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Абсурд: Аварийното кацане
в Пловдив ставало само
по заявка
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Ñòèõèÿòà ïî âúðõîâåòå íà Ðèëà, Ïèðèí è Ñòàðà ïëàíèíà å áèëà òîëêîâà
ñèëíà, ÷å èçìåðâàòåëíèòå óðåäè íå ñà óñïåëè äà ÿ çàñåêàò

Ð

едица населени места са без електричество
заради бурния вятър, съобщават от електроразпределителното дружество "ЧЕЗ Разпределение България" по повод ураганния вятър през изминалото денонощие, съобщи
News.bg вчера. В София-град около 2000 домакинства са засегнати от бурята и са с
нарушено електрозахранване. Силният вя-

тър събори десетки дървета върху съоръжения на ЧЕЗ и е
скъсал проводници. В Своге с нарушено електрозахранване
са около 1800 домакинства, а в Дупница - 2000. Силен до
бурен вятър имаше на много места в у нас. На нос Емине
измервателните уреди са отчели пориви от 28 м/сек, предаде БГНЕС. По върховете на планините Рила, Пирин и
Стара планина вятърът е бил толкова силен, че измервателните уреди не са успели да го засекат.
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Áàí Êè-ìóí:

Ðàç÷èòàì ìíîãî
íà Ðóñèÿ
Ìîñêâà ùå èãðàå âîäåùà ðîëÿ â
áîðáàòà ñ òåðîðèçìà, ïîä÷åðòà
ãåíåðàëíèÿò ñåêðåòàð íà ÎÎÍ
"Трябва да се обединим, трябва да демонстрираме глобална солидарност, необходимо е да дадем отговор на общия ни враг в
лицето на "Ислямска държава". Разчитам на
Русия да изиграе водеща роля в този процес", каза Бан Ки-мун, цитиран от ТАСС.
По думите му ООН е готова да работи с
държавите, членки на организацията, в това число с Русия, за унищожаването на ИД.
"В началото на следващата година ООН
ще представи комплексен план за действие
в борбата с екстремизма и насилието", посочи генералният секретар на ООН. "Сега
повече от всякога е ясно, че ефективната
борба срещу това зло е възможна само чрез
координация на всички сили", каза Медведев, предаде "Фокус". ç

В София от 20 до 24 ноември т.г. се провежда Първият международен форум на руските
съотечественици под наслов "Великата победа в паметта на поколенията", посветен на 70-та
годишнина от победата на Червената армия над фашизма. Във форума участват над 300 млади
хора от повече от 80 държави. На снимката: участници в събитието поднасят цветя пред паметСнимка Валя ЧРЪНКИНА
ника на Съветската армия в София
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Íàä 1,6 ìëí. äóøè â Êðèì
îñòàíàõà áåç òîê

Í

ад 1,641 млн. души на п-в Крим вчера бяха без ток.
Руското министерство на енергетиката съобщи, че ток
засега имат 27 % от населението на полуострова.
Крим остана напълно без електричество в 00,22 ч. московско време миналата нощ. Електроснабдяването беше преустановено по всички 4 линии, идващи от територията на Украйна. Заради кризата с електроснабдяването вчера властите на Крим въведоха извънредно
положение, а днешният ден е обявен за неработен.
Според украински и руски източници преустановяването на електроподаването се дължи на саботаж на
електрически далекопроводи в Украйна.
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âúâ "Â" ãðóïà ïðîäúëæàâà
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имът на ЦСКА продължава да мачка съперниците си
в Югозападната "В" група и вече има актив от
15 поредни победи. В мач от 16-ия кръг отборът
на Христо Янев се наложи с 4:0 над Пирин (Гоце
Делчев) на стадион "Българска армия". Попаденията
за "армейците" бяха дело на Самир Аясс (6),
Момчил Цветанов (21), Николай Цветков (73) и
Борис Галчев (76). Мачът бе специален за капитана
на "армейците", тъй като това бе негов двубой
№ 100 за първенство с екипа на "червените".
Галчев ознаменува своя юбилей с красив гол от
пряк свободен удар. ç

ези дни един пишман
земеделец, който не
разбира нищо от армия, но сложен за военен министър, си
позволи да посегне на
хляба на войската. Издаде заповед, според която се намалява с два лева дневният порцион на курсантите. Оправданието му е много елементарно
- било поевтиняло свинското.
Браво, Ненчев, така се икономисват народни пари. Утре ако
поевтинее хлябът, отрежи още
два лева. За подобни безумия
народът ни е казал следното:
"Който не храни своята армия,
ще храни чужда!". В най-новата ни история няма друг такъв
случай министър да реже парите за храна на армията. Моят 94-годишен баща ми е разказвал много за войнишката
си служба, продължила от 1941
до 1945 година. Питал съм го
как са ги хранели в онези военни времена, дали им е стигало яденето. Неговият отговор бе, че хлябът е бил достатъчен, при положение че за
обикновените хора тогава е
имало купонна система. Месото не е липсвало на войнишката трапеза, както и зеленчуците. Та затова е кощунство
в уж демократичното ни време
да отнемеш от залъка на курсантите, които са бъдещи офицери и възпитатели на войниците. В края на Първата световна война един достоен българин, познат на народа с безумната си обич към офицерите и войниците, написа знаменателна книга. Озаглави я
"Помни войната!". В тази книга
полковник Борис Дрангов написа своите проверени в живота и на бойното поле съвети
към бъдещите офицери. Основното, което завещава Дрангов,
е войниците да се учат на любов към Родината, да не остават гладни. В един от съветите той казва: "Залагай на храната!... Войниците да бъдат сити
при всички условия; да не мине ден, без да получат топла
храна. Юначни и разпоредителни началници нахранват ги даже след най-жестокия бой".
Днес най-голямото признание
за делата на този забележителен офицер и патриот са
надписите по скалите на планината Беласица - "Аз служих
при Дрангов!". Така че не е лошо Ненчев да прочете книгата
на полковник Дрангов и да разбере простата истина, че е
опасно да посягаш на хляба,
особено на войнишкия!
œÂÚ˙
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Снимка
Пресфото БТА

Íàêðàòêî

Хиляди водачи
на автомобили
и мотоциклети
в Добрич
се включиха
в националните
протестни
действия, организирани чрез
социалните мрежи
срещу поскъпването на цената на
винетните
стикери.
С включена
светлинна
и звукова
сигнализация
те обикаляха
централните улици
и булеварди
на града.

Задържаха младеж

Õèëÿäè äîìàêèíñòâà îñòàíàõà
áåç òîê çàðàäè áóðíèÿ âÿòúð
Ñòèõèÿòà ïî âúðõîâåòå íà Ðèëà, Ïèðèí è Ñòàðà ïëàíèíà å áèëà òîëêîâà ñèëíà, ÷å
èçìåðâàòåëíèòå óðåäè íå ñà óñïåëè äà ÿ çàñåêàò
Редица населени места
са без електричество
заради бурния вятър,
съобщават от електроразпределителното дружество
"ЧЕЗ Разпределение
България" по повод ураганния вятър през изминалото денонощие, съобщи
News.bg вчера. В Софияград около 2000 домакинства са засегнати от бурята и са с нарушено електрозахранване. Основно
са съсредоточени в с.
Клисура, кв. "Курило" и с.
Долни Богров. Силният
вятър събори десетки
дървета върху съоръжения
на ЧЕЗ и е скъсал проводници. Към момента
аварийните екипи на ЧЕЗ
работят, за да отстранят
повредите. В Софияобласт около 2500 абонати са с нарушено електрозахранване. От тях 1500

са в община Елин Пелин.
В Своге с нарушено
електрозахранване са
около 1800 домакинства. В
община Дупница 2000
абоната са с нарушено
захранване. Във Врачанска област без захранване
са около 600 домакинства.
Двама души са приети в
"Пирогов" с наранявания,
причинени от силните
ветрове, съобщи за "Фокус" говорителят на УМБАЛСМ "Пирогов" Мария
Пойразова. "В събота
вечерта е приета за
лечение 39-годишна жена,
върху чийто крак е паднал
клон от топола. Тя има
сериозно счупване на
подбедрената кост", каза
Пойразова. Вторият
случай касае 47-годишен
мъж, който е постъпил за
лечение след удар по
главата от падащ предмет

на строителен обект.
"След като е приет за
лечение, раната му е
обработена, зашита и той
е освободен да си ходи",
посочи Пойразова.
Силен до бурен вятър
имаше на много места в
страната. На нос Емине
измервателните уреди са
отчели пориви от 28 м/
сек, предаде БГНЕС. А по

върховете на планините
Рила, Пирин и Стара
планина вятърът е толкова
силен, че измервателните
уреди не са успели да го
засекат. По данни на
НИМХ към 11 часа в
неделя в Разград и в
Бургас е имало пориви от
24 м/сек, което също се
смята за изключително
бурен вятър. ç

Äâîéíî ïî-ñêúïî èçëèçà âúçñòàíîâÿâàíåòî
Íå ïðèåìàò äåöà ñ
äèàáåò è åïèëåïñèÿ íà çäðàâíîîñèãóðèòåëíèòå ïðàâà ïðåç 2016-à
â äåòñêèòå ãðàäèíè
След 1 януари 2016 г. прекъснатите ноосигурителни права (не е заплатил поРодители на деца с диабет
и епилепсия все по-често получават отказ децата им да
бъдат приети в детска градина, съобщи „Нова тв“. Същевременно законите не гледат
на тези деца като на деца със
специални потребности, за които техните заболявания да
са пречка да бъдат записани
в детска градина. Гост в предаването "Събуди се" беше
майка на дете, което пие профилактични лекарства за епилепсия. По думите й първоначално детето няма поставена диагноза, но има съмнение, че е с епилепсия. Когато отишла да го запише,
обяснила, че детето взима
всеки ден на обяд лекарства,
за да не развие болестта. Директорката обаче казала, че
не могат да го приемат и да
носят отговорност. ç

здравноосигурителни права на гражданите ще се възстановяват при условие, че
заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60
месеца), а не както е сега - три години.
Промяната в Закона за здравното осигуряване е публикувана в „Държавен вестник“ в края на юни, но ще влезе в сила
шест месеца по-късно, припомнят от Националната агенция за приходите. Така например, ако човек, който сам внася вноските си за здраве и е с прекъснати здрав-

вече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца), пожелае през август 2015 г. да ги възстанови,
трябва да плати всички дължими осигурителни вноски за периода от 01.07.2012 г. 30.06.2015 г. (36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната
медицинска помощ). В случай че същият
човек пожелае да възстанови здравноосигурителните си права през февруари 2016
г., ще трябва да плати вноските за периода от 01.01.2011 г. - 31.12.2015 г. ç

Àâàðèéíîòî êàöàíå íà ïëîâäèâñêîòî ëåòèùå ñòàâàëî ñàìî ïî çàÿâêà
Летище Пловдив има работно време и през нощта може
да се ползва за аварийно кацане само по заявка, за да може да се гарантира пожарно и
аварийно осигуряване, каза изпълнителният директор на аерогарата Стефан Щърбанов. Коментарът му е по повод на ситуацията от тази нощ, когато

два самолета с над 300 пътници са били принудени да кацнат в Пловдив заради ураганен
вятър в София и са чакали няколко часа да бъдат обслужени, предаде БТА. Щърбанов отговори, че на практика това е
било в извънработно време. Той
припомни, че пловдивското летище от около половин година

има работно време и то е от
6.00 ч. до 22.00 часа, а за останалото време на денонощието трябва да има заявка за кацане. На практика в Пловдив
няма летище за аварийно кацане през нощта и въпреки
всичко за около час успяхме
да съберем необходимия персонал, допълни директорът. ç

от София, който е превозвал 12 нелегални лица.
18-годишният младеж е задържан в районното управление на полицията в Чирпан. Той е бил спрян за
проверка на автомагистрала
"Тракия". Проверката на колата е направена от екип
на полицията в Стара Загора на 167-и километър на
магистралата. В автомобила
са открити 12 души без документи, на възраст между
15 и 19 години, представящи се за граждани на
Афганистан. Чужденците са
отведени в РУ-Чирпан, а
срещу шофьора е образувано досъдебно производство.

Хотел "Казанлък"
в едноименния град и
няколко заведения към него
бяха евакуирани в събота
вечерта след сигнал за
бомба. Анонимният сигнал
за поставено взривно устройство в бар "Панорама",
който се намира в хотела, е
подаден в 22.04 ч., след
което гостите на хотела, в
който се намира барът, и на
заведенията наоколо, както
и персоналът, са били изведени навън, съобщават от
пресцентъра на полицията в
Стара Загора. Извършен е
щателен оглед, като не е
било открито взривно устройство. След приключване
на проверката хотелът и
заведението са продължили
нормалната си дейност.
Според разследващите по
говора и други данни е установен авторът на обаждането. Става дума за момче
на 12-14 години от ромски
произход. Установен е и телефонът, откъдето е постъпило обаждането. Към момента се издирва момчето,
подало фалшивия сигнал,
съобщава topnovini.bg.

Петима са загинали
при 21 тежки катастрофи
през денонощието в страната, съобщи МВР вчера.
Пострадали са 23-ма, за
живота на двама от тях има
опасност. В София са станали 96 леки и пет тежки
пътни произшествия.

ÎÁßÂËÅÍÈÅ
СО - район "ОВЧА КУПЕЛ"
Бул."Цар Борис ІІІ" №136 В
Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № АБ77/06.11.2015 г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ
План за регулация и план за
застрояване в обхват: м. "кв.
Суходол", кв.43А, УПИ І-498 (нов
ПИ 68134.4141.2479).
ОБЩИНА КРЕСНА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр. Кресна,
ул."Македония" № 96,
тел.07433/87-29, www.kresna-bg.com
О Б Я В А
Общинска Администрация - гр.
Кресна, съобщава, че на основание чл.
84, ал. 2 от Закона за публичните финанси представя проекта на бюджет на
община Кресна за 2016 г. за публично
обсъждане от местната общност.
Обсъждането ще се проведе на
30.11.2015 г. /понеделник/ от 10.00
часа в Зала №2 на община Кресна.
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Áîðèñîâ âîäè ñåäåì
ìèíèñòðè â Êèòàé
Министър-председателят
Бойко Борисов ще участва
в Четвъртата среща на правителствените ръководители на Китай и страните от
Централна и Източна Европа. Срещата ще се проведе на 24 и 25 ноември в град
Суджоу и ще бъде съпътствана от икономически форум. В програмата е предвидена и отделна среща на
премиерите на 16-те страни, участващи във форума,
с президента на КНР Си
Дзинпин.
В рамките на посещението си в Шанхай, Суджоу и
Пекин между 22 и 27 ноем-

ври Борисов ще се срещне
с премиера Ли Къцян и с
кмета на Шанхай Ян Сюн.
В състава на правителствената делегация са включени седем министри: вицепремиерът по европейските
фондове и икономическата
политика Томислав Дончев,
министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна
Павлова, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, министърът на
транспорта, информацион-

Ангел
Джамбазки:

ните технологии и съобщенията Ивайло Московски и
министърът на икономиката Божидар Лукарски. Предвидено е и провеждането

на конференция "Инвестирай в България. Разшири се
в Европа", организирана от
Българската агенция за инвестиции. ç

Крайнолибералните европейски
общества винаги
въртят около
проблема и не
смеят да кажат
истината, за да
не ги обвинят
в ксенофобия.

„
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Ìèêîâ: Áúëãàðèÿ íå ìîæå äà ñå ðàçâèâà
ñàìî ñ åâðîïåéñêè ñðåäñòâà

Снимка Валя ЧРЪНКИНА

В България европейските средства са превърнати в панацея, но няма
страна, която да може да
се развива само с тях,
категоричен бе пред БНР
председателят на БСП
Михаил Миков. "България
разчита единствено на
европейските средства. Те
би трябвало да бъдат
само допълнителни към
това, което се събира
през бюджета. При нас те
са превърнати в панацея,
а няма страна, която да
може да се развива само
с европейски средства, и
това е ясно и на Брюксел,
и на всички европейски
страни. Никога не могат
да бъдат основни ,така
както ги приема нашето
правителство", добави той.
По думите му всички
параметри на бюджета
очертават десния характер на управлението.
Миков даде пример с
данъчната политика,
въпросите, свързани със
социалния статус на
българския гражданин и

Ìåæäó ïúðâî è âòîðî ÷åòåíå ÁÑÏ ùå
ïðåäëîæè óâåëè÷àâàíå íà çàìðàçåíèòå
ñîöèàëíè ïëàùàíèÿ â Áþäæåò 2016
мястото на държавата.
Председателят на социалистите също така припомни, че в последния
ден на лятната сесия по
настояване на БСП е било
прието решение, което
задължава правителството
да предложи краткосрочни и средносрочни мерки
за демографската криза,
която е пряко свързана с
бедността и депопулацията и миграцията. "Правителството умишлено се
забави по този въпрос, за
да може да формира
бюджета, който и следващата година по никакъв
начин да не погледне към
този крайно тежък проблем. Това е проблем и за
икономическо развитие.
Кой чужд инвеститор ще
дойде в страна, в която
няма квалифицирана

работна ръка или в която
няма работна ръка въобще. 50 % от първокласниците тази година по
обективен критерий ползват помощи за първокласници, които се дават на
децата от бедни семейства. Какво правят втори,
трети, четвърти, пети клас.
Единственото, което
правителството предложи,
е да се завършва средно
образование не в 8. клас,
а в 7. клас и да се учи
вкъщи", коментира социалистът.
По думите му това не
решава проблема с
грамотността и квалифицираната работна ръка,
която е в основата на
икономическото развитие
в 21. век. От думите на
Михаил Миков стана ясно
още, че между първо и

второ четене на законопроекта за държавния
бюджет на Република
България за 2016 г. от
БСП ще предложат увеличаване на замразените
социални плащания.
Председателят на БСП
коментира и темата за
импийчмънт на президента, като според него има
достатъчно мотиви за
подобна инициатива. По
отношение на исканата
оставка на президента
Росен Плевнелиев пред-

седателят на БСП обясни,
че е нужно да се обсъдят
не само думите, но и
действията му, и те трябва да бъдат квалифицирани според законите. "Ние
имаме достатъчно мотиви, за да сложим подписите си под искане за
отстраняване на президента. Последният пример за това е награждаването на патриарх
Вартоломей с орден от
президента Плевнелиев",
обяви Миков. ç

5000 ëåâà ãàðàíöèÿ çà ïîëÿêà øåãàäæèÿ,
êîéòî ïðèçåìè ñàìîëåò â Áóðãàñ

Åêñïåðò: Èìà ðåàëíà îïàñíîñò
òåðîðèñòèòå äà óäàðÿò ñ
áèîëîãè÷íî îðúæèå

Полякът Войчек Майевски, който приземи самолет на летище Бургас със заплахата, че има бомба, бе пуснат под гаранция от 5 хил. лв. от Бургаския окръжен съд, съобщи "Флагман". Съдия Георги Пепеляшев прецени, че 67-годишният
полски гражданин няма да се укрие, а и
няма да попречи на досъдебно производство. Прокуратурата обаче със сигурност ще обжалва пред Апелативния съд
в Бургас. Докато чака да бъде съден,
Войчек ще бъде адресно регистриран в
бургаското село Равнец. Обвинението
срещу него се очаква съвсем скоро да
бъде вкарано в съда. За момента Войчек Майевски е подведен под отговорност по чл. 341А, ал. 2, по който го гро-

Напоследък зачестяват
заплахите и предупрежденията, че новите оръжия на терористите ще бъдат химически и биологични и те ще
заменят бомбите. Биологичната заплаха е набор от
опасни микроби, които предизвикват заболявания. Това обясни в предаването
"Събуди се" по "Нова телевизия" директорът на Националния център по заразни
болести проф. Тодор Кантарджиев.
По думите му такива микроби са в арсенала на добре

зят от 3 до 15 години затвор. Иначе полякът не се признава за виновен и по
думите му не бил казвал, че в самолета
има бомба. Основната теза на защитата
е, че стюардите в самолета неправилно
са интерпретирали думите му. Според адвокат Тодоров, който е защитник на полския гражданин, от експозето на прокуратурата вярно било само, че срещу Войчек има повдигнато обвинение. Полякът
никога в никакъв случай не е казал, че в
самолета има бомба, пледира защитата.
Според Тодоров полякът говорел със свой
приятел и обсъждал новината за взривения руски самолет от Египет, а стюарда Пшенислав интерпретирал неправилно думите на Майевски. ç

разработените през последните 50 години бактериологични
оръжия. "Това е някакъв микроб, който предизвиква зараза, смърт или тежко заболяване, което, първо, е непознато на медицинските власти,
второ, има много голям плашещ ефект. Целта е да стане
психоза", обясни проф. Кантарджиев. Той коментира, че
през последното десетилетие
терористични групи са употребили вече такова оръжие.
"Слава богу, че не е лесно да
се направи", коментира още
професорът. ç
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Ïîëøà ðåìîíòèðà
íàøèòå ÌèÃ-îâå ñ
áðàêóâàíè ÷àñòè,
òâúðäè äåïóòàò

България би могла да бъде мост между Русия и Запада. Доказват го срещите на наши държавни лидери с президента Путин и с други руски държавни
и стопански дейци. България има право на специални отношения с Русия като единствената славянска и православна страна в ЕС и НАТО, стига
елитът ни да прояви нужното мъжество и стратегическо мислене. На снимките: премиерът Борисов с президента на "Лукойл" Вагит Алекперов,
президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов с Владимир Путин и лидерът на БСП Михаил Миков с външния министър на Русия Сергей Лавров.

Áúëãàðèÿ ìîæå äà áúäå
ïîñðåäíèê ìeæäó Ìîñêâà è Çàïàäà
Áðèòàíñêè åêñïåðò:

Âàøàòà ñòðàíà èìà îòíîøåíèÿ ñ Ðóñèÿ, êîèòî ñà óíèêàëíè
ñðåä íàòîâñêèòå ñúþçíèöè, çàÿâè Ïîë Áèéâúð ïðåä ÁÍÐ
България може да
помогне в координирането
на руските и американски
действия в Сирия. "Има
два начина, по които
България може да подпомогне операциите в Близкия изток. Тя няма големи
въоръжени сили, но
разполага с два актива,
които смятам за важни:
отношения с Русия, които
са почти уникални сред
натовските съюзници и
които България може да
използва като посредник
между Запада и Русия,
които не са добри заради
Украйна и Крим. България
е способна на това,
върши това по време на

войните на Балканите и
може да го свърши отново". Това заяви в интервю
за БНР британският
военен експерт Пол
Бийвър, цитиран в БЛИЦ.
Припомняме, че тезата, че
България има специални
отношения с Русия, които
могат да послужат като
мост за разбирателство,
многократно е развивана
на страниците на ЗЕМЯ
още от началото на конфликтите в Близкия изток и
Украйна.
Според Бийвър "Ислямска държава" няма
някакви проблеми с
балканските страни, като
основните цели на групи-

ровката са разположени
на пътя на джихадистите
към местата, които искат
да унищожат - Париж,
Берлин, Лондон, Мадрид
и Рим - столиците на
държавите, които са
водили война срещу
исляма в Ирак и Афганистан. Рискът за Балканите
е от миграцията и промяната на баланса в населението.
Относно убедителни
доказателства, че конците
на терористите в Париж
са били дърпани от Сирия
и изявлението на групировката "Ислямска държава", известна още като
"Даеш", че атаките срещу

парижани са отговор на
бомбените удари срещу
нея, британският военен
експерт допълни, че "сега
Ирак е в неуправляемо
състояние, от което се
възползва "Даеш" - те са
по-добре въоръжени и
изглежда, по-добре обучени от много части на
иракската армия. Сирия
има аналогични проблеми
заради въстанието срещу
президента Асад. Проблемът там е, че има огромна
пустиня, която не може да
бъде овладяна. Тези
територии позволяват на
организации като "Даеш"
да просперират", каза
експертът. ç

Åëèòúò íè å âåðíîïîäàíè÷åñêè
è áåçâîëåâ, ñìÿòà ïñèõèàòúðúò
ä-ð Íèêîëàé Ìèõàéëîâ
От тук нататък ще
се живее с фонов
стрес, прогнозира в
интервю за БНР психиатърът д-р Николай
Михайлов по повод
парижките атентати и
усещането, което те
са оставили в съзнанието на всички европейци.
"Настъпва сякаш
краят на този безметежен европеец, на
този либерален демократ, мултикултуралист, консуматор, хедонист, чаровно небрежен, чаровно лекомислен - допълни психиатърът и бивш депутат. - Франция ще
трябва да си припомни ако не масово, то
поне в редица случаи, този вкус към героичния жест, към
достойнството и честта и високата нота на
живеене. Ако Европа

и в частност Франция, която беше уязвена, желае да защити правото си на живот, ще трябва да избере нещо от аскетичния режим на самоограничението, нещо
от развода с илюзиите и да се свърже с
реалността".
"Европа е блато,
но изворът й е чист",
отбеляза д-р Михайлов и допълни: "Европа има усет, че е извършено кощунство загинали са 130 души!
В Сирия са загинали
около 300 000 души от
терористични актове.
Европа живее с илюзията, че тя представлява някаква специална траектория, която има привилегировани права", отбеляза специалистът.
"И ние, българите,
мислим за рисковете,

защото сме под знака на риска. Основният риск е политическият елит и това,
което той ще направи. Мисля, че този
елит не може да защити българите по
причина на родовите
му недостатъци - той
е верноподанически,
той е с отчуждено
съзнание, той няма
характер, няма воля.
Той има идея за проточване на политическата кариера, за
укритие, за себеспасение. Той не може да
поеме рискове за себе си."
Така психиатърът
отговори на въпрос
какво очаква България. Той подчерта, че
в тази ситуация се искат твърдост и въображение както за
риска, така и вътрешен морален натиск

да бъдеш на равнището на предизвикателствата за народа,
който си призван да
защитиш. Именно това той не вижда у политическия ни елит.
"При това положение например министър-председателят се
явява с една бравада, с бодряшки тон да
докладва, че будува
денонощно и че границата е неприкосновена и т. н.", каза Михайлов.
"Изправени пред
такъв натиск на обстоятелствата, ние се
нуждаем от солидарност и единодушие.
Ние от тук нататък ще

живеем в изпитание,
не можем да оцеляваме в разпад, това
е абсолютно невъзможно!", твърди д-р
Михайлов.
На въпрос възможна ли е победа
срещу такава организация като ИДИЛ,
д-р Михайлов отговаря: "Ще трябва да стане ясно, че от тук нататък ще живеем
трудно и че лесна победа е абсолютно невъзможна." Той даде
пример, че са осуетени само от ФБР четири опита за купуване на "мръсна бомба"
през последните 5 г.
в Източна Европа. ç

В Полша МиГ-овете
ни може да бъдат ремонтирани с части втора
употреба, алармираха
депутати от комисията
по отбрана. Във вторник,
когато ще гласуваме договора за ремонта, ще
питам военния министър
Николай Ненчев включил ли е изискване за
сертификат за произхода на резервните части
в договора. Подобен
текст би дал гаранция, че
няма да бъдат използвани резервни части втора употреба, коментира
пред Епицентър.бг Атанас Зафиров от БСП,
който е член на комисията по отбрана.
Депутатът обясни, че
е провел редица срещи
с експерти. Те го предупредили, че Полша наскоро купила от Румъния
осем бракувани двигателя за МиГ. "Най-вероятно те ще бъдат използвани за ремонтите на нашите двигатели", заяви
Зафиров. И допълни, че
във Варшава имало и
стари украински двигатели, купени преди години.
Като доказателство за
версията си депутатът
припомни трагичен инцидент от миналата година.
"На 13 октомври 2014 година при рутинен полет
на алжирски бомбардировач СУ-24 самолетът се
разбива и загиват двамата пилоти. Разследването установява, че този
самолет е получен през
2005 г. от Русия. По-късно ресурсът на неговите
двигатели бил удължен
във Варшава. Разследването на трагичния инцидент доказва, че лопатките в турбината са втора употреба и са причина за взрива на двигателите. Следствените органи стигат и по-далеч - установяват, че тези лопатки са взети от Луцкия
авиозавод в Украйна".
Зафиров даде и следните данни, които получил от експерти. "Полша
е правила три опита за
получаване на сертификат за ремонти на МиГове. При единия от тях,
през 2013 г., в анкета, поискана от Русия, поляците признават, че работят
по техническа документация, закупена в нарушение на международното законодателство от Украйна през 1991 г. и ползва украински резервни
части. ç
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Ïàðèòå ñà íåïðàâîìåðíî ïîõàð÷åíè
ïî Ïðîãðàìàòà çà ðàçâèòèå
íà ñåëñêèòå ðåãèîíè
България трябва да
върне в бюджета на ЕС
316,95 хил. евро, неправомерно похарчени по
Програмата за развитие
на селските региони
(ПРСР). Санкцията е
вписана в Официалния
вестник на ЕС, съобщи
Форум нюз. Освен България още 17 държави от
ЕС, сред които и водещите икономики - Германия,
Франция, Великобритания
и Италия, трябва да
връщат пари. Проверките
на Брюксел за разходването на средства по

земеделските фондове в
периода 2010-2014 година
са показали слабости при
оценката на основателността на някои от разходите у нас. По тази причина и е наложена единна
ставка на корекция от 10
% на получените пари по
мерките и за четирите
години. Малко над 13 млн.
евро е санкцията за
нередности по земеделските разпращания за
южната ни съседка Гърция. По-голямата част от
нарушенията обаче са
извършени преди 2014 г.

Íîâàê: Ðóñèÿ íå ðàçãëåæäà âàðèàíò
çà ãàçîâ õúá â Áúëãàðèÿ
Русия
не
Александър
разглежда ваНовак
риант за строителство на газоразпределителен център
или разклонение от газопровода "Турски
поток" на територията на България, заяви
руският министър на енергетиката Александър Новак. Българската страна трябва да обсъжда тези въпроси с Европейската комисия, тъй като заедно не разрешиха да се изпълни проектът "Южен поток". В по-голяма степен дори Еврокомисията, отколкото България - България не съумя да защити
позицията си, уточни Новак. България още през лятото
предложи изграждането на газов хъб от "Турски поток"
на своя територия, припомня ТАСС, цитирана от БНР. ç
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
"ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД
София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов " № 11
тел: 81 54 210 , факс: 952 16 50

П О К А Н А
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ "ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД
гр. София бул."Акад. Иван Гешов"№ 11 на основание т. 4
от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на
изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда
за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, публикувани в
ДВ, бр. 49 от 2013 г. и Заповед № 109/16.11.2015 г. на
Изпълнителния Директор на болницата,
КАНИ
Всички заинтересовани институции да представят
оферта за комплексно банково обслужване на СБАЛДБ
"проф. Иван Митев" ЕАД за срок от две години.
Вид и характеристика на финансовите услуги: обслужване на разплащателна сметка, касови операции,
преводи от сметка на СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД,
превод на трудовите възнаграждения на служителите на
СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД.
Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:
Критерий за оценка на офертите - икономически найизгодната оферта, при следните показатели:
1. НЕКОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: максимална оценка
и тежест при изчисляване на комплексната оценка 40 т.
1.1. Срок за обслужване на плащанията - максимална оценка 10 точки.

