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ÒÅËÅÂÈÇÈß
Над 156 души са загинали, а повече от 400 са ранени след поредица от атентати
в църкви и хотели в Шри Ланка навръх празненствата за Великден в страната,
предадоха световните агенции. Експлозии са поразили три църкви и три хотела.
Най-много са жертвите в църквите, като се смята, че само един от загиналите е
убит в хотел. Всички те се намират в столицата Коломбо, с изключение на една
църква в град Негомбо. Освен местните са загинали и 35-има чужденци. За
щастие, пострадали българи няма, сочат данните на Външно министерство.

Îêúðâàâèõà
Âåëèêäåí â

Øðè Ëàíêà, íàä
150 æåðòâè â

öúðêâè è õîòåëè < 20

"БСП за България" започна своята кам-
пания за промяна на България и Европа
под мотото "Справедливост сега". ЗЕМЯ ка-
то медиен партньор на кампанията пожела-
ва на социалистите успех да осъществят та-
ка чаканата от мнозинството български граж-
дани промяна на модела на управление, рес-
тарт на социалната държава, енергично от-
стояване на националния ни суверенитет и
интерес, защита на българските традиции.
С пожелание за енергия в кампанията и за
мъдрост в работата в европейските институ-
ции, припомняме текста на Лойд Баярд от
книгата "Ефективното лидерство":

"Думата лидер обикновено се свързва с велики
мъже и жени, които в моменти на криза успяват да
променят събитията и да осъществят велики дела.
Тези образи създават усещането, че за да водиш
напред, трябва да уцелиш преломен момент от исто-
рията. Но невинаги е така.

Да ръководиш, означава да умееш да въздейст-
ваш на хората така, че те да се посветят на общата
цел. И така, откъде да започнете? Естествено, от
целта. Няма никакъв смисъл да се опитвате да вли-
яете на хората, ако не знаете защо го правите и
накъде искате да ги поведете. Трябва да знаете не
само къде отивате, но и защо тръгвате натам.

Ако не можете да отговорите на тези въпроси,
всичко е напразно. Единственото сигурно е, че ще
изхабите много енергия в безцелно лутане.

Помнете, ако ще бъдете лидер - важното е не вие
какво правите, а какво правят хората ви. И едно
последно предупреждение - не чакайте други да изяс-
нят визията ви. Тя е ваша, изцяло ваша".

Óìåíèåòî äà âîäèø çàïî÷âà

ñ îòãîâîð íà âúïðîñà

„Íàêúäå è çàùî îòèâàì?“

оляма част от жителите на Ивайловград
са били вдигнати на крак заради посе-
щението на заместник-председателя на
ГЕРБ Цветан Цветанов в града, пише
"Хасково.прес". Придружаван от местни
големци, сред които е и отстраненият де-
путат Делян Добрев, Цветанов е провел
среща в читалище "Пробуда".

Цялата общинска администрация в
работно време се е изнесла под строй,
за да посрещне Цветанов и сградата на
общината отрано е била призрачно праз-

Ìîäåëúò „Öâ. Öâ.“

9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
7

7
0

0
0

Ã

ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Ïàðòèÿòà íà
Åðäîãàí àòàêóâà
îòíîâî Èñòàíáóë
Турската управляваща
Партия на справедли-
востта и развитието по-
иска анулиране и повта-
ряне на местните избо-
ри в Истанбул, които из-
губи преди 3 седмици.
Главната опозиционна
Народнорепубликанска
партия спечели кметския
пост в най-големия град
в Турция, което е голямо
поражение за президен-
та Реджеп Ердоган, за-
почнал политическата си
кариера като кмет на Ис-
танбул. Новият кмет Ек-
рем Имамоглу пое длъж-
ността в сряда въпреки
искането на ПСР, внесе-
но ден по-рано, за ану-
лиране и повтаряне на
изборите. ç

