим за плос-
кия данък или за преиз-

числяване на пенсиите -
не. Спорим кой да води
бащина дружина. Е и
краят на този спор се
вижда. Вие ще го решите
съвсем скоро. Всеки от
вас ще гласува за избор
на председател и който и
да е, той ще води парти-
ята. Колкото по-силни
стават атаките към нас,
толкова повече вярвам,
че сме на прав път.
Важно е да не губите

вяра и да бъдете смели",
каза още председателят
на БСП.
Нинова се срещна и с

кметове на населени
места и общински съветни-
ци от левицата, с които
обсъдиха подготовката за
зимния сезон и проблеми-
те в малките населени
места. Най-младият сред
тях бе новоизбраният кмет
на с. Павел - 25-годишната
Ирена Трендафилова.

Íàäÿ Êëèñóðñêà:  75 % îò  áúëãàðèòå ïîëó÷àâàò äîõîäè, áëèçêè äî ïðàãà íà áåäíîñò
"Стряскаща е статистика-

та за работещите хора в
страната - българите са ра-
ботещи бедни. Един мили-
он и 600 хиляди българи
работят на минималната
работна заплата. Но в та-
зи сума влизат  осигуров-
ките и данък общ доход.
Така че гражданите полу-
чават реално около поло-
вината от заплатата си .
Като видим огромния брой
на хората с минимална
заплата и колко реално по-
лучават, ще видим, че око-
ло 75 % от  българите по-
лучават доходи, близко до
прага на бедност". Това за-
яви народната представи-
телка от "БСП за България"
Надя  Клисурска  пред
БСТВ.  Тя изрази недоуме-
ние  от позицията на ра-
ботодателските организа-
ции, които са против уве-
личението на минимална-

та заплата. Клисурска под-
черта, че е нужно мини-
малното възнаграждение
да бъде много по-високо.
Народната представи-

телка коментира големите
различия в стандарта на

заплащане  между столи-
цата и голяма част от об-
ластните центрове в стра-
ната: "Средната работна
заплата в София надвиша-
ва 1700 лв., но в по-мал-
ките областни градове  е

около 800 лв. Това показ-
ва голяма разлика в раз-
витието на градовете и
изоставането на много от
регионите в страната". Тя
допълни, че държавата
трябва да намери механи-
зъм, който да повиши до-
ходите равнопоставено.

"Сега беше моментът да
се започне реформа на до-
ходите. Тя можеше да по-
могне на всички работещи
и активни хора,  избрали
да останат в България.
ГЕРБ за пореден път не
направиха бюджет, подоб-
ряващ живота на хората",
каза Надя Клисурска. Со-
циалистката  припомни, че
управляващите са замра-
зили всички социални пла-
щания - майчинството през
втората година, детските
надбавки, както и  соци-
алните помощи. "От ГЕРБ
отново  направиха буфе-

ри в бюджета, за да може
в края на годината да се
натрупа изкуствено създа-
ден излишък, който едно-
лично Борисов да харчи.
Видяхме го по време и на
местните, и на европейс-
ките избори", обясни Кли-
сурска.

"На всички ни стана яс-
но, че оставката на Бисер
Петков беше заради жела-
нието му да бъдат увели-
чени доходите на социал-
ните работници. От БСП
предложихме заплатите на
социалните работници да
бъдат увеличени с 15% и
това наше предложение
беше прието. На следва-
щия ден управляващите
поискаха оставката на Би-
сер Петков", заяви Надя
Клисурска. Тя констатира,
че управляващите не са
могли да преглътнат този
факт.
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Ñâåòîâíèÿò îïèò â îáëàñòòà íà çåìåäåëèåòî äîêàçà, ÷å
êîîïåðàòèâèòå ñà óñïåøíà ôîðìà íà îðãàíèçàöèÿ â çåìåäåëèåòî

Размерът на рентата
създава материален инте-
рес за членство в ЗК, а ак-
туализирането на дяловия
капитал потвърждава това
членство и създава допъл-
нителен материален инте-
рес и икономическа при-
вързаност, съчетана с ма-
териален интерес чрез по-
лучения дивидент. Икономи-
зацията на днешната земе-
делска кооперация, като ор-
ганизационно-производст-
вена и социална структура,
обединяваща средните и
дребните собственици на
земя, следва да се разглеж-
да, като елемент от систе-
мата на управление. Тя съ-
четана с професионалният
агромениджмънт трябва да
води до получаване на по-
ложителен финансов резул-
тат.

Въздействието върху зе-
мята като средство за про-
изводство, ползвана от зе-
меделската кооперация за
създаване на природни бла-
га, на този етап не е доста-
тъчно само да изореш, за-
сееш и пожънеш, а чрез то-
ва въздействие се пораж-
дат т. нар. поземлени отно-
шения, които следва да се
икономизират. Тя, земята
под аренда или наем, като
уставно основание е усло-
вие и изискване за членст-
во. Заедно с дяловия капи-
тал сбор от дяловите внос-
ки на член-кооператорите
поражда тези специфични
поземлени отношения с
правно-икономически инте-
рес. Ето защо икономиза-
цията е онзи инструмента-
риум чрез нормативните до-
кументи и Устава на коопе-
рацията да се управляват
тези отношения между су-
бекта, член-кооператора, и
кооперацията. На второ ни-
во възникват друг вид по-
землени отношения между
субекта, земеделска коопе-
рация, с държавата чрез да-
нъчните, съдебните и про-
веряващите органи.

Èêîíîìèçèðàíåòî - çàëîã çà óñïåøíîòî
ðàçâèòèå íà çåìåäåëñêèòå  êîîïåðàöèè

Кирил БОЯНОВ

Професионалното
управление и съблю-
даване спецификата
на тези сложни
правно-икономичес-
ки отношения

изисква не само държавна,
но и вътрешнокооперативна
уредба чрез Устава на ЗК,
която следва да конкретизи-
ра или допълва пропуски в
сегашния Закон за коопера-
циите. Промениха се много
закони за българското земе-
делие, но Законът за коопе-
рациите изостава от тези
сложни поземлени отноше-
ния и би следвало с проекта
на Закона за земеделските
земи да се внесе и проект

на Закон за кооперативите.
Изминалият 26-годишен пе-
риод доказа и показа, че ко-
оперативното земеделие до-
някъде съхрани българското
село. Но в годините на не-
далновидната поземлена ре-
форма и периодът на първо-
началното натрупване на ка-
питала държавата подпомог-
на да се ликвидират над 2000
кооперации с помощта на
председатели с авантюрис-
тични качества и съмнител-
на професионална подготов-
ка.

Световният опит в област-
та на земеделието доказа, че
кооперативите са успешна
форма на организация в зе-
меделието. Въпреки че на-
шите кооперации се разли-
чават от техните кооперати-
ви, могат да се изготвят за-
кони, които да развият и усъ-
вършенстват сегашната коо-
перация. Идеята на НСЗКБ
за подготовка на нов проект
на Закон за кооперациите и
обсъжданията по места с

председателите и актива на
земеделските кооперации
подсказа, че проблемът има
решение. Досегашната прак-
тика и при този "стар" Закон
за кооперациите доказа, че
когато начело на коопераци-
ята е личност с професио-
нални качества и "грамотен"
Управителен съвет може да
не само да се съхрани, но и
да се увеличи имуществото
на член, кооператорите и тях-
ното доверие в хората да уп-
равляват техния капитал, зе-
мя и дялов капитал. Но има
много кооперации, които не
персонифицираха дяловия
капитал на хората, не извър-
шиха неговата актуализация,
не изплащат дивидент, неу-
редена е книгата на член-ко-

операторите и дори след
унаследяването на земята.
Такъв подход чрез неиконо-
мизиране на тези поземле-
ни отношения внася недове-
рие на кооператорите към
кооперацията. Но земеделс-
ки кооперации, в които са
изрядни членските отноше-
ния и изискванията за член-
ство, чрез актуализирането
на дяловия капитал постигат
тази желана и необходима
икономизация чрез решение
на Общото им събрание.

Дяловият капитал  на
член-кооператорите,
образно казано, е
разновидност на
акционерния капитал

и неговото отчитане, актуа-
лизиране чрез изплащане
или капитализиране на ди-
видента засилва икономи-
ческата привързаност към
стопанския субект - коопе-
рация. Тук е различието меж-
ду арендатора и земеделс-

ката кооперация, което е в
полза на кооперацията. Арен-
даторът изплаща наем за
ползваната земя, а земедел-
ската кооперация изплаща
рента или наем за предос-
тавената земя. Тази земя за-
едно с внесеното имущест-
во под форма на дялова
вноска създава добавена
стойност и погрешно е при
положителен финансов ре-
зултат да не се стимулира
това участие. Погрешно е
мнението на някои предсе-
датели, че ако актуализира-
ме или увеличаваме разме-
ра на дяловата вноска, в
един момент член-коопера-
торите ще "тръгнат" да изтег-
лят (изпомпват) дяловия си
капитал. Това съждение и

мнение не почива на иконо-
мическа логика. Пример в
акционерното дружество, ко-
гато акционерът чрез диви-
дента завишава броя на сво-
ите акции, ще напусне ли?
Ежегодното или периодично
завишаване на дяловия ка-
питал чрез изплащане или
капитализиране ще увелича-
ва доверието, интереса и бъ-
дещото членство в коопера-
цията. Ако примерно след де-
номинацията неговият капи-
тал (дялова вноска) е била
300 лева и през годините на
дейността на кооперацията
при положителен финансов
резултат е станала 3000 лв.
и той получава дивидент вър-
ху тези 3000 лв., ще напусне
ли кооперацията?

Тук при актуализацията на
дяловия капитал е дадена
свобода, кооперацията чрез
Общото събрание да избира
способ коефициент или про-
цент за актуализиране. Ед-
ни кооперации определят то-
зи процент като отношение

между сбора на основния дя-
лов капитал и прираста  на
капитала през периода на
внасяне. Друг подход е ка-
питализиране на дивидента
съобразно нарастването на
дяловия капитал като про-
цент спрямо резерва.

Трети подход на завиша-
ване на дяловия капитал
чрез решение на Общото
събрание всеки член-коопе-
ратор да има право да вне-
се собствени пари, като су-
ма на декар за внесената
или арендувана земя, пре-
доставена за обработка на
кооперацията. Четвърти под-
ход е актуализиране на дя-
ловия капитал чрез процен-
та на инфлация. Така че то-
ва са подходи и начини за
актуализиране на дяловия
капитал чрез неговото ико-
номизиране и при опреде-
лени икономически условия
този дялов капитал може да
има имуществен израз.

Не бива днешните пред-
седатели да не се съобразя-
ват с тези поземлени отно-
шения и трябва

да предпазят
кооперациите от
лобистки интереси
на арендатори

да влязат в нашите коопе-
рации и да приватизират ма-
териално-техническата база
и имущество на член, коо-
ператорите. Опитите, които
се правят, чрез висок наем
е първоначално "зарибяване"
и тогава къде ще отиде тех-
ният дялов капитал? Този
подход на пръв поглед е при-
мамващ и впоследствие во-
ди до разочарование. В зак-
лючение си позволявам да
направя своето умозаключе-
ние, че след демократични-
те промени кооперативизмът
въпреки демографските про-
цеси показа, че там, където
функционира и се съхрани
кооперацията и начело е
председател с професионал-
ни качества и Управителен
съвет с местен патриотизъм,
има икономизация и бъдеще
на земеделската кооперация,
която спомага за съхранява-
не на най-големия капитал
на селото и това са хората
и земята.

*Авторът е председател
на Областния съвет

на земеделските
кооперации-Силистра
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Бившите социалистически страни от Източна Европа
са принудени да повтарят грешките и несполуките,
които западните страни бяха принудени да преодоляват
цели столетия по своя капиталистически път на развитие

Проф. Орлин ЗАГОРОВ

От излизането на фунда-
менталния труд "Залезът на
Запада" от немския фило-
соф Освалд Шпенглер през
1918 - 1922 г. минаха 100
години. Това е поредното
предупреждение за започна-
лия процес на упадъка на
либералната философия в
Западна Европа. През
1916 г. излиза книгата на
В. И. Ленин "Империализ-
мът като най-висок стадий
на капитализма". Това е
времето, когато, след като
през ХIХ век капитализмът
преживява своя разцвет и
преминава в състояние на
"метафизическа изтоще-
ност", навлизайки във
фазата на империализъм.
Този процес на продължи-
телна агония, преди да
настъпи окончателната му
гибел, в същото време е и
епоха на либерализма като
теоретична матрица на
капиталистическата систе-
ма. Той възниква и се
развива като нейна идеоло-
гическа опора, оставайки
органично свързан с тази
система и днес. С това и
капитализмът преминава
във фазата на цивилиза-
ция. Възприемайки либера-
лизма като цивилизация,
Шпенглер го определя като
начало на смъртта, на
изтощението на творческите
сили на културата. Шпенг-
лер смята, че културата
възниква тогава, когато от
първобитното, хаотично
състояние се поражда
"великата душа", която се
проявява в определена
местност, привързана към
нея като растение. Тази
душа разгръща своите
вътрешни възможности
"във вид на народи, езици,
вероучения, изкуства,
науки. Когато целта е
постигната, тя става циви-
лизация. Като нейни харак-
теристики той посочва:
разпадане на вече предим-
но градското тяло в безфор-

мени маси - тълпа. Освен
това ярко се открояват
такива

явления като: власт
на парите; развитие
на цезаризма;
вътрешен разпад
на нациите в
безформено
население;

икономическите сили
проникват в политическите
форми и т. н. Неотстрани-
мият преход от "културата"
към "цивилизацията" като
гибел е именно съдбата на
"метафизически изтощена-
та почва на Запада"(Шпен-
глер, О. Залезът на Запада.
T. 1 - 2, С., 1995, с. 108,
111-113, 121-122, 48).
Очевидно е, че подведен от
собствената си погрешна
методология, Шпенглер не
вижда това, което А. Тойн-
би нарича "агресивна
цивилизация", Х. Маркузе
- "репресивна цивилиза-
ция", а Ал Гор говори за
"консумативна" и "паразит-
на цивилизация" и изразя-
ва надеждата за тържество-
то на "справедлива светов-
на цивилизация". По
същество Лениновият
анализ на капитализма и
неговата неизбежна гибел
и обърканата семантика на
О. Шпенглер имат общи
изходни позиции. Жертва
на тази обърканост става и
Николай Бердяев. Оставай-
ки в лабиринта на Шпенг-
леровата терминология,
той не успява да се издиг-
не до висотата на марксис-
тката методология на
Ленин. Преди няколко
десетилетия, вероятно
поради своята политкорект-
на зависимост от либерал-
ната философия, американ-
ският професор от японски
произход Франсис Фукуяма
пуска в обращение още
една фалшива "научна"
формула. Той обяви, че
най-после светът навлиза в
епоха на либералната
демокрация, с което нас-
тъпва краят на историята.

Тази формула беше пред-
назначена за провокиране
на контрареволюционните
размирици в редица бивши
социалистически страни
като крайна цел на атлан-
тическата стратегия за
световно господство на
САЩ. Според признание
на главните герои на тази
разрушителна стратегия
през периода след Втората
световна война САЩ
харчат 40 милиарда дола-
ра.Три десетилетия от края
на ХХ и началото на ХХI
век бяха достатъчни, за да
се види, че крайният
резултат от това може да се
обобщи като

превръщане на
планетата Земя в
бойно поле, където
конфликтните
ситуации
непрекъснато
се увеличават,

а рисковете за оцеляване-
то на живота постоянно
растат. Практическият
резултат от нея е, че
разумът у определено
малцинство, наречено
олигархия, се изражда в
безумие, човечността се
превръща в коравосърде-
чие, хуманизмът се свежда

до себелюбие. Дружелюб-
ността и добронамереност-
та се заменят с враждеб-
ност и всеобщо настърве-
ние. Всеки се оплаква и
се стреми да се покаже
нещастен, унизен, репре-
сиран, ограбен, излъган.
Дори сред онова нищожно
малцинство, което заема
върха на обществената
пирамида, се засилва
недоволството, че нена-
ситната им алчност се
чувства ощетена... в
резултат на съпротивата
срещу властта на капита-
ла. Медиите бълват пото-
ци от помия, сътворена от
човешката злоба. Никой
на никого не вярва. Всеки
е против всички. Цялото
пространство около хората
сякаш е плътно заредено с
озлобление, въздухът -
нажежен от непредвидими
избухвания, които поняко-
га вземат човешки жерт-
ви. Разединението, обхва-
нало душите, липсата на
обединяваща идея или
ценност, са добра почва
за фалшиви авторитети,
които пренасят заразата
на уродливостта върху
другата част от общество-
то. Греховната плът и
словесната шарлатания се
превръщат в печеливш
бизнес. Логореята превръ-
ща общуването между
хората в изтощително
бреме, раждайки своите
енергийни вампири. Все
повече хора се отдават на
мистика и суеверия. Както
е известно, Фукуяма по -
късно сам се отказва от
своята концепция.

В началото на XlX век
Шарл Фурие определя това
време като "преход от
социален хаос към всемир-
на хармония", мечтаейки за
"всемирно единство" в своя
"Нов свят" (Фурие, Ш.
Новият свят. С., 1975).
С победата на Октомврийс-
ката социалистическа
революция в Русия през
1917 г. настъпва епохата
на социалистическата идея.

На стр. 17
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Снайперист
сряда, 21,00 ч.

Изискана кухня
четвъртък, 20,30 ч.

Матрицата: Презареждане
неделя, 22,00 ч.

ÁÑÒÂÊèíî Íîâà BTV Action

bTV Cinema,
ïåòúê,
21,00 ÷.
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ЗЕМЯ 16 - 22 ДЕКЕМВРИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 16 декември

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.14

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 "Ягодова любов" - се-
риал, еп.9

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.32

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.2 еп.4

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.34
19.00 bTV Новините - цент-

рална емисия
20.00 "Джак Ричър" - екшън,

криминален, трилър
(САЩ, 2012), в роли-
те: Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Джен-
кинс, Дейвид Ойелоуо,
Вернер Херцог, Робърт
Дювал, Джай Кортни

22.30 "Медичите" - сериал,
еп.1

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Мъртва точка" - се-
риал, с.3 еп.8

01.00 "Стрелата" - сериал,
с.6 еп.3

01.50 "Вътрешна сигурност"
- сериал, с.7 еп.5

03.00 bTV Новините /п./
03.30 "Преди обед" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.13 - 16

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.7

09.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.12

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.18

11.00 "Агент Х" - сериал,
еп.2

12.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.13

13.00 Жребий за осминафи-
налите в Шампионска
лига

13.30 "Колектор" - трилър,
драма (Русия, 2016),
режисьор Алексей
Красовский, в ролите:
Константин Хабенс-
кий, Евгений Стичкин,
Ксения Буравская ,
Полина Агуреева, Ки-
рил Плетньов, Вален-
тина Лукашчук, Алек-
сандр Тютин и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.8

16.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.13

17.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.14

18.00 "Агент Х" - сериал,
еп.3

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.19

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Наркос" - сериал ,
еп.8

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Застраховка живот" -
криминален, трилър
(САЩ, 2016), в роли-
те: Винс Вон, Хейли
Стайнфелд, Бил Пак-

05.00 "Не се страхувай" с
водещ Васил Василев
(п)

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

07.00 Новини
07.10 "България се събужда"

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Безценната перла"-

сериал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Гласове" с водещ

Явор Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Безценната парла"-

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Гос-

пожица Юлия"
(2014г.), Норвегия/
Великобритания/Ир-
ландия

18.30 "Червен картон" -
спортно предаване с
Кирил Веселински

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 "Не се страхувай" с
Васил Василев

21.00 Киносалон БСТВ: "17
мига от пролетта"
(1973 г.) 11 епизод

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

23.00 Новини (п)
23.30 "България се събужда"

(п)
01.30 "Гласове" (п)
02.30 "Общество и култура"

(п)
04.00 "Следобед с БСТВ"  (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

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

ран Благоев /п/
13.30 Заговорникът-дипломат

документален филм /
България, 2006 г./, ре-
жисьор Иван Тонев

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дуп-

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

тв филм /43 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Константин

Тих - узурпаторът на
българския престол

22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5

тв филм /13 епизод/
(12)

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

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /43 епизод/
п/

03.15 Малки истории /п/
04.15 Законът на Дойл 5

тв филм /13 епизод/
п/ (12)

стън, Джонатан Банкс,
Джорди Мойя, Терънс
Хауърд, Шей Уигъм,
Джон Фавро, Тараджи
Хенсън и др. [14+]

23.45 "Наркос" /п./ - сери-
ал, еп.8

00.45 "Готъм" - сериал, с.3
еп.19

01.45 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.8

02.45 "Легендите на утрешния
ден" - сериал , с .2
еп.14

03.45 "Агент Х" - сериал,
еп.3

04.45 "4x4" - предаване за
офроуд автомобили,
с.4 еп.14

bTV COMEDY

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.11, 12

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

09.00 "Комиците и приятели"
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.30,
31

10.00 "Еди Орела" - спортен,
драма (Великобрита-
ния, САЩ, Германия,
2016), в ролите: Та-
рън Еджъртън , Хю
Джакман, Кристофър
Уокън, Рюне Темте, Тим
Макинърни

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

13.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал ,
еп.123

17.00 Премиера: "Преспав" -
сериал, еп.1

18.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.6, 7

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.12 еп.11

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.18

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.14, 15

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.5

00.00 "Американски пай: От-
ново заедно" - коме-
дия (САЩ, 2014), в
ролите: Джейсън Бигс,
Алисън Ханигън, Шон
Уилям Скот, Юджийн
Леви, Тара Рийд, Мена
Сувари, Нийл Харис и
др. [14+]

02.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, еп.26

08.00 "Двойна самоличност"
- екшън, трилър (САЩ
2009), в ролите: Вал
Килмър, Изабела Ми-
ко, Джулиън Уодъм,
Христо Шопов, Вален-
тин Ганев, Рушен Ви-
динлиев и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика"

- сериал, с.2 еп.1
12.15 Телепазар
12.30 "Не можеш да избя-

гаш" - комедия (Герма-
ния, 2013), в ролите:
Флориан Давид Фиц,
Хенри Хюбхен, Мари-
ус Хаас, Лесли Мал-
тън, Текла Ройтен и др.