Проблеми при плащанията
на средствата от ПРСР
има и в Румъния. Букурещ
трябва да възстанови 11,1
млн. евро в бюджета на
ЕС. Общо санкциите
срещу 18-те държави,
нарушили правилата, са в
размер на 276 млн. евро.
В решението е посочено,

че на държавите е дадена
възможност за "помирителни процедури", на
които да защитят своите
позиции. По програмата
могат да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по
начин, който не нарушава
правото на ЕС. ç

Ïðîãíîçà íà ÊÍÑÁ: Òîêúò
ïîñêúïâà ñ 20 % îò àïðèë
От 1 април България ще
либерализира цената на
електрическата енергия,
припомни Пламен Димитров. Затова и той очаква
драстично увеличение на
цената.
По-скъпият ток няма да
се понесе от хората без
бюджетна подкрепа, предупреди лидерът на синдиката. 2 300 000 български
граждани живеят с доход
на член от семейството помалък от прага на бедност
и точно те няма да се
справят с ръст на цената
на тока, уточни Димитров,
цитиран от Форум нюз.

Банката да приема платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден
За преводи наредени през БИСЕРА:
 до 16 ч. - 5 точки;
 до 15 ч. - 3 точки;
 до 14 ч. - 2 точки;
За преводи наредени преводи през РИНГС:
 до 16 ч. - 5 точки;
 до 15 ч. - 3 точки;
 до 14 ч. -2 точки;
1.2. Наличие на развита ATM мрежа на територията на гр. София - максимална оценка 10 точки.
1.2.1. При наличие на повече от 150 (сто и петдесет) броя ATM-10 точки;
1.2.2. При наличие от 100 до 150 броя ATM - 5
точки;
1.2.3. При наличие на по-малко от 100 броя ATM 2 точки;
1.3. Предоставяне на допълнителни услуги по дебитни карти - максимална оценка 15 точки.
1.3.1. Предоставяне на кредит - овърдрафт по дебитна карта на служителите на Възложителя - максимална оценка 5 точки:
 в размер до 5 нетни работни заплати - 5 точки;
 в размер до 3 нетни работни заплати - 3 точки;
1.3.2. Предлагане на дебитни карти с максимално
ниво на защита максимална оценка 5 точки:
 безконтактни карти с ЧИП технология - 5 точки;
 карти с ЧИП технология - 3 точки:
1.3.3. Други услуги при използване на дебитна карта максимална оценка 5 точки;
 предлагане/използване на платформа за сигурни
интернет плащания - 2 точки;
 предлагане на участия в програми за лоялност 3 точки;
1.4. Опит на кандидата при обслужване на клиенти
със сходна на Възложителя дейност с представяне на
референции от други клиенти с аналогичен профил -

270 000 души пък са подпомагани от държавата с
енергийни помощи. Искаме поредица от мерки и
подредени политики в
енергетиката, категоричен
бе Пламен Димитров.
Синдикалистите са притеснени от системните
рискове в бюджета, които
не били във фокуса на общественото пространство
и непоказания проблем с
енергетиката.
Левицата пък настоява
да се приемат редица социални мерки между първо и второ четене на Бюджет 2016. ç

максимална оценка 5 точки.
 при представяне над 5 броя референции - 5 точки;
 при представяне до 5 броя референции - 3 точки;
2. КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ: обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 т.
2.1. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка при кандидатите във връзка с изплащане
на трудови възнаграждения на служителите на СБАЛДБ
"проф. Иван Митев" ЕАД: най-ниска цена - 15 т., втора
позиция - 10 т., трета - 5 т.
2.2. Такси и комисиони за касови операции: найниска цена - 5 т., втора позиция - 3 т., трето място - 1 т.
2.3. Такси за преводи от сметка на СБАЛДБ "проф.
Иван Митев" ЕАД: най-ниска предложена цена - 10 т.,
втора позиция - 5 т., трета - 1 т.
2.4. Такса за превод на трудовите възнаграждения на служителите на СБАЛДБ "проф. Иван Митев"
ЕАД:
2.4.1. Вътрешнобанков превод макс. Оценка 12 т.
- за предложена най-ниска цена, втора позиция - 7 т.,
трета - 2 т.
2.4.2 Междубанков макс. Оценка 3 т. - за предложена най-ниска цена, втора позиция - 2 т., трета - 1 т.
2.5. Лихва по разплащателна сметка и депозитни продукти за период не по-кратък от 7 (седем)
дни: най-висок предложен лихвен процент - 15 т., втора
позиция - 10 т., трета - 5 т.
Срок за представяне на оферти: до 15.30 ч. на 11ия работен ден от датата на публикуване на поканата.
Място за подаване на офертата: Канцелария на
СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД - бул. "Акад. Иван Гешов" №11, административна сграда
Документацията за участие може да се изтегли от
интернет страницата на Възложителя: http://
www.detskabolnica.com
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:..............................
/д-р Мария Екимова - Пенева/

Âåñòè
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Европа ни забранява
да се отопляваме
на дърва и въглища
Европа ни забранява да
се отопляваме на дърва
и въглища. От следващата година ще трябва
да ги заменим с брикети от биомаса или друго
екогориво, налага
евродиректива и цели
по-чист въздух, предава
"Нова телевизия".
Екогоривото е малко
по-скъпо от дървата, но
инвестицията за камината е непосилна за
много домакинства. Ако
влезе в сила директивата, търговците на дърва
и въглища се готвят за
фалити. Все още не е
ясно кой, кога и как ще
осъществява контрола и
какви ще са глобите на
хората, които въпреки
директивата продължават да се отопляват на
дърва и въглища.

Обмисляме връщане
на руските детски
лагери
12% от брутния ни
вътрешен продукт идват
от туризъм и се надяваме този процент да
скочи, генериран от
повече руски туристи,
заяви на кръгла маса
"Перспективи в развитието на българо-руските
отношения в областта
на туризма министърът
на туризма Николина
Ангелкова. Близо 650
хиляди руски туристи са
почивали у нас в
последната година,
уточни тя. Чака ни
сложен сезон, призна
Ангелкова, като увери
руските гости, че се
стараем да предлагаме
все по-добри условия и
обслужване. Тя отчете
10 % ръст на чужденците в луксозните ни
хотели за тази година и
обяви, че обмисляме
връщането на детските
руски лагери. Генералният консул на Русия за
Варна Сергей Лукянчук
предложи за повече
руски туристи, които и
без това имат интерес
към България, да има
безплатни летни визи,
каквито е пуснала
Турция. Ние пък се
стараем да поддържаме
редовни полети до
България, изтъкна
Лукянчук.
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Повишаване ефективността на кооперативните
стопански дейности - основна цел на новосъздадения
Съвет за икономическа ефективност
На 19.11.2015 г. в
заседателната зала в
сградата на Централния кооперативен съюз се проведе заседание на Управителния
съвет на ЦКС. В него,
освен членовете на Управителния съвет взеха участие и членовете на Контролния съвет на Съюза.
По традиция заседанието бе открито от
председателя на Централния кооперативен
съюз Петър Стефанов.
Той даде думата на
зам.-председателя Ваня
Боюклиева да запознае
присъстващите с изпълнението на решенията, които бяха взети
на последното заседание - практика която
ще стане постоянна в
работата на Управителния съвет.
Втората тема от
дневния ред на заседанието бе предложеният
от Лазар Филчев проект на Правилник за
работа на новосъздадения Съвет за икономическа ефективност
(СИЕ). Решението за
създаване на Съвета бе
взето на заседанието
на УС от 24.09.2015 г.,
като новосформираният орган на УС на ЦКС
пое функциите на действащите досега комисии и на Националния
съвет за избор на доставчици.
В качеството си на
председател, г-н Филчев подчерта, че основна цел на Съвета за

икономическа ефективност е създаването на
работещ и ефективен
орган, подпомагащ
дейността на Управителния съвет. Той представи пред присъстващите основните цели,
функции и задачи, които са залегнали в Правилника за работа на
Съвета. В него е регламентиран и съставът
на СИЕ, който се състои от 10 души, а именно: председателят на
Централния кооперативен съюз, шестима
председатели на кооперативни съюзи и трима председатели на кооперации.
След утвърждаването на правилника за
работа и състава на
СИЕ, участниците в
заседанието преминаха към обсъждане на
резултатите от кооперативните стопански
дейности за деветмесечието на тази година.
Те бяха представени от
зам.-председателят на
ЦКС Веска Димитрова. Г-жа Димитрова,
подчерта че основна
задача пред кооперативните организации в
областта на стопанската политика е преодоляване на спада в основната дейност - търговията. Тя изтъкна, че
предприетите през
последните две години
действия за преструктуриране на кооперативната търговия спомагат за постепенното
преодоляване на неб-

лагоприятната тенденция за намаление на
приходите от продажби. Според нея, основна роля за това имат,
както развитието и укрепването на регионалния кооперативен
пазар, така и увеличените доставки, реализирани чрез национална дистрибуция. В тази връзка, бе направен
и изводът, че влиянието на ТВ КООП е все
по-голямо и определящо облика на тази водеща кооперативна
дейност.
Анализът на отчетените към деветмесеичето на 2015 г. показатели в областта на стопанската политика
включва и резултатите
в областта на хлебопроизводството. Всички
присъстващи се обединиха около мнението,
че за развитието и постигането на устойчиви
резултати в тази тра-

СЪВЕТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА
ЕФЕКТИВНОСТ (СИЕ)
СЪСТАВ:
Председател: Лазар Филчев, председател на РКС Пловдив
ЧЛЕНОВЕ (посочени по азбучен ред на имената):
 Ангел Руев, председател на РПК "Развитие"
гр. Елин Пелин
 Байко Баев, председател на КС Ловеч
 Бранимир Дивинисиев, председател
на ОКС Монтана
 Васил Буковски, председател на РКС Черноморие,
гр. Бургас
 Георги Сариев, председател на РПК "Наркооп"
гр. Пловдив
 Георги Теленчев, председател на РПК гр. Чирпан
 Петър Стефанов, председател на ЦКС
 Пенка Пеева, председател на РКС Русе
 Светла Анастасова, председател на КС Шумен
ФУНКЦИИ:
 СИЕ подпомага УС на ЦКС като предлага мерки,

програми и стратегии за повишаване на конкурентоспособността и ефективността на осъществяваните стопански дейности;
 Обсъжда и предлага на Управителния съвет решения по всички въпроси и проблеми, свързани с кооперативната търговия;
 Предлага на Управителния съвет стоките за национална дистрибуция чрез Единния кооперативен пазар и организира избора на доставчици;
 При провеждане на търг за избор на доставчик се
прилагат правилата приети от СИЕ.
диционна за кооперативните организации
дейност са необходими
задълбочен анализ и
предприемане на адекватни действия за овладяване на неблагоприятните тенденции.
Участниците в заседанието отчетоха и негативното влияние, което
оказват неполучените
към момента средства
от републиканския бюджет за покриване на
разходите по доставка
на хляб и основни хранителни стоки в малките селища, както и за
поддържането на законсервирани пекарни.

24 ноември Света Екатерина
Имен ден
празнуват:
Екатерина,
Катя, Катина,
Катерина
Ръководството
на Централния
кооперативен съюз
поздравява всички
именници!

По следващата точка от дневния ред, директорът на дирекция
"Търговия" Драгомир
Драганов запозна присъстващите с хода на
инициативата "КООП Заедно на пазар". Той
отбеляза, че се очаква
през тази година общият брой на участниците
да достигне 1225. Инициативата "КООП - Заедно на пазар" се провежда ежегодно от
2008 г. досега, като в нея
участват всички членкооператори, които са
направили покупки на
стойност над 1200 лв. в
рамките на една година. С цел да се увеличи броят на участниците и да се популяризира инициативата, г-н
Драганов предложи да
се използват по-активни и атрактивни начини за информиране на
член-кооператорите и
клиентите в търговските обекти.
Темата за провеждането и хода на инициативата "КООП - Заедно на пазар" предизвика оживена дискусия.
В нея бяха поставени

редица въпроси за участието на член-кооператорите, които работят в
кооперативните търговски обекти и складове,
за начина на отчитане
на направените от тях
покупки и много други. Участниците в заседанието се обединиха около необходимостта от оптимизиране и
разширяване на инициативата и взеха решение това да бъде обсъдено на първото заседание на Съвета за
икономическа ефективност през 2016 г.
Следващата тема от
дневния ред на заседанието бе представена
от директора на дирекция "Информационни
технологии" Живко
Димитров, който запозна присъстващите с
изграждането на Единната търговска информационна
система
(ЕТИС) в периода между двете заседания. За
този период към ЕТИС
са присъединени 12 нови обекта, с което общия брой на магазините в системата достигна 169 бр. Г-н Димитров допълни, че
предстои още доста работа по включване и
на останалите обекти,
които имат техническа
възможност за това.
Очаква се до края на
годината в ЕТИС да
има общо 230 търговски обекта или 72% от
всички магазини с търговски информационни
системи.
Управителният съвет
прие и редица решения,
касаещи оперативната
дейност на Централния
кооперативен съюз и
неговите търговски дружества. В дискусията
след представянето на
материалите от дневния
ред на заседанието взеха участие по реда на
техните изказвания Лазар Филчев - председател на РКС Пловдив,
Александър Шишков председател на КС Пазарджик, Георги Сариев - председател на РПК
"Наркооп" гр. Пловдив,
Валентин Димов председател на ГКС София, Васил Буковски председател на РКС
"Черноморие" гр. Бургас, Пенка Пеева председател на РКС Русе, Светла Анастасова
- председател на ОКС
Шумен, Тодор Драганов
- председател на КС
Сливен, Емка Ангелова - председател на КС
Плевен, Георги Начев
- председател на РПК
"Еледжик" с. Лесичово
и Добринка Аджемлерска - председател на КС
Варна.
Дирекция
"Кооперативна
политика", ЦКС
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Êîä îðàíæåâ çà Áúëãàðèÿ - èêîíîìèêàòà
âúðâè îò êðèçà êúì ðàçïàä
В икономическата теория
има такова понятие - „разпад“ (disruption), с което се
обозначава състоянието на
несигурност и появата на
ненадеждни доказателства
за стабилност. И двете характеристики излизат наяве в навечерието на паника, която обсебва икономическите агенти. Последната
фаза е хаосът на пазарите,
продължаващ с години. Привеждам това определение,
за да направя преход към
българската политико-икономическа ситуация. И още
- да отправя чрез настоящия експресен коментар
предупредителен сигнал, че
тя се придвижва неудържимо към онази граница, отвъд която връщането от хаос към равновесие е изключително трудно.

Кои са мотивите за
подобно, на пръв
поглед стряскащо
твърдение?
Във всеки случай не е
привързаността ми към катастрофичните сценарии.
Желаещи да плашат хората
в България има предостатъчно - не само сред аматьорите, но и в професионалната
гилдия. Моето решение да
изляза с публикация от жанра „ранен предупредителен
сигнал“ се базира на натрупаните през годините на кризата аналитични разработки,
проследяващи нейното развитие в България и в Европа на фона на глобалните
флуктуации. Мотивите за такава стъпка предполагам, са
ясни - да се предизвика експертна дискусия и ответна
реакция сред лидерите на
мнения по високите етажи
на държавното управление.
В техните ръце са властта,
ресурсите и инструментите
за правене на политика. За
съжаление, три редовни и
две служебни правителства
се оказаха безсилни пред
икономическата криза - прозяпаха нейното идване, после с упорство експериментираха грешни модели за излизане от нея, а днес продължават да се движат в посока, която ни води към пропастта. Придвижването на
българската икономика от
криза към разпад се обуславя от няколко фактора и
тенденции, които са идентифицирани своевременно от
специалистите - поотделно и
в дълбочина. Онова, което
липсва обаче, е опитът да
се видят в единство прокризисните ефекти. Защото икономическият разпад, който
ни заплашва, е продукт на
комбинирано въздействие на
външни и вътрешни фактори и събития, което е класическо проявление на споменатия разрушителен фено-

Äúðæàâíîòî óïðàâëåíèå ó íàñ å
ñâðúõçàåòî ñ ïðåðàçïðåäåëåíèå
è êîíöåíòðàöèÿ íà âëàñòòà
Оранжевият код, сигнализиращ за опасния икономически
обрат, обаче не зависи от властовите противоборства. Въпрос
на месеци, на броени месеци,
е неизбежното да се случи. Тогава ще изпаднем като държава и икономика в трудно преодолим шок. Трети поред след
1990 и 1997 г... Когато всичко
се срине, на помощ идва шоковата доктрина! Това ли е перспективата на България през
2016 г.?
мен. Нека да преминем към
доказателствата и аргументите. На първо място имаме
седемгодишен икономически
застой, който се дължи и

на системен отказ
от стратегия на
растеж.
Спадът от предкризисните равнища - над 5 % годишен растеж на БВП - до
стойности, близки до нулата, е шок, на който трудно
може да издържи която и да
е национална икономика.
Проблемът у нас е, че след
първоначалния спад се навлезе в трайна рецесия, а
впоследствие - в депресия.
Анемичните темпове на растеж през последните 3-4 години не са гаранция, че българската икономика по инерционен път ще възстанови
предишната си кондиция. Заложените в средносрочната
програма на правителството параметри на макрорамката, в която се прогнозира
нарастване на БВП около 2,1
%, не дават основание да
се очаква, че националната
икономика ще премине от
спад и застой към устойчив
растеж. Дори и тези прогнозни величини са почти два
пъти по-ниски от показателите на съпоставимите с
България държави от Централна и Източна Европа,
членове на ЕС. Така че от
гледна точка на икономическата динамика и дългоочакваното оживление България
е и ще остане сред изключенията - в групата на кризисните държави. На второ
място е дефлационният капан . В него българската икономика е приклещена повече от две години. Ситуацията, като тенденция и статистически величини, е сходна
с тази в Гърция. В България
водещите причини за упоритата дефлация са други - прекомерен междуфирмен дълг,
натрупан с години, липса на
инвестиционни и оборотни
кредити, особено за малките и средните предприятия,

растяща задлъжнялост на
домакинствата, свито потребление и растящи спестявания - за сметка на въздържане от инвестиции.
Факт е, че дефлационната
спирала вече се завъртя безконтролно. Към този факт
трябва да прибавим обстоятелството, че държавното управление у нас - в областта
на фиска и финансовия контрол, няма опит в преодоляването на дефлацията за
разлика например от хиперинфлацията, от която ни
предпазва Паричният съвет.
На трето място е дълговата
спирала, която се върти със
скорост, несъразмерна за
производителния потенциал
на националната икономика.
За по-малко от две години
бяха елиминирани преките и
косвени ползи от рекордното за ЕС ниско равнище на
външния дълг. Вследствие на
одобрения от НС огромен заем от 16 милиарда лева през
2015 г. за броени месеци той
нарасна почти двойно и днес
доближава 30 % от БВП. Тук
следва да отчетем и планираното излизане на американските капиталови пазари
- вече се говори не за 5, а
за 8 милиарда евро нов дълг!
Което е сигурен път България да навлезе в дълбока,
трудно обратима дългова
криза. Отделно са рисковете от отваряне на огромни
финансови дупки, както се
получи с фалита на КТБ и
както най-вероятно ще се
случи с НЕК, която е де факто банкрутирала. Експертните оценки на загубите от двете „спасителни“ операции
надхвърлят 10 милиарда лева, колкото е фискалният резерв в момента. Опасността от зараза с „дълговата болест“ и навлизане в гръцки
сценарий се подхранва и от
обстоятелството, че България доскоро не разполагаше с актуализирана дългосрочна стратегия за управление на външния и вътрешния дълг, с ясно определени
и обществено приети цели
и приоритети за използва-

не на привлечения ресурс.
И което е особено важно липсва прозрачност за техническата реализация на
сделките, за промени в цената на заемите и тяхното
обслужване, за начина на
изразходване на придобитите парични средства. Новата национална стратегия вече е одобрена от МС, но тепърва предстои да се гледа
в НС. На четвърто място идва рестриктивното бюджетиране, което се прилага по
модела „остерити“- свива
потреблението и публичните услуги. Този модел в различни интерпретации се използва у нас над 17 години,
т. е. след въвеждането на Паричния съвет и през първите седем години от кризата.
Същата философия е заложена и в средносрочната
програма на правителството до 2018 г. Какви са ефектите от остеритета? Вярно е,
че в отделни години бюджетният дефицит беше нисък и
България беше сочена от ЕК
като фискално дисциплинирана държава. Но това постижение е вече история през последните 3-4 години
поддържането на дефицит
от под 3 % става все потрудно, а в бъдеще - невъзможно. На границата между 2015 и 2016 г. финансовостопанска година дефицитът
на касова основа почти се
удвоява! Излишъците се
ползват по целесъобразност, с външна намеса на
управляващи партии и влиятелни корпоративни мрежи. Рестриктивните бюджети потискат заплатите и пенсиите, пречат на деблокирането на замрялото потребление. Вътрешният пазар не стимулира производството, а експортът въпреки някои временни подобрения остава неизползван
фактор за растежа. При това положение бюджетът е
обречен на почти пълна зависимост от външни и вътрешни заеми, както и от европейските фондове. Приходите от производството, услугите и данъците стават второстепенен източник. На пето място е демографският
срив. Той лишава икономиката от най-важния капитал,
необходим за излизане от
кризата - човешкия. Това е
най-старата, над четвъртвековна социална болест на
България. Тенденциите са
непроменими: населението е
с устойчив негативен ръст,
който се дължи на ниска
раждаемост, висока заболеваемост и смъртност, прекомерна емиграция, регионални демографски диспропорции. По тези места сме в
челото на негативните класации в Европа и света и
ще останем там през следващия четвърт век.

Няма нация, която
да е превъзмогнала
стопанска криза с
намаляващо
население.
Депопулацията е бич за
просперитета и ускорител на
икономическия разпад. Обратно, държавите с висок демографски потенциал преминаха от групата на изоставащите към развиващите се
икономики именно благодарение на целенасоченото използване на своите човешки ресурси. На следващо
място е галопиращото подоходно неравенство и масова, устойчива бедност. Те на
свой ред ерозират качеството на живота и демотивират нацията. Проблемът обаче не е само в това, че България е най-бедната страна
в ЕС, най-неравната по доходи и първенец по социално изключване. Към тези социални язви се добавят негативните икономически
ефекти - вече е доказано, че
неравните и бедни държави
не просперират. Обратно, те
са обречени на застой, отблъскват качествените инвестиции, генерират социална и
политическа несигурност.
Именно такава е макроикономическата и геополитическата ситуация у нас през
последните няколко години.

Перспективата е
още по-мрачна...
Забелязва се и устойчив
структурен дефицит на пазара на труда, който обхваща
ключовия сегмент - индустриите и кохортата на висококвалифицираните специалисти. При над 350 000 безработни у нас, индустриите
и част от услугите търсят над
100 000 висококвалифицирани изпълнителски и ръководни кадри. Особено дефицитни са специалистите от професионални групи, подготовката на които беше приоритетна в миналото. На фона
на тези диспропорции, заявените намерения на държавата да инвестира в образованието и квалификацията с приоритет са закъснели минимум с 10 години. Дори и да се изпълнят постигнатите образователни цели,
ефектът от тях ще се почувства в дългосрочен план.
Средносрочното развитие на
българската икономика е
блокирано от липсата на качествен човешки ресурс. За
всеки прокризисен фактор
поотделно има методи за лечение. Държавното управление у нас е свръхзаето с преразпределение и концентрация на властта.
Проф. Кръстьо
ПЕТКОВ, председател на
Съюза на икономистите в
България
БГНЕС

ÏÅÒÚÐ ÂÎËÃÈÍ

Âèíàòà íà Çàïàäà
Едно твърде странно оплакване се разнася през
последната седмица от
страна на западния свят:
„Ама защо тези отвратителни терористи ни нападат недоумяват западняците ние сме си толкова готини,
пием си по заведенията, ходим на мачове и концерти,
наслаждаваме се максимално на живота, просто не
разбираме как е възможно
такива прекрасни хора като нас да предизвикват омраза!?“ След това недоумение все пак идва и обяснението на терористичните актове, което звучи така: „Отвратителните терористи ни
нападат, именно защото сме
красиви, умни и богати. Удрят ни, защото ни мразят и

ни завиждат“. Подобни обяснения звучат силно себеласкателно, те издигат Запада
в собствените му очи, но в
същото време пречат да се
разберат истинските причини на зверства като това в
Париж преди седмица. А истинските причини се коренят в политиката на същия
този Запад по отношение на
останалия свят, в опита му
да наложи своя модел навсякъде, без да се интересува дали това се харесва на
местните хора или не. През
19. и 20. век желанието на
Запада да властва по целия свят се нарича колониализъм и империализъм.
Днес този стремеж се изразява най-пълно в неоконсервативната американска

ÊÀËÈÍÀ ÀÍÄÐÎËÎÂÀ

Áåç ãðúáíàê,
íî è áåç óì
Както казва Хоумър Симпсън от анимационния сериал „Семейство Симпсън“:
„Лиса, много е лесно да бъдеш президент, главното е да
покажеш на армията накъде
да стреля“. Да не говорим,
че колата на Хоумър е направена от „рециклирани съветски танкове“. В този смисъл президентът на България
Росен Плевнелиев сюжетно
много точно отговаря на анимационната представа за
президент на една държава.
Той непрекъснато обяснява
не само на българската армия (която не съществува),
но и на съвкупната армия на
НАТО (нещо като кабинетна
формация) накъде трябва да
стрелят. В последното си интервю за британската преса
българският президент отново призова НАТО да положи
повече усилия в борбата си
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с руската агресия. Всъщност
Плевнелиев е обикновена пощенска кутия, неинтелигентен високоговорител и пропагандатор на американските интереси, намерения и
планове. Този човек не бива
повече да бъде български
президент, а трябва да продължи следващия си мандат
в някоя американска неправителствена организация,
част от мрежовата война на
САЩ на Балканите. Още повече че клетките на американската мрежова сила моментално се включиха да защитават приключилия му авторитет под лозунга: „Да браним смелостта на Плевнелиев!“.
Всъщност Плевнелиев е
толкова ниска топка, че е
унизително дори да се брани. Трябва да ви кажа, че и
Държавният департамент ня-

доктрина, но същината си
остава. А тя най-общо може
да се изрази така - ние знаем най-добре как трябва да
се живее, защото сме найумни, и ще ви накараме и
вас да живеете така, защото пък вие не сте достатъчно умни и не можете да се
досетите сами.
Това оправдаване за неоконсервативната, експанзионистична политика на
Запада не просто е обидно-снизходително по отношение на държавите, които
не принадлежат към тази
общност. То е и дълбоко лицемерно. А пък и в обяснението, че Западът води войни, за да направи живота
на хората в Арабския и мюсюлманския свят по-добър,
не вярват дори местните
американски марионетки.
Пределно ясно е, че зад тези дрънчащи като празна
консерва фрази се крият
съвсем реални интереси на
транснационалния капитал и
на свързаните с него правителства. Вече и децата
знаят, че зад американското нахлуване в Ирак през
2003 г. стоят интересите на
мултинационалния бизнес,
който искаше да завладее
иракския петрол. Забравете лигавите обяснения от
сорта на „защита на човешките права“ и „борба за демокрация“. Търсете парите.
Да вземем случващото се

в Сирия. Така наречената
борба за демокрация там
избухва веднага след като
сирийското правителство
подписва меморандум заедно с Ирак и Иран за строителството на т. нар. шиитски газопровод , чиято цел е
да доставя газ в Европа. Този газопровод нямаше да бъде под западен контрол и затова Западът с помощта на
Саудитска Арабия и Катар
решава да се разправи с Башар Асад. Ах, извинете, исках да кажа, че Западът решава, че е крайно време в
Сирия да бъде установена
демокрацията и спазването
на човешките права.
В резултат на тази „високоморална“ западна политика стотици хиляди хора в
Арабския свят губят живота
си, а милиони се превръщат
в бежанци. Е, какво изненадващо има тогава във
факта, че т. нар. свръхразвити държави не се радват
на особена популярност, меко казано, сред тези, на които уж помагат. Всеки пореден опит за установяване на демокрацията с помощта на оръжието води до
засилване на ислямския екстремизъм. „Велики“ политици като Джордж Буш, Тони Блеър, Никола Саркози,
Барак Обама правят много
повече за увеличаването
броя на терористите ислямисти и за възхода на ор-

ганизации като ИДИЛ, отколкото всички проповеди
на всички радикални имами. С безпардонната си и
високомерна политика, ориентирана основно към все
по-големи печалби, Западът отдавна копае собствения си гроб.
Хубаво, ще кажете вие,
това е политиката на висшите европейски и американски елити. Ние, обикновените хора, какво общо
имаме с това? Ние сме напълно невинни. За жалост,
имаме общо. Не сме невинни, защото в продължение
на десетилетия с бездействие или незаинтересованост
подкрепяме същите тези
елити. Отдали сме се на
един елементарен хедонизъм, на перманентно обикаляне на кръчми, концертни
зали и стадиони и сме убедени, че така сме постигнали върховното щастие. На
практика, признаваме това
или не, ние също сме отговорни за престъпленията,
извършвани от тези, които
ни управляват. Вместо да се
борим за ограничаване на
безконтролната власт, практикувана от бизнес и политическите елити, ние сме потънали безнадеждно във
фалшивия рай на консуматорството. Така че, да, колкото и да е тъжно, трябва
да го признаем - ние също
сме виновни.