4 ñðåáúðíè
ìåäàëà
çà ãðàöèèòå
Боряна Калейн и Невяна
Владинова спечелиха об-
що четири сребърни ме-
дала на Световната купа
по художествена гимнас-
тика в Ташкент (Узбекис-
тан). Калейн се нареди
втора в многобоя, а след
това взе сребро на фи-
налите на топка и лента.
Владинова завърши вто-
ра на бухалки. Рускиня-
та Александра Солдато-
ва спечели златните от-
личия на обръч, бухалки
и на топка. На лента по-
бедителка стана друга
рускиня - Анастасия Гу-
зенкова. Следващият
турнир за Световната ку-
па е в Баку (Азербайджан)
в края на седмицата. ç

Ñúáðàõà ïîä ñòðîé
ó÷èòåëè, îáùèíàðè è
ìàãàçèíåðè çà ñðåùà ñúñ
çàìåñòíèê-øåôà íà ÃÅÐÁ

на. За да се напълни залата в читали-
щето, която е с 400 места, да се имитира
масовост и "всенародна любов", педаго-
зите от детската градина и училището,
както и продавачи в местните магазини
са били по спешност призовани. Какво
ни интересува Цветанов, имаме си ра-
бота, как не ги е срам да ни карат да
напускаме работното си място, възмуща-
вали се всички ивайловградчани, които
били задължени да отидат на въпросна-
та среща.

в действие

Да живеем с вярата
в Господа Иисуса
Христа, пожела на
българския народ
патриарх Неофит

Българският патри-
арх Неофит ръководи
вчера празничната
Света литургия в ка-
тедралния грам "Св.
Александър Невски",
посветена на светлия
празник Цветница.

Негово Светейшес-
тво каза: "В този ден
радостта от срещата с
Христос е неизбежно
примесена със скръб и
горест от това, което
предстои в решаващи-
те дни на земния му
живот- предателството,

Áëàãîäàòòà è ìèðúò
äà áúäàò ñ íàñ

присъдата. Тази радос-
тна тъга съпреживява-
ме и ние днес". Патри-
арх Неофит припомни:
"Казва се, че Царство-
то божие ще се даде на
народ, който принася
боговете. Този народ
сме ние - живеещите с
надеждата за помире-
ние с небесата и спа-
сение. Ние сме приз-
вани не само днес, но
и през всички дни на
нашия живот да дър-
жим сърцата си отво-
рени за Него, да живе-
ем с вярата в Него и
да носим достойно Не-
говото име и да се удос-
тоим с обещаните ни
от Него спасение и ве-
чен живот. ç

< 2

Цветница във Варна Снимки Пресфото БТА

Колаж ЗЕМЯ
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Задържан е служител на
Специализирания отряд за
борба с тероризма (СОБТ)
за искане на откуп за
откраднат автомобил,
съобщи пред журналисти
главният секретар на МВР
Ивайло Иванов след
Националното съвещание
на ръководството на МВР.
Служителят е на ръковод-
но ниво, рангът му е по-
висок от началник на
група. Офицерът Красимир
Петров Пешовски, начал-
ник на сектор в Специал-
ния отряд за борба с
тероризма, е арестуваният
заради искан откуп за
откраднат джип "Мерце-
дес", научи Трафик нюз.бг.
Арестуваният, който няма
нищо общо с легендарния
командир на баретите от
90-те години, а по-късно
шеф на СДВР и Гранична
полиция Красимир Петров,
е хванат в четвъртък в
момент, когато е искал
парите от собственичката
на колата. Той е искал 11
000 лева от 28-годишната

Ïî íåîôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ òîâà
å Êðàñèìèð Ïåøîâñêè îò ÑÎÁÒ

ÂËÀÑÒÒÀ

Êîðóìïèðàí êîìàíäîñ ïîèñêàë 11 000 ëåâà
îòêóï, çà äà âúðíå àâòîìîáèëà íà æåíà

притежателка на мерце-
деса, която останала без
кола преди седмица. По
времето на злополучната
акция на баретите  в
Лясковец през 2014 г.,
когато загина Емил
Шарков, Петров е бил
зам.-командир на СОБТ,
напомниха пред сайта
бивши членове на спецот-
ряда.