14.30 "Подводница U-571" -
екшън, военен (САЩ,
Франция , 2000), в
ролите: Матю Макко-
нъхи , Бил Пакстън ,
Харви Кайтел, Джон
Бон Джоуви , Томас
Кречман и др.

16.45 "Бейб" - фентъзи, ко-
медия, семеен (Авст-

ралия, САЩ, 1995), в
ролите: Джеймс Кро-
муел, Магда Шубанс-
ки, Зоуи Бъртън, Пол
Годърд, Британи Бърнс

18.30 Телепазар
18.45 "Високо в небето" -

драма , романтичен
(САЩ, 2009),  в ро-
лите: Джордж Клуни,
Ана Кендрик, Джейсън
Бейтман, Вера Фарми-
га, Дани Макбрайд,
Джей Кей Симънс, Зак
Галифанакис , Сам
Елиът, Мелани Лински
и др.

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

21.00 Премиера: "Категория
5" - екшън, трилър
(САЩ , България ,
2018), в ролите: Ма-
ги Грейс, Тоби Кебъл,
Бен Крос, Райън Ку-
онтън, Атанас Сребрев,
Веселин Троянов и др.

23.15 "Затворници" - крими-
нален, драма (САЩ,
2013), в ролите: Хю
Джакман, Джейк Джи-
ленхол, Вайола Дей-
вис, Мария Бело, Те-
рънс Хауърд, Мелиса
Лио, Пол Дейно, Уейн
Дювал и др.

02.15 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.2 еп.1

03.15 "Лошият лейтенант :
Пристанище на служ-
ба - Ню Орлиънс" -
криминален , драма
(САЩ, 2009), в роли-
те: Никълъс Кейдж,
Ева Мендес, Вал Кил-
мър , Феруза Болк ,
Шей Уигъм, Майкъл
Шанън, Брад Дуриф и
др. [16+]
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05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 5
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

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

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - предаване на
NOVA, нов сезон

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 1

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

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

риен филм, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето"

- сериен филм
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

Понеделник 16.12.2019
06.00 "Драга фамилия" - се-

риал, сезон 3
07.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал,
сезон 6 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /п/

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

сериал, сезон 3 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 10 /п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 2 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър"- сериал,
сезон 6

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Агентите на ЩИТ" -
сериал, сезон 3

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 6

16.30 "Железопътни тигри" -
екшън комедия с уч.
Джеки Чан, Джейси
Чан, Хироуки Икеучи
на и др. /п/

19.00 "Военни престъпле-
ния" - сериал, сезон
10

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Човекът сянка" - ек-
шън с уч. на Стивън
Сегал, Винсънт Риота,
Имелда Стаунтън, Га-
рик Хейгън, Майкъл
Елуин, Скай Бенет и
др.

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

03.00 "Национална лотария"
/п/

Eurocom

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

06.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
12.00 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

13.00 Новини
13.15 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
14.15 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Премълчани истини -

с Минчо Христов
21.00 България на живо - с

Иво Божков
22.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
01.30 Телепазарен прозорец
02.00 EuroTV Shop
03.30 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

04.30 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7 /п/

07.00 "Квакъри" - анимаци-
онен филм /п/

08.45 "Последните пет годи-
ни" - романтична дра-
ма с уч. на Ана Кенд-
рик, Джеръми Джор-
дан, Бетина Бреснан,
Чарли Бивона и др. /п/

11.00 ""Касъл" - сериал, се-
зон 7

12.00 "Падингтън 2" - прик-
люченска комедия с
уч. на Хю Грант, Бен
Уишоу, Сали Хокинс,
Саймън Фарнаби ,
Брендан Глийсън, Бен
Милър, Маделин Ха-
рис, Джули Уолтърс и
др. /п/

14.00 "В кадър"
14.30 "Пазачите на фара" -

комедия с уч. на Ри-
чард Драйфус, Брус
Дърн, Блайт Данър,
Том Уиздъм, Мейми
Гъмър и др.

16.30 "Стелт" - екшън с уч.
на Джош Лукас, Дже-
сика Бийл, Джейми
Фокс, Сам Шепърд,
Ричард Роксбърг /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Колумбиана" - крими-
нален екшън с уч. на
Зоуи Салдана, Джор-
ди Молла , Майкъл
Вартан, Калъм Блу,

Лени Джеймс , Сам
Дъглас и др.

23.15 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4 /п/

00.15 "Z-та световна война"
- екшън с уч. на Брад
Пит, Матю Фокс, Дей-
вид Андрюс, Ерик Уест,
Мирей Инос, Пиерф-
ранческо Фавино ,
Джеймс Бадж , Дани-
ела Кертеш , Илайз
Гейбъл и др. /п/

RTR

07.00 Игрален филм
10.30 Игрален филм
12.05 Игрален филм
13.40 Игрален филм
16.00 "Утрото на Русия"
21.00 Вести
21.35 Вести-Москва
21.50 "За най-важното"
22.45 "Културният отдих"
23.15 Сериал: "Следствени

тайни"
00.00 Вести
00.25 Вести-Москва
00.40 Сериал: "Следствени

тайни"
01.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
03.00 Вести
03.30 Вести-Москва
03.50 Вести
04.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
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06.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Сепанг

07.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
отборно състезание

08.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

09.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

11.30 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Китай, фи-
нали

13.00 Футбол: Шампионска
лига, жребий, директ-
но

13.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

14.00 Футбол: Лига Европа,
жребий, директно

14.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

15.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

16.30 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен, ща-
фета, жени

17.15 Биатлон: Световна ку-
па в Хохфилцен, ща-
фета, мъже

18.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Сен Мориц, супер Г,
жени

18.45 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, гиган-
тски слалом, мъже

20.15 Новини
20.20 Олимпийски игри: "На

пук на всичко"
20.50 Олимпийски игри :

"Тъмната страна на
олимпийските игри"

21.20 Олимпийски игри: Лон-
дон 2012, обзор

22.20 Новини
22.25 Тенис: Купа Дирия в

Саудитска Арабия ,
финал

00.00 Тенис на маса: Свето-
вен тур в Китай, фи-
нали

01.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
отборно състезание

02.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Сепанг

04.00 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
отборно състезание
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03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 5

тв филм /14 епизод/
п/ (12)

bTV

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

боти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.15

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

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и прияте-
ли" - комедийно шоу

13.30 "Ягодова любов" - се-
риал, еп.10

15.00 Премиера : "Шест
сестри" - сериал, с.7
еп.33

16.00 "Спасители в плани-
ната" - сериал, с.2
еп.5

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

лицистично предава-
не с водещ Цветанка
Ризова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.35

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 "Джак Ричър: Не се
връщай" - екшън ,
криминален, трилър
(САЩ, 2016), режи-
сьор Едуард Зуик, в
ролите: Том Круз, Да-
ника Ярош, Патрик
Хюсингър, Били Сло-
тър, Сабрина Джена-
рино, Коби Смълдърс

22.30 "Медичите" - сериал,
еп.2

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Мъртва точка" - се-
риал, с.3 еп.9

01.00 "Стрелата" - сериал,
с.6 еп.4

01.50 "Вътрешна сигурност"
- сериал, с.7 еп.6

03.00 bTV Новините /п./
03.30 "Преди обед" /п./

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.13

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.15 - 18

08.00 "Бягство от затвора"
- сериал, с.3 еп.8

09.00 "Тежки престъпления"
- сериал, с.6 еп.13

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.19

11.00 "Агент Х" - сериал,
еп.3

12.00 "Супер коли" - спорт-
на автомобилна поре-
дица, с.6 еп.1

12.30 "Матрицата" - фан-
тастика, екшън, три-
лър (САЩ, Австралия,
1999), режисьори
Анди Уачовски и Ла-
ри Уачовски, в роли-
те: Киану Рийвс, Ло-
рънс Фишбърн, Кери-
Ан Мос, Хюго Уивинг,
Бил Янг, Крис Пати-
сън, Джо Пантолиано
и др.

15.00 "Бягство от затвора"
- сериал, с.3 еп.9

16.00 "Смелите" - сериал,
еп.1

17.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.15

18.00 "Агент Х" - сериал,
еп.4

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.20

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Наркос" - сери-
ал, еп.9

06.00 "Не се страхувай" с
Васил Василев (п)

07.00 Новини
07.10 "България се събуж-

да" с водещ Стоил
Рошкев

09.15 "Холивудски знамени-
тости"

09.45 ТВ пазар
10.00 "Безценната перла"-

сериал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Не се страхувай" с

Васил Василев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчу-
кова

16.00 ТВ пазар
17.00 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.) , 11 епи-
зод (п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Лява политика" с
Александър Симов

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.) 12 епизод

21.30 "Лява политика" (п)
22.30 Новини (п)
23.00 "България се събуж-

да" (п)
01.00 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

02.00 "Не се страхувай" (п)
03.00 "Червен картон" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ"

(п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня
05.40 Телепазарен прозо-

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозо-
рец

12.00 По света и у нас
12.30 История.bg Констан-

тин Тих - узурпаторът
на българския прес-
тол/п/

13.30 Молитвите на "Графа"
документален филм /
България , 2000г./,
режисьор Иван Ба-
левски

14.00 Малки истории /п/
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дуп-

ка" тв филм
15.40 Телепазарен прозо-

рец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски

език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/

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

ца тв филм /44 епи-
зод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5

тв филм /14 епизод/
(12)

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

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в дворе-
ца тв филм /44 епи-
зод/п/

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Възходът на една ле-
генда" - екшън, биог-
рафичен (Хонконг, Ки-
тай, 2014), режисьор
Хин Юн Рой Чоу, в ро-
лите: Кам-Бо Саммо
Хун, Еди Пенг, Цзин Бо-
ран и др.

00.30 "Наркос" /п./ - сери-
ал, еп.9

01.30 "Готъм" - сериал, с.3
еп.20

02.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.9

03.30 "Легендите на утрешния
ден" - сериал , с .2
еп.15

04.30 "Агент Х" - сериал, еп.4

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.13, 14

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

09.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

10.00 "В ритъма на Коледа"
- драма (тв филм, Ка-
нада , 2016), режи-
сьор Брайън Робъртс,
в ролите: Джанел Уи-
лямс, Тери Елис, Син-
ди Херън, Рона Бенет
и др.

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

13.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал ,
еп.124

17.00 Премиера: "Преспав" -
сериал, еп.2

18.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.8, 9

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.12 еп.12

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.19

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.16, 17

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.6

00.00 "В ритъма на Коледа"
/п./ - драма (тв филм,
Канада, 2016)

02.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.2 еп.1

08.00 "Ритъмът на греха" -
музикален, романти-
чен , драма (САЩ ,
2014), в ролите: Ра-
йън Газман, Бриана
Евигън, Миша Габриел,
Адам Севани, Стивън
Бос

10.30 "Седем часа разлика"
- сериал, с.2 еп.2, 3

12.30 Телепазар
12.45 "Домът на Мис Периг-

рин за чудати деца" -
фентъзи, приключенс-
ки (САЩ, 2016), в ро-
лите: Ейса Бътърфилд,
Ева Грийн , Самюъл
Джаксън, Алисън Джа-
ни, Джуди Денч, Крис
О`Дауд, Рупърт Евърет,
Терънс Стамп

15.15 "Джобс" - биографи-
чен , драма (САЩ ,
Швейцария, 2013),  в
ролите: Аштън Къчър,
Дърмът Мълроуни ,
Джош Гад, Лукас Хаас,
Матю Модийн, Джей
Кей Симънс, Джеймс
Уудс

18.00 "Затворници" - крими-
нален, драма (САЩ,
2013), в ролите: Хю

Джакман , Джейк
Джиленхол, Вайола
Дейвис, Мария Бело,
Терънс Хауърд, Мели-
са Лио, Пол Дейно,
Уейн Дювал и др.

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

21.00 Премиера: "Джунгла"
- трилър, биографи-
чен, драма (Австра-
лия, Колумбия, Вели-
кобритания, 2017), в
ролите: Даниел Рад-
клиф, Ясмин Касим,
Луис Хосе Лопес, Ли-
ли Съливан, Яцек Ко-
ман и др.

23.30 "Високосна година" -
комедия, романтичен
(САЩ , Ирландия ,
2010), в ролите: Ей-
ми Адамс, Матю Гуд,
Адам Скот, Джон Лит-
гоу, Доминик Макели-
гът и др.

01.30 "Седем часа разлика"
/п ./ - сериал , с .2
еп.2, 3

03.30 "Джобс" /п./ - биог-
рафичен , драма
(САЩ , Швейцария ,
2013)

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" -
сериал, сезон 5 /п/

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

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

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (преми-

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

лицистично предава-
не, на живо

17.00 "Намери ме" (преми-
ера) - сериен филм

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - се-

риен филм, сезон 1
22.00 "Пътят на честта"

(премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" -

сериал, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето"

- сериен филм
01.30 "Завинаги свързани"

- сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" -
сериал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 6 /п/

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

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

сериал, сезон 3 /п/
11.00 "Военни престъпле-

ния" - сериал, сезон
10 /п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 6

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 11

16.00 "Междузвездни войни:
Последните джедаи" -
приключенска фан-
тастика с уч. на Марк
Хамил, Кери Фишър,
Адам Драйвър, Дейзи
Ридли, Джон Бойега,
Оскар Айзък, Лупита
Нионго и др. /п/

19.00 "Военни престъпле-
ния" - сериал, сезон
10

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Ударна сила" - ек-
шън с уч. на Стивън

Сегал, Дейвид Кенеди,
Лиза Лъвбранд и др.

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

Eurocom

05.30 България на живо - с
Иво Божков

06.30 Ключът към успеха
06.59 Делници - с Николай

Колев
10.30 EuroTV Shop
11.00 Времена и нрави -

избрано
13.00 Новини
13.15 Честно казано - с Лю-

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

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

21.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

22.00 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

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

проф. Александър То-
мов

04.30 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану
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06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7 /п/

07.00 "В сънищата ми" - ро-
мантичен филм с уч.
на Джобет Уйлямс,
Катрин Макфий, Майк
Вогъл, Антонио Купо и
др. /п/

09.00 "Въздушният Бъд: Шам-
пионска лига" - коме-
дия с уч. на Кевин Зе-
гърс, Мартин Фереро,
Дейл Микдиф, Кейтлин
Уакс и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

12.00 "Коледа в сърцата" -
драма с уч. на Емили
Улеруп , Кристофър
Полаха, Кристъл Лоу,
Никълъс Карела, Ша-
рън Лорънс и др. /п/

13.50 "В кадър"
14.20 "Хармонията на сърце-

то" - романтичен
филм с уч. на Чарлийн
Тилтън, Джейсън Бър-
кли, Лорън Алейна, Аш-
тън Макклиърин, До-
ни Боаз и др.

16.10 "Разум и чувства" - ро-
мантична драма с уч.
на Ема Томпсън, Кейт
Уинслет, Хю Грант,
Алън Рикман, Том Уил-
кинсън, Емили Фран-
соа, Хю Лори, Джема
Джоунс, Грег Уайз,
Джеймс Флинт, Елиза-
бет Спрингс, Хариет
Уолтър , Имоджен
Стъбс, Робърт Харди

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Твърде лично 3" - ек-
шън с уч. на Лиъм
Нийсън, Фамке Янсен,
Форест Уитакър, Ма-
ги Грейс, Дъгрей Скот,
Дон Харви и др.

23.10 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4 /п/

00.10 "Пазачите на фара" -
комедия с уч. на Ри-
чард Драйфус, Брус
Дърн, Блайт Данър,
Том Уиздъм, Мейми
Гъмър и др. /п/

RTR

05.35 Вести-Москва
06.00 Вести
07.00 Сериал: "Обикновен

живот"

10.20 "Обречени. Нашата
гражданска война .
Капел-Чапаев"

14.00 Токшоу: "Пряко пре-
даване"

15.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

16.00 "Утрото на Русия"
21.00 Вести
21.35 Вести-Москва
21.50 "За най-важното"
22.45 "Културният отдих"
23.15 Сериал: "Следствени

тайни"
00.00 Вести
00.25 Вести-Москва
00.40 Сериал: "Следствени

тайни"
01.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
03.00 Вести
03.30 Вести-Москва
03.50 Вести
04.15 Токшоу: "Пряко пре-

даване"
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05.00 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

06.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

07.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Сепанг

09.30 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Сен Мориц, па-
ралелен слалом, же-
ни

10.45 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа във Вал д'Изер,
слалом, мъже

11.20 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Куршевел, сла-
лом , жени , първи
манш, директно

12.30 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Сен Мориц, па-
ралелен слалом, же-
ни

13.45 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Куршевел, сла-
лом , жени , първи
манш

14.20 Ски-алпийски дис-
циплини : Световна
купа в Куршевел, сла-
лом , жени , първи
манш, директно

15.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

17.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

18.00 Конен спорт: Светов-
на купа в Ла Коруня

19.00 Конен спорт: "Horse
Excellence", магазин-
но предаване

19.30 Новини
19.35 Волейбол: "Таймаут"
19.45 Автомобилизъм: Све-

товен шампионат за
издръжливост в Бах-
рейн, обзор

20.45 Мотоциклетизъм: 8
часа на Сепанг, обзор

21.15 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Сепанг, об-
зор

21.45 Европейски рали
шампионат: Обзор на
сезона

22.45 Новини
22.50 Конен спорт: Голям

шлем в Женева
23.50 Новини
00.00 Ски-алпийски дис-

циплини : Световна
купа в Куршевел, сла-
лом, жени

01.10 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

02.30 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

04.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Сепанг
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TV ПРОГРАМА

Ñ
СРЯДА 18 декември

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Ягодова

любов" - сериал ,
еп.11

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.34

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.2 еп.6

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал, еп.36

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 "Денят на независи-
мостта: Нова заплаха"
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2016), в ролите :
Джеф Голдблъм, Лиъм
Хемсуърт, Шарлот Ген-
сбур, Вивика Фокс,
Сила Уорд, Уилям Фик-
тнър, Майка Монро,
Джоуи Кинг, Бил Пул-
ман, Джъд Хърш и др.

22.30 "Медичите" - сериал,
еп.3

23.30 bTV Новините
00.00 "Мъртва точка" - се-

риал, с.3 еп.10
01.00 "Стрелата" - сериал,

с.6 еп.5
01.50 "Вътрешна сигурност"

- сериал, с.7 еп.7
03.00 bTV Новините /п./
03.30 "Преди обед" /п./

bTV Action

05.15 "Смелите" - сериал,
еп.1

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.17 - 20

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.9

09.00 "Смелите" - сериал,
еп.1

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.20

11.00 "Агент Х" - сериал,
еп.4

12.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.15

13.00 "Сърцето на дракона"
- фентъзи, приклю-
ченски (САЩ, 1996),
в ролите: Денис Ку-
ейд, Шон Конъри, Ди-
на Майер, Дейвид Тю-
лис, Пит Посълтуейт,
Джейсън Айзъкс и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.10

16.00 "Смелите" - сериал,
еп.2

17.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.16

18.00 "Агент Х" - сериал,
еп.5

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.21

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Наркос" - сери-
ал, еп.10

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Трафик на хора" - ек-
шън, криминален, три-
лър (Тайланд, Канада,
САЩ, 2014), в роли-
те: Долф Лундгрен,
Тони Джа, Рон Пърл-
ман, Селина Джейд,
Питър Уелър, Майкъл
Джей Уайт и др. [14+]

00.00 "Наркос" /п./ - сери-
ал, еп.10

01.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.21

02.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.10

03.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.16

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

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Безценната перла" -

сериал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Лява политика" с

Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
17.00 Киносалон БСТВ: "17

мига от пролетта"
(1973 г.) , 12 епизод
(п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "За историята - сво-
бодно" с водещ Искра
Баева

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Ри-

болов в Патагония"
(2012 г.), Аржентина

21.50 "За историята - сво-
бодно" (п)

22.50 Новини (п)
23.20 "България се събужда"

(п)
01.20 "Гласове" (п)
02.20 "Лява политика" (п)
03.30 "Дискусионен клуб" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Камбаните са моите

деца документален
филм /България ,
2013г./, режисьор Ди-
митър Шарков

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен

филм
14.50 Сребристият жребец

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дуп-

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

тв филм /45 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв

филм /15 еп./ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.15 Съкровище в двореца
тв филм /45 еп./п/

03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 5 тв

филм /15 епизод/п/
(12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.16

06.30 "Тази сутрин" - инфор-

04.00 "Агент Х" - сериал,
еп.5

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.15, 16

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

09.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

10.00 "Магия в полунощ" -
комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режи-
сьор Уди Алън, в ро-
лите: Ема Стоун, Ко-
лин Фърт,  Антония
Кларк, Марша Гей Хар-
дън, Хамиш Линклей-
тър, Джаки Уивър, Ери-
ка Лиърсен и др.