ма да го брани. Използването е едно, подкрепата - съвсем друго. В тази игра няма
чувства, има капацитет на полезност. Когато той се изчерпи, просто те изхвърлят. Откакто Росен Плевнелиев е
заел този пост, той е образец за разделител на нацията и за фрапиращи дипломатически грешки. Би било
самоубийство ГЕРБ да го издигне за втори мандат. Макар и да е най-силната партия, което гарантира известна предвидимост на изборния резултат, издигането на
Плевнелиев ще бъде комична катастрофа. Освен това
Плевнелиев, разчитайки на
превития си гръбнак, претендира да е в много топли отношения със западните партньори в лицето на САЩ, откъдето очаква помощ и подкрепа за изборите.
Само че обществените
фигури за влияние, чрез които американската доктрина успешно се прокарва,
трябва да имат висок обществен престиж. Те спират да
са ефективни, ако се излагат постоянно, ако техният
рейтинг е нищожен или ако
предизвикват непрекъснати
скандали и настройват общественото мнение срещу
себе си. Всичко това подлага на риск стратегическите операции на САЩ за влияние в дадена държава, защото те са ефективни само
когато са под естествено
прикритие. По всички правила на оперативните служби един агент е истински
ефективен агент, ако никой
не знае, че е агент. Когато е

разконспириран и всички
знаят, че е агент, той бива
оттеглян. За съжаление
Плевнелиев вече не може да
е ефективен, защото доверието към него е катастрофално ниско, а постъпките,
думите и действията му предизвикват присмех и дискредитират тези, чиято стратегия обслужва.
В този смисъл надеждите му за американска подкрепа изглеждат напразни, но
от друга страна, американците напоследък са много
изнервени и правят доста
грешки. Те имат огромни
проблеми вътре в държавата си, а също и в глобален
план, тъй като започват сериозно да губят влияние, и
в Азия, и в Близкия изток, и
в Латинска Америка. Преди
време италианският генерал
Фабио Мини заяви пред медиите, че „със своето упорито търсене на врага, с което са заети генералите от
Пентагона, САЩ могат да потопят Европа в голям сериозен конфликт“. И това ще
стане след напускането на
поста от Обама. Според италианския генерал (подчертавам, че Фабио е човек от
НАТО, който е ръководел
операциите в Косово) американските военни очакват
от следващото правителство на Америка да одобри
война в Европа. Като найвероятна полоса на действията се разглеждат балтийските републики и Източна
Европа. Желанието да се накаже Русия за нейната самостоятелна политика е обсебило умовете на амери-

канците. „Гардиън“ също подчертава, че на базата на
предизборната кампания може да се направи изводът,
че САЩ искат и се готвят
за война с Русия.
Разбира се, много факти
убягват от интелектуалната
рамка на българския държавен глава. Просто не са му
зададени като алгоритъм от
господарите и той не може
да си позволи да мисли по
тях. Комичните, а твърде често просто некадърни дипломатически изпълнения на
Плевнелиев, посветени на
американската чест и слава,
могат да бъдат приети като
част от естествената слугинска природа и народопсихология на българите, дето се
казва такъв е материалът предателски.
Завършвам с една фраза
от хумористичната книга „Пътеводител на галактическия
стопаджия“: Президентите нямат власт, те просто отвличат вниманието. Плевнелиев
не само няма власт, няма и
гръбнак. Радан Кънев казва,
че президентът бил „смел“.
Единствената смелост, която
виждаме, е, че през Плевнелиев протичат чужди сигнали към също така чужди сили. Той е използван за дразнител, за увеличаване на напрежението, за отключване на
пропагандни дебати, за обработване на общественото
мнение, за извъндипломатични послания, провокации към
Русия и пр. Той просто е кукла в чужда игра. Мъка, мъка…българска…
От предаването
"Деконструкция" на БНР

ФИЛМ
Разведени съпрузи с
две пораснали деца са
принудени да преглътнат
недоразуменията помежду си.
Те трябва да обединят
усилията си, за да върнат обратно парите си и
тези на близките си.
Парите всъщност са
изчезнали от пенсионен
фонд.
Комичните ситуации
следват една след друга.
Наред с тях обаче из-

ОТ ЕКРАНА
Ëþáîâíî êðîøå

23 - 29 ноември
Òåëåâèçèîííî ïðèëîæåíèå

Áðàä Ïèò
TV7, неделя, 19.30 ч.

Гледайте:
Любовно кроше
Нова телевизия,
събота, 15.00 ч.
лизат и житейските истини и уроци.
На кого човек може да
се довери, докъде може
да стигне, за да защити
бъдещето си и това на
децата си.
Режисьор и сценарист
на лентата е Джоел Хопкинс.
Участват: Пиърс Броснан, Ема Томпсън, Тимъти Спол, Силиа Имре, Том
Мортън, Луиз Бургуан,
Мариса Беренсън и др.

Äúðâîòî íà æèâîòà

23 - 29 ноември

ÁÍÒ 1
05.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня
06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещ Даниел
Михайлов
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Георги Ангелов, Анна Ангелова и Николай Колев
10.30 Здравето отблизо Здравно предаване с водещ Мария Андонова
11.20 Дързост и красота тв филм /3652
епизод/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/ /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Бежанците тв филм /4 епизод/п/
14.00 Магията на вятъра тв филм
14.30 Днес и утре /п/
14.55 Телепазарен прозорец
15.10 Чиста кръв тв филм /104, последен епизод/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории
16.55 Фалшива принцеса тв филм /11
епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване
19.45 Лека нощ, деца!: Благуните
20.00 По света и у нас Информационна
емисия
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg: 90 години от смъртта
на Йосиф Хербст
22.00 Бежанците тв филм /5 епизод/
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Пазачът на мъртвите игрален
филм /България, 2006 г./, режисьор Илиян Симеонов, в ролите:
Ицхак Финци, Самуел Финци,
Владимир Георгиев и др.
01.20 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
01.30 Денят започва с Култура /п/
02.45 Фалшива принцеса тв филм /11
епизод/п/
03.30 Чиста кръв тв филм /104, последен епизод/п/
04.20 Дързост и красота тв филм /3652
епизод/п/
04.45 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване/п/

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок на НТВ
09.30 „На кафе“ - предаване на НТВ
11.30 „Бон Апети“ - предаване на НТВ
12.00 Новините на Нова
12.30 „Ифет“ - сериен филм
13.30 „Моята карма“ - сериен филм
14.30 „Прости ми“ - сериен филм
16.00 Новините на Нова
16.30 „Малката булка“ - сериен филм
18.00 „Сделка или не“ - телевизионна
игра
19.00 Новините на Нова - централна
емисия
20.00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2015 -

Ï
ÀÊÖÅÍÒÈ

Кино Нова, „Последната
песен“, романтичен с Майли Сайръс, Лиам Хемсуърт, Кели Престън, Грег
Киниър, Боби Колман,
21.00 ч.
  

Diema, „Непобедимите“,с
Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталоун, Брус Уилис, Джейсън Стейтъм,
Джет Ли, Долф Лундгрен,
Ерик Робъртс, Ранди Кутюр, Стив Остин, Мики
Рурк, 22.00 ч..
  

БНТ, „Пазачът на мъртвите“ (2006), режисьор
Илиян Симеонов, с Ицхак
Финци, Самуел Финци,
Владимир Георгиев, Диана
Добрева, 23.30 ч.

реалити шоу
23.00 „Господари на ефира“- забавно
предаване
23.30 Новините на Нова
00.00 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ
01.00 „Синя кръв“ - сериен филм, 2
сезон
02.00 „Ифет“ - сериен филм /п/
03.00 „Клонинг“ - сериен филм
04.00 „Прости ми“ - сериен филм /п/

bTV
05.00 „Търси се“/п./ - токшоу с водещи Меги и Нели
06.00 „Лице в лице“ /п./- публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п./ - вечерно токшоу
13.30 „Самозванка“ - сериал, еп. 87
14.30 „Черни планини“ - сериал, еп.
41
15.30 „Светлината на моя живот“ - сериал
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.10 „Опасни улици“ - сериал

ПОНЕДЕЛНИК - 23 ноември
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Твоят мой живот“ - сериал, еп.
11
21.00 „Фермата“ - риалити
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Никита: Отмъщението“ - сериал, с. 3, еп. 17
01.00 „Парк авеню 666“ - сериал , еп.
8
02.00 „Преди обед“ /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04.10 bTV Новините /п./- късна емисия
04.30 „Опасни улици“ /п./ - сериал

bTV Action
06.00 „Капитан Планета“ /п./ - анимационен сериал
06.45 „Легионът на супергероите“ анимационен сериал
08.00 „Опасни улици“- сериал, с. 5,
еп. 3
09.00 „Кости“/п./ - сериал, с. 7, еп. 5
10.00 „Ренегат“ /п./ - сериал, с. 3, еп.
17
11.00 „Праведен“/п./ - сериал, с. 5,
еп. 3
12.00 „Извън играта“/п./ - сериал, с.
5, еп. 16
13.00 „Хамелеон“- екшън, криминален, мистерия, САЩ, 2001 г.,
режисьор: Стив Лонг Майкъл, в
ролите: Майкъл Ти Уайс, Андреа
Паркър, Патрик Баучау
15.00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп.
12
16.00 „Ренегат“ - сериал, с. 3, еп. 18
17.00 „Извън играта“ - сериал, с.5,
еп. 17
18.00 „Праведен“ - сериал, с. 5, еп. 4
19.00 „Кости“ - сериал, с. 7, еп. 6
20.00 „Стрелата“ - сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините - централна емисия
22.00 „Легендата за Херкулес“ - екшън, приключенски, САЩ,
2014 г., режисьор: Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц, Кенет Кренъм, Люк Нюбери, Джонатан
Шаек, Раде Шербеджия
00.00 „Стрелата“/п./ - сериал, еп. 4
01.00 „Извън играта“/п./ - сериал, с.
5, еп. 17
02.00 „Кости“/п./ - сериал, с. 7, еп. 6
02.45 „Опасни улици“/п./- сериал, с.
5, еп. 3

bTV COMEDY
05.00 „Домашен арест“ /п./ - комедиен сериал, с. 2, еп. 21, 22
06.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, с.
3, еп. 19, 20
07.00 „Невидими улики“ - сериал, еп.
9
08.00 „Али Макбийл“ - сериал, с. 5,
еп. 6
09.00 „Домашен арест“ /п./ - комедиен сериал, с. 2, еп. 21, 22
10.00 „Хванете хлапето“ - комедия, екщън, криминален, САЩ, 2004г.
режисьор: Бар Фройндлих, в ролите: Дженифър Бийлс, Кристен
Стюарт, Корбин Блу, Макс Тиерио и др.
12.00 „Стажанти“ /п./ - сериал, еп. 1,
2
13.00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - сериал, с. 3, еп. 19, 20
14.00 „Барът“ /п./ - комедиен сериал,
еп. 1

ЗЕМЯ 2

14.30 „Такеши Касъл“ /п./ - сериал,
еп. 37
15.00 „Старчета разбойници с Бети
Уайт“ /п/ - комедиен сериал
15.30 „Кухня“ /п./ - комедиен сериал,
с. 2, еп. 17, 18
16.30 „Без пукната пара“ /п./ - сериал, с. 2, еп. 19
17.00 „Комиците“ - комедийно предаване
18.00 „Семейство Флинтстоун“ - анимационен сериал
19.00 „Барът“ - комедиен сериал, еп. 2
19.30 „Стажанти“ - сериал, еп. 3, 4
20.30 „Кухня“ - комедиен сериал, с. 2,
еп. 19, 20
21.30 „Без пукната пара“ - сериал, с.
2, еп. 20
22.00 „Майк и Моли“ - сериал, с. 3, еп.
1, 2
23.00 „Семейство Флинтстоун“ /п./ анимационен сериал
00.00 „Хванете хлапето“ /п./ - комедия, екщън, криминален, САЩ,
2004 г. режисьор: Бар Фройндлих, в ролите: Дженифър Бийлс,
Кристен Стюарт, Корбин Блу,
Макс Тиерио и др.
02.00 „Да отгледаш Хоуп“ /п./ - сериал, с. 3, еп. 19, 20
03.00 „Али Макбийл“ /п./- сериал, с.
5, еп. 6
04.00 „Невидими улики“ /п./ - сериал,
еп. 9

bTV Cinema
06.00 „Тера Нова“ /п./ - сериал, еп. 2
07.00 „Спасете ме“ - сериал, с. 4, еп.
5, 6
09.00 „Синове на анархията“ /п./ - сериал, с. 4, еп. 5
10.15 „Училище за гадняри“ /п./ - комедия, САЩ, 2006 г., режисьор:
Тод Филипс, в ролите: Били Боб
Торнтън, Бен Стилър, Андрю Дейли, Джон Хедър и др.
12.30 „Тера Нова“ - сериал, еп. 2
13.30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ - сериал, еп. 3
14.30 „Синове на анархията“ - сериал,
с. 4, еп. 6
15.30 „Скитница“ /п./ - приключенски, романтичен, фантастика,
САЩ, 2013 г., режисьор: Андрю
Никол, в ролите: Уилям Хърт, Даян Крюгер, Сирша Ронан, Джейк
Ейбъл, Бойд Холбрук и др.
18.15 „Смотаняци 2“ /п./ - комедия,
САЩ, 1993 г., режисьор: Джим
Ейбръхамс, Пат Профт, в ролите:
Чарли Шийн, Лойд Бриджис, Валерия Голино и др.
20.00 „Специални клиенти“ - сериал,
с. 1, еп. 1
21.00 Киновечер: „Ритъмът на греха“ мюзикъл, драма, романтичен,
САЩ, 2014 г. режисьор: Триш
Си, в ролите: Алисън Стоунър,
Мартин Ломбард, Чад Смит, Стивън Бос, Адам Дж. Севани, Райън
Гузман, Изабела Мико, Бриана
Ивиган и др.
23.00 „Черни платна“ - сериал, с. 1, еп.
1
00.00 Късно кино: „Плажът“ /п./ приключенски, драма, трилър,
САЩ, 2000 г., режисьор: Дани
Бойл, в ролите: Леонардо ДиКаприо, Даниел Йорк, Робърт Карлайл, Джак Буун, Вирджини Ледоайен и др.
02.15 „Специални клиенти“ /п./ - сериал, с. 1, еп. 1
03.15 „Черни платна“ /п./ - сериал, с.
1, еп. 1

ÄÈÅÌÀ
05.50 „Без граници“ - сериал,
сезон 1, /п/
07.15 „Без багаж“ - предаване
за туризъм, /п/
07.45 „Медикоптер 117“ - сериал, сезон 4, 2 епизода
10.00 „Стивън Сегал: Човекът на
закона“- сериал
10.30 „Блус Брадърс“ - комедия
с уч. на Джон Белуши,
Дан Акройд, Джеймс Браун, Рей Чарлз, Арета
Франклин, Кари Фишър,
Хенри Гибсън, Джон Канди и др., /п/
13.30 „Национална лотария“ /п/
14.00 Студио „А“ ПФГ“, директно
14.15 Футбол: Монтана - Пирин,
мач от „А“ ПФГ, директно
16.15 Студио „А“ ПФГ“, директно
16.30 „Специален агент“ - сериал
17.30 „На гости на третата планета“ - сериал, сезон 4
18.00 Студио „Vivacom Football
Live“, директно
18.15 Футбол: Ливърпул - Суонси Сити, мач от английската Висша Лига, директно
20.15 Студио „Vivacom Football
Live“, директно
20.30 „Бягство от Ню Йорк“ екшън с уч. на Кърт Ръсел, Лий Ван Клийф, Ърнест Боргнин, Доналд
Плесънс, Исак Хайес, Хари Дийн Стентън и др.
22.40 „Драконови войни“ - екшън-фантастика с уч. на
Джейсън Бер, Аманда
Брукс, Робърт Фростър,
Ейми Гарсия, Крейг Робинсън, Елизабет Пеня, Били Гардел, Холмс Озбърн
и др.
00.40 „Фрактура“ - предаване
за рок музика
03.00 Еротичен телепазар

ÁÍÒ ÑÂßÒ
05.30 Трето полувреме /п/
06.00 Раздвижи се с БНТ2 /БНТ
2 Русе/п/
06.30 Потребителската кошница /п/
07.00 Историята на едно писмо
тв филм на Евровизия
07.15 Новото братче тв филм
на Евровизия/п/
07.30 Избрано от „Добро утро
с БНТ 2“
09.00 В кадър: Пътят на бежанците към Германия /п/
09.30 Бразди
10.00 Иде нашенската музика
фолклорно шоу
11.00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12.00 По света и у нас
13.00 Извън играта
13.30 Шоуто на Канала /п/
14.30 Афиш културно-информационно предаване
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14.45 Библиотеката
15.45 Европейски дневник /п/
16.00 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Пловдив/
16.30 Отблизо с Мира
17.30 Време за губене /п/
18.00 Волейбол/жени/: ЦСКА Марица среща от пети
кръг на НВЛ „Демакс +“ пряко от зала „Васил Симов“ София
20.00 По света и у нас
20.45 Детски песенен конкурс
на Евровизия 2015: Финал /п/
23.15 Часът на студентите: Ателие
23.45 По света и у нас
23.50 Европейски маршрути
00.00 Спортна треска
01.15 Нощни птици
02.15 Операторски дебюти в
българското кино: „Дом
за нежни души“ /оператор Ели Михайлова/ игрален филм /1980
г./п/
03.30 Европейски дневник /п/
03.45 Библиотеката /п/
04.45 Спортна треска /п/

Diva Universal
06.00 „Лицето на отмъщението“
- сериал
07.00 „Лицето на отмъщението“
- сериал
08.00 „Лицето на отмъщението“
- сериал
09.00 „Лицето на отмъщението“
- сериал
10.00 „Лицето на отмъщението“
- сериал
11.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
12.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
13.00 „Библиотекарите 2“ - сериал
14.00 „Случай като за Коледа“
- семеен филм с Дийн
Кейн, Ракел Бланчард,
Джордж Буза.
16.00 „Грозна като смъртта“ романтична комедия /
драма с Пайпър Перабо
и Адам Гарсия
18.00 „Библиотекарите 2“ - сериал
19.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
20.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
21.00 „Добрата съпруга 7“ - сериал/драма
22.00 „Чикаго в огън 2“ - сериал
23.00 „Чикаго в огън 2“ - сериал
00.00 „Ръката, която люлее
люлката“ - психотрилър с
Анабела Шиора, Ребека
де Морни, Мат Маккой,
Ерни Хадсон, Джулиана
Мур
02.15 „Мис Марпъл 2“ - сериал/криминален
04.15 „Мис Марпъл 2“ - сериал/криминален

TV7
06.05 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България,
2012
06.30 „Героите на града „, анимация
07.15 „Спондж Боб“, анимация
07.40 „Дани Фантома“, анимация
08.05 „Фенбой и Чам Чам“,
анимация
09.50 „i - Карли“, детски сериал
11.00 „Светът на океаните“, документален филм
12.30 Новини
13.00 „Терминал 7: Ангел парк“
13.30 „Игри на съдбата“
14.00 „Новите досиета“, сезон
1, еп. 8
14.30 „Милионер търси съпруга“, риалити, сезон 1
15.30 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България,
2012
16.30 „Воини на магията“ игрален филм
18.00 „Жега“, разследваща
журналистика
18.30 Новини, централна емисия
19.30 „Дървото на живота“,
драма, САЩ 2011, Режисьор: Терънс Малик, В
ролите: Брад Пит, Шон
Пен, Джесика Частейн,
Хънтър Макракън
22.00 „Ярост“, трилър, САЩ
2012, Режисьор: Дейвид
Уевър; В ролите: Самюел Л. Джаксън, Люк Кирби, Рут Нега, Том Уилкинсън, Гил Белоус, Арън Пул
и др.
23.45 Новини
00.00 „Воини на магията“, игрален филм
01.35 „Дървото на живота“,драма, САЩ 2011, Режисьор: Терънс Малик, В
ролите: Брад Пит, Шон
Пен, Джесика Частейн,
Хънтър Макракън и др.
03.55 „Светът на океаните“ документален филм, /п/

Êèíî Íîâà
06.30 „От руса по-руса“ - комедия с уч. на Памела
Андерсън, Денис Ричардс, Емануел Воугър,
Байрън Ман и др.
08.30 „Виолета“ - сериен филм
09.30 „Принцесата и жабокът“
- анимационен филм
11.30 „Наръчник на оптимиста“- комедия с уч. на
Брадли Купър, Дженифър
Лорънс, Робърт Де Ниро,
Крис Тъкър, Джулия
Стайлс, Джон Ортиз и
др., /п/
14.00 „Карате кид“ - екшън с
уч. на Джеки Чан, Джейдън Смит, Тараджи Пенда
Хенсън, Уенуен Хан, Ронгуанг Ю и др., /п/

17.00 „София - Ден и Нощ“ реалити сериал, 3 епизода, /п/
20.00 „От местопрестъплението: Маями“ - сериал, сезон 4
21.00 „Преводачката“ - трилър
с уч. на Никол Кидман,
Шон Пен, Катрин Кийнър,
Джаспър Кристенсен,
Иван Атал, Джордж Харис,
Майкъл Райт, Ърл Камерън и др.
23.40 „От местопрестъплението: Маями“ - сериал, сезон 4, /п/
00.40 „Неуязвимата Джейн“ екшън с уч. на Емануел
Воже, Ерик Дейн, Ричард
Раундтрий, Уокър Хауърд
и др.

Åâðîñïîðò
05.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория над 75 кг (жени)
06.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория над 105 кг (мъже)
07.00 Ски-алпийски дисциплини, Световна купа (мъже)
Лейк Луис: Спускане
08.00 Биатлон, Световно първенство: Обзор
09.00 Ски-скокове: Световна
купа Рука
09.30 Куриози
09.45 Северна комбинация:
Световна купа Рука, пряко
11.00 Ски-бягане, Световна купа Рука: 10 км (жени),
пряко
11.45 Ски-скокове: Световна
купа Рука
12.15 Ски-бягане, Световна купа Рука: 15 км (мъже),
пряко
13.15 Северна комбинация:
Световна купа Рука, пряко
14.45 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Индивидуална смесена щафета, пряко
15.30 Ски-скокове: Световна
купа Рука
16.15 Биатлон, Световна купа
Йостерсунд: Смесена щафета, пряко
18.00 Ски-скокове: Световна
купа Рука
18.45 Ски-алпийски дисциплини, Световна купа (жени) Аспен: Слалом (първи манш), пряко
20.00 Ски-алпийски дисциплини, Световна купа (мъже)
Лейк Луис: Супер-Г, пряко
21.45 Ски-алпийски дисциплини, Световна купа (жени) Аспен: Слалом (втори манш), пряко
23.00 Конен спорт: Световна
купа Мадрид
00.00 Футбол, MLS: Плейофи,
пряко

23 - 29 ноември

ÁÍÒ 1
05.55
06.25
07.25
07.30
09.00
11.00
12.00
13.00
13.10
13.45
14.15
15.10
16.45
17.15
18.30
19.00
19.45
20.00
20.45

22.50

23.45
23.50
00.50

02.20
03.05
03.45
04.00
04.50

Бразди /п/
Иде нашенската музика /п/
Неделно евангелие
Милион и две усмивки Детско
предаване
Денят започва с Георги Любенов Публицистично предаване
Отблизо с Мира Развлекателно
предаване
По света и у нас Информационна емисия
Оперативна програма „Околна
среда“
България от край до край
Европейски пари за инфраструктура филм от ОП „Регионално развитие“
В сянката на властта тв филм /
6, последен епизод/п/
Ръкописът /п/
Непозната земя
Спортна треска
Теглене тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
Дискавъри: „Преселение: Венера“ документален филм
Лека нощ, деца!: Приказките
на Маша
По света и у нас Информационна емисия
Мисията игрален филм /Великобритания, 1986г./, режисьор
Ролан Жофе, в ролите: Робърт
де Ниро, Джеръми Айрънс, Ейдън Куин и др.
Лачените обувки на българското кино: „Сънувам музика“ документален филм /1983г./,
сценарист Борис Христов, режисьор Анри Кулев
По света и у нас Информационна емисия
Концерт на „Шели Бърг трио“
Джаз фестивал „Банско 2015“
Джон Рамбо 4 игрален филм /
копродукция, 2008 г./, режисьор Силвестър Сталоун, в ролите: Силвестър Сталоун, Джули Бенц, Матю Марсдън и др.
Дискавъри: „Преселение: Венера“ документален филм/п/
В кадър: Пътят на бежанците
към Германия /п/
Евроновини /п/
Умно село: „Художникът почти
моряк“ /Георги Липовански/
Вяра и общество с Горан Благоев /п/

Íîâà òåëåâèçèÿ
06.30 „Иконостас“
07.00 „Виолета“ - сериен филм
08.00 „Събуди се...“ - предаване на
НТВ
11.00 „Съдебен спор“ - предаване на
НТВ
12.00 Новините на Нова
12.30 „Съвместна ваканция“ - с уч.
на Настася Кински, Тимъти Далтън, Кевин Зегърс, Камерън
Финли и др.
14.15 „Сън наяве“ - с уч. на Джени
Гарт, Камерън Матисън, Мери Кей
Плейс, Кристин Бут, Мария дел
Мар и др.
16.00 „Комбина“ - предаване на НТВ
19.00 Новините на Нова - централна
емисия
19.30 Темата на Нова
20.00 „Внедрени в час“ - с уч. на
Джона Хил, Чанинг Тейтъм, Айс
Кюб, Бри Ларсън и др.
22.15 „Петият елемент“ - с уч. на Брус
Уилис, Мила Йовович, Гари Олдман, Иън Холм и др.
00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/

Í
ÀÊÖÅÍÒÈ

Нова телевизия, „Внедрени в час“, с Джона Хил, Чанинг Тейтъм, Айс Кюб, Бри
Ларсън, 20.00 ч.
„Петият елемент“, с Брус
Уилис, Мила Йовович, Гари Олдман, Иън Холм,
Крис Тъкър, Люк Пери,
22.15 ч.
  

TV7, „Дървото на живота“
(2011), режисьор Терънс
Малик, с Брад Пит, Шон
Пен, Джесика Частейн,
Хънтър Макракън, 19.30 ч.
„Ярост“ (2012), със Самюел Л. Джаксън, Люк Кирби, Рут Нега, Том Уилкинсън, Гил Белоус, 22.00 ч.
  

БНТ, „Мисията“ (Великобритания, 1986), режисьор
Ролан Жофе, с Робърт де
Ниро, Джеръми Айрънс,
Ейдън Куин, 21.45 ч.

01.20 „Сън наяве“ - с уч. на Джени
Гарт, Камерън Матисън, Мери Кей
Плейс, Кристин Бут, Мария дел
Мар и др. /п/
03.50 „Съвместна ваканция“ - с уч.
на Настася Кински, Тимъти Далтън, Кевин Зегърс, Камерън
Финли и др. /п/

bTV
05.00 „Комиците“ /п./ - комедийно
шоу
06.00 „Скуби Ду: Мистерия ООД“ анимационен сериал
07.00 „Колумбия: Национален парк
Малпело“ - документален филм
08.00 „Тази неделя“ - актуално предаване с Мариана Векилска,
Жени Марчева и Диана Любенова
11.00 „Търси се…“ - токшоу с водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „МРРБ“ - документален филм
13.00 „Снежният човек“ - комедия,
драма, семеен, САЩ, 1998 г.,
режисьор: Трой Милър, в ролите: Кели Престън, Майкъл Кийтън, Джоузеф Крос, Марк Ади,
Хенри Ролинс и др.
15.00 „Предай нататък“ - социален
проект с водещ Наталия Симеонова
17.00 „120 минути“ - публицистично
предаване с водещ Светослав
Иванов
19.00 bTV Новините - централна емисия
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19.30 bTV Репортерите - предаване за
журналистически разследвания
и филми
20.00 „Фермата“ - риалити
22.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ Николета Лозанова
23.30 „Дарбата“ - драма, трилър, САЩ,
2000 г., режисьор: Сам Рейми,
в ролите: Гари Коул, Киану
Рийвс, Джовани Рибизи, Грег
Киниър, Кейт Бланшет и др.
01.20 „Като на кино „/п./- предаване
за кино с водещ Стаси Кара
02.30 „Храна ООД“ - документален,
САЩ, 2008 г., режисьор: Робърт Кенър, в ролите: Ерик Шлосър, Ричард Лоб, Винс Едуардс
04.20 „Ангели пазители „/п./ - сериал

bTV Action
06.00 „Капитан планета“ - анимационен сериал
08.00 „Истинско правосъдие“ - сериал, с. 1, еп. 13
09.00 „Истинско правосъдие“ - сериал, с. 2, еп. 1, 2
11.00 „Опасна зестра“/п./- екшън,
Германия, 1996 г., режисьор:
Денис Сатин, в ролите: Даниела
Лункевиц, Хайнц Хьоних, Катя
Риман, Ханес Йенике, Лайош
Ковач, Катя Рийман
13.00 „Приключенията на Бриско Каунти - младши“/п./- екшън,
приключенски, комедия, САЩ,
1993 г., режисьор Джефри Боъм, Карлтън Кюс:, в ролите: Брус
Кембъл, Джон Остин, Кели Ръдърфорд, Джулиъс Кари
15.00 „Легендата за Херкулес“/п./ екшън, приключенски, САЩ,
2014 г., режисьор: Рени Харлин, в ролите: Келън Лъц, Кенет
Кренъм, Люк Нюбери, Джонатан Шаек, Раде Шербеджия
17.00 „Дивата муха“ - предаване за
екстремни спортове
17.30 „Мисия моят дом“ - предаване
за строителство и ремонти
18.00 „Супер коли“/п./ - автомобилно предаване
19.00 „Хамелеон: Призрачният остров“/п./- екшън, САЩ, 2001
г., режисьор: Фредерик Кинг Келър, в ролите: Майкъл Ти Уайс,
Андреа Паркър, Харв Преснел,
Джон Грийс и др.
21.00 bTV Новините - централна емисия
21.30 bTV Репортерите - предаване за
журналистически разследвания
и филми
22.00 „Хищникът 2“ - екшън, ужаси,
трилър , САЩ, 1990 г., режисьор: Стивън Хопкинс, в ролите:
Гари Бъзи, Мария Кончита Алонсо, Робърт Дейви, Дани Глоувър
00.00 „Наслада“/част 2/ - трилър,
драма, ужаси, САЩ, 1997 г.,
режисьор: Ийвс Саймъню , в ролите: Джон Макгинли, Моли Паркър, Блу Манкума
01.45 „Истинско правосъдие“/п./ сериал, с. 2, еп. 1, 2

bTV COMEDY
05.00 „Шоуто на Слави“ /п./ - вечерно токшоу
06.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал,
с. 2, еп. 6, 7
07.00 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ - комедиен сериал,
с. 1, еп. 3, 4
08.00 „Пенсионер на 35“ - комедиен
сериал, еп. 3, 4

09.00 „По средата“ - сериал, с. 4, еп.
19, 20
10.00 „Свекървище“ /п./ - комедия,
романтичен, САЩ, 2005 г., режисьор: Робърт Лукетич, в ролите: Джейн Фонда, Дженифър Лопес, Майкъл Вартан, Уанда Сайкс,
Адам Скот, Моне Мазур и др.
12.00 „Кое е това момиче“ -сериал, с.
2, еп. 9, 10
13.00 „Столичани в повече“ - комедиен
сериал, с. 9, еп. 10
14.00 „Спасена“ - сериал, еп. 2
14.30 „Кухня“ /п./ - комедиен сериал,
с. 3, еп. 4, 5, 6, 7, 8
17.00 „Всички обичат Реймънд“ - комедиен сериал, с. 3, еп. 19, 20, 21,
22, 23
19.30 „По средата“ /п./- сериал, с. 4,
еп. 19, 20
20.30 „Гаджето на най-добрия ми приятел“ /п./ - комедия, романтичен,
САЩ, 2008 г., режисьор: Хауърд
Дойч, в ролите: Дийн Кук, Кейт
Хъдсън, Алек Болдуин, Джейсън
Бигс, Лизи Каплан и др.
22.30 „Всички обичат Реймънд“ /п./ комедиен сериал, с. 3, еп. 19,
20, 21
00.00 „Офисът“ - сериал, с. 7, еп. 15,
16
01.00 „Кое е това момиче“ /п./ - сериал, с. 2, еп. 7, 8, 9, 10
03.00 „Пенсионер на 35“ /п./- комедиен сериал, еп. 3, 4
04.00 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ /п./ - комедиен сериал,
с. 1, еп. 3, 4

bTV Cinema
06.00 „Като на кино“/п./ - предаване
за кино с водещ Стаси Кара
07.15 „Братовчедката Бет“ - комедия,
драма, САЩ, 2000 г., режисьор:
Дес Маканъф, в ролите: Джералдин Чаплин, Хю Лори, Джесика
Ланг, Кели Макдоналд и др.
09.30 „Соларис“ /п./ - фантастика, драма, комедия, САЩ, 2002 г., режисьор: Стивън Содърбърг, в ролите: Джордж Клуни, Наташа Макелоун, Джеръми Дейвис и др.
11.30 „Сърфист“ /п./ - комедия, САЩ,
2008 г., режисьор: С.Р. Биндлер,
в ролите: Тод Сташуик, Кассандра Хепберн, Зачери Книгтън, Сара Риад, Джефри Нордлинг, Алекси Гилмор и др.
13.30 „Райски проект“ /п./ - трилър,
мистерия, САЩ, 2008 г., режисьор: Джон Глен, в ролите: Пол
Уолкър, Пипър Перабо, Тони Къран, Ламбърт Уилсън и др.
15.45 „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ - приключенски, фантастика, САЩ, 2001
г., режисьор: Питър Джаксън, в
ролите: Илайджа Ууд, Ян МакКелън, Лив Тейлър, Виго Мортенсен,
Шон Остин, Кейт Бланшет и др.
19.15 „Надарени ръце: Историята на Бен
Карсън“ - драма, САЩ, 2009 г.,
режисьор: Томас Картър, в ролите: Куба Гудинг мл., Кимбърли
Елис, Андженю Елис, Джеси Кристиан, Лесли Биван и др.
21.00 Киновечер: „В тила на врага“ екшън, военен, драма, САЩ,
2001 г., режисьор: Джон Муур, в
ролите: Оуен Уилсън, Джийн Хекмън, Гейбриъл Махт и др.
23.15 Късно кино: „Тайният живот на
пчелите“ - драма, приключенски,
САЩ, 2008 г., режисьор: Джина
Принс-Байтууд, в ролите: Дакота
Фанинг, Куин Латифа, Пол Бетани, Хелари Бъртъни др.
01.30 „Гробницата на дракона“ - приключенски, екшън, САЩ, 2013г.