Иванов уточни, че
преди ден в СДВР е
получен сигнал за искан
откуп за кола. Направена
е съответната подготовка
за контролиране на
срещата с констативен
протокол за описване на
паричните средства.
Знаело се е мястото,
където ще бъде проведе-
на срещата. Водено е
скрито наблюдение.
Тъжителката е отишла
там. Лицето, което се е
явило за разговор, е
било задържано с поли-
цейска мярка. Уведомен е
следовател, докладваха
ми на мен и уведомих

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ ñ ïîçäðàâ çà ïðàçíèêà: Ñâúðçâà íè
æåëàíèåòî çà ìèðåí è äîñòîåí æèâîò è âÿðàòà â äîáðîòî!

за християнския свят, който свър-
зваме с възкръсналата надежда
за човечеството и с въздигането
на вярата.  Държавният глава от-
прави към християнската общност
в България своите поздравления
и пожелания за здраве и благо-
получни дни за техните семейст-
ва и близки.

Президентът Румен Радев из-
разява увереност, че всички сме
свързани от общото желание за
мирен и достоен живот, изпълнен
с хармония, вяра в доброто и си-
ла за истината. ççççç

Президентът Румен Радев позд-
рави християнската общност в Бъл-
гария по повод светлите празници,
съобщиха от прессекретариата на
държавния глава. Българската пра-
вославната общност чества влиза-
нето на Иисус Христос в Йеруса-
лим. Своя имен ден отбелязват и
стотиците хиляди българи, чиито
имена са свързани с Цветница. Де-
нят е празничен и за представите-
лите на католическата, арменската
и протестантската общност, които
отбелязват Възкресение Христово.
Великден е най-светлият празник

Сайтът на Народното
събрание не работи
заради спрян ток
поради ремонт
Сайтът на българския парла-
мент не е работил в събота и
неделя, поради спрян ток при
ремонтни дейности, съобщи
пресцентърът на Народното
събрание. В съобщението се
посочва, че "поради техничес-
ко-монтажни дейности,
свързани с изграждането на
новата пленарна зала в
сградата на Народното
събрание на пл. "Кн. Алексан-
дър І" 1, е изключено
електрозахранването на 20 и
21 април 2019 г.
Заради това са изключени
всички информационни и
комуникационни системи на
парламента. Захранването ще
бъде възстановено до края
на деня на 21 април 2019 г.,
неделя, когато ще бъдат
включени и информационни-
те и комуникационни системи
на Народното събрание,
посочва пресцентърът на НС.

Експерт за инцидента в
Оризари: Изключителна
рядкост е да се счупи
крило на самолет
Двама души загинаха преди
ден, след като малък самолет
падна край стадиона на
пловдивското село Оризари.
Машината е трябвало да
направи заход, но по време
на захода едно от крилата се
чупи и тя се разбива.
Двуместният самолет е летял
ниско над стадиона по време
на демонстрация на дронове,
когато при издигане на
височина машината чупи
крилото си. Пилотът е бил
изключително опитен,
любител, но с всички
необходими курсове и дори
имал документ за инструктор,
обучил е десетки други
пилоти. Машината е летяла
повече от 7 години, без да
даде никакъв дефект. Разс-
ледващите на инцидента
тепърва ще изясняват каква
е причината за него, като
това може да е и износване
на материала. Разследването
е поето от Националната
следствена служба, като
срокът, в който трябва да се
стигне до причините за
инцидента, е една година.

ВМРО акцентира на
миграцията,
емигрантите и
радикализма за
евровота
Ангел Джамбазки води
листата на ВМРО. На второ и
трето място са депутатите
Юлиан Ангелов и Александър
Сиди. Андрей Слабаков е на
четвърто място, а петата
позиция е на генерал
Димитър Шивиков. Разбира
се, българският избирател си
избира за кого да гласува.
Ако искат да гласуват за гей
бракове, за еднополови, за
джендърски конвенции, за 32
пола и т. н., имаме такава
листа, могат да гласуват за
нея. Ако искат обаче да
гласуват за хора, които в
Европарламента ще защита-
ват българския национален
интерес, алтернативата им е
листата на ВМРО - българско
национално движение.