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

13.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал ,
еп.125

17.00 Премиера: "Преспав" -
сериал, еп.3

18.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 п.10, 11

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.12 еп.13

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.20

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.18, 19

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.7

00.00 "Магия в полунощ" /п./
- комедия, романтичен
(САЩ, 2014)

02.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.2 еп.2,
3

08.15 "Бейб" - фентъзи, ко-
медия, семеен (Авст-
ралия, САЩ, 1995),
режисьор Крис Нунън,
в ролите: Джеймс Кро-
муел, Магда Шубанс-
ки, Зоуи Бъртън, Пол
Годърд, Британи Бърнс
и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика"

- сериал, с.2 еп.4, 5
12.15 Телепазар
12.30 "Категория 5" - екшън,

трилър (САЩ, Бълга-
рия, 2018), режисьор
Роб Коен, в ролите:
Маги Грейс, Тоби Ке-
бъл, Бен Крос, Райън
Куонтън, Атанас Среб-
рев, Веселин Троянов
и др.

14.45 "Кунг-фу панда 3" -
анимация , екшън ,
приключенски (САЩ,
Китай, 2016), режи-
сьори Дженифър Ю и
Алесандро Карлони

16.45 "Цветна Коледа" - ро-
мантичен (тв филм,
САЩ , 2018), режи-
сьор Джейк Хелгрен, в
ролите: Ники Уелън,
Майлс Фишър, Дафни
Зунига, Джули Макни-
вън и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Аз, Ърл и умиращото

момиче" - драма, ко-
медия (САЩ, 2015),
режисьор Алфонсо Го-
мес-Рехон, в ролите:
Томас Ман, Ар Джей
Сайлър, Оливия Кук,
Ник Оферман, Кони
Бритън, Моли Шанън,
Джон Бърнтол, Мат Бе-
нет и др.

20.50 "Като на кино" - пре-

даване за кино
21.00 "Ченгето от Бевърли

Хилс 2" - екшън, ко-
медия (САЩ, 1987),
режисьор Тони Скот, в
ролите: Еди Мърфи,
Джъдж Райнхолд, Юр-
ген Прохнов, Бригите
Нилсен и др.

23.15 "Другата в мен" - три-
лър, криминален, дра-
ма, екшън (САЩ, Авс-
тралия, 2007), в ро-
лите: Джоди Фостър,
Терънс Хауърд, Навийн
Андрюз, Ники Кат, Ме-
ри Стийнбъргън, Луис
Да Силва мл., Зоуи
Кравиц и др. [14+]

01.45 "Седем часа разлика"
- сериал, с.2 еп.4, 5

03.45 "Дъската на дявола:
Произходът на злото"
- хорър , мистъри
(САЩ, Япония, Китай,
2016), в ролите: Ели-
забет Рийсър, Лулу
Уилсън, Аналийз Басо,
Хенри Томас, Паркър
Мак и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 5
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на торта-
та" - предаване на
NOVA, нов сезон

21.00 "Под прикритие" - се-
риен филм, сезон 1

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

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

риен филм, сезон 5
00.30 "Худини и Дойл" - се-

риен филм
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

Сряда 18.12.2019
06.00 "Драга фамилия" - се-

риал, сезон 3
07.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал,
сезон 6 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /
п/

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

риал, сезон 11 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 10
/п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал,
сезон 6

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 11

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 6, 2 епи-
зода

17.00 "Снежни кучета" -
приключенска коме-
дия с уч. на Куба Гу-
динг мл., Джеймс Ко-
бърн, Сиско, М. Емет
Уолш, Греъм Грийн, Ни-
шел Николс и др. /п/

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2

22.00 "Законът на Картър" -
екшън с уч. Силвес-
тър Сталоун, Мики
Рурк, Рейчъл Лей Кук,
Миранда Ричардсън,
Рона Митра, Алън Къ-
минг и др.

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

03.15 "Национална лотария"
/п/

03.50 Професионална бор-
ба: "Първична сила",
53-и епизод /п/

Åâðîêîì

05.30 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

06.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
12.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

13.00 Новини
13.15 Заедно българи - с

проф. Александър То-
мов

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

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
19.30 Новини
20.00 Честно казано - с

Люба Кулезич
22.00 България на живо - с

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

го - със Симеон Ида-
киев

04.30 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7 /п/

06.50 "Облачно с кюфтета
2" - аним. филм /п/

08.50 "Попитай сърцето" -
романтичен филм с
уч. Уйлям Болдуин,
Кари Матчет, Роб
Стюарт, Стивън Лав и
др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

12.00 "Наръчник на опти-
миста" - романтична
комедия с уч . на
Брадли Купър, Джени-
фър Лорънс, Робърт
де Ниро, Крис Тъкър,
Джулия Стайлс, Джон
Ортиз и др. /п/

14.45 "Слънце в полунощ"
(премиера) - роман-
тична драма с уч. на
Скот Спиър, Бела Торн,
Патрик Шварценегер,
Роб Ригъл, Куин Ше-
пърд и др.

16.45 "Тайната е в техните
очи" - драма с уч. на
Джулия Робъртс, Ни-
кол Кидман, Чиуетел
Еджиофор, Дийн Но-
рис, Майкъл Кели, Ал-
фред Молина, Дон
Харви и др.

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 4

21.00 "Снайперист" - екшън
с уч. на Марк Уолбърг,
Майкъл Пеня, Дани
Глоувър, Кейт Мара,
Елиас Котеас, Рона
Митра, Джонатан Уо-
кър, Джъстин Луис,
Елиза Бенет и др.

23.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 4 /п/

00.30 "Разум и чувства" -
романтична драма с
уч. на Ема Томпсън,
Кейт Уинслет, Хю
Грант, Алън Рикман,
Том Уилкинсън, Еми-
ли Франсоа, Хю Ло-
ри, Джема Джоунс,

Грег Уайз , Джеймс
Флинт, Елизабет
Спрингс, Хариет Уол-
тър, Имоджен Стъбс,
Робърт Харди /п/

RTR

05.35 Вести-Москва
06.00 Вести
07.00 Сериал: "Обикновен

живот"
11.20 "Енигма. Кристиан Ти-

леман"
12.10 Сериал: "Семеен де-

тектив"
14.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
15.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
16.00 "Утрото на Русия"
21.00 Вести
21.35 Вести-Москва
21.50 "За най-важното"
22.45 "Културният отдих"
23.15 Сериал: "Следствени

тайни"
00.00 Вести
00.25 Вести-Москва
00.40 Сериал: "Следствени

тайни"
01.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
03.00 Вести
03.30 Вести-Москва
03.50 Вести
04.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"

Åâðîñïîðò

05.30 Автомобилизъм: Све-
товен шампионат за
издръжливост в Бах-
рейн, обзор

06.30 Сноуборд: Световна
купа в Монтафон, сно-
уборд крос

07.30 Сноуборд: Световна
купа в Копър Маунтин,
халфпайп

08.30 Сноуборд: Световна
купа в Кортина д'Ам-
пецо, паралелен сла-
лом

09.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Куршевел , слалом ,
жени

11.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Сен Мориц, паралелен
слалом, жени

12.15 Сноуборд: Световна
купа в Копър Маунтин,
халфпайп

13.15 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

15.00 Конен спорт: Голям
шлем в Женева

16.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Сепанг, об-
зор

16.30 Мотоциклетизъм : 8
часа на Сепанг, обзор

17.00 Автомобилизъм: Све-
товен шампионат за
издръжливост в Бах-
рейн, обзор

18.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Сен Мориц, супер Г,
жени

18.45 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, гиган-
тски слалом, мъже

19.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Куршевел , слалом ,
жени

20.55 Новини
21.00 Ски скокове: Светов-

на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

22.00 Голф: PGA тур, Купа на
президентите

23.00 Новини
23.05 Снукър: Открито пър-

венство на Шотлан-
дия, финал

01.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Сепанг

02.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
отборно състезание

04.00 Сноуборд: Световна
купа в Монтафон, сно-
уборд крос



ЗЕМЯ 16 - 22 ДЕКЕМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

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

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Безценната перла" -

сериал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "За историята - сво-

бодно" с водещ Искра
Баева (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.45 Киносалон БСТВ: "Ри-

болов в Патагония"
(2012 г.), Аржентина

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичко-
ва

19.30 Новини - централна
емисия

20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ :

"Изискана кухня"
(2012г.) Франция

22.05 "Студио Икономика"
(п)

23.00 Новини (п)
23.30 "България се събужда"

(п)
01.30 "Лява политика" (п)
02.30 "За историята - сво-

бодно" (п)
03.30 "Не се страхувай" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно /
п/

11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бизнес.БГ /п/
13.00 България от край до

край 9 /п/
13.30 Кафенето документа-

лен филм /България,
1980 г./, режисьор
Вълчан Вълчанов

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица аним. филм
14.55 Гимназия "Черна дуп-

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

тв филм /46 епизод/
20.00 По света и у нас
20.30 Спортист на годината

на България 2019 це-
ремония по награжда-
ването /пряко преда-
ване от "Асикс Арена"/

22.00 Дюран Дюран - има
нещо, което трябва да
знаете музикално-до-
кументален филм на
БиБиСи

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

филм /16, последен
епизод/ (12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% /п/
02.15 Съкровище в двореца

тв филм /46 епизод
/п/

03.15 Вечната музика /п/
03.45 Джинс /п/
04.15 Туристически маршру-

ти
04.40 Законът на Дойл 5 тв

филм /16, последен
епизод/п/ (12)

01.30 "Готъм" - сериал, с.3
еп.22

02.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.11

03.30 "Легендите на утрешния
ден" - сериал , с .2
еп.17

04.30 "Агент Х" - сериал,
еп.6

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.17, 18

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

09.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

10.00 "Добре дошли в джун-
глата" - екшън, прик-
люченски , комедия
(Пуерто Рико, САЩ,
В е л и к о б р и т а н и я ,
2013), в ролите: Жан-
Клод Ван Дам, Адам
Броуди, Роб Хюбъл,
Мегън Буун, Кристен
Шал и др.

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

13.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал ,
еп.126

17.00 Премиера: "Преспав" -
сериал, еп.4

18.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 е п . 1 2 ,
13

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.13 еп.1

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.21

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
20 еп. с.9 еп.20, 21

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, еп.8

00.00 "Добре дошли в джун-
глата" /п./ - екшън,
приключенски, коме-
дия (Пуерто Рико ,
САЩ, Великобритания,
2013)

02.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.2 еп.4,
5

08.00 "Пазители" - фантас-
тика, екшън, приклю-
ченски (Русия, 2017),
режисьор Сарик Анд-
реасян, в ролите: Ан-
тон Пампушний, Сан-
жар Мади, Себастиян
Сисак, Алина Ланина,
Станислав Ширин

10.00 "Седем часа разлика"
- сериал, с.2 еп.6, 7

12.00 Телепазар
12.15 "Високосна година" -

комедия, романтичен
(САЩ , Ирландия ,
2010), режисьор
Ананд Тъкър, в ролите:
Ейми Адамс, Матю Гуд,
Адам Скот, Джон Лит-
гоу, Доминик Макелигът

14.15 "Бродуейска терапия" -
комедия (САЩ, 2011),
режисьор Питър Богда-
нович, в ролите: Имъ-
джен Путс, Оуен Уил-
сън, Дженифър Анис-
тън, Рис Ифънс, Сибил
Шепърд , Уил Форт,
Дженифър Еспозито,
Катрин Хан, Майкъл
Шанън и др.

16.15 "Джем и холограмите"
- приключенски, се-
меен (САЩ, 2015), ре-
жисьор Джон Чу, в ро-
лите: Обри Пийпълс,
Стефани Скот, Аурора
Перино, Хейли Кийоко,

Нейтън Мур, Джулиет
Луис и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Аз, проклетникът" -

анимация, комедия,
семеен (САЩ, 2010),
режисьори Пиер Ко-
фен и Крис Рено

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

21.00 "Съучастникът" - три-
лър, криминален, дра-
ма (САЩ, 2004), ре-
жисьор Майкъл Ман,
в ролите: Том Круз,
Джейми Фокс, Джей-
да Пинкет-Смит, Марк
Ръфало, Питър Бърг,
Брус Макгил, Деби Ма-
зар, Хавиер Бардем и
др. [14+]

23.30 "Добряците" - екшън,
трилър (САЩ, Великоб-
ритания, Дания, Шве-
ция 2014), режисьор
Хенрик Рубен Генц, в
ролите: Джеймс Фран-
ко, Кейт Хъдсън, Омар
Си, Том Уилкинсън, Ана
Фрил и др. [14+]

01.30 "Лошият лейтенант :
Пристанище на служ-
ба - Ню Орлиънс" -
криминален , драма
(САЩ, 2009), режи-
сьор Вернер Херцог, в
ролите : Никълъс
Кейдж, Ева Мендес,
Вал Килмър, Феруза
Болк , Шей Уигъм ,
Майкъл Шанън, Брад
Дуриф и др. [16+]

04.00 "Цената на свободата"
- трилър (тв филм,
Канада, 2017), режи-
сьор Джон Л`Екюър, в
ролите: Кели Уилямс,
Ниъм Уилсън, Сарейн
Бойлан, Конрад Коутс,
Джъстин Мейдър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 5
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предава-
не на NOVA

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

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - се-

риен филм, сезон 1
22.00 "Пътят на честта" (пре-

миера) - сериал, фи-
нал

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

риен филм, сезон 5
00.30 "Худини и Дойл" - се-

риен филм
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 6 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /п/

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

риал, сезон 11 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 10
/п/

12.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 2 /п/

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал,
сезон 6

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 11
16.00 "Женени с деца" - се-

риал, сезон 6, 2 епи-
зода

17.00 "Ударна сила" - екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Дейвид Кенеди, Лиза
Лъвбранди др. /п/

19.00 "Военни престъпле-
ния" - сериал, сезон
10

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Херкулес" - приклю-
ченски екшън с уч. на
Дуейн Джонсън, Джон
Хърт, Ъйн Макшейн,
Руфъс Сюъл, Ребека
Фъргюсън, Джоузеф
Файнс и др.

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

Åâðîêîì

05.00 Честно казано - с Лю-
ба Кулезич

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Пътуващо читалище -

с Ивайло Шопски
12.00 Шоуто на Мавриков -

с Васко Мавриков
13.00 Новини
13.15 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
21.00 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

22.00 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

22.30 Модна фиеста - с Ма-
риана Аршева

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

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

04.30 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, се-
зон 7 /п/

06.45 "Нора Робъртс: Полу-
нощ в стаята на сен-
ките" - мистерии с уч.
на Джери О’Конъл,
Лорън Стамил, Фей
Дънауей , Изабела
Хофман и др. /п/

08.45 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски филм с
уч. на Миранда Ото,
Сам Нийл, Марк Ги-
бън, Тегън Мос, Дей-
вид Ву и др., I част
др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7

12.00 "Нора Робъртс: Дале-
че на север" - мисте-
рии с уч. на Еди Сиб-
риан, Лиан Раймс, Грег
Лоусън и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Всичко, всичко" (пре-

миера) - драма с уч.
на Амандла Стенбърг,
Ник Робинсън, Ана де
ла Регера, Дан Пейн,
Тейлър Хиксън и др.

16.50 "Твърде лично 3" - ек-
шън с уч. на Лиъм
Нийсън, Фамке Янсен,
Форест Уитакър, Ма-
ги Грейс, Дъгрей Скот,
Дон Харви и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Баща в излишък" -
комедия с уч. на Уил
Феръл, Марк Уолбърг,
Томас Хейдън Чърч,
Линда Карделини

23.00 "От местопрестъпле-

нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4 /п/

00.00 "Слънце в полунощ" -
романтична драма с
уч. на Скот Спиър, Бе-
ла Торн , Патрик
Шварценегер,Роб Ри-
гъл, Куин Шепърд /п/

RTR

05.35 Вести-Москва
06.00 Вести
07.00 Сериал: "Обикновен

живот"
10.20 "Бялата гвардия"
11.50 "Културната револю-

ция"
12.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
13.15 "Битката за луната"
14.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
15.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
16.00 "Утрото на Русия"
21.00 Вести
21.35 Вести-Москва
21.50 "За най-важното"
22.45 "Културният отдих"
23.15 Сериал: "Следствени

тайни"
00.00 Вести
00.25 Вести-Москва
00.40 Сериал: "Следствени

тайни"
01.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
03.00 Вести
03.30 Вести-Москва
03.50 Вести
04.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"

Åâðîñïîðò

05.00 Сноуборд: Световна
купа в Копър Маунтин,
халфпайп

06.00 Сноуборд: СК в Кор-
тина д'Ампецо, пара-
лелен слалом

07.00 Фрийстайл ски: СК в
Копър Маунтин, халф-
пайп

08.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

09.30 Мотоциклетизъм : 8
часа на Сепанг, обзор

10.00 Автомобилизъм: Све-
товен шампионат за
издръжливост в Бах-
рейн, обзор

11.00 Ски бягане: СК в Да-
вос, 10 км, жени

12.00 Конен спорт: Голям
шлем в Женева

13.00 Голф: PGA тур, Купа на
президентите

14.00 Биатлон: СК в Хох-
филцен, спринт, мъже

15.05 Биатлон: Световна ку-
па в Льо Гран-Борнан,
спринт, мъже, дирек-
тно

16.35 Сноуборд: Световна
купа в Кареца, пара-
лелен гигантски сла-
лом

17.45 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Ароса,
ски крос

19.00 Снукър: Открито пър-
венство на Шотлан-
дия, финал

20.30 Новини
20.35 Биатлон: Световна ку-

па в Льо Гран-Борнан,
спринт, мъже

21.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Куршевел , слалом ,
жени

23.00 Новини
23.05 Сноуборд: Световна

купа в Кареца, пара-
лелен гигантски сла-
лом

00.00 Фрийстайл ски: Све-
товна купа в Ароса,
ски крос

01.00 Куриози
01.30 Снукър: Открито пър-

венство на Шотлан-
дия, финал

02.30 Ски скокове: Светов-
на купа в Клингентал,
индивидуално състе-
зание

04.00 Олимпийски игри: "На
пук на всичко"

04.30 Олимпийски игри :
"Тъмната страна на
олимпийските игри"

×
ЧЕТВЪРТЪК 19 декември

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.17

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

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели"

- комедийно шоу
13.30 Премиера: "Ягодова

любов" - сериал, еп.
12

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал, с.7 еп.
35

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.2 еп.7

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.37
19.00 bTV Новините
20.00 "Как да бъдеш латино

любовник" - комедия
(САЩ, 2017), в роли-
те: Еухенио Дербес,
Салма Хайек, Роб Лоу,
Кристен Бел, Ракел
Уелч , Роб Кордри ,
Майкъл Сера и др.

22.30 "Медичите" - сериал,
еп.4

23.30 bTV Новините
00.00 "Мъртва точка" - се-

риал, с.3 еп.11
01.00 "Стрелата" - сериал,

с.6 еп.6
01.50 "Вътрешна сигурност"

- сериал, с.7 еп.8
03.00 bTV Новините /п./
03.30 "Преди обед" /п./

bTV Action

05.00 "Смелите" - сериал,
еп.2

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.19 - 22

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.10

09.00 "Смелите" - сериал,
еп.2

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.21

11.00 "Агент Х" - сериал,
еп.5

12.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.16

13.00 "Сърцето на дракона:
Силата на огъня" -
фентъзи, приключен-
ски (САЩ, 2017), в
ролите: Патрик Стю-
арт (глас), Том Рис Ха-
рис, Джесмин-Блис
Бел, Тамзин Мърчант,
Андре Ериксен и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.11

16.00 "Смелите" - сериал,
еп.3

17.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.17

18.00 "Агент Х" - сериал,
еп.6

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.3 еп.22

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Наркос" - сери-
ал, с.2 еп.1

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън :

"Американски снайпе-
рист" - военен, екшън,
биографичен (САЩ,
2014), в ролите: Брад-
ли Купър, Сиена Ми-
лър, Джейк Макдор-
ман, Кайл Голнър, Люк
Граймс, Сам Джегър и
др. [14+]

00.30 "Наркос" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.1
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09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу

13.30 Премиера: "Ягодова
любов" - сериал ,
еп.13

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.36

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.2 еп.8

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

лицистично предаване
с водещ Цветанка Ри-
зова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал, еп.38
19.00 bTV Новините
20.00 "Самоличност на

аванта" - комедия ,
криминален (САЩ ,
2013), в ролите: Ме-
лиса Маккарти, Джей-
сън Бейтман, Джон
Чо , Джон Фавро ,
Аманда Пийт, Джене-
сис Родригес, Морис
Честнът и др.