ÄÈÅÌÀ
06.15 „На гости на третата планета“ - сериал, сезон 4, /
п/
06.45 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2, /п/
07.45 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1, /п/
09.00 „Ангели от Ада“ - сериал,
сезон 1, /п/
10.00 „Спартак“ - екшън с уч. на
Горан Вишнич, Алън Бейтс,
Рона Митра, Ангъс Макфейдън, Иън Макнийс, Джеймс
Фрейн, Хенри Симънс, Бен
Крос и др., II част , /п/
12.00 „На гости на третата планета“ - сериал, сезон 4
12.30 „Двойна заплаха“ - сериал, /п/
13.30 „Ченге във времето“- сериал, /п/
14.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5, /
п/
15.30 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1
16.30 „Новата мисия невъзможна“ - сериал, сезон 2
17.30 „Клоунът“ - сериал, сезон
3
18.30 „Господари на ефира“ - забавно предаване, /п/
19.00 „Комисар Рекс“- сериал,
сезон 14
20.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5
21.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“(премиера) - сериал, сезон 3
22.00 „Непобедимите“ - екшън с
уч. на Силвестър Сталоун,
Джейсън Стейтъм, Джет Ли,
Долф Лундгрен, Ерик Робъртс, Ранди Кутюр, Стив
Остин, Мики Рурк, Брус
Уилис, Арнолд Шварценегер и др.
00.10 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон
3, /п/
01.10 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/
03.40 " Тайните на бойните изкуства " - сериал, /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ
05.00 Спортна треска /п/
06.00 Денят започва сутрешен
блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.20 Крилатите цветя - пеперудите научнопопулярен
филм
11.30 Непозната земя
12.00 По света и у нас
12.30 Часът на студентите: Ателие
13.00 Рецепта за култура токшоу
с Юрий Дачев /п/
14.00 Часът на зрителите /п/
14.30 Денят започва с Култура
/п/
15.45 Европейски маршрути
16.00 България днес информационен блок
17.30 Местно време /БНТ 2 Русе/
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня с Димитър

ЗЕМЯ 3

ПОНЕДЕЛНИК
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19.45
20.00
20.45
21.00

22.25
23.00
23.25
23.30
00.00
01.05
01.20
01.35
02.05
03.35
04.00
04.30

Цонев информационно
предаване
Афиш културно-информационно предаване /п/
По света и у нас
Спортни новини
Степни хора игрален филм
/1985
г./, режисьор Януш Вазов, в ролите: Иван Кръстев, Веселин
Вълков, Елена Маркова,
Христо Гърбов, Йордан Биков и др.
Извън играта
По света и у нас
Зелена светлина
Трето полувреме /п/
Още от деня с Димитър
Цонев информационно
предаване /п/
Афиш културно-информационно предаване /п/
Европейски дневник /п/
Местно време /БНТ 2 Русе/п/
България днес информационен блок /п/
Приключения в дивия свят
научнопопулярен филм
Непозната земя /п/
Абсурдите с БНТ 2 /п/

Diva Universal
06.00 „Родители 4“ - сериал/комедия/драма
07.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
08.00 „Мис Марпъл 1“ - сериал/
криминален
10.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
11.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
12.00 „Най-хубавата коледна украса“ - комедия / драма / семеен с Даниел Стърн, Мат
Фрюър, Алисън Хосак, Терил Ротъри.
14.00 „Забравени досиета 4“ - сериал/криминален
15.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
16.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
17.00 „Случай като за Коледа“ семеен филм с Дийн Кейн,
Ракел Бланчард, Джордж
Буза.
19.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
20.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
21.00 „Чикаго в огън 2“ - сериал
22.00 „Чикаго в огън 2“ - сериал
23.00 „Когато един мъж обича една жена“ - романтичен
филм с Мег Райън и Анди
Гарсия
01.30 „Дневниците на вампира 2“
- свръхестествен хорърфентъзи сериал
02.30 „Лицето на отмъщението“ сериал
03.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
03.30 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
04.15 „Случай като за Коледа“ семеен филм с Дийн Кейн,
Ракел Бланчард, Джордж
Буза

TV7
05.10 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
05.40 „Кой е по-по-най“, детско
предаване, /п/
07.00 „Добро утро, България“,
сутрешен блок
09.30 „Какво Ви забърка Лео“,
кулинарно предаване
10.00 „Нещата от живота“, ток
шоу
10.30 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
11.30 „Дневникът на Венета“, токшоу с водещ Венета Райкова
12.30 Новини
13.00 „Кой е по-по-най“, детско
предаване
14.00 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, еп. 116 и 117
15.30 Новини
16.00 „Дневникът на Венета“, токшоу с водещ Венета Райкова
17.00 „Нюзрум“, дискусионно
студио
18.30 Новини, централна емисия
19.30 „Акцент“, публицистично
предаване
20.00 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
21.00 „Милионер търси съпруга“,
риалити
22.00 Новини
22.30 „Спорт 7“, спортно предаване
23.30 „Престъпна империя“, сезон 1, криминален сериал, САЩ, 2012
00.30 Новини
01.00 „Милионер търси съпруга“,
риалити, /п/
01.55 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, еп. 116 и 117
03.25 „Престъпна империя“, сезон 1, криминален сериал, САЩ, 2012, /п/
04.20 „Спорт 7“, спортно предаване

Êèíî Íîâà
07.00 „Д-р Хаус“ - сериен филм,
сезон 7
08.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм, 4 сезон
10.00 „Тайнствени афери“ - сериал, сезон 4, /п/
11.00 „Вътрешен глас“ - сериал,
сезон 1, /п/
12.00 „Мери и Марта“ - драма с
уч. на Хилари Суонк, Бренда Блетин, Сам Клафлин,
Джеймс Уудс, Стефани
Фараси, Иън Редфорд,
Франк Грило и др., /п/
14.00 „Синът на дракона“ - приключенски с уч. на Джон
Риардън, Дейвид Карадайн,
Рупърт Грейвс, Дезире Сиан, Тереза Лий и др., I част
15.50 „Това познато чувство“ романтична комедия с уч.
на Бет Мидлър, Денис Фарина, Пола Маршал, Гейл
О’Грейди и др., /п/
18.00 „Тайнствени афери“ - сериал, сезон 4
19.00 „Просветление“ (премиера)
- сериал, сезон 1

20.00 „От местопрестъплението“
- сериал, сезон 6
21.00 „Последната песен“ - романтичен с уч. на Майли
Сайръс, Лиам Хемсуърт, Кели Престън, Грег Киниър,
Боби Колман и др.
23.15 „От местопрестъплението“
- сериал, сезон 6, /п/
00.15 „Дело 39“ - трилър с уч.
на Рене Зелуегър, Иън Макшейн, Брадли Купър, Кери
О’Мейли, Жодел Ферланд и
др., /п/

RTR
09.00
09.35
09.50
10.45
11.15
12.00
12.25
12.40
13.25
14.10
15.00
15.30
15.50
16.15
17.35
18.00
19.00
20.45
21.35
22.15
22.55
23.40
01.15
02.00
03.10
04.00

Вести
Вести-Москва
„За най-важното“
„Наследници на Хипократ“
Сериал: „Семеен детектив“
Вести
Вести-Москва
Сериал: „Семеен детектив“
„Наш човек“
Сериал: „Земският лекар“
Вести
Вести-Москва
Вести
Токшоу: „Пряко предаване“
Вести-Москва
Вести
Сериал: „Людмила Гурченко“
„Честният детектив“
„Частни армии“
„Следствен експеримент“
„По същото време“
Игрален филм
Сериал: „Записките на експедитора на тайната канцелария“
Токшоу: „Пряко предаване“
Сериал: „Следствени тайни“
„Утрото на Русия“

Åâðîñïîðò
06.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 53 кг (жени)
07.00 Футбол, MLS: Плейофи
09.30 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
10.30 Фигурно пързаляне, „Гран
При“ серии Русия: Гала
12.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
13.00 Футбол, MLS: Плейофи
15.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
16.00 Кърлинг: Европейско първенство (жени), пряко
18.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
20.15 Куриози
20.30 Футбол, MLS: Плейофи
21.45 Конен спорт: „Гонка“
22.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 62 кг (мъже)
23.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 58 кг (жени), пряко
00.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 62 кг (мъже)
01.30 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 69 кг (мъже), пряко
03.15 Футбол, MLS: Плейофи
04.00 Футбол, MLS: Плейофи
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ÁÍÒ 1
05.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня
06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещ Даниел
Михайлов
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура Информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Георги Ангелов, Анна Ангелова и Николай Колев
10.30 Здравето отблизо Здравно предаване с водещ Мария Андонова
11.20 Дързост и красота тв филм /
3653 епизод/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/ /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Бежанците тв филм /5 серия/п/
13.55 История.bg: 90 години от смъртта
на Йосиф Хербст /п/
15.00 Телепазарен прозорец
15.15 Животът на Леонардо Да Винчи
6-сериен тв филм /копродукция,
1972 г./, 1 епизод, 1 част, режисьор Ренато Кастелани, в ролите:
Филип Лерой, Джулио Бозети,
Глауко Онорато и др.
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории /п/
16.55 Фалшива принцеса тв филм /12
епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване
19.45 Лека нощ, деца!: Благуните
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджиева Публицистично предаване
22.00 Бежанците тв филм /6 епизод/
23.00 По света и у нас Информационна
емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Инспектор Валандер: Безлики
убийци 3-сериен тв филм /копродукция, 2010 г./, режисьор Хети Макдоналд, в ролите: Кенет
Брана, Сара Смарт, Джийни Спарк
и др.(12)
01.05 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
01.15 Денят започва с Култура /п/
02.30 Фалшива принцеса тв филм /12
епизод/п/
03.20 Днес и утре /п/
03.40 Животът на Леонардо Да Винчи
тв филм /1 епизод, 1 част/п/
04.20 Дързост и красота тв филм /
3653 епизод/п/
04.45 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване/п/

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок на НТВ
09.30 „На кафе“ - предаване на НТВ
11.30 „Бон Апети“ - предаване на НТВ
12.00 Новините на Нова
12.30 „Ифет“ - сериен филм
13.30 „Моята карма“ - сериен филм

Â

ÀÊÖÅÍÒÈ

bTV Cinema, „Отбранителна линия“ (2013), екшън с Джейсън Стейтъм,
Джеймс Франко, Уинона
Райдър, Кейт Босуърт,
Криста Кембъл, 21.00 ч.
„Майкъл Джексън This is
it“ (2009), с Майкъл Джексън, Алекс Ал, 00.00 ч.
  

Кино нова, „Следващ“, екшън фантастика с Никълъс Кейдж, Джулиан Мур,
Джесика Бийл, Томас
Кречман, Тори Китълс,
Хосе Зунига, 21.00 ч.
  

БНТ, „Инспектор Валандер: Безлики убийци“
(2010), с Кенет Брана,
Сара Смарт, Джийни
Спарк (3 сериен филм),
23.30 ч.

14.30
16.00
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
23.30
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00

„Прости ми“ - сериен филм
Новините на Нова
„Малката булка“ - сериен филм
„Сделка или не“ - телевизионна
игра
Новините на Нова - централна
емисия
БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2015
- реалити шоу
Х Factor - музикално шоу
„Господари на ефира“- забавно
предаване
Новините на Нова
„Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ
„Синя кръв“ - сериен филм, 2
сезон
„Ифет“ - сериен филм /п/
„Клонинг“ - сериен филм
„Прости ми“ - сериен филм /п/

bTV
06.00 „Лице в лице“/п./ - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п./ - вечерно
токшоу
13.30 „Самозванка“ - сериал, еп. 88
14.30 „Черни планини“ - сериал, еп. 42
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ВТОРНИК - 24 ноември
15.30 „Светлината на моя живот“ - сериал
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.10 „Опасни улици“ - сериал
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Твоят мой живот“ - сериал, еп.
12
21.00 „Фермата“ - риалити
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Никита: Отмъщението“ - сериал,
с. 3, еп. 18
01.00 „Парк авеню 666“ - сериал , еп.
9
02.00 „Преди обед“ /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04.10 bTV Новините /п./- късна емисия
04.30 „Опасни улици“ /п./ - сериал

bTV Action
06.00 „Легионът на супергероите“ - анимационен сериал
08.00 „Опасни улици“- сериал, с. 5, еп.
4
09.00 „Кости“/п./ - сериал, с. 7, еп. 6
10.00 „Ренегат“ /п./ - сериал, с. 3, еп.
18
11.00 „Праведен“/п./ - сериал, с. 5,
еп. 4
12.00 „Извън играта“/п./ - сериал, с.
5, еп. 17
13.00 „Хамелеон: Призрачният остров“екшън, САЩ, 2001 г., режисьор:
Фредерик Кинг Келър, в ролите:
Майкъл Ти Уайс, Андреа Паркър,
Харв Преснел, Джон Грийс и др.
15.00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп.
13
16.00 „Ренегат“ - сериал, с. 3, еп. 19
17.00 „Извън играта“ - сериал, с.5, еп.
18
18.00 „Праведен“ - сериал, с. 5, еп. 5
18.45 УЕФА Шампионска лига - обзорно студио
19.00 УЕФА Шампионска лига - Зенит Валенсия - пряко
21.00 УЕФА Шампионска лига - обзорно студио
21.45 УЕФА Шампионска лига - Барселона - Рома- пряко
23.45 УЕФА Шампионска лига - обзорно студио
00.15 УЕФА Шампионска лига - избрани моменти
01.00 УЕФА Шампионска лига - Байерн
Мюнхен - Олимпиакос- пряко
02.30 „Извън играта“/п./ - сериал, с.5,
еп. 18
03.15 „Опасни улици“/п./- сериал, с.
5, еп. 4

bTV COMEDY
05.00 „Али Макбийл“ /п./- сериал, с. 5,
еп. 6
06.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал, с.
3, еп. 21, 22
07.00 „Невидими улики“ - сериал, еп.
10
08.00 „Али Макбийл“ - сериал, с. 5, еп.
7
09.00 „Комиците“ /п./ - комедийно предаване
10.00 „Завещанието на кучето“ - приключенски, комедия, Бразилия,
2000 г., режисьор: Гийл Араес, в
ролите: Матиус Нахтъргейл, Селтън Мело, Роджрио Кардосо, Де-

12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.00
00.00

02.00
03.00
04.00

нис Фрага и др.
„Стажанти“ /п./ - сериал, еп. 3, 4
„Да отгледаш Хоуп“ /п./ - сериал, с. 3, еп. 21, 22
„Барът“ /п./ - комедиен сериал,
еп. 2
„Майк и Моли“ /п./ - сериал, с. 3,
еп. 1, 2
„Кухня“ /п./ - комедиен сериал,
с. 2, еп. 19, 20
„Без пукната пара“ /п./ - сериал,
с. 2, еп. 20
„Аламинут“ - комедийно шоу
„Семейство Флинтстоун“ - анимационен сериал
„Барът“ - комедиен сериал, еп. 3
„Стажанти“ - сериал, еп. 5, 6
„Кухня“ - комедиен сериал, с. 3,
еп. 1, 2
„Без пукната пара“ - сериал, с. 2,
еп. 21
„Майк и Моли“ - сериал, с. 3, еп.
3, 4
„Семейство Флинтстоун“ /п./ анимационен сериал
„Завещанието на кучето“ /п./ приключенски, комедия, Бразилия, 2000 г., режисьор: Гийл Араес, в ролите: Матиус Нахтъргейл,
Селтън Мело, Роджрио Кардосо,
Денис Фрага и др.
„Да отгледаш Хоуп“ /п./ - сериал, с. 3, еп. 21, 22
„Али Макбийл“ /п./ - сериал, с. 5,
еп. 7
„Невидими улики“ /п./ - сериал,
еп. 10

bTV Cinema
06.00 „Тера Нова“ /п./ - сериал, еп. 3
07.00 „Спасете ме“ - сериал, с. 4, еп. 7,
8
09.00 „Синове на анархията“ /п./ - сериал, с. 4, еп. 6
10.00 „Аз, моя милост и Айрийн“ /п./ комедия, САЩ, 1999 г., режисьор: Боби Фарели и Питър Фарели, в ролите: Джим Кери, Рене
Зелуегер, Крис Купър и др.
12.30 „Тера Нова“ - сериал, еп. 4
13.30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ - сериал, еп. 4
14.30 „Синове на анархията“ - сериал,
с. 4, еп. 7
15.30 „Ритъмът на греха“ /п./ - мюзикъл, драма, романтичен, САЩ,
2014 г. режисьор: Триш Си, в
ролите: Алисън Стоунър, Мартин
Ломбард, Чад Смит и др.
17.45 „Нищо освен истината“ /п./ - драма, мистерия, САЩ, 2008 г., режисьор: Род Лури, в ролите: Алън
Алда, Мат Дилън,Вера Фармига, Дейвид Шуимър и др.
20.00 „Специални клиенти“ - сериал, с.
1, еп. 2
21.00 Киновечер: „Отбранителна линия“
- екшън, трилър, САЩ, 2013 г.,
режисьор: Гари Фледър, в ролите:
Джейсън Стейтъм, Джеймс Франко, Уинона Райдър, Кейт Босуърт,
Франк Грило, Рейчъл Лефевр,
Криста Кембъл и др.
23.00 „Черни платна“ - сериал, с. 1, еп.
2
00.00 Късно кино: „Майкъл Джексън This
is it“ - документален, САЩ, 2009.,
режисьор: Кени Ортега, в ролите:
Майкъл Джексън, Алекс Ал, Александра Апжарова и др.
02.15 „Специални клиенти“ /п./ - сериал, с. 1, еп. 2
03.15 „Черни платна“ /п./ - сериал, с. 1,
еп. 2

ÄÈÅÌÀ
05.45 „Тайните на бойните изкуства“ - документална поредица
06.45 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 1
07.45 „Медикоптер 117“ - сериал, сезон 4, 2 епизода
10.00 „Стивън Сегал: Човекът на
закона“- сериал
10.30 „Синовете на Кейти Елдър“
- уестърн с уч. на Джон
Уейн, Дийн Мартин, Денис
Хопър, Марта Хайър,
Джордж Кенеди и др.
13.00 „Без багаж“ - предаване за
туризъм
13.30 „Без граници“ - сериал, сезон 1
15.00 „Ангели от Ада“ (премиера)
- сериал
16.00 „Двойна заплаха“ - сериал
17.00 „Ченге във времето“ - сериал
18.00 Футбол: Пари Сен Жермен
- Троа, мач от френската
Лига 1, директно
20.00 „Блус Брадърс“ - комедия
с уч. на Джон Белуши, Дан
Акройд, Джеймс Браун, Рей
Чарлз, Арета Франклин, Кари Фишър, Хенри Гибсън,
Джон Канди и др.
22.45 „Истината за Чарли“ - трилър с уч. на Марк Уолбърг,
Танди Нютън, Тим Робинс,
Анна Карина, Шарл Азнавур и др.
01.00 Еротичен телепазар
03.00 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 1, /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ
05.45 Малки истории /п/
06.00 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/
06.30 Светът е 7 /п/
07.00 Бърколино
07.15 Извън играта /п/
07.45 Реката тв филм на Евровизия/п/
08.00 Децата на България са супер предаване за детската
Евровизия 2015 /1 част/
10.00 Рецепта за култура токшоу
с Юрий Дачев
11.00 Одисея анимационен филм
11.10 Пътят към финала мейкинг
за избора на българска песен за детската Евровизия
2015
12.00 По света и у нас
12.30 Часът на зрителите
13.00 Операторски дебюти в българското кино: „Дом за
нежни души“ /оператор
Ели Михайлова/ игрален
филм /1980 г./, режисьор
Евгений Михайлов, в ролите: Пламена Гетова, Цветана Петкова, Кирякос Аргиропус и др.
14.15 5 минути София
14.20 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/
14.50 Европейски маршрути /п/
15.00 Потребителската кошница
15.30 Непозната земя /п/
16.00 Абсурдите с БНТ 2
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16.30 Децата на България са супер предаване за детската
Евровизия 2015 /2 част/
18.00 Волейбол/мъже/: Пирин
Разлог - Марек Юнион Ивкони шести кръг на национална „Супер лига“ - пряко предаване от Разлог
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Асистентът игрален филм
/2002 г./, режисьор Илия
Костов, в ролите: Васил
Василев-Зуека, Иван Иванов, Параскева Джукелова,
Николай Сотиро и др.
22.15 Европейски дневник /п/
22.30 Трето полувреме пряко
предаване
23.00 Шоуто на Канала
00.00 Докосване до сътворението: Преди да тръгне времето документална поредица
00.25 25 години рок група „Епизод“ музикален филм/п/
01.20 Крилатите цветя - пеперудите научнопопулярен
филм/п/
01.30 Рецепта за култура токшоу
с Юрий Дачев /п/
02.30 Малки истории
03.30 Потребителската кошница
04.00 Ръкописът

Diva Universal
06.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
07.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
08.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
09.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
10.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
11.00 „Забравени досиета 4“ - сериал/криминален
12.00 „Мис Марпъл 2“ - сериал/
криминален
14.00 „Добрата съпруга 7“ - сериал/драма
15.00 „Приказки за лека нощ“ комедия / фентъзи с Адам
Сандлър, Кери Ръсел, Кортни Кокс, Гай Пиърс
17.00 „Грозна като смъртта“ - романтична комедия / драма
с Пайпър Перабо и Адам
Гарсия.
19.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
20.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
21.00 „Ръката, която люлее люлката“ - психотрилър с Анабела Шиора, Ребека де
Морни, Мат Маккой, Ерни
Хадсон, Джулиана Мур
23.15 „Опасен ум“ - игрален филм
с Мишел Пфайфър
01.15 „Моят личен Дядо Коледа“ семеен / фентъзи филм
със Самер Армстронг, Матю Лорънс, Джули Браун.
02.50 „Мис Марпъл 2“ - сериал/
криминален
04.25 „Мис Марпъл 2“ - сериал/
криминален

TV7
05.10 „Нещата от живота“, ток
шоу /п/

05.40 Терминал 7: Град на Ангели /п/
06.30 „Героите на града“, анимация
07.15 „Спондж Боб“, анимация
07.40 „Дани Фантома“, анимация
08.35 „Фенбой и Чам Чам“, анимация
09.50 „i - Карли“, детски сериал
11.00 „Омагьосаното езеро“, семеен, Франция 2011, Режисьор: Клод Нуридсани
Мари Перену, В ролите: Симон Деланес, Жан-Клод
Аринят, Денис Подалиде
12.30 Новини
13.00 „Терминал 7: Град на ангели“
14.00 „Новите досиета“, сезон 1,
еп. 7
14.30 „Милионер търси съпруга“,
риалити, сезон 1
15.30 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
16.00 „Ескадрилата“, Приключенски, САЩ, Франция 2006,
Режисьор: Тони Бил, В ролите: Джеймс Франко, Жан
Рено, Дейвид Елисън,
Майкъл Джибсън, Тод Бойс,
Филип Уинчестър и др.
18.30 Новини, централна емисия
19.30 „Имигранти“, Драма, САЩ,
Бахрейн 2009, Режисьор:
Уейн Крамър, В ролите: Харисън Форд, Ашли Джъд,
Рей Лиота
21.45 „Линията 2“ драма, трилър,
САЩ 2010, Режисьор: Ар
Елис Фрейзер, В ролите:
Анди Гарсия, Марио Ван
Пийбълс, Ейдън Куин, Дани Пино, Клаудиа Фери
23.30 Новини
23.45 „Покани ме да вляза“, драма, фентъзи, Швеция
2006, Режисьор: Томас Алфредсон, В ролите: Каре
Хедербранд, Лина Леандершон, Пер Рагнар, Хенрик
Дал, Карин Бергквист, Петер Карлберг и др.
01.55 „Ескадрилата“, Приключенски, САЩ, Франция 2006,
Режисьор:Тони Бил, В ролите: Джеймс Франко, Жан
Рено, Дейвид Елисън,
Майкъл Джибсън, Тод Бойс,
Филип Уинчестър /п/
04.10 „Имигранти“, Драма, САЩ,
Бахрейн 2009, Режисьор:
Уейн Крамър, В ролите: Харисън Форд, Ашли Джъд,
Рей Лиота и др. /п/

Êèíî Íîâà
06.10 „Гаджето на майка ми“ романтична комедия с уч.
на Мишел Пфайфър, Пол
Руд, Стейси Даш, Джон
Ловиц и др.
08.10 „Виолета“ - сериен филм
09.10 „Съни и слонът“ - приключенски с уч. на Саймън
Уудс, Глен Чин, Сау-Минг
Цан и др, /п/
11.15 „Принцесата и жабокът“ анимационен филм
13.20 „Клуб „Първа Съпруга“ комедия с уч. на Голди Хоун, Бет Мидлър, Даян Кий-

15.30

17.30

20.00
21.00

00.00
01.00

тън, Сара Джесика Паркър,
Стокард Чанинг, Маги Смит,
Дан Хедая и др.
„Сейф“ - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Кейтрин
Чан, Робърт Джон Бърк,
Джеймс Хонг и др., /п/
„Наръчник на оптимиста“комедия с уч. на Брадли Купър, Дженифър Лорънс,
Робърт Де Ниро, Крис Тъкър, Джулия Стайлс, Джон
Ортиз и др.
„От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
„Карате кид“ - екшън с уч.
на Джеки Чан, Джейдън
Смит, Тараджи Пенда Хенсън, Уенуен Хан, Ронгуанг
Ю и др.
„От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
„Секс и смърт, 101 жени“
- комедия с уч. на Саймън
Бейкър, Уинона Райдър, Робърт Уиздъм и др.