Íàêðàòêî

:

Ñúáðàõà ïîä ñòðîé ó÷èòåëè, îáùèíàðè è ìàãàçèíåðè çà ñðåùà ñ Öâåòàíîâ

министъра на вътрешните
работи. Следователите,
разследващите и опера-
тивните са на среща при
наблюдаващия прокурор,
коментира Факти.бг. Там
най-вероятно ще се вземе
решение какви действия
да бъдат предприети
спрямо служителя, обясни
още главният комисар.
Съдът остави в ареста
командоса от отряда за
борба с тероризма. В
залата той заяви, че е
набеден и настояваше
заседанието да е закрито,
съобщава "Нова телеви-
зия". Искането беше
отхвърлено. Защитата на
обвиняемия заяви, че

няма доказателства, че е
взимал пари, а това били
само твърдения на свиде-
тели. Съдът отхвърли тези
доводи и обяви, че имало
данни за условията, при
които се провеждали
срещите между командоса
и един от свидетелите - те
да бъдат в отсъствието на
собственика на луксозния
автомобил, който е отк-
раднат, а парите да бъдат
занесени в плик, без да
ги докосва, след което да
бъдат отнесени в неизвес-
тно чейндж бюро. Всички
тези разговори командо-
сът провеждал от чужда
сим карта, уточнява
сайтът Трафик нюз.бг. ççççç

Всички жители на Ивайловград
са били вдигнати на крак заради
посещението на заместник-пред-
седателя на ГЕРБ Цветан Цвета-
нов в града. Придружаван от об-
ластния координатор на ГЕРБ за
Хасково Делян Добрев и народ-
ния представител Евгения Ангело-
ва, Цветанов е провел среща с
членове и симпатизанти на парти-
ята по обяд в читалище "Пробу-
да", пише haskovo.press.

Цялата общинска администра-
ция в работно време се е изнесла
под строй, за да посрещне Цвета-
нов. Още в 11,30 часа сградата
на общината е била призрачно
празна. За да се напълни залата в
читалището, която е с 400 места,

да се имитира масовост и "все-
народна любов", педагозите от
детската градина също били спе-
шени от директорката да отидат

на срещата. Устно нареждане да
посрещат Цветанов получили и
работещите в училището - учите-
ли, хигиенисти, администратори.

От бутафорната масовка не били
пощадени дори продавачките в
магазините, чиито телефони из-
пушили от заповеди да тичат в
"Пробуда".

Учители, педагози, хигиенис-
ти, продавачи и общинска адми-
нистрация по тревога били вди-
гани, за да напълнят залата в чи-
талището за срещата въпреки не-
желанието на повечето от тях, ко-
ментира Вести.бг.

Забелязани са и пълни учи-
лищни автобуси от съседните се-
ла, които пристигали по това вре-
ме в Ивайловград. Не е ясно оба-
че дали и те не са били строени
за срещата на Цветан Цветанов
с гражданите. ççççç
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Àêî íå ïðåáîðèì
àïàòèÿòà â
ñåáå ñè, îòíîâî
ùå áúäåì
èçëúãàíè,
ïîä÷åðòà
êàíäèäàòúò çà
åâðîäåïóòàò

Èâî Õðèñòîâ: Â Áúëãàðèÿ
íà ÃÅÐÁ èìà àâòîêðàöèÿ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

В България наистина
има автокрация, заяви
пред БНР кандидатът за
евродепутат от листата на
БСП Иво Христов. По
думите му премиерът
Бойко Борисов решава
еднолично какво трябва да
се случи с държавния
бюджет.

Христов отговори на
вчерашните думи на пре-
миера, когато обясни, че е
иронизирал Христов с
термина "пълзяща диктату-
ра":

"Опасявам се, че опле-
тен в понятията, които му
подхвърлят неговите съвет-
ници, в опита си да ирони-
зира, премиерът се озова
като пиле в кълчища и хич
не е ясно какво точно иска
да каже."