22.30 "Медичите" - сериал,
еп.5

23.30 bTV Новините
00.00 "Мъртва точка" - се-

риал, с.3 еп.12
01.00 "Стрелата" - сериал,

с.6 еп.7
01.50 "Вътрешна сигурност"

- сериал, с.7 еп.9
03.00 bTV Новините /п./
03.30 "Преди обед" /п./

bTV Action

05.15 "Смелите" - сериал,
еп.3

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.21 - 24

08.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.11

09.00 "Смелите" - сериал,
еп.3

10.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.22

11.00 "Агент Х" - сериал,
еп.6

12.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.2
еп.17

13.00 "Принцесата воин" -
екшън, исторически,
биографичен (Монго-
лия , САЩ , 2013),в
ролите: Сукха Арюн-
бямба, Цегмед Аюрза-
на, Батменд Бааст, От-
гонжаргал Давасурен
и др.

15.00 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.12

16.00 "Смелите" - сериал,
еп.4

17.00 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.3
еп.1

18.00 "Агент Х" - сериал,
еп.7

19.00 Часът на супергерои-
те: "Готъм" - сериал,
с.4 еп.1

20.00 Екшън в 8 (премие-
ра): "Наркос" - сери-
ал, с.2 еп.2

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Мумия-

та" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
1999), в ролите: Брен-
дън Фрейзър, Рейчъл
Вайс, Джон Хана, Ар-
нолд Вослу, Кевин
О`Конър, Ерик Авари,
Патрисия Веласкес

00.30 "Наркос" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.2

01.30 "Животинско царство"
- сериал, еп.1

02.30 "Бягство от затвора" -
сериал, с.3 еп.12

03.30 "Легендите на утреш-
ния ден" - сериал, с.3
еп.1

04.30 "Агент Х" - сериал,
еп.7

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

с водещ Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знамени-

тости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Безценната перла" -

сериал (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Студио Икономика"

(п)
12.30 Новини
13.10 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ :

"Изискана кухня"
(2012 г.) Франция

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Дискусионен клуб" с
водещ Велизар Енчев

19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ :

"Чудният Бокачо"
(2015г.) Италия

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

23.30 Новини (п)
00.00 "България се събужда"

(п)
02.00 "Студио Икономика"

(п)
03.00 "Лява политика" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

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

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

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

док. поредица /7 еп./
13.30 Зелената къща док.

филм /България, 2000
г./, режисьор Милан
Огнянов

14.00 Малки истории
15.00 Специализирано пре-

даване за хора с ув-
реден слух

15.15 Гимназия "Черна дуп-
ка" тв филм

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

тв филм /47 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Събитията на 2019:

Какво се случи и за-
що

22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Мейсио

Паркър /САЩ/ Между-
народен джаз фести-
вал - Банско 2019

00.25 Марина игрален филм
/копродукция, 2013 г./
в ролите: Луиджи Ло
Кашо, Донатела Фино-
киаро, Матео Симони,
Евелин Босман и др.

02.25 Култура.БГ /п/
03.25 100% /п/
04.35 Дойче Веле: Шифт
04.50 Туристически маршру-

ти /п/

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация , сериал ,
еп.18

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

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

06.00 "Двама бащи, двама
синове" - сериал, с.3
еп.19, 20

07.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

08.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

09.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

10.00 Премиера: "Новите ел-
хички" - комедия (Ру-
сия, 2017), режисьо-
ри Жора Крижовников,
Дмитрий Кисельов ,
Александр Карпиловс-
кий и др., в ролите:
Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Дмитрий
Нагиев, Юлия Алексан-
дрова, Антон Богданов,
Валентина Мазунина,
Елена Яковлева и др.

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

13.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

14.00 "Модерно семейство" /
п./ - сериал

15.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

16.30 "На гости на третата
планета" - сериал ,
еп.127

17.00 Премиера: "Преспав" -
сериал, еп.5

18.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5 еп.14, 15

19.00 "Столичани в повече"
- сериал, с.13 еп.2

20.00 "Новите съседи" - се-
риал, с.5-7 еп.22

21.30 "На гости на третата
планета" - сериал

22.00 Премиера: "Модерно
семейство" - сериал,
с.9 еп.22 (последен)

23.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал, с.2
еп.1

00.00 "Новите елхички" /п./
- комедия (Русия ,
2017)

02.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

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

04.00 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика"
/п./ - сериал, с.2 еп.6,
7

08.00 "Бездомници" - драма
(САЩ, 1997), в роли-
те: Вин Дизел, Джоуи
Дедио, Ти Кей Кърк-
ланд, Майк Епс, Ва-
лентино Моралес и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика"

- сериал, с.2 еп.8, 9
12.15 Телепазар
12.30 "Високо в небето" -

драма , романтичен
(САЩ, 2009), в роли-
те: Джордж Клуни, Ана
Кендрик , Джейсън
Бейтман, Вера Фарми-
га, Дани Макбрайд,
Джей Кей Симънс, Зак
Галифанакис, Сам Ели-
ът, Мелани Лински

14.45 "Не можеш да избя-
гаш" - комедия (Герма-
ния, 2013), в ролите:
Флориан Давид Фиц,
Хенри Хюбхен, Мари-
ус Хаас, Лесли Мал-
тън, Текла Ройтен и др.

16.45 "Цената на свободата"
- трилър (тв филм, Ка-
нада, 2017), в роли-
те: Кели Уилямс, Ни-
ъм Уилсън , Сарейн
Бойлан, Конрад Коутс,
Джъстин Мейдър и др.

18.45 "Подводница U-571" -
екшън, военен (САЩ,
Франция, 2000), в ро-
лите: Матю Макконъхи,
Бил Пакстън, Харви
Кайтел, Джон Бон Джо-
уви, Томас Кречман

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

21.00 "Звезден прах" - фен-
тъзи, приключенски,
семеен (Великобрита-
ния, САЩ, 2007), в

ролите: Чарли Кокс,
Клер Дейнс , Сиена
Милър, Хенри Кавил,
Мишел Пфайфър, Ро-
бърт Де Ниро, Питър
О’Тул, Марк Стронг, Ру-
пърт Евърет, Сара
Алекзандър и др.

23.30 Премиера в петък :
"Тежка нощ" - трилър
(тв филм , Канада ,
2017), в ролите: Мак-
кензи Мози, Джейкъб
Блер, Хана Андерсън,
Кели Кругър [14+]

01.30 "Дъската на дявола:
Произходът на злото"
- хорър , мистъри
(САЩ, Япония, Китай,
2016), в ролите: Ели-
забет Рийсър, Лулу
Уилсън, Аналийз Басо,
Хенри Томас, Паркър
Мак [16+]

03.30 "Другата в мен" - три-
лър, криминален, дра-
ма, екшън (САЩ, Авс-
тралия, 2007), в ро-
лите: Джоди Фостър,
Терънс Хауърд, Навийн
Андрюз, Ники Кат, Ме-
ри Стийнбъргън, Луис
Да Силва мл., Зоуи
Кравиц и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - се-
риен филм, сезон 5/п/

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

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

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

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

лицистично предаване,
на живо

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на торта-

та" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - се-

риен филм, сезон 1
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - се-

риен филм, сезон 5
00.30 "Худини и Дойл" - се-

риен филм
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Драга фамилия" - се-
риал, сезон 3

07.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал,
сезон 6 /п/

08.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14 /п/

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

риал, сезон 11 /п/
11.00 "Военни престъпления"

- сериал, сезон 10/п/
12.00 "Хавай 5-0" - сериал,

сезон 3 /п/
13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал,
сезон 6

14.00 "Кобра 11: Обади се!"
- сериал, сезон 14

15.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 11

16.00 "Женени с деца" - се-
риал, сезон 7, 2 епи-
зода

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

19.00 "Военни престъпления"
- сериал, сезон 10

20.00 "Скорпион" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 3

22.00 "Реална опасност" -
екшън с уч. на Хари-
сън Форд, Уилям Де-

фо, Хенри Черни, Хо-
аким Де Алмейда, Ан
Арчър и др.

01.00 "Фрактура" /п/

Åâðîêîì

05.00 Психологически порт-
рет - с Рени Анаста-
сова

06.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

06.59 Делници - с Николай
Колев

10.30 EuroTV Shop
11.00 Училище за родители

- със Стойка Стефа-
нова

12.00 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

13.00 Новини
13.15 Политика и спорт - с

Иван Търпоманов
14.15 Седмичник с Владо

Береану - с Владо Бе-
реану

15.15 Новини
15.30 EuroTV Shop
16.00 Делници - с Николай

Колев
18.50 Новини
19.20 Делници - с Николай

Колев
20.00 ЕвроДикоФ - със Са-

шо Диков
22.00 Светът и всичко в не-

го - със Симеон Ида-
киев

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

Береану - с Владо Бе-
реану

04.30 Модна фиеста - с
Мариана Аршева

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, се-
зон 7 /п/

07.00 "Мистериите на Ауро-
ра Тийгардън: Истина-
та" - мистерии с уч.
Кандис Камерън Бър,
Марилу Хенър, Лекса
Дойг, Брус Доусан /п/

08.45 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски филм с
уч. на Миранда Ото,
Сам Нийл, Марк Ги-
бън, Тегън Мос, Дей-
вид Ву и др., II част
др. /п/

11.00 "Мистериите на Ауро-
ра Тийгардън: Актриса-
та" - мистерии с уч.
Кандис Камерън Бър,
Марилу Хенър, Яник
Бисън, Миранда Фри-
гън и др.

12.50 "Пич, къде ми е мага-
рето?" - комедия с уч.
на Мартин Клунс ,
Марк Уотън, Катрин
Тейт, Адам Гарсия ,
Ралф Литъл, Силия
Имри, Джейсън Уот-
кинс и др.

15.00 "Колумбиана" - крими-
нален екшън с уч. на
Зоуи Салдана, Джор-
ди Молла , Майкъл
Вартан, Калъм Блу,
Лени Джеймс , Сам
Дъглас и др. /п/

17.20 "Автомобил 19" - ек-
шън с уч. на Пол Уо-
кър, Найма Маклийн,
Лейла Хайдариан /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Лесна услуга" (пре-
миера) - криминална
драма с уч. на Блек
Лайвли, Анна Кенд-
рик, Хенри Голдинг, Ру-
пърт Френд, Джийн
Смарт

23.30 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4 /п/

00.30 "Кабелджията" - ко-
медия с уч. на Джим
Кери, Матю Бродерик,
Лесли Ман, Бен Сти-
лър, Джак Блек, Оуен
Уилсън, Ерик Робъртс,
Даян Бейкър, Джордж

Сегал, Джанин Гаро-
фало, Дейвид Крос

04.50 "Неле в Берлин" - ро-
мантична драма с уч.
на Даниел Айхингер,
Франсис Фултън-
Смит, Саския Вален-
сия, Елена Бин и др.

RTR

05.35 Вести-Москва
06.00 Вести
07.00 Сериал: "Обикновен

живот"
10.20 "Бялата гвардия"
11.50 "Изкуственият отбор"
14.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
14.15 "Храм за Онегин. След

славата"
14.35 Сериал: "Семеен де-

тектив"
15.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
16.00 "Утрото на Русия"
21.00 Вести
21.35 Вести-Москва
21.50 "За най-важното"
22.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
23.15 Сериал: "Следствени

тайни"
00.00 Вести
00.25 Вести-Москва
00.40 Сериал: "Следствени

тайни"
01.25 Сериал: "Красив жи-

вот"
03.00 Вести
03.30 Вести-Москва
03.50 Вести
04.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"

Åâðîñïîðò

05.00 Олимпийски игри: Лон-
дон 2012, обзор

06.00 Конен спорт: Голям
шлем в Женева

07.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК в Куршевел,
слалом, жени

08.30 Биатлон : СК в Льо
Гран-Борнан, спринт,
мъже

09.30 Ски скокове : СК в
Клингентал, отборно
състезание

10.30 Ски скокове : СК в
Клингентал, индивиду-
ално състезание

11.30 Ски-алпийски дисцип-
лини : СК във Вал
д'Изер, гигантски сла-
лом, мъже

12.35 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК във Вал Гар-
дена, супер Г, мъже,
директно

14.00 Биатлон : СК в Льо
Гран-Борнан, спринт,
мъже

15.05 Биатлон : СК в Льо
Гран-Борнан, спринт,
жени, директно

16.35 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК във Вал Гар-
дена, супер Г, мъже

17.45 Ски скокове : СК в
Клингентал, индивиду-
ално състезание

18.55 Ски скокове : СК в
Енгелберг, квалифика-
ция, директно

20.15 Новини
20.20 Биатлон : СК в Льо

Гран-Борнан, спринт,
жени

21.20 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК във Вал Гар-
дена, супер Г, мъже

22.15 Ски скокове : СК в
Енгелберг, квалифика-
ция

23.20 Новини
23.25 Фрийстайл ски: СК в

Сикрет Гардън, халф
пайп

00.25 Новини
00.30 Олимпийски игри: "На

пук на всичко"
01.00 Олимпийски игри :

"Тъмната страна на
олимпийските игри"

01.30 Олимпийски игри: Лон-
дон 2012, обзор

02.30 Плуване : Междуна-
родна лига в Лас Ве-
гас

04.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: СК във Вал Гар-
дена, супер Г, мъже



ЗЕМЯ 16 - 22 ДЕКЕМВРИ приложение
ТV ПРОГРАМА

06.30 Актуален коментар
07.00 "От двете страни на

океана" - док. филм
07.30 "Холивудски знамени-

тости"
07.55 "Миа и аз" - детски се-

риал
08.30 "Преселение" - доку-

ментален филм (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" (п)
10.30 "Библейски загадки" -

док. филм (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Дискусионен клуб" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Червен картон" (п)
14.05 ТВ пазар
14.30 "Професия Турист" :

Сардиния /VІ част/
15.00 "Цветен следобед" -

избрано от следобед-
ния блок на БСТВ

16.00 Киносалон БСТВ :
"Чудният Бокачо"
(2015 г.) Италия

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ :

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

21.30 "Общество и култура"
(п)

22.30 Новини (п)
23.00 "Културен фронт" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" (п)
01.00 "Студио Икономика" (п)
02.00 "Червен картон" (п)
03.00 "Цветен следобед" -

избрано (п)
04.00 "За историята - сво-

бодно" (п)

ÁÍÒ 1

05.20 Още от деня /п/
06.00 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.35 Васко Да Гама от се-

ло Рупча тв филм /2
серия/

07.55 Денят започва с Геор-
ги Любенов

11.00 Беър Грилс - екстрем-
но оцеляване, засне-
то с камера док. филм

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

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Няма нищо по-хубаво
от лошото време /95
години от рождението
на Димо Коларов/ иг-
рален филм /България,
1971 г./, режисьор
Методи Андонов, опе-
ратор Димо Коларов, в
ролите: Георги Георги-
ев-Гец, Елена Райнова,
Коста Цонев , Наум
Шопов, Стефан Дана-
илов, Климент Денчев

17.00 Вечната музика
17.30 Ти помниш ли… /110

години от рождението
на Никола Вапцаров/
док. филм /България,
2009 г./, режисьор
Мая Вапцарова

18.30 Извън играта
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 Господин Селфридж 4

тв филм /4 и 5 еп./
22.10 По света и у нас
22.25 Студио "Х": Ченгета 2

тв филм /4, последен
епизод/ (14)

23.20 Диамантени мъже иг-
рален филм /САЩ ,
2000 г./, в ролите: Ро-
бърт Форстър, Дони
Уолбърг, Без Армстронг,
Джазмин Гай и др.(12)

01.00 Тайните на войната
док. поредица /7 епи-
зод/п/

01.55 Марина игрален филм
/п/

04.05 Беър Грилс - екстрем-
но оцеляване, засне-
то с камера/п/

04.30 Бразди /п/

Тим Блейк Нелсън ,
Дан Кастеланета и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън :

"Агент и 1/2" - екшън,
комедия (САЩ, 2016),
в ролите: Кевин Харт,
Дуейн Джонсън, Ерън
Пол, Ейми Райън, Ку-
мейл Нанджиани и др.

00.00 "Аладин и лампата на
смъртта" - фентъзи,
п р и к лю ч е н с к и , ( т в
филм, САЩ, Канада,
2012), в ролите: Дарън
Шалави, Ноам Джен-
кинс, Кандис Макклуър,
Юджийн Кларк [14+]

01.45 "Монк" /п./ - сериал,
с.8 еп.7 - 9

04.15 "Зелената стая" - хо-
рър, трилър, музикален
(САЩ, 2015), в роли-
те : Антон Йелчин ,
Имъджен Путс, Алиа
Шоукат, Калъм Търнър,
Марк Уебър и др. [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Двама бащи, двама
синове" /п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.1, 2

07.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.11
еп.9, 10

08.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

10.00 "Шрек Трети" - анима-
ция, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2007),
режисьори Крис Ми-
лър и Раман Хуи

12.00 "Добре дошли в джунг-
лата" - екшън, приклю-
ченски, комедия (Пу-
ерто Рико, САЩ, Вели-
кобритания, 2013), в
ролите: Жан-Клод Ван
Дам, Адам Броуди, Роб
Хюбъл , Мегън Буун,
Кристен Шал и др.

14.00 "Бруклин 99" - сери-
ал, еп.9, 10

15.00 "Преспав"- сериал
16.00 "Новите съседи" - се-

риал
19.30 "На гости на третата

планета" - сериал
20.30 "Коледата невъзможна

2" - комедия, (2014),
в ролите: Лари кабел-
джията, Брайън Степа-
нек, Антъни Карели,
Кенеди Клемънтс, Кир-
стен Робек и др.

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, еп.9, 10

23.30 "Преспав" /п./ - сери-
ал

00.30 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

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

02.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

03.00 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал

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

bTV Cinema

06.00 "Бродуейска терапия" -
комедия (2011), в ро-
лите: Имъджен Путс,
Оуен Уилсън, Джени-
фър Анистън , Рис
Ифънс, Сибил Шепърд,
Уил Форт, Дженифър
Еспозито, Катрин Хан,
Майкъл Шанън и др.

08.00 "Цената на свободата"
- трилър (тв филм, Ка-
нада, 2017), в роли-
те: Кели Уилямс, Ни-
ъм Уилсън , Сарейн
Бойлан, Конрад Коутс,
Джъстин Мейдър и др.

10.00 "Хрониките на Нарния:
Плаването на разсъм-
ване" - фентъзи, се-
меен, приключенски
(САЩ, 2010), в роли-
те: Бен Барнс, Скан-
дар Кейнс, Джорджи
Хенли, Уил Полтър, Ло-
ра Брент, Тилда Суин-
тън и др.

12.30 "Бейб" - фентъзи, ко-
медия, семеен (Авст-
ралия, САЩ, 1995), в
ролите: Джеймс Кро-
муел, Магда Шубанс-
ки, Зоуи Бъртън, Пол
Годърд, Британи Бърнс

14.15 "Звезден прах" - фен-
тъзи, приключенски,
семеен (Великобрита-
ния, САЩ, 2007), в
ролите: Чарли Кокс,
Клер Дейнс , Сиена

Милър, Хенри Кавил,
Мишел Пфайфър, Ро-
бърт Де Ниро, Питър
О’Тул, Марк Стронг, Ру-
пърт Евърет, Сара
Алекзандър и др.

16.45 "Категория 5" - екшън,
трилър (САЩ, Бълга-
рия, 2018), в ролите:
Маги Грейс, Тоби Ке-
бъл, Бен Крос, Райън
Куонтън, Атанас Среб-
рев, Веселин Троянов

19.00 "Високосна година" -
комедия, романтичен
(САЩ , Ирландия ,
2010), в ролите: Ей-
ми Адамс, Матю Гуд,
Адам Скот, Джон Лит-
гоу, Доминик Макели-
гът и др.

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

21.00 "Последният пенсио-
нерски запой" - коме-
дия (САЩ, 2013), в
ролите: Кевин Клайн,
Робърт Де Ниро, Мор-
ган Фрийман, Майкъл
Дъглас, Мери Стийн-
бъргън и др.

23.15 Cinema X (премиера):
"Фестивалът на ужа-
сите" - хорър (САЩ,
2018), в ролите: Син-
тиа Меркадо, Стивън
Конрой, Ейми Фор-
сайт, Бекс Тейлър-Кла-
ус, Рейн Едуардс [16+]

01.00 "Другата в мен" - три-
лър, криминален, дра-
ма, екшън (САЩ, Авс-
тралия, 2007), в ро-
лите: Джоди Фостър,
Терънс Хауърд, Навийн
Андрюз, Ники Кат, Ме-
ри Стийнбъргън, Луис
Да Силва мл., Зоуи
Кравиц и др. [14+]

03.30 "Джем и холограмите"
- приключенски ,
(2015), в ролите: Об-
ри Пийпълс, Стефани
Скот, Аурора Перино,
Хейли Кийоко, Нейтън
Мур, Джулиет Луис

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "101 далматинци" - с

уч . на Глен Клоуз ,
Джеф Даниълс, Джо-
ли Ричардсън, Джоан
Плоурайт, Хю Лори,
Тим Макинърни, Марк
Уилямс и др.

14.50 "В ритъма на мечтите"
(премиера) - с уч. на
Никълъс Галицин, Кий-
нън Кампа, Соноя Ми-
зуно, Джейн Сиймур

17.00 "Съдби на кръстопът"
18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Голямата плячка"

(премиера) - с уч. на
Самюъл Джаксън, Рей
Стивънсън, Джим Бро-
удбент, Фелисити Хъф-
ман, Тед Ливайн

22.00 "Престъпно предгра-
дие" - с уч. на Пол Уо-
кър, Давид Бел, Брус
Рамзи, Каталина Де-
нис и др.