Åâðîñïîðò
05.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 75 кг (жени)
06.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 105 кг (мъже)
07.00 Световен шампионат за
туристически автомобили:
Катар
09.00 Ски-скокове: Световна купа Рука
09.30 Куриози
09.45 Северна комбинация: Световна купа Рука, пряко
11.00 Ски-бягане, Световна купа
Рука: 5 км (жени), пряко
11.45 Ски-скокове: Световна купа Рука
12.45 Ски-бягане, Световна купа
Рука: 10 км (мъже), пряко
13.30 Ски-бягане, Световна купа
Рука: 5 км (жени)
14.00 Северна комбинация: Световна купа Рука, пряко
15.45 Ски-скокове: Световна купа Рука, пряко
18.45 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Аспен: Гигантски слалом (първи манш), пряко
20.15 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (мъже) Лейк
Луис: Спускане, пряко
22.00 Ски-алпийски дисциплини,
Световна купа (жени) Аспен: Гигантски слалом (втори манш), пряко
23.15 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория над 105 кг (мъже), пряко
00.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 105 кг (мъже)
01.30 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория над 75 кг (жени), пряко
03.15 Ски-скокове: Световна купа Рука
04.00 Световен шампионат за
туристически автомобили:
Катар

23 - 29 ноември

ÁÍÒ 1
05.20 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване/п/
06.25 Панорама с Бойко ВасилевПанорама с Бойко Василев /п/
07.30 Милион и две усмивки Детско
предаване
09.00 Библиотеката Предаване за
култура с водещи Георги Ангелов и Андрей Захариев
10.00 Плюс това Публицистично предаване с водещи Милена Цветанска и Георги Милков
11.00 Отблизо с Мира Развлекателно
предаване
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди Предаване за земеделие
13.00 Иде нашенската музика Предаване за фолклор с водещи
Даниел Спасов и Милен Иванов
14.00 Малки истории
15.00 Малвина детски игрален филм
/Чехия, 2003 г./, режисьор Карел Янак, в ролите: Матоуш
Румл, Моника Тимкова, Марош
Крамар и др.
16.00 Спортните чудеса на България
финална церемония
17.00 Вяра и общество с Горан БлагоевВяра и общество с Горан
Благоев Предаване за религия
и култура
18.00 Животът е вкусен Кулинарно реалити
19.00 Умно село: „Художникът почти
моряк“ /Георги Липовански/Умно село: „Художникът почти моряк“ /Георги Липовански/
19.50 Лека нощ, деца!: Приказките
на Маша
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Шоуто на Канала Развлекателно предаване
21.45 Кръстникът игрален филм /
САЩ, 1972 г./, режисьор Франсис Форд Копола, в ролите: Ал
Пачино, Марлон Брандо, Даян
Кийтън, Джеймс Каан, Робърт
Дювал и др.(16)
00.45 Трето полувреме
01.15 Стая №6 игрален филм /п/
02.55 Кръстникът игрален филм /п/

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 „Прости ми“ - сериен филм /п/
07.00 „Виолета“ - сериен филм
08.00 „Събуди се...“ - предаване на
НТВ
11.00 „Съдебен спор“ - предаване на
НТВ
12.00 Новините на Нова
12.30 Темата на Нова
13.00 „Ми-Ши: Тайната на дълбините“
- с уч. на Брус Грийнууд, Рина
Оуен, Дейниъл Магдър, Филида
Лоу, Джо Пинг и др.
15.00 „Любовно кроше“ (премиера) с уч. на Ема Томпсън, Пиърс
Броснан, Селия Имри, Тимъти
Спол и др.
17.00 „Кошмари в кухнята“ - предаване на НТВ
18.00 „Ничия земя“ - предаване на
Нова телевизия
19.00 Новините на Нова - централна
емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 ТЕНИС: Григор Димитров - Гаел
Монфис - демонстративен мач
22.30 „Назначението“ - с уч. на Ейдън Куин, Доналд Съдърланд,
Бен Кингсли и др.
00.50 „Любовно кроше“ - с уч. на на
Ема Томпсън, Пиърс Броснан,
Селия Имри, Тимъти Спол и др.
04.50 „Ми-Ши: Тайната на дълбините“
- с уч. на Брус Грийнууд, Рина
Оуен, Дейниъл Магдър, Филида

Ñ
ÀÊÖÅÍÒÈ

20.00 Телетон - „Заедно от детската
градина“ - благотворителен концерт - телетон на bTV и УНИЦЕФ
22.00 „Комиците“ - комедийно шоу
23.00 „Щрак“ - комедия, драма, фантастика, САЩ, 2006 г., режисьор: Франк Корачи, в ролите:
Кейт Бекинсейл, Адам Сандлър,
Джули Кавнър и др.
01.00 „Добродетелен крадец“- драма,
криминален, трилър, Франция,
Великобритания, Ирландия, Канада, 2002 г., режисьор: Нийл
Джордан, в ролите: Емир Кустурица, Ник Нолти,Ралф Файнс,
Чеки Карио и др.
03.10 „Ангели пазители „/п./ - сериал

bTV Action

TV7, „Имигранти“ (2009),
режисьор Уейн Крамър, с
Харисън Форд, Ашли
Джъд, Рей Лиота, 19.30 ч.
„Линията 2“ (2010), с Анди
Гарсия, Марио Ван Пийбълс, Ейдън Куин, 21.45 ч.
  

Нова телевизия, „Назначението“, с Ейдън Куин, Доналд Съдърланд, Бен Кингсли, 22.30 ч.
  

БНТ, „Кръстникът“ (1972),
режисьор Франсис Форд
Копола, с Ал Пачино, Марлон Брандо, Даян Кийтън,
Джеймс Каан, Робърт Дювал, 21.45 ч.
Лоу, Джо Пинг и др./п/

bTV
05.30 „Шоуто на шантавите рисунки“ - анимационен сериал
06.00 „Шоуто на шантавите рисунки“ - анимационен сериал
06.30 „Агрофорум“ - предаване
07.00 „Кое е това момиче“ - сериал,
с. 1, еп. 18
07.30 „Двама мъже и половина“ - сериал, с. 10, еп. 15
08.00 „Тази събота“ - актуално предаване с Мариана Векилска,
Жени Марчева и Диана Любенова
11.00 „Cool…T“ - лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Аламинут: Добре дошли в България“ - комедийна поредица
13.00 „Заслужена победа“ - комедия,
романтичен, САЩ, 1989 г., режисьор: Уил Маккензи, в ролите: Марк Хармън, Меделин Стю,
Лесли Ан Уорън и др.
15.00 „Мармалад“ - развлекателно
предаване с водещи Радост
Драганова и Димитър Павлов
16.30 „Истински истории“/п./ - риалити сериал
17.30 „Бездомното шоу на Башар Рахал“ - развлекателно шоу
18.30 „Лотария България“ - телевизионна лотария
19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите - предаване за
журналистически разследвания
и филми

ЗЕМЯ12

СЪБОТА - 28 ноември

06.00 „Приключенията на Джеки
Чан“/п./ - анимационен сериал
06.45 „Капитан планета“ - анимационен сериал
08.00 „Истинско правосъдие“ - сериал, с. 1, еп. 11, 12
10.00 „Приключенията на Бриско Каунти - младши“/п./- екшън,
приключенски, комедия, САЩ,
1993 г., режисьор Джефри Боъм, Карлтън Кюс:, в ролите: Брус
Кембъл, Джон Остин, Кели Ръдърфорд, Джулиъс Кари
12.00 „Ескадрилата“/п./ - екшън,
приключенски, драма, САЩ,
Франция, 2006 г., режисьор: Тони Бил, в ролите: Джеймс Франко, Мертин Хендерсън, Жан Рено, Дженифър Декер
15.00 „Опасна зестра“/п./- екшън,
Германия, 1996 г., режисьор:
Денис Сатин, в ролите: Даниела
Лункевиц, Хайнц Хьоних, Катя
Риман, Ханес Йенике
17.00 „Дивата муха“ - предаване за
екстремни спортове
17.30 „Мисия моят дом“/п./ - предаване за строителство и ремонти
18.00 „Супер коли“ - автомобилно
предаване
19.00 „Хамелеон“/п./- екшън, криминален, мистерия, САЩ, 2001 г.,
режисьор: Стив Лонг Майкъл, в
ролите: Майкъл Ти Уайс, Андреа
Паркър, Патрик Баучау
21.00 bTV Новините - централна емисия
21.30 Италианска серия А - обзорно
студио
21.45 Италианска серия А - Сампдория - Милан - пряко
23.45 Италианска серия А - обзорно
студио
00.00 „Наслада“/част 1/ - трилър,
драма, ужаси, САЩ, 1997 г.,
режисьор: Ийвс Саймъню , в ролите: Джон Макгинли, Моли Паркър, Блу Манкума, Лорио Триоло, Брент Стейт
01.45 „Истинско правосъдие“/п./ сериал, с. 1, еп. 11, 12
03.45 „Супер коли“/п./ - автомобилно предаване

bTV COMEDY
05.00 „Али Макбийл“ /п./ - сериал, с.
5, еп. 10
06.00 „Да отгледаш Хоуп“ - сериал,
с. 2, еп. 4, 5
07.00 „Не вярвай на кучката от апартамент 23“ - комедиен сериал,
с. 1, еп. 1, 2
08.00 „Пенсионер на 35“ - комедиен
сериал, еп. 1, 2
09.00 „По средата“ - сериал, с. 4, еп.
17, 18
10.00 „Гаджето на най-добрия ми приятел“ - комедия, романтичен,
САЩ, 2008 г., режисьор: Хауърд Дойч, в ролите: Дийн Кук,

12.00
13.00
14.00
14.30
17.00
19.30
20.30

22.30
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00

Кейт Хъдсън, Алек Болдуин,
Джейсън Бигс и др.
„Кое е това момиче“ - сериал,
с. 2, еп. 7, 8
„Столичани в повече“ - комедиен сериал, с. 9, еп. 9
„Спасена“ - сериал, еп. 1
„Кухня“ /п./ - комедиен сериал, с. 2, еп. 19, 20, с. 3, еп. 1,
2, 3
„Всички обичат Реймънд“ - комедиен сериал, с. 3, еп. 14, 15,
16, 17, 18
„По средата“ /п./- сериал, с. 4,
еп. 17, 18
„Свекървище“ - комедия, романтичен, САЩ, 2005 г., режисьор: Робърт Лукетич, в ролите:
Джейн Фонда, Дженифър Лопес, Майкъл Вартан и др.
„Всички обичат Реймънд“ /п./ комедиен сериал, с. 3, еп. 14,
15, 16
„Офисът“ - сериал, с. 7, еп. 13,
14
„Първична сила“ - турнир на
Световната федерация по кеч
„Кое е това момиче“ /п./ - сериал, с. 2, еп. 7, 8
„Пенсионер на 35“ /п./- комедиен сериал, еп. 1, 2
„Не вярвай на кучката от апартамент 23“ /п./ - комедиен сериал, с. 1, еп. 1, 2

bTV Cinema
06.00 „Тера Нова“ /п./ - сериал, еп. 6
07.15 „Делго“ /п./ - комедия, анимация, приключенски, САЩ, 2008
г. режисьор: Марк Ф. Адлер, в
ролите: Фреди Принс Джуниър,
Вал Килмър, Ан Банкрофт и др.
09.00 „Рокаджията“ /п./ - комедия,
САЩ, 2008 г., режисьор: Питър
Катанео, в ролите: Брадли Купър, Раян Уилсън, Джейсън Съдейкис, Джош Гад и др.
11.00 „Гробницата на дракона“ /п./ приключенски, екшън, САЩ,
2013 г., режисьор: Ерик Стайлс,
в ролите: Скот Адкинс, Долф Лундгрен, Лидия Леонард
13.00 „Вертикална граница“ /п./ приключенски, драма, екшън,
САЩ, 2000 г., режисьор: Мартин Кембъл, Пат Профт, в ролите: Крис О’Донъл, Скот Глен, Робин Туни, Бил Пакстън и др.
15.45 „Срещи в парка“ /п./ - романтичен, драма, САЩ, 2004 г., режисьор: Пол Макгигън, в ролите: Даян Крюгер, Роуз Бърни,
Матю Лилард и др.
18.00 „Като на кино“ - предаване за
кино с водещ Стаси Кара
19.00 „Сърфист“ - комедия, САЩ,
2008 г., режисьор: С.Р. Биндлер, в ролите: Тод Сташуик, Кассандра Хепберн, Зачери Книгтън, Сара Риад и др.
21.00 Киновечер: „Властелинът на
пръстените: Задругата на пръстена“ - приключенски, фантастика, САЩ, 2001 г., режисьор:
Питър Джаксън, в ролите: Илайджа Ууд, Ян МакКелън, Лив Тейлър, Виго Мортенсен, Шон Остин, Кейт Бланшет, Джон Рийс,
Били Бойс, Орландо Блуум и др.
00.30 Късно кино: „Райски проект“ трилър, мистерия, САЩ, 2008г.,
режисьор: Джон Глен, в ролите:
Пол Уолкър, Пипър Перабо, Тони
Къран, Ламбърт Уилсън, Линда
Карделини и др.
02.30 „Пунт“ - драма, комедия, САЩ,
2008г., режисьор: Кларк Грег, в
ролите: Кели Макдоналд, Теодорина Бело, Уили Бурк, Сам Рокуел, Брад Уилямс Хенке, Анджелика Хюстън и др.

ÄÈÅÌÀ
06.15 „На гости на третата планета“ - сериал, сезон 4
06.45 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 1
07.45 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1, /п/
09.00 „Новата мисия невъзможна“ - сериал, сезон 2, /п/
10.00 „Непобедимите“ - екшън с
уч. на Силвестър Сталоун,
Джейсън Стейтъм, Джет Ли,
Долф Лундгрен, Ранди Кутюр, Стив Остин, Мики
Рурк, Брус Уилис, Арнолд
Шварценегер и др., /п/
12.30 „Клоунът“ - сериал, сезон
3, /п
13.30 „Комисар Рекс“- сериал,
сезон 14, /п/
14.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5
15.30 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1
16.30 „Новата мисия невъзможна“ - сериал, сезон 2
17.30 „Клоунът“ - сериал, сезон
3
18.30 „Господари на ефира“ - забавно предаване, /п/
19.00 „Комисар Рекс“- сериал,
сезон 14
20.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5
21.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“(премиера) - сериал, сезон 3
22.00 „Непобедимите 2“ - екшън
с уч. на Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Силвестър
Сталоун, Долф Лундгрен,
Арнолд Шварценегер, ЖанКлод Ван Дам и др.
00.10 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон
3, /п
00.10 „Ченге във времето“ - сериал, /п/
01.10 Еротичен телепазар
03.10 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 1, /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ
05.00 Здравето отблизо /п/
05.50 Европейски маршрути
06.00 Денят започва сутрешен
блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.20 Знаци по пътя: Цанко Лавренов
11.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на деня
12.00 По света и у нас
12.30 Открито с Валя Ахчиева
13.00 Плюс това /п/
14.00 Абсурдите с БНТ 2 /п/
14.30 Денят започва с Култура
15.45 Малки истории
16.00 България днес информационен блок
17.30 Местно време /БНТ 2 Пловдив/
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня с Димитър
Цонев
19.45 Реката тв филм на Евровизия
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 25 години рок група „Епизод“ музикален филм

ЗЕМЯ 5

ВТОРНИК

23 - 29 ноември

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Пътувай с БНТ 2 /БНТ 2
Варна/п/
00.00 Още от деня с Димитър
Цонев информационно
предаване/п/
01.05 Потребителската кошница
01.10 Зелена светлина
01.15 Европейски маршрути /п/
01.30 Местно време /БНТ 2 Пловдив/п/
02.00 България днес информационен блок /п/
03.30 Сребърна научнопопулярен
филм
03.45 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на деня /п/
03.55 Зелена светлина
04.00 Изгубени в прехода документален филм
04.25 Гласовете на рока /БНТ 2
Варна/п/

Diva Universal
06.00 „Родители 4“ - сериал/комедия/драма
07.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
08.00 „Мис Марпъл 2“ - сериал/
криминален
10.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
11.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
12.00 „Случай като за Коледа“ семеен филм с Дийн Кейн,
Ракел Бланчард, Джордж
Буза.
14.00 „Забравени досиета 4“ - сериал/криминален
15.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
16.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
17.00 „Звезда за Коледа“ - коледен филм с Бриана Евиган, Паоло Ариола, Алексис Лин Баумерт
19.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
20.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
21.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
22.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
23.00 „Чикаго в огън 2“ - сериал
01.00 „Дневниците на вампира 2“
- свръхестествен хорърфентъзи сериал
02.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
02.45 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
03.30 „Дневниците на вампира 2“
- свръхестествен хорърфентъзи сериал
04.15 „Звезда за Коледа“ - коледен филм с Бриана Евиган, Паоло Ариола, Алексис Лин Баумерт

TV7
05.10 „Нещата от живота“, ток
шоу /п/
05.40 „Кой е по-по-най“, детско
предаване /п/
07.00 „Добро утро, България“,
сутрешен блок
09.30 „Какво Ви забърка Лео“,
кулинарно предаване
10.00 „Нещата от живота“, ток
шоу

10.30 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
11.30 „Дневникът на Венета“, токшоу с водещ Венета Райкова /п/
12.30 Новини
13.00 „Кой е по-по-най“, детско
предаване
14.00 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, еп. 118 и 119
15.30 Новини
16.00 „Дневникът на Венета“, токшоу с водещ Венета Райкова
17.00 „Нюзрум“, дискусионно
студио
18.30 Новини, централна емисия
19.30 „Акцент“, публицистично
предаване
20.00 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
21.00 „Милионер търси съпруга“,
риалити
22.00 Новини
22.30 „Валя и Моро превземат
света: Европа“, реалити
23.30 „Престъпна империя“, сезон 1, криминален сериал, САЩ, 2012
00.30 Новини
01.00 „Милионер търси съпруга“,
риалити
01.55 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, 118 и 119 еп /п/
03.25 „Престъпна империя“, сезон 1, криминален сериал, САЩ, 2012, /п/
04.20 „Валя и Моро превземат
света: Европа“, реалити

Êèíî Íîâà
07.00 „Д-р Хаус“ - сериен филм,
сезон 7
08.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм, 4 сезон
10.00 „Тайнствени афери“ - сериал, сезон 4, /п/
11.00 „Просветление“ - сериал,
сезон 1, /п/
12.00 „Снежен ден“- приключенска комедия с уч. на Крис
Елиът, Джийн Смарт, Чеви
Чейс, Пам Гриър, Марк Уебър, Зина Грей, Грейс
Гилрой, Джъд Йоркър и
др.
14.00 „Синът на дракона“- приключенски с уч. на Джон
Риардън, Дейвид Карадайн,
Рупърт Грейвс, II част
15.45 „Последната песен“ - романтичен с уч. на Майли
Сайръс, Лиам Хемсуърт, Кели Престън, Грег Киниър,
Боби Колман и др., /п/
18.00 „Мотив“ - сериал, сезон
1
19.00 „Просветление“ (премиера) - сериал, сезон 1
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
21.00 „Следващ“- екшън-фантастика с уч. на Никълъс
Кейдж, Джулиан Мур, Джесика Бийл, Томас Кречман,
Тори Китълс и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
00.00 „Смелостта да обичаш“ романтичен филм с уч. на
Черил Лад, Майкъл Нури,
Крис Гартин и др.

RTR
09.00
09.35
09.50
10.45
11.15
12.00
12.25
12.40
13.25
14.10
15.00
15.30
15.50
16.15
17.35
18.00
19.00
20.45
22.20
23.00
23.35
00.15
01.15
02.00
03.10
04.00

Вести
Вести-Москва
„За най-важното“
„Наследници на Хипократ“
Сериал: „Семеен детектив“
Вести
Вести-Москва
Сериал: „Семеен детектив“
„Наш човек“
Сериал: „Земският лекар“
Вести
Вести-Москва
Вести
Токшоу: „Пряко предаване“
Вести-Москва
Вести
Сериал: „Людмила Гурченко“
Вести.doc
„Четвъртото измерение“
„Отвъд границата“
„Сати. Нескучната класика“
Сериал: „Записките на експедитора на тайната канцелария“
„Дикторът Иванович. Телевизионният войник“
Токшоу: „Пряко предаване“
Сериал: „Следствени тайни“
„Утрото на Русия“

Åâðîñïîðò
05.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 58 кг (жени)
05.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 69 кг (мъже)
06.45 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
08.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 58 кг (жени)
09.30 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 69 кг (мъже)
10.30 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
13.00 Футбол, MLS: Обзор на
седмицата
13.30 „Футболни легенди“
14.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 58 кг (жени)
14.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 69 кг (мъже)
15.30 Конен спорт: „Гонка“
15.45 Кърлинг: Европейско първенство (мъже), пряко
18.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
19.15 Футбол, MLS: Обзор на
седмицата
19.45 „Футболни легенди“
20.15 Кърлинг: Европейско първенство (жени), пряко
23.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
23.30 Автомобилизъм: Световен
ендурънс шампионат Бахрейн
00.00 Автомобилизъм: „GT академия“
00.15 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 69 кг (мъже)
01.30 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 77 кг (мъже), пряко
03.15 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
04.00 Куриози

23 - 29 ноември

ÁÍÒ 1
05.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня
06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещ Даниел
Михайлов
09.00 По света и у нас Информационна
емисия
09.15 Денят започва с Култура Информационен културен блок с водещи Александра Гюзелева и Георги Ангелов, Анна Ангелова и Николай Колев
10.30 Здравето отблизо Здравно предаване с водещ Мария Андонова
11.20 Дързост и красота тв филм /
3654 епизод/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/ /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Бежанците тв филм /6 серия/п/
13.55 Референдум с Добрина Чешмеджиева /п/
15.00 Телепазарен прозорец
15.15 Животът на Леонардо Да Винчи
тв филм /1 епизод, 2 част/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории
16.55 Фалшива принцеса тв филм /
13 епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.40 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване
19.45 Лека нощ, деца!: Благуните
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Ръкописът Литературно реалити
с водещ Георги Тенев
22.30 В кадър: Пътят на бежанците към
Германия
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Финал по холивудски игрален
филм /САЩ, 2002 г./, режисьор Уди Алън, в ролите: Уди
Алън, Джордж Хамилтън, Дебра
Месинг и др.
01.20 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
01.30 Денят започва с Култура /п/
02.45 Фалшива принцеса тв филм /
13 епизод/п/
03.40 Животът на Леонардо Да Винчи
тв филм /1 епизод, 2 част/п/
04.20 Дързост и красота тв филм /
3654 епизод/п/
04.45 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване/п/

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок на НТВ
09.30 „На кафе“ - предаване на НТВ
11.30 „Бон Апети“ - предаване на НТВ
12.00 Новините на Нова
12.30 „Ифет“ - сериен филм
13.30 „Моята карма“ - сериен филм
14.30 „Прости ми“ - сериен филм
16.00 Новините на Нова
16.30 „Малката булка“ - сериен филм
18.00 „Сделка или не“ - телевизионна
игра
19.00 Новините на Нова - централна
емисия
20.00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2015

Ñ
ÀÊÖÅÍÒÈ

БНТ, „Финал по холивудски“ (2002), режисьор Уди
Алън, с Уди Алън, Дебра
Месинг, Джордж Хамилтън, 23.30 ч.
  

Кино Нова, „Дърти хлапета“, с Адам Сандлър, Крис
Рок, Дейвид Спейд, Роб
Шнайдър, Салма Хайек,
Мария Бело, Мая Рудолф,
Стив Бушеми, 21.00 ч.
  

bTV Cinema, „Мрежата“
(1995), режисьор Ъруин Уинклер, комедия със Сандра
Бълок, Рей Маккинън, Джереми Нортам, Денис Милър, 21.00 ч..
„Соларис“ (2002), режисьор
Стивън Содърбърг, фантастика с Джордж Клуни,
Наташа Макелоун, Джеръми Дейвис, Виола Дейвис,
00.15 ч.

- реалити шоу
22.00 „София - Ден и Нощ“ (премиера) - реалити сериал
23.00 „Господари на ефира“- забавно
предаване
23.30 Новините на Нова
00.00 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ
01.00 „Синя кръв“ - сериен филм, 2
сезон
02.00 „Ифет“ - сериен филм /п/
03.00 „Клонинг“ - сериен филм
04.00 „Прости ми“ - сериен филм /п/

bTV
06.00 „Лице в лице“/п./ - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п./ - вечерно токшоу
13.30 „Самозванка“ - сериал, еп. 89
14.30 „Черни планини“ - сериал, еп.
43
15.30 „Светлината на моя живот“ - сериал
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова

ЗЕМЯ 6

СРЯДА - 25 ноември
18.00 „Лотария България“ - телевизионна лотария
18.10 „Опасни улици“ - сериал
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Твоят мой живот“ - сериал, еп.
13
21.00 „Фермата“ - риалити
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Никита: Отмъщението“ - сериал, с. 3, еп. 19
01.00 „Парк авеню 666“ - сериал , еп.
10
02.00 „Преди обед“ /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04.10 bTV Новините /п./- късна емисия
04.30 „Опасни улици“ /п./ - сериал

bTV Action
06.00 „Легионът на супергероите“ анимационен сериал
07.15 „Приключенията на Джеки Чан“
- анимационен сериал
08.00 „Легендата за Херкулес“/п./ екшън, приключенски, САЩ,
2014 г., режисьор: Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц, Кенет Кренъм, Люк Нюбери, Джонатан
Шаек, Раде Шербеджия, Николай Сотиров, Роксана МакКи,
Скот Адкинс, Джая Уайс, Лиам
Гариган, Лиам МакИнтайр
10.00 „Ренегат“ /п./ - сериал, с. 3, еп.
19
11.00 „Праведен“/п./ - сериал, с. 5,
еп. 5
12.00 „Извън играта“/п./ - сериал, с.
5, еп. 18
13.00 „Опасна зестра“- екшън, Германия, 1996г., режисьор: Денис
Сатин, в ролите: Даниела Лункевиц, Хайнц Хьоних, Катя Риман,
Ханес Йенике, Лайош Ковач, Катя Рийман, Ханс Яенике
15.00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп.
14
16.00 „Ренегат“ - сериал, с. 3, еп. 20
16.45 УЕФА Шампионска лига - обзорно студио
17.00 УЕФА Шампионска лига - Астана
- Бенфика - пряко
19.00 УЕФА Шампионска лига - ЦСКА
Москва - Волфсбург - пряко
21.00 УЕФА Шампионска лига - обзорно студио
21.45 УЕФА Шампионска лига - Манчестър Юнайтед - ПСВ Айндховен- пряко
23.45 УЕФА Шампионска лига - обзорно студио
00.15 УЕФА Шампионска лига - избрани моменти
01.00 УЕФА Шампионска лига - Шахтьор - Реал Мадрид- пряко
02.30 „Дивата муха“/п./ - предаване
за екстремни спортове

bTV COMEDY
05.00 „Али Макбийл“ /п./ - сериал, с.
5, еп. 7
06.00 „Модерно семейство“ - сериал,
еп. 1, 2
07.00 „Невидими улики“ - сериал, еп.
11
08.00 „Али Макбийл“ - сериал, с. 5,
еп. 8
09.00 „Аламинут“ - комедийно предаване
10.00 „Луд живот“ - комедия, САЩ,
1997г., режисьор: Дани Бойл, в

12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.30
21.30
22.00
23.00
00.00

02.00
03.00
04.00

ролите: Холи Хънтър, Делрой
Линдо, Дан Хедая, Камерън Диаз, Юън Макгрегър и др.
„Стажанти“ /п./ - сериал, еп. 5,
6
„Модерно семейство“ /п./ - сериал, еп. 1, 2
„Барът“ /п./ - комедиен сериал,
еп. 3
„Майк и Моли“ /п./ - сериал, с.
3, еп. 3, 4
„Кухня“ /п./ - комедиен сериал,
с. 3, еп. 1, 2
„Без пукната пара“ /п./ - сериал, с. 2, еп. 21
„Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
„Семейство Флинтстоун“ - анимационен сериал
„Барът“ - комедиен сериал, еп. 4
„Стажанти“ - сериал, еп. 7, 8
„Кухня“ - комедиен сериал, с. 2,
еп. 3, 4
„Без пукната пара“ - сериал, с.
2, еп. 22
„Майк и Моли“ - сериал, с. 3, еп.
5, 6
„Семейство Флинтстоун“ /п./ анимационен сериал
„Луд живот“ /п./ - комедия,
САЩ, 1997 г., режисьор: Дани
Бойл, в ролите: Холи Хънтър, Делрой Линдо, Дан Хедая, Камерън
Диаз, Юън Макгрегър и др.
„Модерно семейство“ /п./ - сериал, еп. 1, 2
„Али Макбийл“ /п./ - сериал, с.
5, еп. 8
„Невидими улики“ /п./ - сериал,
еп. 11

bTV Cinema
06.00 „Тера Нова“ /п./ - сериал, еп. 4
07.00 „Спасете ме“ - сериал, с. 4, еп.
9, 10
09.00 „Синове на анархията“/п./ - сериал, с. 4, еп. 7
10.00 „Срещи в парка“ /п./ - романтичен, драма, САЩ, 2004 г., режисьор: Пол Макгигън, в ролите:
Даян Крюгер, Роуз Бърни, Матю
Лилард, Джош Хартнет и др.
12.30 „Тера Нова“ - сериал, еп. 5
13.30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ - сериал, еп. 5
14.30 „Като на кино“/п./ - предаване
за кино с водещ Стаси Кара
15.30 „Отбранителна линия“ - екшън,
трилър, САЩ, 2013 г., режисьор:
Гари Фледър, в ролите: Джейсън
Стейтъм, Джеймс Франко, Уинона Райдър, Кейт Босуърт, Франк
Грило, Рейчъл Лефевр и др.
17.45 „Майкъл Джексън This is it“ документален, САЩ, 2009., режисьор: Кени Ортега, в ролите:
Майкъл Джексън, Алекс Ал, Александра Апжарова и др.
20.00 „Специални клиенти“ - сериал,
с. 1, еп. 3
21.00 Киновечер: „Мрежата“ - комедия, САЩ, 1995г., режисьор:
Ъруин Уинклер, в ролите: Сандра
Бълок, Рей Маккинън, Джереми
Нортам, Денис Милър и др.
23.15 „Черни платна“ - сериал, с. 1, еп.
3
00.15 Късно кино: „Соларис“ - фантастика, драма, комедия, САЩ,
2002 г., режисьор: Стивън Содърбърг, в ролите: Джордж Клуни, Наташа Макелоун, Джеръми
Дейвис, Виола Дейвис и др.
02.15 „Специални клиенти“ /п./ - сериал, с. 1, еп. 3
03.15 „Черни платна“ /п./ - сериал, с.
1, еп. 3

ÄÈÅÌÀ
06.15 „На гости на третата планета“ - сериал, сезон 4
06.45 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 2
07.45 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1, /п/
09.00 „Новата мисия невъзможна“ - сериал, сезон 2, /п/
10.00 „Да изгубиш себе си“ трилър с уч. Дилън Бейкър, Стейси Боно, Тимъти
Хътън, Шарън Стоун и др.
12.00 „На гости на третата планета“ - сериал, сезон 4
12.30 „Клоунът“ - сериал, сезон
3, /п/
13.30 „Комисар Рекс“- сериал,
сезон 14, /п/
14.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5
15.30 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1
16.30 „Снайперисти“ - сериал,
сезон 1
17.30 „Клоунът“ - сериал, сезон
3
18.30 „Господари на ефира“ - забавно предаване, /п/
19.00 „Комисар Рекс“- сериал,
сезон 14
20.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5
21.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“(премиера) - сериал, сезон 3
22.00 „Смъртоносен удар“ - фантастика с уч. на Шон Патрик Фланъри, Джо Пантолиано, Кармен Серано, Грег
Серано и др.
00.10 „Фрактура“ - предаване за
рок музика, /п/
02.30 Еротичен телепазар
04.30 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 1, /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ
05.00 Здравето отблизо /п/
05.50 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен
блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Според народа - Димитър
Маринов филм за етнографа Димитър Маринов
10.55 Зелена светлина
11.00 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/
11.30 Европейски маршрути /п/
11.45 Потребителската кошница
11.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на деня
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Вотът на потребителя
14.30 Денят започва с Култура
15.45 Малки истории /п/
16.00 България днес информационен блок
17.30 Местно време /БНТ 2 София/
18.00 Европейски дневник /п/
18.15 Баскетбол/мъже/: Левски Балкан Ботевград среща от
Национална баскетболна
лига - пряко от зала „Триадица“
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
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22.00 Джаз фестивал Банско
2013: Концерт на Шери Уилямс&бенд /САЩ/ и Анджи
Кинг /Великобритания/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Светът е 7
00.00 Още от деня с Димитър
Цонев информационно
предаване
01.05 Потребителската кошница
01.10 Знаете ли, че…
01.25 Зелена светлина
01.30 Местно време /БНТ 2 София/п/
02.00 България днес информационен блок/п/
03.30 История.bg: 90 години от
смъртта на Йосиф Хербст
04.30 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на деня /п/
04.40 Панорама с Бойко Василев

Diva Universal
06.00 „Родители 4“ - сериал/комедия/драма
07.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
08.00 „Мис Марпъл 2“ - сериал/
криминален
10.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
11.00 „Анатомията на Грей 6“ сериал/драма
12.00 „Коледна сватба“ - романтична комедия с Крис Кармак, Ванеса Лий Евиган,
Лени Джейкъбсън
14.00 „Забравени досиета 4“ - сериал/криминален
15.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
16.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
17.00 „Моят личен Дядо Коледа“ семеен / фентъзи филм
със Самер Армстронг, Матю Лорънс, Джули Браун.
19.00 „Анатомията на Грей 6“ сериал/драма
20.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
21.00 „Опасен ум“ - игрален филм
с Мишел Пфайфър
23.00 „След падането“ - драма с
Марк Дийн Фулър, Зоуи
МакЛелан, Симус Мулкахи.
01.00 „Дневниците на вампира 2“
- свръхестествен хорърфентъзи сериал
02.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
02.45 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
03.30 „Дневниците на вампира 2“
- свръхестествен хорърфентъзи сериал
04.15 „Моят личен Дядо Коледа“ семеен / фентъзи филм
със Самер Армстронг, Матю Лорънс, Джули Браун

TV7
05.10 „Нещата от живота“, ток
шоу /п/
05.40 „Кой е по-по-най“ /п/
07.00 „Добро утро, България“,
сутрешен блок
09.30 „Какво Ви забърка Лео“, кулинарно предаване
10.00 „Нещата от живота“, ток
шоу

10.30 „Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
12.30 Новини
13.00 „Кой е по-по-най“, детско
предаване
14.00 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, еп. 124 и 125
15.30 Новини
16.00 „Дневникът на Венета“, токшоу с водещ Венета Райкова
17.00 „Нюзрум“, дискусионно
студио
18.30 Новини, централна емисия
19.30 „Акцент“, публицистично
предаване
20.00 „Мис България 2015“, финал
22.00 Новини
22.30 „Жега“, разследваща журналистика
23.00 „Алфа Дог“, драма, криминален, САЩ 2006, Режисьор: Ник Касаветис, В ролите: Винсънт Картхайзър,
Оливия Уайлд, Лукас Хаас,
Аманда Сайфред, Брус Уилис, Антон Йелчин
01.15 Новини
01.40 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, 124 и 125 еп /п/
03.10 „Алфа Дог“, драма, криминален, САЩ 2006, Режисьор: Ник Касаветис, В ролите: Винсънт Картхайзър,
Оливия Уайлд, Лукас Хаас,
Аманда Сайфред, Брус Уилис, Антон Йелчин

Êèíî Íîâà
07.00 „Д-р Хаус“ - сериен филм,
сезон 7
08.00 „Войната на Фойл“ - сериен филм, 6 сезон
10.00 „Мотив“ - сериал, сезон 1
11.00 „Просветление“ - сериал,
сезон 1, /п/
12.00 „Синът на дракона“- приключенски с уч. на Джон Риардън, Дейвид Карадайн,
Рупърт Грейвс, Дезире Сиан, Тереза Лий и др., II част
13.50 „Съни и слонът“ - приключенски с уч. на Саймън
Уудс, Глен Чин, Сау-Минг
Цан и др.
16.00 „Магия на лунна светлина“романтична комедия с уч.
Колин Фърт, Катрин Маккормак, Елиан Аткинс, Ема
Стоун, Марша Гей Хардън,
Ерика Леерсен и др., /п/
18.00 „Мотив“ - сериал, сезон 1
19.00 „Просветление“ (премиера)
- сериал, сезон 1
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
21.00 „Сейф“ - екшън с уч. на
Джейсън Стейтъм, Кейтрин
Чан, Робърт Джон Бърк,
Джеймс Хонг и др.
23.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
00.00 „Изневяра“ - трилър с уч.
на Ричард Гиър, Даян Лейн,
Оливър Мартинес, Мишел
Монаган и др.

RTR
09.00 Вести
09.35 Вести-Москва

09.50
10.45
11.15
12.00
12.25
12.40
13.25
14.10
15.00
15.30
15.50
16.15
17.35
18.00
19.00
20.50
22.30
23.25
01.35
02.00
03.10

„За най-важното“
„Гении и злодеи“
Сериал: „Семеен детектив“
Вести
Вести-Москва
Сериал: „Семеен детектив“
„Наш човек“
Сериал: „Земският лекар“
Вести
Вести-Москва
Вести
Токшоу: „Пряко предаване“
Вести-Москва
Вести
Юбилейна програма на Евгени Петросян
Игрален филм
„Линията на живота. Майя
Плисецка“
„Аз, Майя Плисецка... Легендарни изпълнения“
„Гении и злодеи“
Токшоу: „Пряко предаване“
Сериал: „Следствени тайни“

Åâðîñïîðò
05.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 69 кг (жени)
05.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 94 кг (мъже)
06.45 Футбол, MLS: Обзор на
седмицата
07.15 „Футбол латино“
07.45 „ФИФА футбол магазин“
08.15 Куриози
08.30 Ски-скокове: Световна купа Рука (квалификация)
09.30 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 69 кг (жени)
10.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 94 кг (мъже)
11.00 Биатлон, Световно първенство: Обзор
12.00 Ски-скокове: Световна купа Рука (квалификация)
13.00 Ски-бягане, Световна купа
Рука: Отборен спринт,
пряко
15.00 Кърлинг: Европейско първенство, пряко
17.30 Ски-скокове: Световна купа Рука, пряко
19.45 Конен спорт: „Гонка“
20.00 Световен шампионат за
туристически автомобили:
Катар (квалификация)
20.30 Световен шампионат за
туристически автомобили:
Катар, пряко
22.30 Куриози
23.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 75 кг (жени), пряко
00.45 Автомобилизъм: „GT академия“
01.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 94 кг (мъже)
01.30 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 105 кг (мъже), пряко
03.15 Ски-скокове: Световна купа Рука
04.00 Биатлон, Световно първенство: Обзор

23 - 29 ноември

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване/п/
06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещ Даниел Михайлов
09.00 По света и у нас Информационна емисия
09.15 Денят започва с Култура Информационен културен блок с
водещи Александра Гюзелева
и Георги Ангелов, Анна Ангелова
и Николай Колев
10.30 Европейски пари за здраве
филм от ОП „Регионално развитие“
11.00 Парламентарен контрол пряко
предаване от Народното събрание
14.00 Футболен обзор „Лига Европа“
14.30 Да открием Германия /п/
15.00 Вяра и общество с Горан Благоев /п/
16.00 По света и у нас Информационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.20 Специализирано предаване за
хора с увреден слух
16.35 В сърцето на Европа - концерт
на Софийската филхармония в
двореца „Врана“
17.30 Светът е 7 предаване за външна политика
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас Информационна емисия
18.40 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване
19.45 Лека нощ, деца!: Приказките
на Маша
20.00 По света и у нас Информационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев Публицистично обзорно предаване
22.00 Бежанците тв филм /7 епизод/
23.00 По света и у нас Информационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Нощни птици Вечерно токшоу
с водещ Искра Ангелова
00.30 Стая №6 игрален филм /Русия,
2009 г./, режисьор Карен Шахназаров, в ролите: Владимир
Илин, Алексей Вертков, Евгений
Стичкин и др.
02.00 Денят започва с Култура /п/
03.30 Финал по холивудски игрален
филм /п/

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок на НТВ
09.30 „На кафе“ - предаване на НТВ
11.30 „Бон Апети“ - предаване на НТВ
12.00 Новините на Нова
12.30 „Ифет“ - сериен филм
13.30 „Моята карма“ - сериен филм
14.30 „Прости ми“ - сериен филм
16.00 Новините на Нова
16.30 „Малката булка“ - сериен филм
18.00 „Сделка или не“ - телевизионна игра
19.00 Новините на Нова - централна
емисия
20.00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2015
- реалити шоу
21.00 „Фермер търси жена“ - реалити, 2 сезон
22.00 „София - Ден и Нощ“ (премиера) - реалити сериал

Ï
ÀÊÖÅÍÒÈ

21.30 „Столичани в повече“ - комедийна драма, с.9, еп. 10
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно
токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Никита: Отмъщението“ - сериал, с. 3, еп. 21
01.00 „Парк Авеню 666“ - сериал, еп.
12
02.00 „Преди обед“ /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04.10 „Опасни улици“ /п./ - сериал

bTV Action

Кино Нова, „Сейф“, екшън с Джейсън Стейтъм,
Кейтрин Чан, Робърт
Джон Бърк, Джеймс
Хонг, 21.00 ч.
  

bTV Cinema, „Вертикална
граница“ (2000), приключенски с Крис О’Донъл, Скот
Глен, Робин Туни, Бил Пакстън, 21.00 ч.
„Гробницата на дракона“
(2013), приключенски с
Долф Лундгрен, Скот Адкинс, Лидия Леонард,
Джеймс Ланс, 00.30 ч.
  

Diema, „Смъртоносен удар“,
фантастика с Шон Патрик
Фланъри, Джо Пантолиано,
Кармен Серано, Грег Серано, 22.00 ч.
23.00 „Господари на ефира“- забавно предаване
23.30 Новините на Нова
00.00 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ
01.00 „Синя кръв“ - сериен филм, 2
сезон
02.00 „Ифет“ - сериен филм /п/
03.30 „Клонинг“ - сериен филм

bTV
06.00 „Лице в лице“/п./ - публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п./
13.30 „Самозванка“ - сериал, еп. 91
14.30 „Черни планини“ - сериал, еп.
45
15.30 „Светлината на моя живот“ сериал
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.10 „Опасни улици“ - сериал
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Твоят мой живот“ - сериал, еп.
15
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06.00 „Приключенията на Джеки Чан“
- анимационен сериал
08.00 „Хамелеон: Призрачният остров“/п./- екшън, САЩ, 2001г.,
режисьор: Фредерик Кинг Келър, в ролите: Майкъл Ти Уайс,
Андреа Паркър, Харв Преснел,
Джон Грийс и др.
10.00 „Ренегат“ /п./ - сериал, с. 3,
еп. 21
11.00 „Праведен“/п./ - сериал, с. 5,
еп. 6
12.00 „Менталист: Крадецът на мисли“/п./ - сериал, с.5, еп. 1
13.00 „Легендата за Херкулес“/п./ екшън, приключенски, САЩ,
2014 г., режисьор: Рени Харлин, в ролите: Келън Лъц, Кенет
Кренъм, Люк Нюбери, Джонатан Шаек, Раде Шербеджия, Николай Сотиров, Роксана МакКи,
Скот Адкинс, Джая Уайс, Лиам
Гариган, Лиам МакИнтайр, Юка
Хилден
15.00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп.
16
16.00 „Ренегат“ - сериал, с. 3, еп. 22
17.00 „Менталист: Крадецът на мисли“ - сериал, с.5, еп. 2
18.00 „Праведен“ - сериал, с. 5, еп. 7
19.00 „Кости“ - сериал, с. 7, еп. 7
20.00 „Стрелата“ - сериал, еп. 5
22.00 „Ескадрилата“ - екшън, приключенски, драма, САЩ, Франция, 2006 г., режисьор: Тони Бил,
в ролите: Джеймс Франко, Мертин Хендерсън, Жан Рено, Дженифър Декер
00.45 „Стрелата“/п./ - сериал, еп. 5
01.45 „Кости“/п./ - сериал, с. 7, еп.
7

bTV COMEDY
05.00 „Али Макбийл“ /п./ - сериал, с.
5, еп. 9
06.00 „Модерно семейство“ - сериал,
еп. 5, 6
07.00 „Невидими улики“ - сериал, еп.
13
08.00 „Али Макбийл“ - сериал, с. 5,
еп. 10
09.00 „Столичани в повече“ /п./- комедиен сериал, с. 9, еп. 9
10.00 „Котки и кучета“ - комедия, семеен, екшън, САЩ, 2001 г., режисьор: Лорънс Гутерман, в ролите: Джеф Голдблу, Елизабет
Пъркинс, Александър Полок, Мириам Марголис и др.
12.00 „Стажанти“ /п./ - сериал, еп. 9,
10
13.00 „Модерно семейство“ /п./ - сериал, еп. 5, 6
14.00 „Барът“ /п./ - комедиен сериал,
еп. 5
14.30 „Майк и Моли“ /п./ - сериал, с.
3, еп. 7, 8
15.30 „Кухня“ /п./ - комедиен сери-

ал, с. 3, еп. 5, 6
16.30 „Без пукната пара“ /п./ - сериал, с. 2, еп. 23
17.00 „Домашен арест“ - комедиен
сериал, с. 2, еп. 23, 24
18.00 „Семейство Флинтстоун“ - анимационен сериал
19.00 „Барът“ - сериал, еп. 6
19.30 „Стажанти“ - комедиен сериал,
еп. 11, 12
20.30 „Кухня“ - комедиен сериал, с.3,
еп. 7, 8
21.30 „Без пукната пара“ - сериал, с.
2, еп. 24
22.00 „Майк и Моли“ - сериал, с. 3,
еп. 9, 10
23.00 „Семейство Флинтстоун“ /п./ анимационен сериал
00.00 „Котки и кучета“ /п./ - комедия, семеен, екшън, САЩ,
2001 г., режисьор: Лорънс Гутерман, в ролите: Джеф Голдблу, Елизабет Пъркинс, Александър Полок, Мириам Марголис и др.
02.00 „Модерно семейство“ /п./ - сериал, еп. 5, 6
03.00 „Али Макбийл“ /п./ - сериал, с.
5, еп. 10
04.00 „Невидими улики“ /п./ - сериал, еп. 12

bTV Cinema
06.00 „Тера Нова“ /п./ - сериал, еп. 6
07.00 „Спасете ме“ - сериал, с. 4, еп.
13, с. 5, еп. 1
09.00 „Синове на анархията“/п./ - сериал, с. 4, еп. 9
10.15 „Делго“ - комедия, анимация,
приключенски, САЩ, 2008 г. режисьор: Марк Ф. Адлер, в ролите: Фреди Принс Джуниър, Вал
Килмър, Ан Банкрофт и др.
12.15 „Тера Нова“ - сериал, еп. 7
13.15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ - сериал, еп. 7
14.15 „Синове на анархията“ - сериал, с. 4, еп. 10
15.15 „Мрежата 2,0“ /п./ - драма,
екшън, трилър, САЩ, 2006 г.,
режисьор: Чарлс Уинклер, в ролите: Ники Дилоуч, Демет Акбаг и др..
17.30 „Петата власт“ /п./ - биографичен драма, трилър, САЩ, 2013
г., режисьор: Бил Кондън, в ролите: Даниел Брюл, Дейвид Тюлис, Алисия Викандер, Дан Стивънс, Антъни Маки, Лора Лини,Стенли Тучи, Карис Ван Хаутен, Бенедикт Къмбърбач, Питър
Капалди и др.
20.00 „Специални клиенти“ - сериал,
с. 1, еп. 5
21.00 Киновечер: „Вертикална граница“ - приключенски, драма, екшън, САЩ, 2000 г., режисьор:
Мартин Кембъл, Пат Профт, в
ролите: Крис О’Донъл, Скот Глен,
Робин Туни, Бил Пакстън, Изабела Скорупко и др.
23.30 „Черни платна“ - сериал, с. 1,
еп. 5
00.30 Късно кино: „Гробницата на дракона“ - приключенски, екшън,
САЩ, 2013 г., режисьор: Ерик
Стайлс, в ролите: Скот Адкинс,
Долф Лундгрен, Лидия Леонард, Джеймс Ланс, Пол Филип
Кларк и др.
02.30 „Специални клиенти“ /п./ - сериал, с. 1, еп. 5
03.30 „Черни платна“ /п./ - сериал, с.
1, еп. 5

СРЯДА

23 - 29 ноември

ÄÈÅÌÀ
06.15 „На гости на третата планета“ - сериал, сезон 4
06.45 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 1
07.45 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1, /п/
09.00 „Новата мисия невъзможна“ - сериал, сезон 2, /п/
10.00 „Непобедимите 2“ - екшън
с уч. на Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Силвестър
Сталоун, Долф Лундгрен,
Арнолд Шварценегер, Джет
Ли, Жан-Клод Ван Дам, Чък
Норис и др., /п/
12.30 „Клоунът“ - сериал, сезон
3, /п/
13.30 „Комисар Рекс“- сериал,
сезон 14, /п/
14.30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5
15.30 „Закони на войната“ - сериал, сезон 1
16.30 „Новата мисия невъзможна“ - сериал, сезон 2
17.30 „Клоунът“ - сериал, сезон
3
18.30 „Господари на ефира“ - забавно предаване, /п/
19.00 „Комисар Рекс“- сериал,
сезон 14
20.00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - сериал, сезон 5
21.00 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“(премиера) - сериал, сезон 3
22.00 „Турбуленция“ - екшън с уч.
Рей Лиота, Хектор Елизондо, Бен Крос, Лорън Холи,
Брендан Глийсън, Рейчъл Тикотин и др.
00.10 „Военни престъпления: Лос
Анджелис“ - сериал, сезон
3, /п/
01.10 Еротичен телепазар
03.10 „Национална лотария“ /п/
03.40 „Ченге от миналото“ - сериал, сезон 1, /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ
05.00 Здравето отблизо /п/
05.50 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен
блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо
11.20 Приключения в дивия свят
научнопопулярен филм/п/
11.45 Потребителската кошница
11.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на деня
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg: 90 години от
смъртта на Йосиф Хербст
13.30 Иде нашенската музика /п/
14.30 Денят започва с Култура
15.45 Малки истории /п/
16.00 България днес информационен блок
17.30 Местно време /БНТ 2 Благоевград/
18.00 Баскетбол/жени/: България Гърция Европейска квалификация по баскетбол пряко от „Булстрад Арена“
- Русе
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Спирка за непознати игрален филм /1988 г./, режи-

22.15
23.00
23.25
23.30
00.00
01.05
01.10
01.25
01.30
02.00
03.30

сьор Иван Росенов, в ролите: Катя Паскалева, Антон
Радичев, Стефан Мавродиев, Никола Тодев и др.
Международен попфестивал
„Откритие 2014“ конкурсна
вечер
По света и у нас
Зелена светлина
Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/
Още от деня с Димитър Цонев информационно предаване
Потребителската кошница
Днес и утре
Зелена светлина
Местно време /БНТ 2 Благоевград/п/
България днес информационен блок/п/
Присъдата: „Вината“ документален филм /първа
част/

Diva Universal
06.00 „Родители 4“ - сериал/комедия/драма
07.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
08.00 „Мис Марпъл 2“ - сериал/
криминален
10.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
11.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
12.00 „Звезда за Коледа“ - коледен филм с Бриана Евиган,
Паоло Ариола, Алексис Лин
Баумерт, Били Болтън.
14.00 „Забравени досиета 4“ - сериал/криминален
15.00 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
16.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
17.00 „Коледна песен“ - фентъзи
с Емануел Вожие, Кари Фишър, Оливия Ченг.
19.00 „Менталист: Крадецът на
мисли 3“ - сериал с Патрик Джейн
20.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
21.00 „Грозна като смъртта“ - романтична комедия / драма с
Пайпър Перабо и Адам Гарсия
23.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
00.00 „Хавай 5-0 (5)“ - сериал
01.00 „Дневниците на вампира 2“
- свръхестествен хорърфентъзи сериал
02.00 „Лицето на отмъщението“ сериал
02.45 „Отчаяни съпруги 5“ - сериал
03.30 „Дневниците на вампира 2“
- свръхестествен хорърфентъзи сериал
04.15 „Коледна песен“ - фентъзи
с Емануел Вожие, Кари Фишър, Оливия Ченг

TV7
05.10 „Нещата от живота“, ток
шоу /п/
05.40 „Кой е по-по-най“, детско
предаване /п/
07.00 „Добро утро, България“,
сутрешен блок

09.30 „Какво Ви забърка Лео“, кулинарно предаване
10.00 „Нещата от живота“, ток
шоу
10.30 „Сутрешен блок“, комедиен
сериал, България, 2012
11.30 „Дневникът на Венета“, токшоу с водещ Венета Райкова /п/
12.30 Новини
13.00 „Кой е по-по-най“, детско
предаване
14.00 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, еп. 120и 121
15.30 Новини
16.00 „Дневникът на Венета“, токшоу с водещ Венета Райкова
17.00 „Нюзрум“, дискусионно
студио
18.30 Новини, централна емисия
19.30 „Акцент“, публицистично
предаване
20.00 „Сутрешен блок“, комедиен
сериал, България, 2012
21.00 „Милионер търси съпруга“,
риалити
22.00 Новини
22.30 „Валя и Моро превземат
света:Европа“, реалити
23.30 „Престъпна империя“, сезон
1, криминален сериал,
САЩ, 2012
00.30 Новини
01.00 „Милионер търси съпруга“,
риалити
01.55 „Забранена любов: Майорка“, драма, Германия, 1995,
сериал, 120 и 121 еп
03.25 „Престъпна империя“, сезон
1, криминален сериал,
САЩ, 2012, /п/
04.20 „Валя и Моро превземат
света: Европа“, реалити

Êèíî Íîâà
06.50 „Д-р Хаус“ - сериен филм,
сезон 7
07.50 „Войната на Фойл“ - сериен филм, 5 сезон
09.50 „Мотив“ - сериал, сезон 1
10.50 „Просветление“ - сериал,
сезон 1, /п/
11.50 „Смелостта да обичаш“ романтичен филм с уч. на
Черил Лад, Майкъл Нури,
Крис Гартин и др., /п/
14.00 „Конспирация: Търкс и Кайкос“ - мистерия с уч. на
Уинона Райдър, Кристофър
Уокън, Били Най, Дилън
Бейкър, Хелена Бонам Картър, Рупърт Грейфс и др.
16.00 „Следващ“- екшън-фантастика с уч. на Никълъс Кейдж,
Джулиан Мур, Джесика
Бийл, Томас Кречман, Тори
Китълс, Хосе Зунига и др.
18.00 „Мотив“ - сериал, сезон 1
19.00 „Просветление“ (премиера)
- сериал, сезон 1
20.00 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
21.00 „Дърти хлапета“ - комедия
с уч. на Адам Сандлър, Кевин Джеймс, Крис Рок,
Дейвид Спейд, Роб Шнайдър, Салма Хайек, Мария Бело, Мая Рудолф и др.
23.10 „От местопрестъплението:
Маями“ - сериал, сезон 4
00.10 „Конспирация: Търкс и Кайкос“ - мистерия с уч. на

ЗЕМЯ

7

Уинона Райдър, Кристофър
Уокън, Били Най и др., /п/

RTR
09.00
09.35
09.50
10.45
11.15
12.00
12.25
12.40
13.25
14.10
15.00
15.30
15.50
16.15
17.35
18.00
19.00
20.45
22.20
23.55
00.40
02.00
03.10
04.00

Вести
Вести-Москва
„За най-важното“
„Наследници на Хипократ“
Сериал: „Семеен детектив“
Вести
Вести-Москва
Сериал: „Семеен детектив“
„Наш човек“
Сериал: „Земският лекар“
Вести
Вести-Москва
Вести
Токшоу: „Пряко предаване“
Вести-Москва
Вести
Сериал: „Людмила Гурченко“
„Специален кореспондент“
„Нернбергският набат. Репортаж от миналото“
„Във властта на фактите“
Сериал: „Записките на експедитора на тайната канцелария“
Токшоу: „Пряко предаване“
Сериал: „Следствени тайни“
„Утрото на Русия“

Åâðîñïîðò
05.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 77 кг (мъже)
06.00 Футбол, MLS: Обзор на
седмицата
06.30 „Футболни легенди“
07.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
09.30 Автомобилизъм: „GT академия“
09.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 77 кг (мъже)
11.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
13.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория до 77 кг (мъже)
14.00 Кърлинг: Европейско първенство (жени), пряко
16.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
16.30 Биатлон, Световно първенство: Обзор
17.30 Кърлинг: Европейско първенство (мъже), пряко
20.00 Биатлон, Световно първенство: Обзор
21.00 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
21.45 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 77 кг (мъже)
22.30 „На училище“
23.00 Конен спорт: Световен
„Мастърс“ (обездка) Лийр
23.30 Конен спорт: Световен
„Мастърс“ (обездка) Щутгарт
00.00 Голф: „Дубай чемпиъншип“
01.00 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 85 кг (мъже)
01.30 Вдигане на тежести, Световно първенство: Категория
до 63 кг (жени), пряко
03.15 Ски-скокове: Световна купа Клингентал
04.00 Куриози

23 - 29 ноември

ÁÍÒ 1
05.50 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня
06.00 Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещ Даниел
Михайлов
09.00 По света и у нас Информационна емисия
09.15 Денят започва с Култура Информационен културен блок с
водещи Александра Гюзелева и
Георги Ангелов, Анна Ангелова и
Николай Колев
10.30 Здравето отблизо Здравно предаване с водещ Мария Андонова
11.20 Дързост и красота тв филм /
3655 епизод/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня /п/ /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Ръкописът /п/
14.35 Евроновини /п/
14.50 Телепазарен прозорец
15.05 Животът на Леонардо Да Винчи
тв филм /2 епизод/
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории /п/
16.55 Фалшива принцеса тв филм /
14 епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня /п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас Информационна емисия
18.30 Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване
19.15 Теглене тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
19.45 Лека нощ, деца!: Благуните
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.05 Студио „Футбол“
22.05 Футбол: „Ливърпул“ - „Бордо“,
среща от турнира на Лига „Европа“ пряко предаване от Ливърпул
00.10 По света и у нас Информационна емисия
00.15 Зелена светлина
00.20 Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня /п/
00.30 Денят започва с Култура /п/
01.45 Инспектор Валандер: Безлики
убийци тв филм /п/
03.15 Фалшива принцеса тв филм /
14 епизод/п/
04.00 Животът на Леонардо Да Винчи
тв филм /2 епизод/п/
04.50 Дързост и красота тв филм /
3655 епизод/п/

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 „Часът на Милен Цветков“ предаване на НТВ /п/
06.20 „Здравей, България“ - сутрешен
блок на НТВ
09.30 „На кафе“ - предаване на НТВ
11.30 „Бон Апети“ - предаване на НТВ
12.00 Новините на Нова
12.30 „Ифет“ - сериен филм
13.30 „Моята карма“ - сериен филм
14.30 „Прости ми“ - сериен филм
16.00 Новините на Нова
16.30 „Малката булка“ - сериен филм
18.00 „Сделка или не“ - телевизионна
игра
19.00 Новините на Нова - централна
емисия
20.00 БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2015
- реалити шоу
21.00 Х Factor - музикално шоу

×
ÀÊÖÅÍÒÈ

ЧЕТВЪРТЪК - 26 ноември
20.00 „Твоят мой живот“ - сериал, еп.
14
21.00 „Фермата“ - риалити
22.30 „Шоуто на Слави“ - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 „Никита: Отмъщението“ - сериал, с. 3, еп. 20
01.00 „Парк Авеню 666“ - сериал, еп.
11
02.00 „Преди обед“ /п./ - токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04.10 bTV Новините /п./- късна емисия
04.30 „Опасни улици“ /п./ - сериал

bTV Action
Кино Нова, „Магия на лунна светлина“, режисьор Уди
Алън, с Колин Фърт, Катрин Маккормак, Елиан Аткинс, Ема Стоун, (премиера), 21.00 ч.
  

bTV Cinema, „Мрежата 2,0“
(2006), режисьор Чарлс
Уинклер, екшън с Ники Дилоуч, Демет Акбаг, 21.00 ч.
„Петата власт“ (2013), режисьор Бил Кондън, с Даниел Брюл, Дейвид Тюлис,
Алисия Викандер, Дан Стивънс, Антъни Маки, Стенли Тучи, 00.00 ч.
  