00.00 "В ритъма на мечтите"
- с уч. на Никълъс Га-
лицин, Кийнън Кампа,
Соноя Мизуно, Джейн
Сиймур

02.00 "Заветът" - с уч. на
Стивън Страйт, Лора
Рамзи , Тейлър Кич ,
Себастиан Стан, Чейс
Кроуфърд и др.

04.40 "Нашата коледна пе-
сен" - с уч. на Бека
Тобин, Кевин МакГари,
Кендра Тиминс/п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Без багаж" /п/
06.30 "Щурите съседи" - се-

риал, сезон 5
08.45 "Черният списък" - се-

риал, сезон 4
10.00 "Комисар Рекс" - се-

риал, сезон 16
11.00 "Аса и осмици" - прик-

люченски екшън с уч.
на Каспър Ван Дийн,
Ърнест Борнин, Брус
Бокслайтнър и др.

13.00 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Джеси Стоун: Презум-
пция за невинност" -

криминален филм с
уч. на Том Селек, Кол
Суддут, Кати Бейкър,
Стивън Макхати, Гло-
рия Рубен , Уилям
Садлър, Робърт Кара-
дайн

15.30 "Теория за големия
взрив" - сериал, се-
зон 11

16.00 "Законът на Картър" -
екшън с уч. Силвес-
тър Сталоун, Мики
Рурк, Рейчъл Лей Кук,
Миранда Ричардсън,
Рона Митра, Алън Къ-
минг и др. /п/

18.00 "Херкулес" - приклю-
ченски екшън с уч.
на Дуейн Джонсън,
Джон Хърт, Ъйн Мак-
шейн, Руфъс Сюъл,
Ребека Фъргюсън ,
Джоузеф Файнс /п/

20.00 "Горещо маце" - ко-
медия с уч. на Роб
Шнайдър , Робърт
Дейви, Матю Лорънс,
Ана Фарис и др.

22.00 "Уасаби" - екшън с уч.
на Жан Рено, Риоко
Хиросу, Мишел Мю-
лер и др.

02.10 Професионална борба:
"Разбиване", 53 еп./п/
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05.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
10.00 Честно казано - с

Люба Кулезич
12.00 Ключът към успеха
12.30 Светът и всичко в

него - избрано
13.00 Времена и нрави -

избрано
15.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

16.00 Шпионката на Коко -
Скрита камера

16.30 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

17.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

18.00 Новини
18.30 България, която съг-

радихме - Докумен-
тален филм - 10 еп.

19.00 България на живо - с
Иво Божков

20.00 Премълчани истини -
с Минчо Христов

21.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

22.00 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

22.30 Модна фиеста - с
Мариана Аршева

23.00 Новини
23.30 Шесто чувство
02.00 Refresh за здраве -

със Силвия Чалъкова
03.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Бо-
яджиева

04.00 Интересно със Слав-
чо Тошев - със Слав-
чо Тошев

04.30 България, която съг-
радихме - док. филм
- 10 еп.

Êèíî Íîâà

07.10 "Въздушният Бъд :
Бейзболна лига" - ко-
медия с уч. на Пат-
рик Краншоу, Кевин
Зегърс, Джей Бразо,
Джейсън Бридън ,
Елън Кенеди, Джеф-
ри Балард, Кейтлин
Уош и др.

09.10 "My little pony: Фил-
мът" (премиера) -
анимационен филм

11.15 "Всичко, всичко" -
драма с уч. на Аман-
дла Стенбърг, Ник Ро-
бинсън, Ана де ла Ре-
гера, Дан Пейн, Тей-
лър Хиксън и др. /п/

13.20 "Кабелджията" - ко-
медия с уч. на Джим
Кери, Матю Броде-
рик, Лесли Ман, Бен
Стилър, Джак Блек,
Оуен Уилсън, Ерик Ро-
бъртс, Даян Бейкър,
Джордж Сегал, Джа-
нин Гарофало, Дей-
вид Крос и др. /п/

15.20 "Снайперист" - екшън
с уч. на Марк Уол-
бърг, Майкъл Пеня,
Дани Глоувър, Кейт
Мара, Елиас Котеас,

Ñ
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bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренега-

ти" - сериал, анима-
ция, еп.19, 20

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

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - с водещи Жени
Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любено-
ва

11.00 "Cool...T" - с водещ
Поли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - док.

поредица на Георги То-
шев

13.00 "Завръщане в бъдеще-
то II" - фантастика,
(САЩ, 1989), в роли-
те :  Майкъл Джей
Фокс , Кристофър
Лойд, Лиа Томпсън,
Кейси Семашко, Били
Зейн, Елизабет Шу,
Илайджа Ууд и др.

15.00 "The Voice" - музикал-
но шоу, международни
издания /най-добро-
то/

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски : Втори
план" - с водещ Мар-
тин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Шефове гадняри 2" -

комедия (САЩ, 2014),
в ролите : Джейсън
Бейтман, Джейсън Съ-
декис , Чарли Дей ,
Дженифър Анистън ,
Кевин Спейси, Джей-
ми Фокс, Крис Пайн,
Кристоф Валц и др.

22.20 "Приятелю, Тед 2" - ко-
медия (САЩ, 2015), в
ролите: Марк Уолбърг,
Аманда Сайфред ,
Джовани Рибиси, Мор-
ган Фрийман, Патрик
Уорбъртън, Джесика
Барт, Лиъм Нийсън,
Джон Слатъри [14+]

00.30 "Почти Коледа" - ко-
медия, драма (САЩ,
Китай, 2016), в роли-
те: Кимбърли Елийс,
Омар Епс, Дани Гла-
вър, Мо`Ник, Романи
Малко и др.

02.30 "Карбовски : Втори
план " /п./

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Смелите" - сериал,
еп.4

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.24 - 26 /последен/

07.30 "Монк" - сериал, с.8
еп.7 - 9

10.30 "Сърцето на дракона"
- фентъзи, приклю-
ченски (САЩ, 1996),
в ролите: Денис Ку-
ейд, Шон Конъри, Ди-
на Майер, Дейвид Тю-
лис, Пит Посълтуейт,
Джейсън Айзъкс и др.

12.30 "Мумията" - фентъзи,
екшън, (САЩ, 1999),
в ролите : Брендън
Фрейзър , Рейчъл
Вайс, Джон Хана, Ар-
нолд Вослу, Кевин
О`Конър, Ерик Авари,
Патрисия Веласкес

15.00 "Такси 5" - екшън ко-
медия (Франция,
2018), в ролите: Сал-
ваторе Еспозито, Франк
Гастамбид, Сабрина Уа-
зани, Бернар Фарси,
Малик Бантала, Грего-
ри Фромантен и др.

17.00 "Дивата муха" - пре-
даване за екстремни
спортове, еп.38

17.30 "Да Знаеш Как" /п./ -
предаване за домаш-
ния майстор, еп.3

18.00 "Супер коли" - спорт-
на автомобилна поре-
дица, с.6 еп.2, 3

19.00 "Фантастичната чет-
ворка" - екшън, фан-
тастика (САЩ, 2015),
в ролите: Майлс Те-
лър, Кейт Мара, Май-
къл Джордан , Тоби
Кебъл, Джейми Бел,

Рона Митра, Джона-
тан Уокър, Джъстин
Луис, Елиза Бенет/п/

18.00 "Любовна терапия" -
комедия с уч. на Ме-
рил Стрийп, Томи Лий
Джоунс, Стив Карел,
Джийн Смарт, Елиза-
бет Шу и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 4

21.00 "Дух в броня" - екшън
с уч. на Скарлет Йо-
хансон, Жулиет Би-
нош, Каори Момой,
Такеши Китано, Пилу
Асбек, Майкъл Пит,
Сам Райли и др.

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - се-
риал, сезон 4 /п/

00.00 "Лесна услуга" - кри-
минална драма с уч.
на Блек Лайвли, Анна
Кендрик, Хенри Гол-
динг, Рупърт Френд,
Джийн Смарт /п/

RTR

05.35 Вести-Москва
06.00 Вести
07.00 "Хуморина"
08.45 Игрален филм: "Лят-

на отпуска"
10.30 Концерт
12.00 Игрален филм
15.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
16.05 Игрален филм
01.10 Игрален филм :

"Здрав брак"
02.50 Концерт

Åâðîñïîðò

05.00 Биатлон : Световна
купа в Льо Гран-Бор-
нан, спринт, жени

06.00 Фрийстайл ски: СК в
Сикрет Гардън, халф
пайп

07.00 Ски скокове: СК в
Енгелберг, квалифи-
кация

08.00 Плуване: Междуна-
родна лига в Лас Ве-
гас

09.30 Биатлон: СК в Льо
Гран-Борнан, спринт,
жени

10.15 Ски-алпийски дис-
циплини: СК във Вал
Гардена, супер Г, мъ-
же

11.20 Ски-алпийски дис-
циплини: СК във Вал
д'Изер, спускане, же-
ни, директно

12.45 Ски-алпийски дис-
циплини: СК във Вал
Гардена , спускане ,
мъже, директно

14.00 Биатлон: СК в Льо
Гран-Борнан, прес-
ледване, мъже, ди-
ректно

14.45 Северна комбинация:
СК в Рамзау, ски бя-
гане, директно

15.50 Биатлон: СК в Льо
Гран-Борнан, прес-
ледване, жени, ди-
ректно

16.40 Ски скокове: СК в
Енгелберг, директно

18.45 Ски-алпийски дис-
циплини: СК във Вал
д'Изер, спускане, же-
ни

19.30 Ски-алпийски дис-
циплини: СК във Вал
Гардена , спускане ,
мъже

20.15 Новини
20.20 Биатлон: СК в Льо

Гран-Борнан, прес-
ледване, мъже

21.00 Биатлон: СК в Льо
Гран-Борнан, прес-
ледване, жени

21.40 Ски скокове: СК в
Енгелберг

23.00 Новини
23.05 Ски-алпийски дис-

циплини: СК във Вал
д'Изер, спускане, же-
ни

00.00 Ски-алпийски дисцип-
лини : СК във Вал
Гардена , спускане ,
мъже

01.00 Сноуборд: СК в Чер-
вина, сноуборд крос

02.00 Биатлон: СК в Льо
Гран-Борнан, прес-
ледване, мъже

02.30 Плуване: Междуна-
родна лига в Лас Ве-
гас

04.00 Ски-алпийски дис-
циплини: СК във Вал
Гардена, спускане ,
мъже
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05.00 "Лява политика" (п)
06.00 "Не се страхувай" (п)
07.00 "Среща с Атон" - доку-

ментален филм
07.30 "Холивудски знамени-

тости"
07.50 "Миа и аз" - детски се-

риал
08.15 "Бамзе и градът на

крадците" - аним .
филм

09.30 "Професия Турист" :
Сардиния /VІ част/ (п)

10.00 "Шевица" - фолклор-
но предаване

11.00 ТВ пазар
11.30 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Проект Земя: Слънце-

отразяващ космичес-
ки щит" - документал-
на поредица

14.00 "Културен фронт" с
Юлия Владимирова

15.00 ТВ пазар
15.15 "Цветен следобед" -

избрано от следобед-
ния блок на БСТВ

16.20 Киносалон БСТВ :
"Служебен роман" І
част, (1977 г.), СССР

17.45 "Пророците на научна-
та фантастика" - до-
кументална поредица

18.30 "Гласове" с водещ
Явор Дачков

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ :

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

22.10 "Гласове" с водещ
Явор Дачков (п)

23.10 Новини (п)
23.40 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

00.40 "Дискусионен клуб" (п)
01.40 "За историята - сво-

бодно" (п)
02.40 "Културен фронт" (п)
04.00 "Студио Икономика"

(п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.25 Сламено сираче тв

филм /2 серия/
06.55 Пътеки
07.40 Телепазарен прозорец
07.55 Денят започва с Геор-

ги Любенов
11.00 Отблизо с Мира
12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата
13.00 Библиотеката
14.00 Галаконцерт, посветен

на 90 години от рож-
дението на Николай
Гяуров

15.35 Господин Селфридж 4
тв филм /4 и 5 епи-
зод/п/ (12)

17.05 Как стигнахме дотук
док. поредица

17.30 Спортен обзор на
2019

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
20.00 По света и у нас
20.20 Спортни новини
20.30 В кадър Преселения
21.00 Тримата от запаса иг-

рален филм /България,
1971 г./, режисьор
Зако Хеския, в роли-
те: Георги Парцалев,
Никола Анастасов, Ки-
рил Господинов, Стой-
чо Мазгалов и др.

22.35 По света и у нас
22.50 Всичко за майка ми

игрален филм /копро-
дукция, 1999 г./, ре-
жисьор Педро Алмодо-
вар, в ролите: Пене-
лопе Крус, Сесилия
Рот, Мариса Паредес
(14)

00.30 Студио "Х": Ченгета 2
тв филм /4, последен
епизод/п/ (14)

01.25 Диамантени мъже иг-
рален филм/п/ (12)

03.05 Съкровище в двореца
тв филм /47 еп./п/

04.15 Днес и утре
04.40 Отблизо с Мира /п/

17.30 "Да Знаеш Как" - пре-
даване за домашния
майстор, еп.4

18.00 "Супер коли" - спорт-
на автомобилна поре-
дица, с.6 еп.4

18.30 "Мумията" - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 1999), в роли-
те: Брендън Фрейзър,
Рейчъл Вайс, Джон Ха-
на, Арнолд Вослу, Ке-
вин О`Конър , Ерик
Авари, Патрисия Ве-
ласкес и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън :

"Матрицата : Преза-
реждане" - фантасти-
ка , екшън , трилър
(САЩ , Австралия ,
2003), в ролите: Киа-
ну Рийвс , Лорънс
Фишбърн , Кари-Ан
Мос, Хюго Уивинг, Мо-
ника Белучи, Рей Ан-
тъни и др.

00.30 "Маги" - хорър, драма,
трилър (САЩ, Швейца-
рия, 2015), в ролите:
Арнолд Шварценегер,
Абигейл Бреслин, Джо-
ули Ричардсън, Дъглас
Грифин, Рейчъл Гроувс,
Джоди Мур, Ейдън Фла-
уърс, Ейми Брасет [14+]

02.30 "Монк" /п./ - сериал,
с.8 еп.11, 12

04.15 "Застраховка живот" -
криминален, трилър
(САЩ, 2016), в роли-
те: Винс Вон, Хейли
Стайнфелд, Бил Пакс-
тън, Джонатан Банкс,
Джорди Мойя, Терънс
Хауърд, Шей Уигъм,
Джон Фавро, Тараджи
Хенсън и др. [14+]

bTV Comedy

05.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

06.00 "Модерно семейство" -
сериал, с.7 еп.3, 4

07.00 "Слънчева Филадел-
фия" - сериал, с.12
еп.1, 2

08.00 "Полицаят от Рубльов-
ка" /п./ - сериал

10.00 "Коледата невъзможна
2" - комедия, семеен
(САЩ, 2014), в роли-
те: Лари кабелджията,
Брайън Степанек, Ан-
тъни Карели, Кенеди
Клемънтс, Кирстен Ро-
бек и др.

12.00 "Новите елхички" - ко-
медия (Русия, 2017),
в ролите: Иван Ургант,
Сергей Светлаков ,
Дмитрий Нагиев, Юлия
Александрова, Антон
Богданов, Валентина
Мазунина , Елена
Яковлева и др.

14.00 "Бруклин 99" - сери-
ал, еп.11, 12

15.00 "Преспав" /п./ - сери-
ал

16.00 "Новите съседи" /п./ -
сериал

19.30 "На гости на третата
планета" - сериал

20.30 "Шрек Трети" - анима-
ция, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2007),
режисьори Крис Ми-
лър и Раман Хуи

22.30 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал, еп.11, 12

23.30 "Преспав" /п./ - сери-
ал

00.30 "Столичани в повече"
/п./ - сериал

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

02.00 "Модерно семейство"
/п./ - сериал

03.00 "Бруклин 99" /п./ - се-
риал

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

bTV Cinema

06.00 "Цветна Коледа" - ро-
мантичен (тв филм,
САЩ, 2018), в роли-
те: Ники Уелън, Майлс
Фишър, Дафни Зунига,
Джули Макнивън и др.

07.45 "Не можеш да избя-
гаш" - комедия (Герма-
ния, 2013), в ролите:
Флориан Давид Фиц,
Хенри Хюбхен, Мари-

ус Хаас, Лесли Мал-
тън, Текла Ройтен и др.

10.00 "Аз, проклетникът" -
анимация, комедия,
семеен (САЩ, 2010),
режисьори Пиер Ко-
фен и Крис Рено

12.15 "Ченгето от Бевърли
Хилс 2" - екшън, ко-
медия (САЩ, 1987),
режисьор Тони Скот, в
ролите: Еди Мърфи,
Джъдж Райнхолд, Юр-
ген Прохнов, Бригите
Нилсен и др.

14.30 "Последният пенсио-
нерски запой" - коме-
дия (САЩ, 2013), в
ролите: Кевин Клайн,
Робърт Де Ниро, Мор-
ган Фрийман, Майкъл
Дъглас, Мери Стийн-
бъргън и др.

16.45 "Джунгла" - трилър,
биографичен, драма
(Австралия, Колумбия,
В е л и к о б р и т а н и я ,
2017), в ролите: Да-
ниел Радклиф, Ясмин
Касим, Луис Хосе Ло-
пес, Лили Съливан,
Яцек Коман и др.

19.15 Коледна премиера :
"Най-хубавият пода-
рък" - семеен, роман-
тичен, комедия (Кана-
да, 2018), в ролите:
Ейдън Бийгли, Брайс
Бишъп, Бейли Чейс,
Остин Грант и др.

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

21.00 "Нотинг Хил" - роман-
тичен, комедия (Вели-
кобритания , САЩ ,
1999), в ролите: Хю
Грант, Джулия Робъртс,
Ричард Маккейб, Рис
Ифънс, Хю Бонвил,
Емили Мортимър, Алек
Болдуин и др.

23.30 "Съучастникът" - три-
лър, криминален, дра-
ма (САЩ, 2004), в ро-
лите: Том Круз, Джей-
ми Фокс, Джейда Пин-
кет-Смит, Марк Ръфа-
ло, Питър Бърг, Брус
Макгил, Деби Мазар,
Хавиер Бардем [14+]

02.00 "Фестивалът на ужа-
сите" - хорър (САЩ,
2018), в ролите: Син-
тиа Меркадо, Стивън
Конрой, Ейми Фор-
сайт, Бекс Тейлър-Кла-
ус, Рейн Едуардс [16+]

03.45 "Тежка нощ" - трилър
(тв филм , Канада ,
2017), в ролите: Мак-
кензи Мози, Джейкъб
Блер, Хана Андерсън,
Кели Кругър [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сери-

ен филм
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Коледна прищявка"

(премиера) - с уч. на
Андрю Уокър, Ники
Дилоуч, Лиза Дюръпт,
Пол Есимбра и др.

14.15 "Приказка наяве"
(премиера) - с уч. на
Патерсон Джоузеф,
Джак Донъли, Саман-
та Бонд и др.

16.00 "Съдби на кръстопът"
16.55 Неделята на NOVA -

публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Около света за 80

дни"- с уч. на Джеки
Чан , Стив Кууган ,
Джим Броудбент, Ро-
бър Файфи, Сесил Де
Франс, Юън Бремнър

22.30 "3 дни да убиеш" - с
уч. на Кевин Костнър,
Хейли Стайнфелд, Ко-
ни Нилсен, Амбър Хърд,
Томас Лемарки и др.

00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.10 "Приказка наяве" - с
уч. на Патерсон Джо-
узеф, Джак Донъли,
Саманта Бонд /п/

03.30 "Коледна прищявка" -
с уч. на Андрю Уокър,
Ники Дилоуч , Лиза
Дюръпт, Пол Есимбра
и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 5

08.45 "Черният списък" - се-
риал, сезон 4

10.00 "Комисар Рекс" - се-
риал, сезон 16

11.00 "Горещо маце" - коме-
дия с уч . на Роб
Шнайдър, Робърт Дей-
ви, Матю Лорънс, Ана
Фарис и др. /п/

13.00 "Без багаж" - преда-
ване за туризъм

13.30 "Аса и осмици" - прик-
люченски екшън с уч.
на Каспър Ван Дийн,
Ърнест Борнин, Брус
Бокслайтнър и др. /п/

15.15 "Потоп" - екшън с уч.
на Робърт Карлайл,
Том Харди, Джесалин
Гилсиг, Том Къртни,
Джоан Уоли, Дейвид
Съчет, Найджъл Пла-
нър, Ралф Браун, Гот-
фрид Джон, Пип То-
рънс, Дейвид Хайман и
др. , I част

17.10 "Реална опасност" -
екшън с уч. на Хари-
сън Форд, Уилям Де-
фо, Хенри Черни, Хо-
аким Де Алмейда, Ан
Арчър и др. /п/

20.00 "Безпаметно" - екшън
с уч. на Долф Лундг-
рен, Дани Трехо, Ви-
вика Анджанета Фокс,
Майкъл Пайр, Натасия
Малте, Джон Лауглин,
Ейнджъл Конуел и др.

21.50 "Фаворитът" - екшън с
уч. на Уесли Снайпс,
Винг Реймс , Питър
Фолк, Майкъл Рукър,
Джон Седа и др.