Diema, „Смъртоносна надпревара 2“, екшън с Шон
Бийн, Люк Гос, Лорън Коен, Винг Реймс, Дани Трейо, Робин Шоу, Тейнит Финикс, 22.00 ч.
22.00 „София - Ден и Нощ“ (премиера) - реалити сериал
23.00 „Господари на ефира“- забавно
предаване
23.30 Новините на Нова
00.00 „Часът на Милен Цветков“ - предаване на НТВ
01.00 „Синя кръв“ - сериен филм, 2
сезон
02.00 „Ифет“ - сериен филм /п/
03.00 „Клонинг“ - сериен филм
04.00 „Прости ми“ - сериен филм /п/

bTV
06.00 „Лице в лице“/п./ - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
06.30 „Тази сутрин“ - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед“ - токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 „Шоуто на Слави“ /п./ - вечерно токшоу
13.30 „Самозванка“ - сериал, еп. 90
14.30 „Черни планини“ - сериал, еп.
44
15.30 „Светлината на моя живот“ - сериал
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице“ - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.10 „Опасни улици“ - сериал
19.00 bTV Новините - централна емисия

06.00 „Приключенията на Джеки Чан“
- анимационен сериал
08.00 „Хамелеон“/п./- екшън, криминален, мистерия, САЩ, 2001г.,
режисьор: Стив Лонг Майкъл, в
ролите: Майкъл Ти Уайс, Андреа
Паркър, Патрик Баучау
10.00 „Ренегат“ /п./ - сериал, с. 3, еп.
20
11.00 „Легендата за Херкулес“/п./ екшън, приключенски, САЩ,
2014 г., режисьор: Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц, Кенет Кренъм, Люк Нюбери, Джонатан
Шаек, Раде Шербеджия, Николай Сотиров, Роксана МакКи,
Скот Адкинс, Джая Уайс
13.00 „Приключенията на Бриско Каунти - младши“- екшън, приключенски, комедия, САЩ, 1993
г., режисьор Джефри Боъм, Карлтън Кюс:, в ролите: Брус Кембъл, Джон Остин, Кели Ръдърфорд, Джулиъс Кари
15.00 „Революция“ - сериал, с. 2, еп.
15
16.00 „Ренегат“ - сериал, с. 3, еп. 21
17.00 „Менталист: Крадецът на мисли“
- сериал, с.5, еп. 1
18.00 „Праведен“ - сериал, с. 5, еп. 6
19.00 Серия А - обзорно студио
20.00 УЕФА лига Европа - Карабах Тотнъм- пряко
22.00 УЕФА лига европа - Селтик Аякс- пряко
00.00 УЕФА лига Европа - обзорно студио
00.30 УЕФА лига Европа - избрани моменти
01.00 „Легендата за Херкулес“/п./ екшън, приключенски, САЩ,
2014 г., режисьор: Рени Харлин,
в ролите: Келън Лъц, Кенет Кренъм, Люк Нюбери, Джонатан
Шаек, Раде Шербеджия, Николай Сотиров, Роксана МакКи,
Скот Адкинс, Джая Уайс, Лиам
Гариган, Лиам МакИнтайр
03.00 „Менталист: Крадецът на мисли“/п./ - сериал, с.5, еп. 1

bTV COMEDY
05.00 „Али Макбийл“ /п./ - сериал, с.
5, еп. 8
06.00 „Модерно семейство“ - сериал,
еп. 3, 4
07.00 „Невидими улики“ - сериал, еп.
12
08.00 „Али Макбийл“ - сериал, с. 5,
еп. 9
09.00 „Шоуто на Слави“ /п./ - вечерно токшоу
10.00 „Женско братство“ - комедия,
драма, романтичен, САЩ, 2005
г. режисьор: Кен Куапис, в ролите: Алексис Блидъл, Джина Бойд,
Блейк Лайвли, Амбър Тамблин,
Америка Ферера
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12.00 „Стажанти“ /п./ - сериал, еп. 7, 8
13.00 „Модерно семейство“ /п./ - сериал, еп. 3, 4
14.00 „Барът“ /п./ - комедиен сериал,
еп. 4
14.30 „Майк и Моли“ /п./ - сериал, с. 3,
еп. 5, 6
15.30 „Кухня“ /п./ - комедиен сериал,
с. 3, еп. 3, 4
16.30 „Без пукната пара“ /п./ - сериал,
с. 2, еп. 22
17.00 „Столичани в повече“ - комедиен
сериал, с. 9, еп. 9
18.00 „Семейство Флинтстоун“ - анимационен сериал
19.00 „Барът“ - комедиен сериал, еп. 5
19.30 „Стажанти“ - сериал, еп. 9, 10
20.00 „Старчета разбойници с Бети
Уайт“ - комедиен сериал
20.30 „Кухня“ - комедиен сериал, с. 3,
еп. 5, 6
21.30 „Без пукната пара“ - сериал, с. 2,
еп. 23
22.00 „Майк и Моли“ - сериал, с. 3, еп.
7, 8
23.00 „Семейство Флинтстоун“ /п./ анимационен сериал
00.00 „Женско братство“ /п./ - комедия, драма, романтичен, САЩ,
2005 г. режисьор: Кен Куапис, в
ролите: Алексис Блидъл, Джина
Бойд, Блейк Лайвли, Амбър Тамблин, Америка Ферера и др.
02.00 „Модерно семейство“ /п./ - сериал, еп. 3, 4
03.00 „Али Макбийл“ /п./ - сериал, с. 5,
еп. 9
04.00 „Невидими улики“ /п./ - сериал,
еп. 12

ÄÈÅÌÀ
06.15
06.45
07.45
09.00
10.00

12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00

bTV Cinema
06.00 „Тера Нова“ /п./ - сериал, еп. 5
07.00 „Спасете ме“ - сериал, с. 4, еп.
11, 12
09.00 „Синове на анархията“/п./ - сериал, с. 4, еп. 8
10.15 „Сърфист“ - комедия, САЩ, 2008
г., режисьор: С.Р. Биндлер, в ролите: Тод Сташуик, Кассандра Хепберн, Зачери Книгтън, Сара Риад,
Джефри Нордлинг, Алекси Гилмор,
Матю МакКонахи и др.
12.30 „Тера Нова“ - сериал, еп. 6
13.30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“ - сериал, еп. 6
14.30 „Синове на анархията“ - сериал,
с. 4, еп. 9
15.30 „Мрежата“ /п./ - комедия, САЩ,
1995 г., режисьор: Ъруин Уинклер, в ролите: Сандра Бълок, Рей
Маккинън, Джереми Нортам, Денис Милър, Даян Бейкър и др.
18.00 „Соларис“ /п./ - фантастика, драма, комедия, САЩ, 2002 г., режисьор: Стивън Содърбърг, в ролите: Джордж Клуни, Наташа Макелоун, Джеръми Дейвис, Виола
Дейвис и др.
20.00 „Специални клиенти“ - сериал, с.
1, еп. 4
21.00 Киновечер: „Мрежата 2,0“ - драма, екшън, трилър, САЩ, 2006 г.,
режисьор: Чарлс Уинклер, в ролите: Ники Дилоуч и др.
23.00 „Черни платна“ - сериал, с. 1, еп.
4
00.00 Късно кино: „Петата власт“ - биографичен драма, трилър, САЩ,
2013 г., режисьор: Бил Кондън, в
ролите: Даниел Брюл, Дейвид Тюлис, Алисия Викандер, Дан Стивънс, Антъни Маки, Лора Лини,Стенли Тучи, Карис Ван Хаутен,
Бенедикт Къмбърбач и др.
02.30 „Специални клиенти“ /п./ - сериал, с. 1, еп. 4
03.30 „Черни платна“ /п./ - сериал, с. 1,
еп. 4

00.10
01.10
03.10

„На гости на третата планета“ сериал, сезон 4
„Ченге от миналото“ - сериал,
сезон 1
„Закони на войната“ - сериал,
сезон 1, /п/
„Новата мисия невъзможна“ сериал, сезон 2, /п/
„Турбуленция“ - екшън с уч.
Рей Лиота, Хектор Елизондо, Бен
Крос, Лорън Холи, Брендан Глийсън и др.
„Клоунът“ - сериал, сезон 3, /
п/
„Комисар Рекс“- сериал, сезон
14, /п/
„Уокър - тексаският рейнджър“
- сериал, сезон 5
„Закони на войната“ - сериал,
сезон 1
„Новата мисия невъзможна“ сериал, сезон 2
„Клоунът“ - сериал, сезон 3
„Господари на ефира“ - забавно предаване, /п/
„Комисар Рекс“- сериал, сезон
14
„Уокър - тексаският рейнджър“
- сериал, сезон 5
„Военни престъпления: Лос Анджелис“(премиера) - сериал,
сезон 3
„Смъртоносна надпревара 2“ екшън с уч. Шон Бийн, Люк
Гос, Лорън Коен, Винг Реймс,
Дани Трейо, Робин Шоу, Тейнит
Финикс и др.
„Военни престъпления: Лос Анджелис“ - сериал, сезон 3, /п/
Еротичен телепазар
„Ченге от миналото“ - сериал,
сезон 1, /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ
05.00
05.50
06.00
09.00
09.15
10.30
11.20
11.35
11.45
11.50
12.00
12.30
13.30
14.30
15.45
16.00
17.30
18.00
18.30
19.15
19.45
20.00
20.45
21.05

Здравето отблизо /п/
Малки истории /п/
Денят започва сутрешен блок
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Европейски дневник /п/
Знаете ли, че ...
Потребителската кошница
Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня
По света и у нас
Спасеният град документален
филм /БНТ 2 Варна/
Вотът на потребителя
Денят започва с Култура
Малки истории
България днес информационен
блок
Местно време /БНТ 2 Варна/
По света и у нас
Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване
Докосване до сътворението:
Преди да тръгне времето документална поредица
Историята на едно писмо тв
филм на Евровизия
По света и у нас
Спортни новини
Гневно пътуване игрален филм
/1971 г./ режисьор Никола Корабов, оператор Борис Янакиев, в ролите: Йосиф Сърчаджиев, Северина Тенева, Доротея
Тончева, Георги Калоянчев
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ЧЕТВЪРТЪК

23 - 29 ноември
22.30
23.00
23.30
00.00
00.45
00.50
00.55
01.25
01.30
02.00
03.30
03.40
03.45
04.00

Абсурдите с БНТ 2 /п/
В кадър: Пътят на бежанците
към Германия
Гайда бийт концерт на етно формация „Булгара“
Още от деня с Димитър Цонев
информационно предаване /п/
По света и у нас
Зелена светлина
Непозната земя /п/
Потребителската кошница
Местно време /БНТ 2 Варна/п/
България днес информационен
блок /п/
Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня /п/
Зелена светлина /п/
Европейски маршрути /п/
Присъдата: „Обвинението“ документален филм /втора част/

Diva Universal
06.00
07.00
08.00
10.00
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

01.00
02.00
02.45
03.30
04.15

„Родители 4“ - сериал/комедия/драма
„Лицето на отмъщението“ - сериал
„Мис Марпъл 2“ - сериал/криминален
„Отчаяни съпруги 5“ - сериал
„Менталист: Крадецът на мисли
3“ - сериал с Патрик Джейн
„Коледна песен“ - фентъзи с
Емануел Вожие, Кари Фишър,
Оливия Ченг.
„Забравени досиета 4“ - сериал/криминален
„Отчаяни съпруги 5“
„Лицето на отмъщението“ - сериал
„Коледна сватба“ - романтична
комедия с Крис Кармак, Ванеса Лий Евиган, Лени Джейкъбсън.
„Анатомията на Грей 6“ - сериал/драма
„Лицето на отмъщението“ - сериал
„Библиотекарите 2“ - сериал
„Добрата съпруга 7“ - сериал/
драма
„Звезда за Коледа“ - коледен
филм с Бриана Евиган, Паоло
Ариола, Алексис Лин Баумерт,
Били Болтън
„Дневниците на вампира 2“ свръхестествен хорър-фентъзи
сериал
„Лицето на отмъщението“ - сериал
„Отчаяни съпруги 5“ - сериал
„Дневниците на вампира 2“ свръхестествен хорър-фентъзи
сериал
„Коледна сватба“ - романтична
комедия с Крис Кармак, Ванеса Лий Евиган, Лени Джейкъбсън

05.40
07.00
09.30
10.00
10.30
11.30

14.00
15.30
16.00
17.00
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.00
01.55
03.25
04.20

„Нещата от живота“, ток шоу
/п/
„Кой е по-по-най“, детско предаване /п/
„Добро утро, България“, сутрешен блок
„Какво Ви забърка Лео“, кулинарно предаване
„Нещата от живота“, ток шоу
„Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
„Дневникът на Венета“, токшоу
с водещ Венета Райкова /п/

Новини
„Кой е по-по-най“, детско предаване
„Забранена любов: Майорка“,
драма, Германия, 1995, сериал, еп. 122 и 123
Новини
„Дневникът на Венета“, токшоу
с водещ Венета Райкова
„Нюзрум“, дискусионно студио
Новини, централна емисия
„Акцент“, публицистично предаване
„Сутрешен блок“, комедиен сериал, България, 2012
„Милионер търси съпруга“, риалити
Новини
„Валя и Моро превземат света: Европа“, реалити
„Престъпна империя“, сезон 1,
криминален сериал, САЩ,
2012
Новини
„Милионер търси съпруга“, риалити
„Забранена любов: Майорка“,
драма, Германия, 1995, сериал, 122 и 123 еп /п/
„Престъпна империя“, сезон 1,
криминален сериал, САЩ,
2012, /п/
„Валя и Моро превземат света: Европа“, реалити

Êèíî Íîâà
06.50
07.50
09.50
10.50
11.50

13.45

15.50

18.00
19.00
20.00
21.00

23.30
00.30

TV7
05.10

12.30
13.00

„Д-р Хаус“ - сериен филм, сезон 7
„Войната на Фойл“ - сериен
филм, 5 сезон
„Мотив“ - сериал, сезон 1, /п/
„Просветление“ - сериал, сезон 1, /п/
„Синът на дракона“ - приключенски с уч. на Джон Риардън,
Дейвид Карадайн, Рупърт Грейвс
и др., I част
„Конспирация: Безмилостен
лов“ - криминален с уч. на Рейф
Файнс, Фелисити Джоунс, Били Най, Джуди Дейвис и др.
„Дърти хлапета“ - комедия с
уч. на Адам Сандлър, Кевин
Джеймс, Крис Рок, Дейвид
Спейд, Роб Шнайдър и др., /п/
„Мотив“ - сериал, сезон 1
„Просветление“ (премиера) сериал, сезон 1
„От местопрестъплението: Маями“ - сериал, сезон 4
„Магия на лунна светлина“
(премиера) - романтична комедия с уч. Колин Фърт, Катрин
Маккормак, Елиан Аткинс, Ема
Стоун, Марша Гей Хардън и др.
„От местопрестъплението: Маями“ - сериал, сезон 4
„Конспирация: Безмилостен
лов“ - криминален с уч. на Рейф
Файнс, Фелисити Джоунс, Били Най, Джуди Дейвис, Хелена
Бонам Картър и др., /п/

RTR
09.00
09.35
09.50
10.45
11.15
12.00
12.25
12.40

Вести
Вести-Москва
„За най-важното“
„Наследници на Хипократ“
Сериал: „Семеен детектив“
Вести
Вести-Москва
Сериал: „Семеен детектив“

13.25
14.10
15.00
15.30
15.50
16.15
17.35
18.00
19.00
20.45
22.20
23.10
00.00
00.40
02.00
03.10
04.00

„Наш човек“
Сериал: „Земският лекар“
Вести
Вести-Москва
Вести
Токшоу: „Пряко предаване“
Вести-Москва
Вести
Сериал: „Людмила Гурченко“
„Дуел“
„Душ“
„Трагедията на Галицка Русия“
„Черни следи. Бели петна“
Сериал: „Записките на експедитора на тайната канцелария“
Токшоу: „Пряко предаване“
Сериал: „Следствени тайни“
„Утрото на Русия“

Åâðîñïîðò
05.00
05.30
06.30
07.30
08.30
09.00
09.30
10.30
13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.45
19.00
20.00
20.30
21.00
22.45
23.30
01.15
02.15
02.30
03.30
04.00

Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 85
кг (мъже)
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 63
кг (жени)
Куриози
Биатлон, Световно първенство:
Обзор
Футбол, MLS: Обзор на седмицата
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 85
кг (мъже)
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 63
кг (жени)
Кърлинг: Европейско първенство (мъже), пряко
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 85
кг (мъже)
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 63
кг (жени)
Биатлон, Световно първенство:
Обзор
Футбол, MLS: Обзор на седмицата
„Футбол латино“
„ФИФА футбол магазин“
Ски-скокове: Световна купа
Клингентал
Ски-скокове: Световна купа
Рука (квалификация), пряко
Биатлон, Световно първенство:
Обзор
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 63
кг (жени)
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 85
кг (мъже)
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 94
кг (мъже), пряко
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 63
кг (жени)
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 69
кг (жени), пряко
„Най-силните мъже на планетата“ - Шампионска лига Португалия
Куриози
Ски-скокове: Световна купа
Рука (квалификация)
Вдигане на тежести, Световно
първенство: Категория до 94
кг (мъже)
Ски-скокове: Световна купа
Рука (квалификация)
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- На 21 ноември Православната църква отбеляза Въведение Богородично и Деня на християнското семейство. Как църквата отбелязва този празник и има ли
някакви по-специални ритуали, свързани
с него?
- На тази дата отбелязваме много важен акт в библейската история. Въвеждането на малката тригодишна Света Богородица, наречена още Мариам, в йерусалимския храм, където тя остава да живее
до 14-ата си година. Този символичен исторически факт църквата празнува и днес
с празнична света литургия. Тя е тържествена, а по време на богослужение е редно хората да заведат децата си, за да последват примера на праведните богоотци
Йоаким и Анна, родителите на Света Богородица. По техния пример съвременните родители трябва да водим децата в храма, където те ще научат само добри неща
- вяра в Бога, обич и любов към ближните, милосърдие, духовност, грамотност, култура на общуването, чистота на помислите и действията, оптимизъм и духовна сила
за нелекия живот, който живеем. Тези неща могат да ги получат в храма и да се
научат на тях, участвайки в църковния
живот, защото той помага на човека да
намира сили и в най-трудни ситуации.
Този ден се отбелязва със света литургия
и с причастие, тъй като празникът е в
началото на рождественския пост и православните християни се готвят за него с
пост, а след изповед и пост те пристъпват
за първото си причастие.
- Каква е целта на този ден и какво
символизира семейното ходене на църква?
- Както църквата е призвана от Бога
да се разпространи по целия свят и да
обхване, ако е възможно, всички хора като кораб на спасението, така и всяко семейство е малка домашна църква. Така я
нарича и св. апостол Павел. Вярата и спасението първо се придобиват в семейството. Заедно с най-близките си хора, човекът върви житейския си път и пътя към
Бог и вечността. Важно е семейният живот да бъде наситен с православна вяра,
защото в нея човек може да намери засищане и на духовните, интелектуалните и
на битийните си потребности. В православната религия могат да се намерят отговорите на всички важни въпроси - защо живеем, откъде сме дошли и какъв е
смисълът на нашия живот. След като семейството е малка домашна църква, то
трябва да посещава заедно и храмовите
богослужения, особено на такива големи
празници, в които ние тачим благочестивото семейство на св. Йоаким, Анна и
Мариам. Те са за нас светъл пример на
упование в Бога, на пълно предаване на
неговата воля и промисъл за нашето спасение и символизират пътя, по който семействата трябва да вървят.
- Празникът се чества и като Ден на
християнското семейство и на православната християнска учаща се младеж. Какъв е интересът на младежите към религията?
- Всички деца си задават въпроси за
произхода и смисъла на живота. Това го
казвам и като майка на три деца, и като
човек, който работи в сферата на православното образование. Няма училище, клас
и възраст, в която децата да не задават
въпрос на своите учители как сме се появили, има ли Бог, защо живеем, действително ли сме произлезли от маймуната,
или носим Божия образ в себе си. Важно
е да се дадат правилните отговори на тези въпроси, че действително сме създаде-

Десислава
Панайотова,
богослов

Църквата
отправя
своя призив
и към
родителите
на всяко
богослужение,
почти във
всяка
проповед,
да водят
децата си в
храма

ни по Божия образ, че православните младежи са призовани да живеят по възможно най-чистия начин на земята. Трябва
да помагат на ближния си, да се грижат и
за своята душа, а не само за благоденствието на своето тяло, защото душата е
вечна. Много е важно каква ще бъде вечната ни съдба, а тя зависи от това какъв
ще бъде животът ни тук, на земята. Сигурна съм, че децата имат питания и интерес в тази насока, но колко от тях получават истинските, верните и полезните отговори? Много от съвременните деца ги
намират в съмнителни шоу програми, в
агресивни занимания и игри, наркотици,
пиене, разврат. Това
е, защото или семейството, или училището не е съумяло
да им даде правилните отговори в точния момент.
- По какъв начин
православната църква насърчава родителите да водят децата си на богослужение и да ги възпитават в християнския дух?
- Църквата не е
спирала да проповядва, че нейните
врати са широко отворени за всички,
както чрез свои официални документи,
така и чрез дейността си в държавните
институции за въвеждането на религиозното образование като част от редовните предмети в
учебната ни система.
Църквата отправя
своя призив и към
родителите на всяко
богослужение почти
във всяка проповед,
да водят децата си в
храма. Много храмове имат просветна дейност. Там се водят занимания с

малки деца и с възрастни. По всички
тези начини, включително с публикации в пресата, в
официалните сайтове на Българската
патриаршия, на метрополиите, на отделните храмове, църквата го прави, но
въпрос на избор е
дали всеки родител,
кръстник и близък
ще избере детето му
в неделя да отиде до
мола или на църква.
Както и Господ казва „Мнозина са
призвани, малцина
са избрани“, така и
не всички отвръщат
на нейния призив да
се погрижат за духовния си път и за духовното и нравствено възпитание на
своите деца. В сравнение с предишни
десетилетия днес църквите са по-пълни.
Щом в православна България, която не е
от най-богатите европейски страни, се
строят нови храмове, а в напредналите се
затварят - означава, че нашият народ не
е чужд за православната вяра и усеща, че
именно в църквата са живителните струи
на земния и вечния живот.
- Колко храмове имат празник на Въведение Богородично в България?
- Храмове, посветени на празника Въведение Богородично, има много. Специално в София мога да изброя поне два
храма „Въведение Богородично“.
Интервюто е на aгенция „Фокус“
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Îðëàíäî Áëóì
ùå ïîëó÷è
íàãðàäà îò
ÓÍÈÖÅÔ

Äåñòèíè ×óêóíèåðå îò Ìàëòà
ñïå÷åëè „Äåòñêà Åâðîâèçèÿ 2015“

Звездата от "Карибски пирати" Орландо Блум, който е
посланик на УНИЦЕФ
от 2009 г., ще получи
награда от хуманитарната организация.
Тази година актьорът
рискува живота си,
като посети обхванатата от болестта
ебола Либерия. Блум
посети и Македония,
за да се срещне с
бежанци, които пристигат от разкъсваната
от война Сирия.
УНИЦЕФ реши да
почете актьора за
смелия му ангажимент на специална
церемония в Ню Йорк
на 1 декември. Наградата носи името на
холивудската легенда
Одри Хепбърн, която
започва да работи с
УНИЦЕФ през 1950
година. ç

Дестини Чукуниере от Малта е
победителката в
13-ото издание на
конкурса "Детска
Евровизия 2015",
който се състоя в
зала "Арена Армеец"
в София.
Тя изпълни
песента Not My Soul
(Не е моята душа) и
с нея събра наймного точки от вота
на журито и зрителите - общо 185.
На второ място
се класира Мика от
Армения и неговата
песен Love (Любов),
а на третата позиция е Лина Кудузович от Словения с
песента Prva
ljubezen.
Българските
представители
Габриела Йорданова
и Иван Стоянов,
които изпълниха
песента "Цветът на

надеждата", заеха
девето място.
В конкурса тази
година се състезаваха изпълнители от
общо 17 държави Сърбия, Грузия,
Словения, Италия,
Холандия, Австралия, Ирландия,
Русия, Македония,
Беларус, Армения,
Украйна, България,
Сан Марино, Малта,
Албания, Черна
гора.
По време на
концерта на сцената се изявиха над
200 български
танцьори и музиканти. Крисия,
Хасан и Ибрахим,
които миналата
година спечелиха
второто място на
конкурса, поздравиха зрителите, гостите и участниците с
музикални изпълнения, включително и

с песента, донесла
им големия успех
"Детска планета".

Победителят от
"Детска Евровизия
2014" Винченцо

В рамките на Климентовите дни в Софийския университет и по повод 200-годишнината от рождението на М. Ю.
Лермонтов на 26 ноември от
17.00 ч. в централното фоайе
на Университетската библиотека се открива изложбата
"Разгадавайки Лермонтов".
Събитието е организирано
съвместно с Всерусийската
библиотека за чуждестранна
литература в Москва. Изложбата е подготвена в рамките
на програмата на ВГБИЛ "В
началото бе словото…", която
представя литературнохудожествени проекти, изпълнени
в сътрудничество с руски и

Ãåîðãè Ìèøåâ ïîëó÷è
íàöèîíàëíàòà ëèòåðàòóðíà
íàãðàäà "Éîðäàí Éîâêîâ 2015"
Трябва да преодолеем егоизма си и да
обичаме Бога и ближните си, каза Георги
Мишев в Добрич. Той
получи Националната
литературна награда
"Йордан Йовков" за
2015-а, когато се навършват 135 години от
рождението на големия ни белетрист.
Според писателя Георги Мишев е необходимо творбите на Йовков да се изучават от
прогимназията до академията. В тях има
всичко нужно за доброто възпитание на
българската нация в

нейните устои. "Доста
сме се отдалечили от
Йовковото творчество,
защото май престанахме да говорим с Бога,
а минахме на дребни
разправии помежду
си, което няма да ни
доведе доникъде. Прекъснем ли връзката с
духовното, с истински
човешкото, ще се върнем при ония, които не
могат да говорят", добави той. Писателят
пожела да премахнем
границите между хората, по-страшни са нашият егоизъм и границите, които поставяме
сами. ç

чуждестранни художници и литературоведи.
В експозицията са включени творби на известните московски художници Юрий Косоговски и Людмила Григориева-Семятицка, посветени на
религиозните и духовните търсения на Лермонтов, които те
разработват в отделни цикли.
В изложбените витрини
Университетската библиотека
ще представи от своя фонд
произведения на Лермонтов в
превод и оригинал, които обхващат периода от 1880 година до наши дни. Експозицията може да се види до 25 декември. ç

Снимка Пресфото БТА



Èçëîæáà "Ðàçãàäàâàéêè Ëåðìîíòîâ"
ñ êàðòèíè îò Ìîñêâà

Кантиело от Италия, също се включи в галавечерта. ç

Íàêðàòêî

Празнични спектакли
в Сатиричния театър
за децата
Сатиричният театър кани
децата на мюзикъла
"Шумът на върбите" от
Кенет Греъм и Алън Бенет.
Постановката е на Здравко Митков, а датите - 6 и
13 декември от 11.30
часа. Малките зрители
ще видят историите на
Плъхи, Кърти, Жабокът,
как те попадат в игрите
на хората и как се
доказва приятелството.

Ден на отворените
врати в НИМ
Националният исторически музей обявява Ден на
отворените врати на 24
ноември от 9.00 до 17.30
ч. Посетителите ще могат
да разгледат постоянните
експозиции в музея:
археологическите материали, оръжейната колекция,
униформи, градско облекло и традиционно женско,
мъжко и детско облекло,
мебели, часовници,
накити, знамена, както и
живопис, графика и
скулптура.

Нов Археологически
музей бе открит
в Златоград

Вторият фолклорен фестивал на клубове по танци "Хоротропци и приятели 2015"
в спортна зала "Арпезос" събра над двайсет колектива с 250 танцьори
от Кърджалийско и страната

Нов Археолого-етнографски музей има Златоград.
В експозицията е представена голяма сбирка от
древни находки. Обособен
е и кът за уникални
фалшификати на ценни
артефакти.
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Âëèÿíèåòî íà æåíèòå â
áúëãàðñêîòî èçêóñòâî
Темата за влиянието на
жените художнички в българското изкуство в периода
между Освобождението и
Балканската война е много
интригуваща, но също така
и изпълнена с много неизвестни факти и събития. Поради оскъдния брой сведения за ролята им в сферата
на културата дори е спорно
името на първата българска
художничка. В миналото жената художник е била рядко
явление, а появата й в общи изложби - изключение.
Въпреки това смели дами,
отдадени на изкуството и борещи се за правото си за
получаване на образование
и възможност за изразяване на своята идентичност, тогава също е имало. В този
съвсем ранен етап от историята ни българката е била
достатъчно еманципирана и
уверена във възможностите
си, за да иска и да може
успешно да се включи в развитието на изкуството у нас.
Доскоро всички изследователи и изкуствоведи посочваха Елена Карамихайлова и Елисавета КонсуловаВазова за първите художнички в България. Само че това
не е съвсем вярно. Карамихайлова е първата българка
с академично художествено
образование, а Вазова е
първата жена със самостоятелна изложба. Истината е,
че името на първата дама,
която се е осмелила да се
подпише под своя рисунка,
е Олга Круша. Откритието е
дело на изследователската
работа на двама магистри
от Нов български университет със специалност „Изкуствознание и културология“ Рамона Димова и Пламен
Петров. В изложбата си
„Свободният избор: Първите жени художнички 18781912 г.“, която бе показана в
столицата през лятото, те изцяло застъпват „женската“
тема. Изследователският им
интерес е провокиран от неизясненото авторство на една скица от 1882 г., намираща се във Фонд „Графики“ в
Софийската градска художествена галерия. След задълбочена работа изследователите разбират, че тя е
дело на Олга Круша. Оказва се, че тази дама е изпреварила с двайсет години сочените за първи български
художнички - Елена Карамихайлова и Елисавета Консулова-Вазова.
Биографичните данни за
Олга Круша са прекалено
оскъдни. Знае се, че е дъщеря на известния възрожденски деец Захарий Круша
и че е получила художественото си образованието в
Москва, където нейни учители по рисуване са представители на известен френски емигрантски художнически род. След създаване-

Ïúðâèòå ðîäíè õóäîæíè÷êè ñà Îëãà Êðóøà, Åëåíà
Êàðàìèõàéëîâà è Åëèñàâåòà Êîíñóëîâà-Âàçîâà
спресионистите.
До 1909 г. младата художничка живее в Европа, а
през 1910 г. се установява
окончателно в София. По това време тя има вече утвърдено място на майстор в
изобразителните изкуства участието й в южнославянската изложба в Загреб през
1908 г. е значителен успех за
нея - и нейните колеги от основаното наскоро дружество „Съвременно изкуство“ я
приемат в своите редове с
аплодисменти. Макар че Елена Карамихайлова демонстрира с идването си в България всестранни живописни

„Зюмбюли“ от Елисавета Консулова-Вазова

то на контакти и опознаването на местната среда Олга взима трудно решението
да се завърне в родината.
Там обаче ситуацията се е
променила и освободена
България има остра нужда
от учители. Затова младото
момиче решава да се завърне в родния си град и да
посвети целия си живот на
просветителската мисия. Откритата рисунка остава
единственото известно до
момента нейно произведение.
И ако тази единствена
нейна скица съвсем наскоро я превърна в първата наша художничката, то открай
време изследователите са
категорични, че първата българска художничка с академично образование в историята ни е Елена Карамихайлова. Централно място в
творбите й заема любовта и
умението й да не остава равнодушна към красотата. Тя
посвещава целия си творчески живот на женския портрет, като никога не рисува
образи на мъже в картините си. Именно такава е и една от най-известните й творби - „Пред огледалото“. Художествените критици оприличават платното на Карамихайлова на „старинен романс“.
Потомка на старо, просветено и родолюбиво семейство, Елена се ражда в Шумен на 6 декември 1875 г. Тя
завършва най-напред прочутото шуменско Нанчово училище, а по-късно родителите й я изпращат и в Роберт
колеж в Цариград, където бъдещата художничка получава едно солидно за времето
си образование и привилегията на два чужди езика английски и френски. След
завръщането си от Цариград
Елена Карамихайлова прекарва около 2 години в Шу-

мен и през 1896 г. заминава
за Виена. Постъпва в местното частно рисувално училище на проф. Триблов. Докато се учи в австро-унгарската столица, тя старателно
изучава наследството на старите майстори в богатите виенски музеи и нейната изтънчена наблюдателност и
тънка чувствителност попиват гения на ренесансовите
шедьоври пред погледа й.
Една от най-известните творби на
Карамихайлова - „Пред огледалото“

Детайл от „Портрет на момиче“ на
Олга Круша от 1882 г.