23.50 "Фрактура" - предава-
не за рок музика

Åâðîêîì

05.00 Шоуто на Мавриков -
с Васко Мавриков

06.00 Пътуващо читалище -
с Ивайло Шопски

07.00 Ekids- Анимация
09.00 Кардиограма - с

проф. Д-р Надка Боя-
джиева

10.00 Заедно българи - с
проф. Александър То-
мов

11.00 ЕвроДикоФ - със Са-
шо Диков

13.00 Темида - цената на
истината - с Нина-Ни-
кол Хамилтън

13.30 Шпионката на Коко -
Скрита камера

14.00 Премълчани истини - с
Минчо Христов

15.00 Refresh за здраве -
със Силвия Чалъкова

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

17.00 Училище за родители
- със Стойка Стефа-
нова

18.00 Новини
18.30 България, която съг-

радихме - Документа-
лен филм - 11еп.

19.00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

20.00 Времена и нрави - из-
брано

22.00 Седмичник с Владо
Береану - с Владо Бе-
реану

23.00 Новини
23.30 Психологически порт-

рет - с Рени Анаста-
сова

00.30 Шесто чувство
02.30 Времена и нрави - из-

брано
04.30 Шпионката на Коко -

Скрита камера

Êèíî Íîâà

05.30 "Юлиа и офицерът" -
романтична драма с уч.
на Хенриете Рихтер -
Рьол, Давид Рот, Анд-
реас Луст и др.

07.45 "Сава: Сърцето на во-
ина" - анимационен
филм

09.30 "Коледна песен" - ро-
мантичен филм с уч.
на Емануел Воугър, Ке-
ри Фишър, Пати Алън,
Оливия Ченг и др.

11.30 "Пич, къде ми е мага-
рето?" - комедия с уч.
на Мартин Клунс ,
Марк Уотън, Катрин

Тейт, Адам Гарсия ,
Ралф Литъл , Силия
Имри, Джейсън Уот-
кинс и др. /п/

13.45 "Любовна терапия" -
комедия с уч. на Ме-
рил Стрийп, Томи Лий
Джоунс, Стив Карел,
Джийн Смарт, Елиза-
бет Шу и др. /п/

15.50 "Баща в излишък" -
комедия с уч. на Уил
Феръл, Марк Уолбърг,
Томас Хейдън Чърч,
Линда Карделини и
др. /п/

17.50 "Последният убиец на
дракони" - приключен-
ски филм с уч. на Ри-
ки Томлинсън, Полин
Колинс, Андрю Бачън,
Нина Вадия, Джордж
Уебстър, Илайлис Ча-
пъл и др.

20.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4

21.00 "Летателен план" - три-
лър с уч. на Питър
Сарсгард, Шон Бийн,
Ерика Кристенсен ,
Джоди Фостър, Кейт
Беани др.

23.00 "От местопрестъпле-
нието: Маями" - сери-
ал, сезон 4 /п/

00.00 "Тайната е в техните
очи" - драма с уч. на
Джулия Робъртс, Ни-
кол Кидман, Чиуетел
Еджиофор, Дийн Но-
рис, Майкъл Кели, Ал-
фред Молина , Дон
Харви и др. /п/

RTR

06.00 Вести
06.35 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Ски скокове: Светов-
на купа в Енгелберг

06.00 Олимпийски игри: "На
пук на всичко"

06.30 Олимпийски игри :
"Тъмната страна на
олимпийските игри"

07.00 Олимпийски игри: Лон-
дон 2012, обзор

08.00 Плуване : Междуна-
родна лига в Лас Ве-
гас

09.30 Биатлон: Световна ку-
па в Льо Гран-Борнан,
преследване, мъже

10.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал Гардена ,
спускане, мъже

10.50 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Алта Бадия, гигантски
слалом, първи манш,
мъже, директно

12.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, супер
Г за комбинация, же-
ни, директно

13.10 Биатлон: Световна ку-
па в Льо Гран-Борнан,
масов старт, мъже,
директно

14.00 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Алта Бадия, гигантски
слалом, втори манш,
мъже, директно

15.00 Биатлон: Световна ку-
па в Льо Гран-Борнан,
масов старт, жени,
директно

15.55 Ски скокове: Светов-
на купа в Енгелберг,
директно

17.45 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа
във Вал д'Изер, сла-
лом за комбинация,
жени

18.30 Ски-алпийски дисцип-
лини: Световна купа в
Алта Бадия, гигантски
слалом

20.15 Новини
20.20 Биатлон: Световна ку-

па в Льо Гран-Борнан,
масов старт, мъже

21.00 Биатлон: Световна ку-
па в Льо Гран-Борнан,
масов старт, жени

21.40 Ски скокове: Светов-
на купа в Енгелберг

23.00 Новини
23.05 Биатлон: Световна ку-

па в Льо Гран-Борнан,
масов старт, мъже

23.50 Биатлон: Световна ку-
па в Льо Гран-Борнан,
масов старт, жени

Í
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bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренега-

ти" - сериал, анима-
ция, еп.21, 22

07.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.4 еп.3, 4

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - с водещи Жени
Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любено-
ва

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Ловци на храна" -

предаване за кулина-
рен туризъм с водещи
Андре Токев и Събин
Ранков, с.4 еп. 13
/последен/

13.00 "Безумна любов" - ро-
мантичен , драма
(САЩ, 2014), в роли-
те: Габриела Уайлд,
Алекс Петифър, Брус
Гринууд, Джоли Ричар-
дсън и др.

15.10 "Ангели и коледни иг-
рачки" - романтичен,
семеен, фентъзи (тв
филм, САЩ, Канада,
2014), в ролите: Дже-
салин Гилсиг, Сърджио
Ди Зио, Греъм Аби, Ро-
джър Дош, Ричард Уо

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав
Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 "Терминатор: Генисис"

- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2015), в ролите: Ар-
нолд Шварценегер ,
Емилия Кларк, Джей-
сън Кларк, Джай Кор-
тни, Джей Кей Си-
мънс, Мат Смит и др.

22.30 "Папараци" - телеви-
зионен таблоид с во-
дещ Венета Райкова

23.30 "Коледа по дяволите"
- фентъзи, хорър, ко-
медия (САЩ, 2015), в
ролите: Адам Скот, То-
ни Колет, Дейвид Кек-
нър, Кончата Феръл,
Емджей Антъни, Али-
сън Толман и др. [14+]

01.40 "Киберестествено" -
хорър, психотрилър
(САЩ, Русия, 2014), в
ролите: Хедър Соса-
ман , Матю Борър ,
Кортни Халверсън ,
Шели Хениг, Уил Пелц,
Джейкъб Уайсоки
[16+]

03.10 "Домашен арест" /п./
- сериал

03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок /п./
"Трансформърс: Рес-
кю Ботс" - сериал, с.4
еп.26

06.30 Анимационен блок :
"Трансформърс: Робо-
ти под прикритие" -
сериал, еп.1, 2

07.30 "Монк" - сериал, с.8
еп.10 - 12

10.30 "Сърцето на дракона:
Силата на огъня" -
фентъзи, приключен-
ски (САЩ, 2017), в
ролите: Патрик Стю-
арт (глас), Том Рис Ха-
рис, Джесмин-Блис
Бел, Тамзин Мърчант,
Андре Ериксен и др.

12.30 "Възходът на една ле-
генда" - екшън, биог-
рафичен (Хонконг, Ки-
тай, 2014), в ролите:
Кам-Бо Саммо Хун,
Еди Пенг, Цзин Боран
и др.

15.00 "Агент и 1/2" - екшън,
комедия (САЩ, 2016),
в ролите: Кевин Харт,
Дуейн Джонсън, Ерън
Пол, Ейми Райън, Ку-
мейл Нанджиани и др.

17.00 "Дивата муха" - пре-
даване за екстремни
спортове, еп.39
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Тя продължава близо 100
години. От началото на 90-
те години страните от
Източна Европа преживя-
ват истинска трагедия. Те
са принудени да повтарят
грешките и несполуките,
които западните страни
бяха принудени да преодо-
ляват цели столетия по
своя капиталистически път
на развитие. Тъкмо поради
тази причина

много от нашите
политици са обрече-
ни да носят в себе
си един постоянен
сблъсък между
истина и имитация,
власт и морал,

между духовност и цини-
зъм, законност и самочувс-
твие на всепозволеност,
идентичност и обезличава-
не, между една порочна и
една хуманистична циви-
лизация, между българска-
та национална демокрация
и обезличаващата стихия
на един изчерпан докрай
либерализъм. Повлечени
от инерцията на обратното
движение, много политици
се оказаха в лабиринта на
"преход" към нещо, което
вече е отречено от логиката
на политическия разум, от
логиката на историческия
прогрес. Така те, вместо да
надграждат социалния и
културния разцвет, чийто
единствен и абсолютен
критерий бе хуманизмът,
повечето от политиците в
източноевропейските
страни се оказват в тинята
на запустение на мерзост-
та. Поради това никой от
тях няма концепция за
природата на държавата и
властта, за смисъла на
колективното благо в
условията на конкретната
политическа система, за
законите и закономернос-
тите на колективния морал.
Това са хора без представа
за социалния модел на
едно общество, основано
на социална справедливост
и национален консенсус.

"Преходът" става още
по-трагичен, защото
начело на обществото
застават преходни лидери
с инфантилен манталитет
и корумпирана морална
нагласа. В този глобален
хаос България застава
срещу течението на све-
товния преход към нова
хуманистична цивилиза-
ция. България е в спира-
лата на разрушението. Тя
е завлечена в "преход" към
свят, разделен от военни
блокове, а не към свят на
всеобща конверсия; към
свят, в който пропастта
между богатството и бед-
ността постоянно се за-
дълбочава, а не към свят,
в който тържествуват
социалната справедливост
и духът на братското
единение. А бъдещето,
както казва Тейяр Шарден,
е в ръцете на тези, които
могат да дадат на утреш-

ните поколения истински
смисъл да живеят и се
надяват. Това е посланието
на новата духовност. А
това изисква човешкото
развитие да бъде целта,
към която да насочим
своите обединени и вър-
ховни усилия. Затова
умовете и сърцата на
милиони хора, на полити-
ческите лидери и управля-
ващите, като проникнат от
убеждението, че на този
съдбовен етап от история-
та първостепенен и
неотложен дълг и интерес
на световната обществе-
ност е с всички възможни
средства

да се утвърждава
и усъвършенства
качеството Човек
у всички.

Действително прави
впечатление, че на върха
на своето могъщество и за
първи път уплашен до
смърт от него, човекът
отново е загрижен да
формира у себе си съзна-
нието за запазване на
човешкия род, започвайки
все по-дълбоко да съзнава
необходимостта от реши-
телно отхвърляне на урод-
ливостта и цинизма като
норма на поведение. В
края на 2019 година сме
свидетели на феномен,
който рядко се случва в
историята. Както е извест-
но, през целия изминал
етап както здравомислещи-
те интелектуалци от стра-
ни, известни като крепости
на либералната филосо-
фия, така и независими
експерти от страните, в
които се установява социа-
листически обществен
строй, многократно повта-
рят, че основаната на
либералните ценности
капиталистическа система
няма бъдеще, че тя е
обречена поради генетично
присъщите й неизлечими
пороци. В отговор на това
управляващият елит в
света на капитала жестоко
се разправя с тези критици
на капитализма и неговата
духовно-идеологическа

платформа - либерализма.
Днес първи лидери на
водещите капиталистически
страни като Франция, дори
САЩ и други, без да имат
смелостта да изричат
докрай очевидните истини,
открито обявяват, че "НА-
ТО е изпаднал в мозъчна
смърт", че ЕС се нуждае от
радикално преустройство
(Еманюел Макрон, сегаш-
ният президент на Фран-
ция). А бившият му колега
Никола Саркози с по-
голяма смелост заявява
пред испанското издание
"Мундо", че "Западът е
пред своя залез". Особено
важно е казаното от него,
че "кризата на традицион-
ните консервативни и
либерални партии е криза
на демокрацията.

Старият континент
и Америка вече
не са стожерът
на света.

Тя е и предвестник на
залеза на Запада"…"Центъ-
рът на света се е премес-
тил. Старият континент и
Америка вече не са стоже-
рът на Земята. Той се е
преместил на Изток, където
живеят почти половината
от жителите на Земята".
("Земя", 29 ноември 2019,
с. 19). Здравият разум
отдавна е убеден, че ЕС е в
криза от самото си възник-
ване. Днес вече не са
необходими повече доказа-
телства, че неговият залез
е неизбежен. Неизбежна е
и неговата радикална
промяна. Тя трябва да се
освободи от болестите на
духа, загнездили се в
самите основи на човешка-
та мисъл. Целта е да се
изгради нова духовна
парадигма, която представ-
лява синтез на изконните
човешки добродетели и
ценности, чиито живи
образци могат да се откри-
ят в духовните традиции на
всеки народ. Преходът е
процес на борба между
старото и новото, която
завършва с победа на
новото. Обратното е конт-
рареволюция, която носи

тотален упадък. Това не е
криза. Криза се нарича
периодът, в който една или
друга област на обществе-
ния живот преминава във
фаза на депресия. Това е
състояние на вакуум, хаос,
безпорядък. В повечето
случаи кризата предизвик-
ва фрустрация в широки
мащаби. В тези условия се
възраждат умонастроения
за есхатология - учение за
неизбежния край на чо-
вешкия род, за свършека
на света, описан в "Откро-
вение на Йоан" в Библия-
та. Меркантилността,
безнравствеността, поро-
кът, безскрупулността
заемат широки размери.
В обществената нагласа
доминират унижението,
обидата, оскърблението,
опозоряването, взаимното
огорчаване.

Някои автори определят
кризата като период между
две фази на преход. Това
означава, че България е в
криза през последните три
десетилетия и е стигнала
фазата на тотален упадък и
разруха. По принцип
кризата е временно състоя-
ние, при което предишните
ценности са отхвърлени, а
новите все още не са
изкристализирали. Доми-
нира духът на отрицание-
то, а мъдростта на съзида-
нието не се осъзнава от
хората. Но когато това
състояние продължава
повече, отколкото една
човешка общност може да
издържи, започва процес
на тотална разруха, изра-
зяваща се в масово озверя-
ване, лумпенизиране и
деморализиране. Този
процес застрашава по-
нататъшното развитие.
Днешното състояние на
ЕС и страните членки като
България е ярко потвърж-
дение на тази истина. Сен
Симон определя кризата
като анархия и за най-
голямата злина от всички
злини за честните хора,
каквито и да са техните
политически възгледи. Това
е състоянието, продължава
той, за което винаги са
мечтали и винаги ще
мечтаят ненормалните хора

От стр. 8 каквато и да е тяхната
религия.

Човечеството познава
не една криза в своето
историческо развитие. И
поради това добре са
известни основните харак-
теристики на това рисково
състояние, в което може да
се намира едно или друго
общество.

По-важните от тях са:
� неустойчиво икономи-

ческо развитие и дълбока
социална несправедливост;
� представите за спра-

ведливост и ред са дълбоко
накърнени;
� обърната скала на

ценностите - нормалното се
обявява за ненормално,
пошлото за възвишено,
предателството за героизъм,
ренегатството за мъдрост,
безчестието за чест;
� всяко недоволство от

настоящето управляващите
обявяват за "платено
черногледство", за антиев-
ропейско;
� липса на обединява-

ща идея, обща цел, общи
идеали;
� ескалация на конф-

ронтацията - военна,
политическа, религиозна,
идеологическа, расова,
класова, етническа;
� опасност от екологи-

ческа катастрофа.
Крайният резултат от

кризата е катастрофата.
Поради семантичната
близост нерядко за обозна-
чаване на този резултат се
използва и думата катакли-
зъм, а понякога и апока-
липсис. Във всички случаи
обаче става дума за нещас-
тие, бедствие, събитие с
трагични последици.

В контекста на изложе-
ното дотук специално
внимание заслужава
заключението на съвре-
менния френски философ
Жан Люк Марион, че
"Европа и човечеството са
не просто в криза - защо-
то кризата не трае дълго -
а в упадък (deсаdence)".
Упадъкът ни отклонява, а
нихилизмът ни обрича на
безпомощност" (Марион,
Ж. Л. Криза или упадък -
сп. "Култура", септември
2019 г., с. 12). През декем-
ври 2019 г. в СУ "Св. Кл.
Охридски", получавайки
почетното звание "доктор
хонорис кауза" на Алма
матер, съвременният
френски философ Люк
Фери казва, че една от
трите основни характерис-
тики на нашето време е
"деконструкцията" (Фери,
Л. Трите основни черти на
нашето време - сп. "Култу-
ра", бр. 10, декември 2019,
с. 26 - 27). Българските
аналози на "деконструк-
ция" са разруха, упадък,
разложение.

Ако българският народ
не даде своевременно и
решително признаци на
воля за съпротива, за да
предупреди виновните за
това, че все още е жив,
трийсетгодишният "преход"
наистина може да се пре-
върне в тотален упадък.
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- Звездите на България ще изпеят
най-големите български хитове на 16
декември в Зала 1 на НДК. Срещата
в следващите минути е с един от
много обичаните български изпълни-
тели и участник в този концерт,
Кристина Димитрова. Здравейте.

Тази среща с публиката е продъл-
жение на концертите "Вечните песни
на България", които стартираха
преди 5 години. Какво се случи през
тези 5 години, как преминаваха
срещите ви с публиката?

-  Наистина, изключително хубаво
е, че вече пета година срещите ни с
българската публика продължават.
Публиката става все по-многобройна.
На тези концерти виждаме вече
няколко поколение наши почитатели,
които идват да слушат своите любими
изпълнители и песни, които са стана-
ли специални през тези години. Пес-
ни, които се пеят от целия български
народ и наистина става празник на
всеки един концерт за нас, а надявам
се и за публиката.

- В този концерт вие изпълнявате
т. нар. златни песни, които са се
доказали във времето. На какво
според вас се дължи успехът на тези
песни?

-  Ами преди всичко тези песни
лесно се запяват, те стигат до сърцата
и до душите на хората. Освен това с
тях са живели, отраснали сегашните
поколения, които идват на нашите
концерти, пели са ги през годините и
са станали техни любими. Всъщност
и до ден днешен човек не може да
каже каква е магията, каква е тайна-
та, за да се получи един истински
шлагер и той да бъде запят от толко-
ва много хора. Но за мен песен,
която лесно се запява, хубавият текст,
който стига лесно до сърцата на
хората, това е магията, това е тайна-
та.

- Това определено са песни, които
докосват сърцето, и едва ли има
българин, който да не знае песни
като "Детски спомен", "Светът е за
двама". Защо обаче въпреки тази
романтичност, която носят, те сякаш
остават на малко по-заден план в
съвременната музикална култура?

- Да, има го и това. Ние точно
поради тази причина решихме да
пътуваме, да правим тези концерти.
Защото хората имат нужда от това.
Просто съвсем различни са причини-
те, които не бих искала да ги комен-
тирам в момента, но смяната на
поколенията, смяната на музикалните
редактори във всички медии също
оказва влияние. Те предпочитат да
пускат своите връстници, изпълните-
лите от новото поколение. Аз всъщ-
ност нямам абсолютно нищо против,
защото има прекрасни изпълнители,
на които аз дори харесвам песните. Те
са изключително талантливи, но в
никакъв случай не трябва да се загър-
бват и изпълнители от нашето време.
Тъй като ние не сме спрели да рабо-
тим, ние продължаваме да творим и
правим хубава музика. И това е
абсолютно така, защото всичките тези
изпълнители като Марги Хранова,
Роси Кирилова, нашият дует с Орлин
Горанов и самостоятелно правим през
годините песни, които обаче никъде
не звучат в ефир. Което е изключи-
телно жалко, бих казала, защото това
го няма никъде по света - изпълни-
тел, който се е доказал през годините

Âå÷íèòå ïåñíè íà Áúëãàðèÿ ñòèãàò
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Кристина
ДИМИТРОВА,
естраден из-

пълнител

и има толкова много любов от публи-
ката, да не му се дава шанс, да му се
пускат новите песни. Това за мен е
жалко. Аз бих казала, че дори ние
сме изключителна конкуренция на
певците, които в момента звучат. Аз
правя много модерни песни, които, за
съжаление, си ги слушам почти само
вкъщи.

- Получава се някакъв своеобразен
парадокс. Вашата музика не може да
достигне до по-младата аудитория, а
когато правите концерти, се вижда,
че тя се харесва и на младата аудито-
рия.

-  Точно така, да. Аз точно това
казах, че вече на нашите концерти
идват много млади хора и различни
поколения, което е показателно, че
тази музика се харесва. И след кон-
церта дори идват толкова много
млади хора, които са си купили
дискове, които идват за автографи и
искат да се снимат с нас. Това е
съвсем показателно, че нашата музи-
ка се приема. Много показателно е и
също така, че в пиано-баровете се пее
само наша музика, от нашето поколе-
ние. Там ходят млади хора, които
знаят текстовете от край до край.
Просто политиката на медиите, на
радиата може би е различна.

- Нещата, които са се доказали,
така или иначе успяват да си пропра-
вят път, независимо от времето.

- Те остават във времето, остават
като златните шлагери на България,
като едни евъргрийни. И аз съм
убедена, че ще се пеят още много
дълги години и още поколения ще ги
пеят тези песни. Може би в нов
вариант, в по-съвременен и модерен
вариант, което също звучи в момента,
но тези песни ще останат във време-
то.

- Казахте, че не сте спрели да
работите, какво да очакваме в най-
близко време?