След това Карамихайлова
продължава художественото
си образование в частната
Академия на проф. Хенрих
Книр в Мюнхен, а следващите две години прекарва в
ателието на известните виенски колористи Кристиан
Линденбергер и Анжело Янг.
Карамихайлова научава
много от новите си учители,
но не се увлича от техния
импресионистичен маниер,
още по-малко пък се поддава на идеите на зараждащия
се в онези години в Германия експресионизъм, като
остава вярна на своята вътрешна чувствителност и темперамент, като предпочита
поетичното изживяване пред
деформацията на житейската правда, пледирана от ек-

интереси, все пак нейната
най-ярка изява става портретът. Тя постига в този жанр
такива изключителни резултати в интимно-психологическите тълкувания на своите портретувани модели, че
критиката ни още в 1914 г.
пише за нея следното: „Сега тя изпъква като най-силната в портретния жанр, тя
е най-персоналната в цялата изложба“. А да се получи
такава оценка, когато вече
в България са излагали художници портретисти като
Никола Михайлов, това е огромен успех.
И ако Карамихайлова е
първата художничка с академично образование, то
Елисавета Георгиева Консулова - Вазова е първата жена със самостоятелна изложба в България. Тя рисува предимно портрети, цветя и пейзажи и предпочита да използва техники като пастел,
маслени бои и акварел. Много от платната й са рисувани на открито, а маниерът й
е близък до този на импресионистите. Съпругата на
най-малкия брат на писателя Иван Вазов води активен
социален живот. Еманципирана за времето си, тя е основателка на десетки женски спортни и туристически
дружества, а също така про-

вежда многобройни инициативи за културното развитие
на жените и децата. Освен
това е един от създателите
на първия куклен театър в
България и сред основателките на Дружество „Родно
изкуство“. Развива широка
обществена дейност като редактор на списание „Беседа“ (1934-1940 г.) и списание
„Дом и свят“ (1940-1943 г.), а
също така публикува свои
материали в списанията „Художник“ и „Изкуство“. Става
известна като добра преводачка на художествена литература от френски, немски, руски, английски и чешки. През 1961 г. е удостоена
с орден „Кирил и Методий“
- I степен.
Елисавета Консулова-Вазова е родена през 1881 г. в
Пловдив. Тя завършва втория випуск на Рисувалното
училище в столицата със
специалност: „Живопис“.
След това специализира
портретна живопис в Мюнхен в академията на Дружеството на жените художнички. През 1916 г. представя в
Прага няколко картини, посветени на културата на българската жена. През Балканската война Елисавета служи като самарянка в Ямбол
и Лозенград и като доброволка в холерната зона на
Чаталджа. Първата й самостоятелна изложба е през
1919 г. в София, а след това
показва творбите си и в чужбина - Прага, Пилзен и Братислава. През 1929 г. тя изнася доклад за българския
национален костюм в рамките на международния конгрес, който се провежда в
чешката столица. Събира колекции от шевици, килими,
накити, костюми и проучва
растителните багрила на старите килимари.
В историята на българското изкуство Вазова остава не само като първата художничка със самостоятелна изложба, но и първата
жена, рисувала голо тяло от
натура, и то не само в черно-бяла техника, а с бои. За
поколенията след себе си тя
завещава няколко портрета
на голи женски тела, пресъздаващи атмосферата на
градския живот у нас в началото на 20. век.
Художничката е един от
авторите, които въвеждат
пленетарната живопис у нас.
Много от портретите й са нарисувани сред природата.
Приживе Елисавета рисува
известни и значими за времето си личности като Иван
Вазов, Добри Христов, Стоян Михайловски, Александър
Божинов и много други.
Диляна КОЧЕВА
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Войници и спасители
издирват телата на
затрупани от свлачище в
Хпакант, в щата Качин,
Мианмар. Най-малко 94
души са загинали, а
десетки са обявени за
безследно изчезнали
след свличане на земни
маси в събота, недалеч
от мина за добив на
нефрит. Погребани са
десетки жилища на
местни жители. Повечето
жертви са ровели в
остатъците от руда,
когато се е случила
трагедията. В района се
добива най-висококачественияt нефрит в света.
Повечето от печалбите,
възлизащи на милиарди
долари годишно, обаче
попадат при хора и
компании, свързани с
управлявалата доскоро
военна хунта.

През 2016 г. Китай
ще предостави на
страните от АСЕАН
финансова помощ в
размер на 560 млн.
долара и кредити на
стойност 10 млрд.
долара, съобщи зам.министърът на външните работи Лю Чжънмин.

Палестинец,

Снимки Пресфото БТА

Áðþêñåë è îêîëíîñòèòå ñà â
ìàêñèìàëíî íèâî íà òðåâîãà
От събота насам в Брюксел и района наоколо е в
сила максимално ниво на
тревога. И вчера метрото бе
спряло, пазарите са затворени, а полицаи и военни
обикалят улиците в издирване на заподозрени, свързани с атентатите в Париж
от 13 ноември, предаде
АФП.
Става дума за няколко
заподозрени, ето защо ние
сме съсредоточили толкова
сили и средства, каза белгийският вътрешен министър
Ян Янбон. Следим обстановката минута по минута, добави той и подчерта, че съществува реална заплаха,
но властите влагат всички
сили денонощно, за да се
справят с нея.
Паралелно с това продължава издирването на Салах Абдеслам, който изигра
роля в нападенията в Париж. Белгийската преса го
определя като заподозрян

Äî 15 000 åâðî
ñà èçõàð÷èëè
òåðîðèñòèòå
çà àòåíòàòèòå
â Ïàðèæ
номер едно. Той остава неоткриваем 9 дни след нападенията. Според двама души, които са му помогнали
след атаките, той е отпътувал от Париж за Белгия.
Двамата помагачи бяха
арестувани.
Атентатите в Париж от 13
ноември са стрували на групировката „Ислямска държава“ (ИД) само между 10
000 и 15 000 евро, разкри
италианският в. „Кориере
дела сера“. Изданието се позовава на анализи на телевизия Ен Би Си и на агенция Ройтерс.
Смята се, че за автоматите „Калашников“, използвани в атаките, звеното на

Полицаи патрулират
денонощно в центъра
на Брюксел и околностите от събота насам.
Парализиран е
градският транспорт
Властите се опасяват,
че терористите от
„Ислямска държава“ са
подготвили да повторят в белгийската
столица кървавото
меле от Париж
на 13 ноември.

Абделхамид Абауд е похарчило 7500 евро. В направата на коланите с експлозиви са инвестирани под 100
евро за химическото вещество в тях и няколкостотин
евро за метални сачми и за
пирони, които са били вложени в самоделните бомби,
за да причинят повече травми.
Наемането на трите коли, с които са се придвижвали трите отряда, извършили нападенията в Париж, е

струвало 1800 евро. За апартамента, който терористите
са държали като база в „Сен
Дени“, пари изобщо не са
плащани.
Засега единственото неизвестно е колко е струвало самото пътуване на джихадистите до Париж. Смята
се, че двама или трима от
терористите са дошли в Европа по пътя на бежанците
от Сирия. В този преход ИД
може да е инвестирала 12001300 долара.ç

Ùàéíìàéåð äîïóñíà âúçìîæíîñòòà
Ðóñèÿ äà ñå âúðíå â Ã-7

Египтяните вчера започнаха да гласуват в двудневния втори кръг
на първите парламентарни избори, организирани след свалянето
на президента ислямист Мохамед Морси от армията през 2013 г.
Мерките за сигурност са повишени в максимална степен, за да
не се допуснат терористични нападения. От вчера гласуват жителите на Кайро, провинциите в делтата на Нил и Северен и Южен
Синай.

Групата на най-развитите икономически страни Г-7 може да се върне към формата Г-8, който включва
и Русия, ако кризата в Украйна бъде разрешена и Русия продължава
да сътрудничи със Запада за решаването на конфликта в Сирия, заяви германският външен министър
Франк-Валтер Щайнмайер. „Ако и
занапред преодоляваме препятствията в решаването на конфликта в
Украйна и ако Русия продължи да
работи заедно с нас над решаването на конфликта в Сирия, Западът
няма да може и няма да бъде заинтересован от изключването на Русия от редовните дискусии между
основни западни страни“, заяви
Щайнмайер. Той подчерта, че изключването на Русия от Г-8 никога
не е било цел.

От март 2014 г. Русия не влиза в
неформалния клуб Г-7 на икономически най-развитите страни, обединяващ Великобритания, Канада, Германия, Италия, САЩ, Франция и Япония. Г-8 се превърна в Г-7 на фона
на украинската криза и влошаването на отношенията между Москва и
Запада, припомня ТАСС. По-рано
агенцията съобщи, че лидерите на
западните страни, срещнали се в кулоарите на срещата на високо равнище на Г-20 в Анталия на 15 и 16
ноември, са се споразумели да удължат с половин година санкциите срещу Русия. Според информацията, получена от неназован европейски дипломат, решението е било взето въпреки призивите за по-тясно сътрудничество в борбата срещу „Ислямска държава“.ç

шофиращ такси, се
опита да се вреже в
израелци, а после да ги
нападне с нож в селището Кфар Адумим на
Западния бряг, преди да
бъде ликвидиран от
полицията. Палестинецът подкарал таксито
си срещу израелците,
но не успял да ги
прегази. Тогава той
изскочил от колата и се
опитал да намушка
израелците с нож.
Полицията се намесила
и открила огън по
нападателя, който
починал от раните си.
По-рано вчера палестинка се опита да
нападне израелец с
нож, но също беше
убита на Западния бряг.

Двама опозиционни
политици
в Бангладеш бяха
екзекутирани за престъпления, извършени
по време на войната
за независимост от
Пакистан през 1971 г.
Екзекуциите на опозиционните политици, 66годишния Салаудин
Кадер Чоудхури от
националистическата
партия и 67-годишния
Али Ахсан Мохамад
Муджахид от партията
Джамат-е-ислами, са
били извършени в
централния столичен
затвор, след като
президентът Абдул
Хамид отхвърлил
молбите за помилване.
Двамата бяха осъдени
от специален съд за
геноцид, изтезания и
престъпления срещу
човечеството, извършени по време на продължилия девет месеца
въоръжен конфликт.

Петима бяха ранени
при пожар на 50-ия
етаж на 100-етажния
„Джон Ханкок център“.
Небостъргачът е бил
обхванат бързо от
плътен облак от дим,
но огънят е бил потушен бързо. „Джон
Ханкок център“ е висок
344 м и е 7-ата по
височина сграда в
САЩ.
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Àðæåíòèíà èçáèðà ïðåçèäåíò
ìåæäó ëèáåðàë è ïåðîíèñò
Аржентинците гласуваха на втори тур на президентските избори, за да
изберат приемник на
Кристина Киршнер.
Битката е между Маурисио Макри, който е
либерал, и Даниел Сиоли,
който е умерен перонист,
предаде БТА.
Социологическите
агенции сочеха Сиоли за
явен фаворит на първия
тур, но тогава изненадващо Макри го настигна и
разликата между двамата
беше малка.
На първия тур на 25
октомври Сиоли спечели
37 процента, а Макри 34. Сега агенциите дават
ясна преднина на Макри.
Те прогнозират, че той ще
спечели 55 процента, а
Сиоли - 45 процента.
Маурисио Макри е
предпочитан от пазарите
кандидат за президент.

Ïðèåìíèêúò íà Êèðøíåð òðÿáâà
ïúðâî äà ñòàáèëèçèðà èêîíîìèêàòà
Снимки Пресфото БТА

Битката е между Маурисио Макри, който е либерал, и Даниел Сиоли,
който е умерен перонист. Новият президент на Аржентина ще встъпи в
длъжност на 10 декември. Основната му задача ще бъде да изправи
икономиката на страната, която след 10 години на силен растеж сега е
на ръба на рецесията.

Той се възползва от
умората на аржентинците
от 12-те години на управ-

ление на Нестор Киршнер и неговата съпруга
Кристина Киршнер.

Макри сформира
широка коалиция, наречена „Да променим“. В
центъра й е неговата
дясна политическа формация „Републиканско
предложение“. В широката коалиция влиза и
лявоцентристката партия
с дълга история Радикален граждански съюз.
Макри е кмет на столицата Буенос Айрес от 2007 г.
Той е и бивш президент
на футболния клуб „Бока
хуниорс“.
Противникът на Макри
- 58-годишният Даниел
Сиоли - е бил депутат,
министър и вицепрезидент по времето на
Нестор Киршнер и се
смята за един от кадрите
на перонисткото движение, доминирало политическия живот в страната
от създаването му преди
70 години.

Сиоли също твърди, че
въплъщава промяната, но
в миналото той толкова
Снимка АП
много хвалеше политиката на Киршнер, че хората
го възприеха като човек
на приемствеността. По
време на предизборната
си кампания Сиоли повтаряше идеологическите
приказки на Киршнер, за
да привлече нейния
електорат.
После обаче той започна да се разграничава
от управлението на
Киршнер, но тази закъсняла реакция едва ли ще
повлияе на изхода от
изборите. Сиоли твърди,
че Макри е претенциозен
и привърженик на дивия
капитализъм, който властваше в страната през 90те години и я доведе до
икономическа криза през
2001-2002 г. Той е католик
и противник на абортите.ç

Êðèì îñòàíà áåç òîê çàðàäè âçðèâåíè
äàëåêîïðîâîäè â Óêðàéíà
Неизвестни лица в украинската Херсонска област взривиха двата останали електрически далекопровода, по които се подаваше електричество към Крим, съобщи
Илия Кива, ръководител на подразделението за борба с наркотиците на украинското вътрешно министерство, цитиран от
ТАСС. „Току-що бяха взривени опорите“,
написа той във Фейсбук.
По-рано спирането на електроподаването във всички населени пунктове на полуостров Крим беше потвърдено от директора на компания „Крименерго“ Виктор Плакида. „Крим е изцяло лишен от електричество. Засега не мога да съобщя подробности“, заяви той. Кримските енергетици
започнаха да включват резервните източници на електрозахранване.
В петък неизвестни лица взривиха две
от четирите опори на електрическите далекопроводи, по които се доставяше електроенергия в Крим. Мястото на произшествието беше поставено под охраната на
активисти на кримските татари и бойци на
забранената в Русия организация „Десен

сектор“, които пречеха на ремонтните екипи. В отговор към мястото на произшествието бяха изпратени специални части. При
сблъсъците няколко активисти получили
контузии, а един полковник от милицията
беше ранен с нож в гърба при опит да му
бъде отнето оръжието, съобщи Илия Кива.
След предишното взривяване на електрическите далекопроводи в петък вечерта министерството на енергетиката на полуострова предупреди жителите на региона за възможни ограничения на електроподаването. Експертите призоваха жителите на Крим да заредят акумулаторите
си, да се запасят с вода и да не включват
ненужни електроуреди в часовете на найголямо натоварване сутрин и вечер.
Няколко стотици активисти на националистически движения се събраха на митинг пред сградата на президентската администрация в Киев. Те протестираха заради действията на органите на реда в Херсонска област, съобщи ТАСС, позовавайки
се на кореспондент от мястото на събитията.ç
Войници от специалните части
охраняват хотел
„Радисън“ в столицата на Мали
Бамако, където
след заложническа драма в петък
загинаха 20 души,
сред които 13
чужденци. Двама
нападатели бяха
убити от атакувалите хотела командоси. Отговорност за нападението пое групировката „Ал
Мурабитун“, която
през май м. г. се
врече във вярност
на джихадистката
групировка „Ислямска държава“.
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Изхвърлиха щангистите ни от Олимпиадата в Рио де Жанейро
Двама български
щангисти излязоха на
подиума още в първото
изпитание на Световното
първенство по вдигане на
тежести в Хюстън (САЩ),
тъй като група D на кат.
62 кг бе насрочена за
изпитание № 1 в официалната програма.
Петър Ангелов събра
двубой 245 кг, който му
стигна за осмо място в
групата. Ангелов стартира
с неуспех на 110 кг, после
се справи с тази тежест
и завърши изхвърлянето
с безуспешен опит на
113. В изтласкването той
премина без проблеми
през 130, после 135 и се
препъна само на 140 кг.
Другият ни представител
Стилян Гроздев направи
три неуспешни опита на
110 кг изхвърляне и така
отпадна от двубоя. В
изтласкването Стилян
успя и в трите си излизания на подиума: 130, 135
и 137 кг.
"Стилян е 16-годишен,

Сливенецът Божидар Андреев , който е олимпийски и европейски
първенец за младежи, е надеждата ни за достойно представяне на
шампионата в Хюстън

това бе негово първо
излизане на големия
подиум и очевидно психически не издържа на
напрежението", коментира от Хюстън старши
треньорът на националния отбор Иван Иванов.
Олимпийският шампион
от Барселона през 1992
година отказа да се
нагърбва с каквато и да е
прогноза за представяне-

Ãúëúáèíîâ äîíåñå
ïîáåäàòà íà Íîâàðà
Българският нападател Андрей Гълъбинов вкара четвъртото си
попадение за сезона в Серия Б, след като в 14-ия кръг неговият
отбор Новара се наложи с 1:0 над Ла Специя. Той игра 80 минути и
се разписа в 42-рата. Гълъбинов вкара с глава, като Фараони му
центрира от дясно, а острият удар на българина нямаше как да бъде
спасен от вратаря на гостите Чичизола. В 56-ата минута домакините
от Новара можеха да вкарат втори гол, като Гълъбинов се спря на
около 20-ина метра от вратата и центрира към Фараго, който обаче
пропусна да увеличи резултата.
След тази победа Новара се изкачи от 8-а на 6-а позиция, вече
с 22 точки. Начело в класирането е Каляри с 29 точки.ç

"Á" ãðóïà - 15-è êðúã
Ботев (Гъл) - Септември (Сим)
3:1
Локомотив (ГО) - Поморие
1:1
Оборище (Пан) - Созопол
1:3
Банско - Нефтохимик
3:0
Дунав - Спартак (Пл)
0:0
Пирин (Разлог) - Верея
1:1
Локомотив (Мездра) - Литекс II
и Добруджа - Лудогорец II след приключване на броя

Êëàñèðàíå
1. Поморие
2. Дунав (Рс)
3. Локомотив (ГО)
4. Созопол
5. Ботев (Гъл)
6. Верея
7. Оборище (Пан)
8. Банско
9. Спартак (Пл)
10. Нефтохимик
11. Лудогорец II
12. Литекс II
13. Пирин (Разл)
14. Локомотив (Мз)
15. Добруджа
16. Септември (Симитли)

21-8
29-9
19-9
21-14
17-21
17-14
15-13
25-17
20-22
17-21
19-20
14-22
14-22
14-21
8-16
9-30

34
32
28
26
24
23
23
22
19
18
16
16
14
12
9
6

то на останалите ни
трима щангисти на световното.
Следващата категория
с наше участие е 77 кг. В
група D във ще излезе
младежкият олимпийски
шампион Божидар Андреев, спечелил злато на
игрите в Нанджин2014.
Другият ни представител
е Александър Димитров,
който е в група C. Нацио-

налният отбор на България по вдигане на тежести официално получи
забрана за участие на
Олимпиадата през 2016
година в Рио де Жанейро
заради многобройни
нарушения на антидопинговите правила. Новината
съобщава сайтът на
Международната федерация по вдигане на тежести. Това решение е взето
от Изпълнителния комитет
на федерацията на заседание в Хюстън, след
като е получен подробен
доклад от Антидопинговата комисия. През март
тази година 11 български
щангисти (8 мъже и 3
жени) бяха отстранени от
състезания заради наличието на анаболни стероиди в организма. Освен
България до летните
олимпийски игри в Рио де
Жанейро няма да бъдат
допуснати щангисти от
Хондурас, Панама, Гватемала, Сиера Леоне и
Таджикистан.ç

Òîòî
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Тираж № 93
19.11.2015 г.
6 от 49

I ТЕГЛЕНЕ - 7, 13, 15,
21, 26, 30. ПЕЧАЛБИ шестици - няма, петици 12 по 2551.50 лв.,
четворки - 856 по
35.80 лв., тройки - 14
067 по 3.10 лв., ДЖАКПОТ - 1 834 160.69 лв.

6 от 42

I ТЕГЛЕНЕ - 6 , 21 , 24
, 35 , 36 , 42. ПЕЧАЛБИ
- шестици - няма, петици
- 8 по 1321.00 лв.,
четворки - 493 по
21.40 лв., тройки 7309
по 2.10 лв., ДЖАКПОТ 138 273.90 лв.

5 от 35

I ТЕГЛЕНЕ - 5, 8, 10,
13, 22. ПЕЧАЛБИ петици - 2 по 11
909.00 лв., четворки 322 по 74.00 лв., тройки
- 9277 по 3.40 лв.; II
ТЕГЛЕНЕ - 10, 12, 24,
29, 33. ПЕЧАЛБИ петици - няма, четворки
- 205 по 174.30 лв.,
тройки - 7564 по 5.80
лв.

ТОТО ДЖОКЕР

Позиция - 2, 6, 8.
Цифра - 0, 2, 3.
Тройки - 9 по 1827.60
лв., двойки - 1429 по
11.50 лв.

Áàðñåëîíà ðàçïèëÿ Ðåàë íàñðåä Ìàäðèä
Барселона разпиля Реал
(Мадрид) с 4:0 като гост на
"Сантяго Бернабеу" в 171-вото издание на Ел Класико.
Каталунците бяха пълен господар на терена в Мадрид
и буквално се подиграха
със своя голям враг. Луис
Суарес се разписа на два
пъти, а Неймар и Иниеста
добавиха по един пирон в
ковчега на Реал и Рафаел
Бенитес. Тежкото поражение, което е второ поред
за кралския клуб в Примера, разклати сериозно стола на Рафаел Бенитес. Феновете на тима развяха белите кърпички след последния съдийски сигнал, какъвто е начинът в Испания да
се иска оставка.
Играчите на Луис Енрике направиха така, че очакваното от милиони фенове
по цял свят дерби да се превърне в мач без никаква интрига и да се играе на една
врата. Голямата звезда на
Барселона Лионел Меси се

Снимка Пресфото БТА

Футболистите на Барселона записаха една от най-големите си победи
над Реал на стадион "Сантяго Бернабеу"

появи на терена в 57-ата минута при резултат 3:0 за
пръв път от два месеца. Аржентинецът се възстанови
от контузията си и успя да
стане част от победата на
своя тим. Халфът на Реал
Иско пък бе изгонен с директен червен картон в 85ата минута. Испанският национал се появи на терена

като резерва и остана в игра точно 40 минути.
Така каталунците събраха
30 точки и дръпнаха с 6 пред
Реал (Мадрид), който е втори с 24.
Други резултати от 12-ия
кръг: Реал Сосиедад - Севиля 2:0, Еспаньол - Малага 2:0,
Валенсия - Лас Палмас 1:1 и
Депортиво - Селта 2:0.ç

Ñúäáàòà íà Ðàôàåë Áåíèòåñ ðåøåíà
Ръководството на Реал
(Мадрид) е взело решение
за съдбата на треньора Рафаел Бенитес след унизителната домакинска загуба
от вечния съперник Барселона с 0:4 в "Ел Класико",
съобщава "Марка". 55-годишният специалист ще бъде освободен от поста си,
като дилемата пред босовете на клуба е това да се
случи веднага или да се изчака краят на сезона.

Според испанските медии голмайсторът на тима
Кристиано Роналдо е дал
ултиматум на президента
Флорентино Перес да избира между него и Бенитес.
Отношенията между португалеца и наставника определено не са добри и в мача срещу каталунците представянето на Роналдо бе изключително слабо. Преди
седмица бе цитирано изказване на португалеца, който

казал на Перес, че Реал няма да спечели нищо под ръководството на Бенитес.
Очаква се до края на
седмицата босовете на
кралския клуб да имат среща с играчите, треньора и
помощниците му.
След разговорите ще
стане ясно дали Бенитес ще
получи вот на доверие да
води тима поне до края на
сезона, или веднага ще бъде освободен.ç
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Променливо
Днес вятърът временно ще стихне. Облачността ще бъде променлива, значителна
следобeд. На места ще превали дъжд. Температурите ще бъдат: минималните от 5 градуса на запад до 12 в източните
райони, а дневните от около 10-12 до 19 градуса в югоизточните райони. Във вторник и сряда ще бъде облачно и често дъждовно. Температурите ще останат около обичайните за месеца, минимални от 4 до 10-11 и дневни от около 9 до 14
градуса в повечето места. Малко по-ниски стойности са възможни в някои дни в северозападните и северни райони.
Над 1800-2000 метра надморска височина в Западна Стара планина и по най-високите части на Витоша, Рила и Пирин
валежите временно ще преминават в сняг.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 222
ВОДОРАВНО: "Под старото небе". Вапити. Апарел.
Деликатес. "Те". РАР. Номоканон. Левитан (Исак). Ирони. Нена ("Невеста Нена"). "Витес". Тор. Василев (Георги). Но. Лат. Ло (Джон). Ано (Жан Жак). "Ад". Риза.
"Ота". Ари. Царевичак. МАН. Келар. "Рен". Вани. Егино
(Антонио). Арени. Савон (Владимир). "Веселина". Данак. "То". Етан. Пица. Иконика. Ри. Отит. Ма. Ун. Па.
Атакама. АРО. Танер. Корабов (Никола). Тонелада. Итака.
ОТВЕСНО: "Доверено лице". Адирато. "Далавера
за леваци". АН. Аспирин. Тарагона. Ане (Клод). Тик.
Тав. Ерина. Отел. Сатана. Алов (Александър). Китара.
"Ритон". Сотиров (Стоян). Кик. Го. Ем. Ви. АЧЕ. "Ето
така". Тасо (Торкуато). "Ила". Анасон. Мо. Топ. Китеник. Ре. Имари. Надарево. Велека. Ат. Мер (Фил). Нос.
Аманита. Аба. Бетон. "На ранина". Урок. "Зелени години". АНАНОВА.
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Само с футболни аргументи не можем да станем шампиони,
твърди наставникът на Берое Петър Хубчев
Наставникът на Литекс
Лауренциу Регекампф не
остава доволен от хикса
на тима срещу Берое.
Двата тима завършиха 3:3
в мач от 16-ия кръг на А
група. "Състезателите на
Берое явно успяха да
притеснят моите футболисти, играхме в моменти
като жени. Заложихме на
много фитнес в паузата
за националните отбори,
трябва да покажем, че
сме добър отбор, но в
защита направихме
ужасни грешки. Тези
футболисти нямат право
да право да действат
така", коментира Регекампф.
"Не съм щастлив,
защото не затворихме
мача през първото полувреме. Имахме възможност да реализираме
втори гол, но не сполу-

Наставникът на Литекс Лауренциу
Регекампф изрази задоволство,
че неговият тим все пак се добра
до драматично равенство

чихме. Спечелихме точка
в края на мача, това е
добре, но не съм доволен. Футболистите трябва
да знаят, че тренираме,

"À" ãðóïà - 16-è êðúã
Черно море - Ботев (Пд)

1:2

0:1 Лъчезар Балтанов 43-дузпа, 1:1 Матиа Курьор 59,
1:2 Николас Варела 72

Локомотив (Пд) - Монтана

1:0

1:0 Димо Бакалов 74; червен картон Веселин Мичев 50

Славия - Лудогорец

0:1

0:1 Моци 35-дузпа

Берое - Литекс

3:3

0:1 Данило Асприля 34, 1:1 Игор Джоман 70, 1:2 Данило
Асприля 74, 2:2 Исмаил Иса 82, 3:2 Елиаш да Силва 90+4, 3:3
Елтон дос Рейс 90+7

Пирин (Бл) - Левски
след приключване на броя
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за да побеждаваме.
Имаме добър отбор, това
е екипна работа, в моменти играехме много
добър футбол, но не
бяхме достатъчно концентрирани, когато можеше
да реализираме втори и
трети гол", продължи
треньорът на Литекс.
"Задържахме националите, за да се подготвим
добре, когато има официален мач на държавния
тим, няма да има проблеми. Говорих с Ивайло
Петев, всичко е уточнено", допълни Регекампф.
Старши треньорът на
Берое Петър Хубчев
поздрави своя тим за
борбата и желанието за
победа. Наставникът
заяви, че Берое би трябвало повече да съжалява
заради факта, че в началото на добавеното

време поведе с 3:2.
Мисля, че бяха минали 67 минути, когато ни вкараха третия гол", каза
Хубчев.
"Преди няколко години,
когато започнахме работа
тук, това беше желанието
на феновете и ръководството - да показваме
желание и да се борим.
Този мач може би е найвърховото ми постижение, откакто съм тук. Това
е един от моите принципи
- всичко ще дойде с
концентрацията за следващата тренировка,
следващия мач. Ако си
мислим за 100-годишнината и шампионската титла,
това е грешка. Само с
тези момчета, само с
този отбор, само с футболните неща няма как
да стане", завърши Хубчев. ç

Ëèâúðïóë íàïðàâè íà ïóõ
è ïðàõ Ìàí÷åñòúð Ñèòè
Ливърпул на Юрген Клоп започва да играе все по-атрактивно и от
това пострада лидерът в Премиършип до досегашния кръг Манчестър Сити. Насред своя "Итихад" момчетата на Мануел Пелегрини отнесоха много тежък удар от мърсисайдци с 1:4 и сдадоха лидерската
позиция, на която ще бъде Лестър.
Шоуто на "червените" беше сътворено от бразилските им звезди
Роберто Фирмино и Филипе Коутиньо, които имаха основна заслуга
за три от четирите попадения на
тима си, а "черешката на тортата"
в края добави Мартин Шкъртел.
Единственото попадение за домакините беше на Серхио Агуеро, но

нищо повече.
Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо категорично отписа вероятността за защита на титлата от
миналия сезон, въпреки че "сините" надвиха Норич с 1:0 на "Стамфорд Бридж" и спряха серия от три
поражения във Висшата лига. "Победата ми доставя малко облекчение. Ако ме питате за титлата, ще
кажа, че това е мисия невъзможна
за отбора", сподели Специалния.
Други резултати: Уотфорд - Манчестър Юнайтед 1:2, Уест Бромич Арсенал 2:1, Евертън - Астън Вила
4:0, Суонзи - Борнемут 2:2, Нюкасъл - Лестър 0:3, Саутхемптън - Сток
Сити 0:1. ç
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Валери Божинов
отбеляза първия гол
при победата на Партизан с
3:0 над Нови пазар в мач
от 18-ия кръг на сръбското
първенство. Българинът се
разписа в 32-рата минута, а
това бе деветото попадение
от началото на сезона за
него, с което той е водещ
голмайстор на отбора.

Българският национал
Георги Миланов
изигра
цял мач за ЦСКА (Москва)
при загубата от Криля
Советов с 0:2 в среща от
16-ия кръг на руската
Премиер лига.

Черно море Порт
Варна записа пета
поредна

победа от началото на
сезона в НБЛ, след като в
мач от седмия кръг се
наложи над Ямбол с 83:73
като гост.

Русия не даде какъвто
и да е шанс на
България
в първата среща от квалификационна група F за
ЕвроБаскет 2017 при
дамите. Баскетболистките на
Георги Божков отстъпиха на
"Сборная" с 33 точки
разлика при гостуването си
в Екатеринбург, а крайното
цифрово изражение на
резултата бе 39:72 в полза
на рускините

Байерн (Мюнхен)
продължава без загуба
в германската Бундеслига,
след като в среща от 13-ия
кръг победи Шалке 04 с 3:1.

Ювентус надигра
Милан с 1:0

в мач от 13-ия кръг на
италианската Серия "А".
Единственото попадение в
срещата бе дело на Пауло
Дибала, който бе точен в
65-ата минута.

УЕФА обяви, че
Наполи ще трябва да
пътува
за предстоящото си
гостуване на Брюж в Лига
Европа, въпреки че в Белгия
има обявена опасност от
терористичен акт.
Снимка Пресфото БТА

Вратарят на Манчестър Сити Джо Харт само констатира, че топката е в мрежата му след удар на Филипе Коутиньо