- Аз имам две нови песни. Една
фиеста, отново моите любими песни
за летния сезон. Догодина съм решила
малко преди лятото да издам един
албум, тъй като вече през последните
пет-шест години съм записала 12
летни шлагера, които ще бъдат събра-
ни в едно CD и ще се направи един

готин купон, който да стартира едно
хубаво лято. Този диск ще бъде моят
подарък за моите почитатели.

- Как ще се казва дискът?
- Ще го кръстя на една от любими-

те ми летни песни, която записах
преди две години, "Сладките неща".
Една песен, която изключително
много се хареса на моите участия.
Така че реших, че тъй като не й се
дава заслуженото внимание в медий-
ното пространство, да я издам на
диск. Хората, които искат, да могат
да я слушат.

- Лятото е вашият любим сезон, но
аз искам да ви попитам как ще
посрещнете Коледните и новогодиш-
ните празници?

- Бъдни вечер и Коледа е задължи-
телно да посрещаме в домашна обста-
новка с любими хора, да се събираме,
това са едни от най-любимите ми
празници. А пък на Нова година,
откакто се помня, аз винаги работя.
За мен всеки ден е Нова година,
почти всеки ден съм на заведение,
храня се почти само навън. Така че
дори и да тръгна да празнувам, няма
да е това, което, ако отида да работя,
да пея и да доставям удоволствие и
щастие на хората, които ще ме слу-
шат, ще танцуват с мен и ще направя
един хубав празник за хората. Така
отново ще посрещна 2020 г., не бих
казала на работа, защото за мен това
дори не е и работа, празник е за мен
да пея. След което, още на 1 януари
пътувам към топлите места, към
екзотичен Тайланд, където отиваме с
приятели.

- Каква година изпращате, госпо-
жо Димитрова, удовлетворена ли сте?

- Да, като се върна назад, бих
казала, че това беше една много
успешна, много хубава и в личен
план година, с много пътувания. Това
ми е от години вече хоби - да пъту-
вам до различни дестинации, когато
имам свободно време. Имаше доста
срещи с публиката и мисля, че беше
една прекрасна година.

- Публиката ли е тази, която ви
зарежда?

- Ами много са нещата, които ме
зареждат. Аз се научих през последни-
те години да се радвам на малките и
красиви неща около мен. Както
казах, дори пътуванията изключител-
но много ме зареждат. Това да пъту-
вам и да се срещам с различни хора,
да опознавам различните народи,
обичам да се разхождам и сред кра-
сивата природа в България. Разбира
се и публиката ме зарежда, много са
нещата. Най-вече, ако има в сърцето
ми любов, това най-много ме зареж-
да. Стимул ми дава и за работа, и да
бъда по-дейна и жизнена. Дава ми
енергия.

- Какво си пожелавате за следва-
щата 2020 г.?

- Аз си пожелавам винаги да бъда
здрава. Защото здрава ли съм, тогава
наистина имам енергия, жажда за
живот и желания да покорявам вър-
хове, всичките ми мечти да стават
реалност. Щастлива съм, че успявам
да реализирам мечтите си. Най-вече
желая да съм здрава. Всички мои
близки и целият български народ, на
всички хора желая да са здрави най-
вече.

От радио "Фокус"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)



ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ 16.12.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

19

Като родители не би
трябвало да се чувст-
ваме неудобно да го-
ворим с децата за сек-
са, но, да, на повечето
ни се случва. А някои
толкова се притесня-
ват, че по всяко всяка-
къв начин избягват те-
мата. По природа де-
цата ни са сексуални
създания и затова за
тях е съвсем естестве-
но да търсят отговори
по темата, дори и в
ранните си години. Да
споделяме информа-
ция за секса с малки-
те (по подходящ начин)
не е нищо по различ-
но от това да споделя-

Да говорим на
детето за секса

- Учете, че бремен-
ността е хубаво нещо;

- Учете, че тялото е
хубаво нещо;

- Учете, че бракът е
хубаво нещо (ако сте
привърженик, ако не -
учете, че връзката
между родителите е ху-
баво нещо);

6-10 години:
- Учете подробно за

брака (връзката меж-
ду родителите), разка-
жете какво означава
това за всеки един от
вас и в какво се изра-
зява;

- Дискутирайте жен-
ските и мъжки части
на тялото;

- Дискутирайте фи-
зическите измерения
на секса;

- Разкажете как бе-
бето расте в корема;

- Говорете за сек-
суалното посегателст-
во (кое е приемливо
докосване и кое не е);

- Възползвайте се
от ситуации, в които е
естествено да обясни-
те за порното и секса
в медиите;

След като детето
навърши 8 години:
- Говорете за про-

мените в тялото по

Няма съмнение, че
на добре изгледащите
мъже и жени им е по-
лесно в живота. Оказ-
ва се обаче, че майка-
та Природа не се е
скъпила и като им е
раздавала ум. Британ-
ски учени откриха, че
красавците са много
по-умни от останалите
хора. И това ако е
справедливост...

Според изследва-
нето на Лондонската
икономическа школа,
коефициентът на инте-
лигентност на призна-
тите от околните за
привлекателни члено-
ве на обществото е
средно с 14 пункта по-
висок от средния.  Яв-
но митът за глупавите,
но сексапилни блон-
динки, е  развенчан.

Всеки от нас се е озо-
вавал в ситуация да се из-
прави пред ядосан събе-
седник. Това може да е съп-
руг, приятел, колега или до-
ри непознат. Подобна си-
туация винаги ще ни нака-
ра да се почувстваме не-
ловко.

Вероятно в този случай
бихте искали да разрешите
проблема възможно най-
бързо и деликатно? Но как
да накараме някой, който е
видимо ядосан, да се почув-
ства по-добре и да стане
мил и сговорчив отново?

Всеки случай е уникален
и ще трябва да се прецени
на момента как е най-удач-
но да се подходи. Въпреки
това, ако приложите някой
от следващите 4 техники, е
много вероятно да постиг-
нете успех.

1. Не отвръщайте на аг-

ме с тях за всички дру-
ги неща, които искат да
знаят.

Няма нужда (а и не
трябва) да споделяме
всичко наведнъж. Зато-
ва ето няколко ориен-
тира кои са основните
неща, които да им обяс-
ните през годините:

0-5 години:
- Бъдете кратки,

буквални и ясни;
- Използвайте точ-

ните думи за частите
на тялото;

- Избягвайте мито-
логиите;

- Разсейте неприем-
ливо поведение (ако
има такова);

Как да умилостивим ядосания

Малко парченце шо-
колад всеки ден може
да удължи живота,  убе-
дени са учени. Сладко-
то изкушение понижа-
ва кръвното, отразява
се чудесно на сърцето
и сърдечната дейност
и предпазва от ин-
фаркт и инсулт.

В продължение на
10 години експертите
от Института за изслед-
ване на храненето в
Потсдам, Германия,
наблюдавали 19 300 ду-
ши между 35- и 65-го-
дишна възраст.Събира-
ли данни за здравос-
ловното им състояние
на всеки две години, а
на всеки 5 ги разпит-
вали подробно за хра-
нителния им режим.
Изводът: 6 грама черен
шоколад на ден свалят
кръвното за 2 до 3 дни.
Тези, които хапвали

Парче шоколад на ден
удължава живота

Красивите са
и по-умни

дразнението, е като се опи-
тате да бъдете по-човечни.
Кажете, как гневът се отра-
зява на вас - т. е. уплашени,
объркани или разтревожни.
И не забравяйте да подчер-
таете, че с думите си не ис-
кате да кажете нищо лошо.

4. Разведрете обстанов-
ката. Невинаги е подходя-
що да го правите, но може
да пуснете някоя лека ше-
га, за да разведрите обста-
новката. Закачка, намигва-
не или усмивка могат да
окажат магическо въздейс-
твие, стига да прецените си-
туацията.

Не позволявайте на ня-
кой друг да ви развали де-
ня.

Когато всичко е казано
и направено, трябва да си
дадем сметка, че все пак
е невъзможно да контро-
лираме емоциите на някой
друг. Някои гневни хора
просто искат да си оста-
нат ядосани. Ако изобщо
е възможно, не позволя-
вайте това да съсипе ва-
шия ден. Изберете пози-
тивизма и бъде по-добър
човек.

ресията. Това само ще на-
кара човека срещу вас да
се ядоса още повече. Кол-
кото и да е трудно, трябва
да загърбите гордостта и да
дадете път на разума. Вни-
мавайте и да не парирате
агресията със сарказъм,
защото и това ще вбеси до-
пълнително опонента ви.

2. Покажете загриже-
ност. Ако покажете, че ис-
кате да сте съпричастни, ще
разберете, че в повечето
случаи ядосаните хора се
чувстват неразбрани. Да ги
изслушате може да се ока-
же достатъчно, за да про-
менят отношението си. Ето
няколко примера за съпри-
частност:
�Може ли да ми кажеш,

какво не е наред? Може би
мога да помогна.
� Съжалявам, че се чув-

стваш по този начин. Има

ли нещо, което мога да нап-
равя?
� Това не трябваше да

се случва. Как се чувстваш?
3. Бъдете човечни. Ако

ядосаното лице насочва
своя гняв към вас, най-бър-
зият начин да намалите раз-

От време оно ум-
ните и красиви хора
привличат повече пар-
тньори за продължа-
ване на рода. По та-
къв начин и двете ка-
чества се предават за-
едно от поколение на
поколение и стават
все по-здраво свърза-
ни в гените, показа
проучването.

"Изяснихме, че все
пак по-често висока
интелигентност имат
красивите мъже. При
хубавиците високият
КИ е по-рядък" - заяви
физикът Браян Кокс.
Според него, физичес-
ки привлекателните
представители на сил-
ния пол имат средно
с 13,6 пункта по-висок
КИ от средната норма,
докато при дамите ста-

ва въпрос за 11,4 пун-
кта.

Наскоро учени от
университета в Аризо-
на доказаха и че про-
дължителността на жи-
вота е пряко свърза-
на с коефициента на
интелигентност. Колко-
то по-умен е един чо-
век, толкова по-големи
шансове има да стане
столетник. Според

време на пубертета;
- Обсъждайте емо-

ционалните промени
през пубертета;

- Разговаряйте за
естеството на интим-
ните срещи и връзки
с хора, които им до-
падат.

най-много шоколад
(средно 7,5 г дневно) се
оказали с по-ниско
кръвно и с 39% по-ма-
лък риск от сърдечен
или мозъчен удар в
сравнение с тези, кои-
то поемали по 1,7 г.
При това натуралният
шоколад, който съдър-
жа повече какао, е по-
полезен от млечния.

прочутия норвежки
специалист проф. Гро
Амдам, решението на
загадката е в устойчи-
востта към стреса. Ум-
ните по-лесно заучават
новите неща и така те
предизвикват у тях по-
малко сътресения.

Какъв е изводът?
Красиви, умни и дъл-
голетни - как да не те
е яд!
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Кралица Елизабет ще
представи в четвъртък
законодателната програма
на премиера Борис Джон-
сън, включваща обещание
да върне в парламента
законопроекта за оттегля-
нето от ЕС преди Коледа,
съобщи премиерската
канцелария, цитирана от
Ройтерс.

Речта на кралицата,
написана от правителство-
то, представя подробно
всички законопроекти,
които то планира да
прокара през предстояща-
та година. Монархът я
прочита от трона в позла-
тената зала на Камарата
на лордовете. Тази реч ще
бъде втората за кралицата
за два месеца. Тя вече
прочете една на 14 октомв-
ри, малко преди да бъдат
свикани предсрочните
избори, след продължител-
ната безизходица в парла-
мента по правителствения
план за Брекзит.

Октомврийската реч
изложи 22 нови проектоза-

Âåëèêîáðèòàíèÿ íàïóñêà ÅÑ íà
31 ÿíóàðè - "íèêàêâè "íå", "íî"
èëè "ìîæå áè", çàÿâè ïðåìèåðúò

Åëèçàáåò II ùå ïðåäñòàâè ïðîãðàìàòà
íà Áîðèñ Äæîíñúí â ÷åòâúðòúê

Британският премиер
Борис Джонсън
разговаря вчера с
привърженици на
консерваторите в град
Седжфийлд, който до
тези избори се смяташе
за бастион на лейбърис-
тите в Северна Англия.
Той обеща да се отплати
на местните жители за
подкрепата. "Зная, че
хората може би са
нарушили установените
от поколения избирател-
ни навици, за да
гласуват за нас", каза
Джонсън.

Новото проучване обяснява как 2 експериментални лекарства могат
да забавят нормалното стареене. Оказало се, че CMS121 и J147

увеличават нивото на важния за обмяната на веществата ацетилкоен-
зим А. Това подобрява функционирането на митохондриите и забавя

допринасящите за стареенето процеси в мозъчните клетки.

Местни жители са напуснали
сградите след силното

земетресение с магнитуд 6,8,
което удари вчера Филипини-
те. Най-малко 4 са жертвите.
Сред тях е и момиченце на 6
години, което е загинало при

падането на стена в град
Матанао. 3-етажен супермар-
кет е рухнал в град Падада.

Там са убити най-малко 3-ма,
а продължава издирването на
затрупани хора. От отломките
на сградата са извадени живи

6 души. В град Магсайсай,
където трусът също е бил

усетен много силно, са ранени
най-малко 14 души.

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

кона, сред които няколко,
предвиждащи по-твърдо
отношение към престъпни-
ци чужденци и извършите-
ли на сексуални престъп-
ления, и нови мерки за
защита на жертви на
домашно насилие. Канце-
ларията на премиера в
събота обеща приемстве-
ност на новата реч с тази
от октомври, с някои
допълнения за укрепване
на съдебната система и
законопроект за многого-
дишна рамка за финанси-
ране на Националната
здравна служба. Главният
приоритет обаче ще бъде
осигуряването на парла-
ментарно одобрение за
текста, който ще изведе
Великобритания от ЕС, или
както заяви Джонсън в
петък, Обединеното кралст-
во ще напусне ЕС на 31
януари - "никакви "не", "но"
или "може би".

Речта на кралицата ще
включва също планове за
осигуряване на по-добро
обслужване в железопът-

ния транспорт, за по-
голяма защита за наемате-
лите, както и забрана за
местните власти да бойко-
тират продукти от други
страни, например Израел.

Водещ приоритет на
правителството е напускане
на ЕС на 31 януари догоди-
на и постигане на ново
търговско споразумение с
ЕС до края на следващата
година. Това заяви предста-
вителят на британското
правителство Майкъл Гоув,
който е канцлер на херцог-
ство Ланкастър. Гоув увери,
че сега след като извоюва
мнозинство от 80 депутати
в парламента, Джонсън ще

работи по двоен приоритет
- изпълнение на обещание-
то за осъществяване на
Брекзит и наливане на
пари в британската здрав-
на система.

"Мога да ви уверя, че
ние ще имаме възможност
да гласуваме законопроек-
та за излизане на Обеди-
неното кралство от ЕС
съвсем скоро, допълни
Гоув пред телевизия "Скай
Нюз" и каза, че Лондон е
приключил разговорите си
с ЕС относно нова рамка
на търговска сделка и
приятелско сътрудничество
до края на следващата
година. ç

Учени от института "Солк"
в Калифорния установиха, че
2 експериментални лекарст-
ва срещу старческо слабоу-
мие и болестта на Алцхай-
мер - CMS121 и J147, заба-
вят стареенето у здрави
мишки, като блокират увреж-
дането на мозъчни клетки,
съобщава сайтът "Медикалек-
спрес".

В експериментите били
използвани мишки, за кои-
то е характерно бързото ста-
реене. Гризачите приели
CMS121 и J147 - вещества на
растителна основа, които
поддържат функциите на нев-
рони при стареене или бо-
лестта на Алцхаймер.

По време на лечението
мишките били на 9-месечна

Ó÷åíè îòêðèõà 2 ëåêàðñòâà,
êîèòî çàáàâÿò ñòàðååíåòî

възраст, която се равнява на
средна възраст у хората. 4
месеца по-късно специалис-
тите анализирали поведени-
ето и паметта на гризачите,
както и генетични и молеку-
лярни маркери в мозъците
им.

Мишките показали по-
добри резултати на тестове
за запаметяване в сравне-
ние с неприелите CMS121 и
J147 техни посестрими в кон-
тролната група. У приелите
CMS121 и J147 гризачи нас-
тъпили също изменения на
клетъчно и молекулярно ни-
во - останала стабилна ак-
тивността на гени, свързани
с митохондриите - произвеж-
дащите енергия клетъчни ор-
ганели. ç

Девет дни
след подписването на
договора за изграждането в
Сърбия на Моравския
коридор с компанията
"Бехтел Енка" официално
започна изграждането на
тази пътна артерия. Бъдеща-
та магистрала ще бъде дълга
112 км. Моравският
коридор ще се състои от
три отсечки - Пояте-
Крушевац с дължина 27,83
км, Крушевац-Адрани с
дължина 53,88 км и Адрани-
Мърчаевци-Прелина с
дължина 30,66км. Новата
магистрала ще бъде от
голямо директно и индирект-
но значение за 242 000
души в района на Расински
окръг.

Ново земетресение
с магнитуд 4,5 разтърси
късно в събота Албания. По
данни на Евросредиземно-
морския сеизмологичен
център епицентърът е бил на
22 км западно от столицата
Тирана на дълбочина 10 км.

Малко след това е бил
регистриран втори трус със
сила 3,5, но този път на 58
км от Тирана. Този трус е
бил усетен и в Черна гора,
предимно в Улцин.

Французите
продължават да подкрепят
стачките срещу пенсионната
реформа. 10 дни след
началото на протестната
мобилизация срещу пенси-
онната реформа, започнала
на 5 декември, и въпреки
всекидневните транспортни
неудобства, мнозинството
французи подкрепят
стачките. Това сочи проуч-
ване на института Ифоп за
в. "Журнал дю диманш".

Според допитването 54 %
подкрепят и изпитват
симпатия към стачната
мобилизация, което е с
един пункт повече спрямо
миналата седмица. 30 %
заявяват, че са против и не
гледат благосклонно на
стачките.
Французите обаче не са
единодушни в мнението си
по съществото на реформа-
та. Съответно 75 и 65 на
сто подкрепят обявената от
премиера Едуар Филип
минимална пенсия от 1000
евро месечно и премахване-
то на специалните режими
за пенсиониране.

Ирландска компания
се готви да пусне на пазара
очила, които помагат за
нормализирането на съня.
Очилата на външен вид по
нищо не се различават от
обикновените, обяснява
създателят и изпълнителен
директор на компанията
Деймиън Килганън. Те обаче
представляват преносимо
устройство за светлинна
терапия за подобряване на
съня, оборудвано с филтри
и миниатюрни лампи,
излъчващи синя светлина.
Специално мобилно прило-
жение за мобилен телефон
предоставя възможност на
потребителя да определя
индивидуален терапевтичен
режим.

Íàêðàòêî

:
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Сблъсъци избухнаха в
центъра на Бейрут, след
като демонстранти се
опитаха да преодолеят
стоманените бариери и
да влязат в строго охра-
нявания площад "Надж-
мех", където е разполо-
жен парламентът, предаде
ДПА.

Полицията за борба с
безредици използва
сълзотворен газ и водни
оръдия, за да разпръсне
демонстрантите, които
хвърляха по тях камъни.
Полицията за първи път
от началото на безреди-
ците стреля с гумени
куршуми. Сблъсъците
продължиха часове наред
по околните улици.

Ливан е обхванат от
средата на октомври от
улични протести, които
принудиха премиера Саад
Харир да подаде оставка.

Според съобщение на
ливанските сили за
вътрешна сигурност най-
малко 20 полицаи са

ÎÎÍ óäúëæè ñ îùå 3 ãîäèíè ìàíäàòà íà
Àãåíöèÿòà çà ïàëåñòèíñêèòå áåæàíöè

Äåâîéêà îò ßìàéêà å "Ìèñ Ñâÿò 2019",
ìîìè÷å îò Ãâàäåëóïà å "Ìèñ Ôðàíöèÿ"

23-годишната Тони-Ан
Сингх от Ямайка беше ко-
ронясана за "Мис Свят
2019" и заяви, че иска да
използва титлата си, за да
работи за "устойчива про-
мяна" за жените и техни-
те деца, предаде Ройтерс.

Второ място спечели
тъмнокожата французойка
Офели Мезино, а трето -
индийската представител-
ка Суман Ратасингх Рао.

Конкурсът тази година
се върна в Лондон, къде-
то през 1951 г. беше коро-
нясана първата "Мис Свят"
- шведската манекенка Ки-

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Новата "Мис Свят 2019" Тони-Ан Сингх заяви на церемонията по
коронясването й в Лондон: "Искам да кажа на всички момичета по
света: Вярвайте в себе си. Знайте, че заслужавате да сте такива,

каквито искате да бъдете, и че сте способни да реализирате мечтите
си. Тази корона не е моя, тя е на всички вас".

Преговорите между деле-
гациите на Конференцията
на ООН за климатичните
промени (COP-25) в Мадрид
продължиха и в неделя из-
вънредно, предаде АФП.

"Следващото заседание
ще се състои в 15,30 ч.
(16:30 ч. бълг. време). Моля
да впрегнете всичките си
сили, за да получим амби-
циозно споразумение. Раз-
читам на вас за постигане
на консенсус" - с този при-
зив се обърна към участни-
ците във форума председа-
телят на COP-25, чилийска-

Ïðåãîâîðèòå íà Êîíôåðåíöèÿòà íà ÎÎÍ
çà êëèìàòà ïðîäúëæàâàò èçâúíðåäíî

та министърка на околната
среда Каролина Шмит.

Срещата започна на 2
декември и трябваше да за-
върши на 13 декември. Пре-
говорите бяха продължени,
понеже страните не можа-
ха да съгласуват заключи-
телен документ.

Делегациите не можаха
да постигнат договореност
за механизмите, предвиде-
ни от член 6 от Парижкото
споразумение, който регу-
лира пазара на въглеродни
емисии.

При настоящото темпо

Äåñåòêè ïîñòðàäàõà ïðè ñáëúñúöè
ñ ïîëèöèÿòà â öåíòúðà íà Áåéðóò

Плажовете в Австралия са пълни в средата на декември. За трети
пореден ден температурите в Западна Австралия достигнаха 40
градуса. Сидни отново е обгърнат в смог заради бушуващите

наоколо пожари. Австралийската метеорологична служба предупреж-
дава, че страната може тази седмица да преживее най-горещия ден,
откакто се водят статистиките. Досегашният рекорд е 50,7 градуса.

на емисии на газове с пар-
ников ефект до края на ве-
ка температурите може да
се повишат с между 4 и 5
градуса. Дори и страните,
подписали Парижкото спо-
разумение за климата, да
спазват ангажиментите си,
затоплянето ще прехвърли
3 градуса.

Всички страни трябва до
другата конференция за
климата, която ще бъде в
Глазгоу в края на идната го-
дина, да представят реви-
зирана версия на ангажи-
ментите си. На този етап
около 80 страни са го нап-
равили, но те съставляват
едва около 10 процента от
глобалните парникови еми-
сии. ç

Служителите на гражданската отбрана носят ранен демонстрант по време на антиправителствения
протест в центъра на Бейрут. Силите за сигурност се намесиха, за да отблъснат младежите, които ги
замериха с камъни и големи бомбички и показваха неприлични жестове. Полицията отвърна със

сълзотворен газ, което ги принуди да се отдръпнат.

ранени от хвърлените
камъни. Източник от
Ливанския червен кръст
съобщи, че 54 протести-
ращи са получили диха-
телни проблеми.

Според източници от
протестиращите членове
на ливанските шиитски
движения Хизбула и Амал
с черни маски ги напад-
нали след полунощ и
започнали да бият демон-
странтите, които се
опитвали да стигнат до
парламента, оглавяван от
Набих Бери, лидер на
Амал.

Президентът Мишел
Аун трябва днес да започ-
не парламентарни консул-
тации за назначаване на
нов премиер.

Правителствен източ-
ник заяви, че парламен-
тарните групи вероятно
ще предложат отново
Харири да застане начело
на новото правителство.

Междувременно Общо-
то събрание на ООН

продължи за още 3 годи-
ни мандата на Агенцията
за подпомагане на палес-
тинските бежанци
(UNRWA).

Агенцията, основана

ки Хокансон. Домакин на
юбилейния 70-и конкурс
догодина ще бъде Тайланд.

Победителката получи
короната миналогодишна-
та лауреатка, мексиканка-
та Ванеса Понсе де Леон.
За 4-ти път представител-
ка на Ямайка печели прес-
тижното състезание.

Сегашната победителка
е студентка по психология.
Тя има образователна сте-
пен от щатския универси-
тет на Флорида.

Представителката на
Гваделупа Клеманс Боти-
но беше избрана за "Мис

Франция" на конкурса. Тя
наследява короната от
представителката на По-
линезия Ваймалама Ча-
вес.

Клеманс Ботино спече-
ли титлата, като събра
най-много гласове (31,95
процента) на зрителите на
френската телевизия Те
Еф 1. Тя е на 22 години,
родена е в община Гозие
и е висока 1,75 м.

Красавицата казва, че
е пламенна почитателка
на изкуството, по-специ-
ално на музиката и кино-
то и че обича пътувания-
та. Тя благодари на жите-
лите на Гваделупа, без ко-
ито нейната победа е ня-
мало да бъде възможна. ç

още през 1949 г., се
занимава с образование,
здравеопазване и социал-
ни помощи, както и
изграждане на жилища и
микрофинансиране за над

5 млн. регистрирани
бежанци на Западния
бряг, ивицата Газа и
Източен Ерусалим, както
и в Йордания, Ливан и
Сирия. ç
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Останахме
6 милиона,
стига сме се
делили,
призова
българският
боксьор, след
като получи
титлата на
Световната
асоциация

Òåðâåë Ïóëåâ îáåçëè÷è àìåðèêàíåö
è âäèãíà ïîÿñ íà ðèíãà â Ïëîâäèâ

Тервел Пулев зарадва
екзалтираните зрители в
зала "Колодрума" в Плов-
див с убедителен успех
над американеца Дешон
Уебстър на голямата
галавечер в Града под
тепетата. Това бе 15-а
поредна професионална
победа за по-малкия от
двамата братя Пулеви,
като Тервел вече е горд
носител на интернацио-
налната титла на Светов-
ната боксова асоциация в
полутежка категория,
което ще му даде възмож-
ност да пробие в топ 10
на ранглистата и да
продължи изкачването си
на голямата сцена.

В картите си съдиите

Бранителят на Берое Иван
Бандаловски иска да напус-
не клуба от Стара Загора, съ-
общава Sportal.bg. Опитният
защитник не се чувствал
много щастлив през този се-
зон в тима на "заралии", ка-
то имал желание да продъл-
жи кариерата си на друго
място. Близки до клуба дори
твърдят, че двете страни са
започнали разговори на та-
зи тема, тъй като договорът
на Бандаловски е до юни
2021 година.

Бандата пристигна под
Аязмото в началото на 2018
година със статут на свобо-
ден агент, след като бе иг-
рал в кипърския Анортозис.
През тези близо две години
със зелената фланелка той
изигра 56 мача, в които от-
беляза и две попадения в
efbet Лига - срещу Етър (2:1)
и Черно море (2:1). Тази есен
столичанинът участва в 14
мача, започвайки всичките от
първата минута. С добрите си
изяви на стадион "Берое" 33-
годишният бивш капитан на
ЦСКА дори се върна в наци-
оналния отбор. Той получи
повиквателни от Петър Хуб-
чев и Красимир Балъков, ка-
то изигра два пълни мача в
Лига на Нациите с екипа на
"трикольорите" - Словения
(2:1) и Норвегия (1:0).

Защитникът, който е иг-
рал и в отборите на Литекс,
Локомотив (София), Еверле
Люен (Белгия), Партизан, Ве-
рея, Анортозис и Берое, има
пет трофея в кариерата си.
Бандаловски е ставал шам-
пион на Сърбия с отбора на
Партизан през 2015 година.
Той е двукратен носител на
Купата на България - Литекс
(2008) и ЦСКА (2011), както
и носител на Суперкупата на
България с ЦСКА (2011). Ос-
вен това печели с гранда от
Белград и купата на Сърбия
през 2016 година.ç

бяха категорични - 118-110,
120-108, 118-110 в полза на
българина срещу родения
в Канзас боксьор. Тервел
доминираше на ринга през
целия двубой, а самият
Уебстър прекалено много
разчиташе на навеждане
на главата си и накъсваше
действията, което затрудни
българина, търсещ нокаут.
Пулев се нагоди на това
поведение и нанесе много
ъперкъти на противника
си, а в шестия рунд го
разклати сериозно, но
гонгът спаси Уебстър.

Тервел Пулев вече има
статистика 15 победи и 0
загуби, като за първи път
игра в 12-рундов сблъсък,
а за трети чува последния

гонг на профи ринга.
Годината бе тежка за него
заради счупването на
лявата му ръка след мача
с Мич Уилямс, което го
накара да остане извън
ринга с месеци. Финалът
на 2019-а обаче бе мечтан
за Тервел, след като
сложи интернационалния
пояс на кръста.

"Уебстър показа, че е
достоен представител на
американската боксова
школа. Момчето взе
няколко рунда. Не мога да
скрия, че съм доволен да
играя пред тази невероят-
на пловдивска публика.
Нямаше празно място в
залата. Беше много труд-
но. В шестия рунд гонга

Áàíäàëîâñêè
íàïóñêà
Áåðîå

Тервел Пулев записа 15-а поредна победа на професионалния ринг

спаси Дешон. Почина си,
прибра се и остана в
мача", коментира двубоя
българският боксьор.

"Изпитах умора от 12-те
рунда, но съм тренирал
това да не си личи.  Тази
вечер няма да съм скро-
мен - заслужих си да
празнувам. Благодаря на
всеки, който дойде да ме
подкрепи. Спортът е
феномен и има тази
способност да обединява
хората. Останахме 6
милиона българи, стига
сме се делили на партии,
фондации, клубове и т. н.",
призова Тервел Пулев.

Американецът Дешон
Уебстър благодари на
Тервел Пулев и екипа му
за поканата да дойде да
се бие в България. "Много
прекрасни хора живеят
тук. Моят съперник Тер-
вел Пулев неслучайно е
олимпийски медалист.
Опитах се да играя от
дистанция и на контраа-
така, но не ми се получи.
Надявам се някой ден
отново да дойда в Бълга-
рия", каза Уебстър след
двубоя в Пловдив.ç

Президентът на родната волейболна фе-
дерация инж. Данчо Лазаров очевидно се
инати и не иска да сдава поста, въпреки че
преди дни обяви, че е готов най-после да
се оттегли. Публична тайна е, че зад канди-
датурата на Борислав Кьосев стои именно
Инженера. Кьосев се гласи да води битка с
Любо Ганев, кандидатурата на когото беше
издигната от Инициативния комитет.

Треньорът на ЦСКА Александър Попов
обясни как Лазаров търси начин да остане
на власт. "Кандидатурата на Боре Кьосев не
е изненада, защото г-н Лазаров търси на-
чин да остане на власт. Избрал е този вари-
ант, трябва да се съобразим, да го разбе-
рем", каза Сашо Попов относно кандидату-
рата на Борислав Кьосев за президент на
федерацията по волейбол.

Попов, който е част от Инициативния ко-
митет за промени в българския волейбол,
говори пред BGvolleyball след победата на
"червените" над Арда с 3:1 гейма. "Мисля,

Ñàøî Ïîïîâ ðàçêðè êàê Èíæåíåðà ñå
ìú÷è äà îñòàíå íà âëàñò âúâ âîëåéáîëà

че до края на петъчния ден нямаше вне-
сено от федерацията в Търговския регис-
тър решението на Управителния съвет да
се свика Извънредно общо събрание на
16 януари. Любо Ганев се съмнява и го
коментира. Дано да не е така. Може би
това е последната стъпка, която показва
сегашните методи на управление", про-
дължи Сашо Попов.

"На 20 декември имаме Общо събра-
ние. Трябва да отидем, да кажем нашите
идеи, как виждаме нещата. Данчо Лаза-
ров да кажа как той ги вижда - чрез по-
четно председателство или чрез нещо дру-
го, да се получи сблъсък на идеи. Най-
позитивното в тази ситуация с федераци-
ята е, че най-накрая има някакъв диспут,
има някакво движение в някаква правил-
на посока, дали задкулисно, дали не. Важ-
ното е, че страхът, напрежението е по-
разсято и се случва сблъсък на идеи", до-
бави Александър Попов.ç

Êóáðàò Ïóëåâ: Ùå ñå áèÿ ñ Äæîøóà íàé-êúñíî ïðåç àïðèë
Кубрат Пулев даде оценка да представянето на

Тервел по време на победата му над Дешон Уебстър
на голямата галавечер в Пловдив. Кобрата разкри и
подробности за предстоящата му битка за светов-
ната титла в тежка категория с Антъни Джошуа.

"И брат ми усети, че не е лесно. Човек трябва
да си прецени силите за 12 рунда, а не за 6. Нока-
утът може да дойде, но може и да не дойде. Про-
тивникът добре си беше разпределил силите, беше

много подготвен, но брат ми е много добър. Тервел
притежава отлична техника, просто му трябва още
опит, това е моето мнение. Той има вече два пояса и
защо да не атакува скоро световната титла. Тервел
също трябва да следва и извърви своя път", комен-
тира двубоя в Пловдив Кубрат Пулев.  "Мачът с Джо-
шуа трябва да се проведе най-късно април, остава
просто да се разберем кога и да донеса световната
титла в България", заяви Кобрата.

Ïëàìåí ßíêîâ
ñè îòèäå îò òîçè ñâÿò

íà 68 ãîäèíè
Легендата на ЦСКА Пламен Янков си отиде от този свят

на 68-годишна възраст. Той е роден на 23 май 1951 година
в село Ярлово. Юноша е на ЦСКА. За “армейците” играе
седем сезона – от 1969 до 1976 г. После кариерата му
преминава през Сливен, Димитровград и Загорец (Нова
Загора).

В “А” група Пламен Янков има над 200 мача и 20 гола.
С ЦСКА е шампион пет пъти - 1970/71, 1971/72, 1972/
73, 1974/75, 1975/76, три пъти е носител на Купата на Съветската армия през 1971/
72, 1972/73, 1973/74, всички с ЦСКА.

Пламен Янков е бил треньор на Академик (София), Спортист (Своге), Витоша
(Бистрица), работил е и в детско-юношеската школа на ЦСКА.

Oсвен многото успехи с “армейците”, Пламен Янков остава в историята и като
футболиста, които заработи червен картон на Георги Аспарухов в последния мач на
Гунди, преди да загине с Никола Котков в ужасната катастрофа на “Витиня” през 1971
година.

Поклонението пред тленните останки на Пламен Янков е днес
от 14 часа в църквата “Света Троица” в София.

Ïî÷èíà ëåãåíäà íà ÖÑÊÀ
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Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 239

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ЗАТОПЛЯНЕ
ВОДОРАВНО: "Кагемуша". "Урата". Силиколит. Наг

(Мартин). Лариса Латинина. Лидит. Ма. Илин. Тинос.
Мукава. Винарова (Надежда). ОН ("Общество на на-
родите"). Бис. Пагане. "Или". Нелина. "Арена". Коки.
Аретино (Пиетро). Вава (Едвалдо). "Елиникон". Рата.
АТЕ. Ак. ТА. Одавара. Онат. Лириди. Орава. Нитинол.
"Сам". Ника. Елисавета. Па. Ели. Анака. Николина. Исо-
ма. "Лавината". "Имам". Ренета. Агалина.

ОТВЕСНО: Масалитинова (Таня). "Исипиле". Гирин.
Секатор. Какан. Нелидов (Александър). Ливадина. Ове.
Мисисипи. Ади (Ендре). Елит. Дукат. "Нана". Авители-
на. Шол. Магарета. Илина. Саламура. Елерони. АТА.
Итаконати. АРОСА. Аг (Ищван). Мути (Орнела). Авери-
на (Татяна). Алани. Нива. Еников (Кирил). Васил. Ма-
нила. Инок. Насекоми. Тани (Йоко). ОЛА. "Ота". Ата-
ман. Паганини (Николо). "Анатема". "Ама".

Днес над цялата страна ще бъде
предимно слънчево. Минималните
температури ще са между 1 и 6 гра-
дуса, а максималните между 5 и 15.

 Във вторник и сряда не се очак-
ва промяна във времето. Температурите леко ще се
повишат и максималните ще достигнат 18 градуса.

В четвъртък и петък остава необичайно топло за
сезона. Без валежи от дъжд или сняг. Максимални
температури между 10 и 17 градуса.

 В събота и неделя ще се заоблачи и над цялата
страна ще бъде облачно, но без валежи. Максимал-
ните температури остават без промяна и на места
ще достигнат до 19 градуса.
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ЦСКА привлече в реди-
ците си нападателя Ахмед
Ахмедов от Дунав (Русе).
Футболистът официално
подписа своя договор с
"червените" и от първия ден
на зимната подготовка през
януари ще се присъедини
към новите си съотборни-
ци. Към 24-годишния играч
имаше засилен интерес и
от други водещи родни от-
бори, но в крайна сметка
решаващо се оказа лично-
то му желание да заиграе
на "Армията".

През есенния полусезон
Ахмедов вкара 6 гола в 18
мача, а през миналия отбе-
ляза 8 попадения за русен-
ци в Първа лига. "Изключи-
телно съм щастлив от тран-
сфера ми в ЦСКА. Благода-

рен съм на шефовете на два-
та клуба, че се разбраха по-
между си. Няма да е корек-
тно да казвам кой друг е
имал интерес, кой ми е из-
пращал оферти. При мен не-
щата станаха лесно и бър-
зо, защото когато те иска
най-великият български
клуб, няма начин да отка-
жеш", бяха първите думи на
Ахмед Ахмедов като играч
на "червените".

ЦСКА обяви на официал-
ния си сайт за продължава-
нето на договора и на Же-
ферсон. 25-годишният ляв
бек остава при  "червените"
до лятото на 2023 година.
Жеферсон пристигна на "Ар-
мията" в началото на 2018 г.
и от тогава записа за "ар-
мейците" общо 55 мача във

Ëóäîãîðåö ïðîäàäå Ëóêîêè íà
Òðàáçîíñïîð, òâúðäè "Ôàíàòèê"

Лудогорец е осъществил пър-
ви изходящ трансфер за тази зи-
ма, твърди авторитетното турс-
ко издание "Фанатик". Крилото
на "орлите" Джоди Лукоки ще об-
лече екипа на Трабзонспор. Спо-
ред информацията на медията
всички основни параметри на
сделката са уточнени, като ос-
тават само някакви дребни де-
тайли, които обаче явно не са
от такова значение, че да сто-
пират трансфера.

всички надпревари. Той бе
привлечен в България от
елитния бразилски Интерна-
сионал (Порто Алегри), а в
кариерата си е бил част и
от тима на "селесао", с кой-
то участва на Копа Америка
през 2015 година.

През настоящия сезон
Жеферсон  участва в 22 ма-
ча на ЦСКА във всички тур-
нири и вкара два гола. През
миналия шампионат взе
участие в 21 срещи на "чер-
вените".

Наставникът на ЦСКА
Милош Крушчич обясни
след победата с 4:0 над Ду-
нав (Рс), че ще продължи
да води "червените" и след
Нова година. Специалистът
даде яснота и относно зим-
ната селекция в отбора, ка-

Подробности за финансови-
те детайли обаче не се съобща-
ват.

В Трабзон са изключително
доволни, защото Лукоки пасва
перфектно на профила на тър-
сения от клубното ръководство
офанзивен играч. Освен това и
статистиката на конгоанеца с хо-
ландски паспорт е красноречи-
ва. За периода си в Разград той
изигра 151 мача, в които има
29 гола и 20 асистенции.ç
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Спокоен съм
за поста си,
взимаме още
един българин,
заяви треньорът
на "червените"
Милош Крушчич

то съобщи, че "армейците"
очакват още един българин,
след като ЦСКА обяви прив-
личането на Ахмед Ахмедов.

"Бяхме малко нервни в
последно време. Нашата
цел е да се подобрим пси-
хологически и да имаме по-
вече увереност в силите си.
Водят се разговори за зим-
ната подготовка и селекци-
ята. Тепърва предстои да
разберем всичко. Аз съм
спокоен за бъдещето си и
за това, че ще водя отбо-
ра. Не ми се отразяват спе-
кулациите. Не е лесно, но
искам да запазя личната си
концентрация и да я пре-
неса върху играчите. На
спекулациите не обръщам
внимание. Още един бълга-
рин ще бъде привлечен. Ах-
медов може да помогне в
атака и е футболист, който
има качества. Ще се рад-
вам да работя с него", зая-
ви треньорът на ЦСКА.ç

Ботев (Пд) записа
рекордна шеста
поредна

победа, след като в мач
от 20-ия кръг на Първа
лига се наложи с 2:0 над
Витоша (Бистрица) като
гост. Националът Тодор
Неделев се отличи с гол в
47-ата минута и асистен-
ция за "канарчетата".
Второто попадение
отбеляза Фернандо Виана
(80). Други резултати от
кръга: Берое - Царско
село 2:0 - голмайстори:
1:0 Мартин Камбуров
(68), 2:0 Ибрахима Конте
(78); Черно море - Арда
(Кърджали) 1:1 - голмайс-
тори - 0:1 Радослав
Василев (11), 1:1 Мартин
Минчев (51); ЦСКА -
Дунав (Рс) 4:0 - голмайс-
тори - 1:0 Тиаго(31), 2:0
Али Соу (59), 3:0 Греъм
Кери (68), 4:0 Рубен
Пинто (73); Етър - Ботев
(Вр) 1:1 - голмайстори -
1:0 Яни Пехливанов (29),
1:1 Доминик Янков (56);

:

Íàêðàòêî
червен картон - Ивайло
Михайлов (Ботев) 82.

Радослав Янков
завърши на пето
място,

след като отпадна на
четвъртфиналите на
състезанието от Светов-
ната купа в сноуборда по
паралелен гигантски
слалом в италианския
курорт Кортина д'Ампецо.
Янков отстрани в първо-
то си спускане предста-
вителя на домакините
Едвин Корати, но след
това допусна грешка и не
успя да завърши манша
си срещу корееца Лий
Сангхо. Впоследствие
Сангхо достигна до
финала, където загуби от
звездата на италианския
отбор Роланд Фишналер.
В генералното класиране
за Световната купа в
паралелните дисциплини
води Роланд Фишналер с
2450 точки, а Радослав
Янков е седми с 1090.

Нападателят Ахмед Ахмедов е
първото ново попълнение на

ЦСКА