Христов разкритикува
премиера Бойко Борисов и
за думите, че от БСП
разчитат на "късата памет
и ниското образование" на
избирателите си:

"Това от висотата на
своя образователен и
интелектуален стандарт ли
го обявява? Това е твърде
високомерно изказване. Аз
намирам, че и академик би
трябвало да говори по-
смирено, когато става
въпрос за целокупния
български народ. Той
самият разчита на късата
памет, тъй като, когато
променяш мнението си
няколко пъти в рамките на
един ден, тук наистина
трябва да разчиташ на
много късопаметни избира-
тели, за да не бъдеш
санкциониран", каза още
той в интервю за предава-
нето "Неделя 150" на прог-
рама "Хоризонт".

Иво Христов обяви, че
остава лоялен към прези-
дента Румен Радев и
решението да се кандида-
тира за депутат в Европей-
ския парламент и да
напусне поста съветник на
държавния глава е лично.

Нямаме надежда за
особено диалогична и
цивилизована (предизбор-

на - бел. ред.) кампания,
каза още той и допълни:

"Все още живеем някак-
во подобие на демокрация.
Качеството на свободата
на словото определя и
качеството на демокрация-
та и нашата се оказва
африканска", каза Христов
в коментар към класацията
на "Репортери без грани-
ци", поставяща България
на 111-о място по отноше-
ние на свободата на
словото.

"Опозиционният тон не
е тон на конфронтация
априори, това е естествено
призвание на всяка опози-
ция - да контролира власт-
та. Когато БСП констатира
провала на властта, едва
ли бърка. Знаете, че
властта беше застигната от
серия от скандали", каза
той.

Внушава се, че това е
някаква порочна връзка
между президент и поли-
тическа сила, коментира
Христов въпроса за
връзката между президен-
тството и БСП и допълни:

"Това е опит на властта
да опише ценностното
противопоставяне с пре-
зидента като партийно
мотивирано".

"ЕНП трябва да намали
своето влияние. Европа
има нужда от завой
наляво", заяви още канди-
датът за евродепутат от
листата на "БСП за Бълга-
рия" Иво Христов пред
БНР. "Моята причина да
приема тази покана е, че
тази битка в момента е
решаваща. От нея зависи
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Водачът на листата за евроиз-
борите на "БСП за България" Еле-
на Йончева посети Троянския ма-
настир на големия християнски
празник Цветница. Там тя се срещ-
на с много хора, които й пожела-
ха успех на предстоящия вот. След
като изслуша литургията и запали
свещ, Йончева разгледа манасти-
ра, заедно със сестра Теодора.
Кандидатката за евродепутат бе-

Събития
” 238 г. - Годината на
шестимата императори:
Римският сенат обявява за
незаконен императора
Максимин Трак заради
неговите кръвожадни методи
при управлението на Рим и
избира чрез гласуване двама
нови императори - Пупиен и
Балбин.
” 1378 г. - Започва строи-
телството на Бастилията.
” 1838 г. - Английският
кораб Сириус пресича за
пръв път Атлантическия
океан, използвайки единст-
вено своята парна машина.
” 1876 г. - В Панагюрище е
осветено въстаническото
знаме за Априлското въста-
ние, изработено от Райна
Княгиня.
” 1915 г. - Първата светов-
на война: в битката при Ипр
германците за първи път
използват като оръжие
отровен газ - поразени са
15 хил. войници, от които 5
хил. умират.
” 1915 г. - Яне Сандански е
убит от засада край Мелник.
” 1969 г. - Мореплавателят
Робин Нокс-Джонстън
извършва за 312 дни
първото околосветско
пътешествие, без да спира
на суша.
Родени
” 570 г. - Мохамед, арабски
религиозен водач
” 1724 г. - Имануел Кант,
немски философ
” 1870 г. - Владимир Илич
Ленин, руски философ -
марксист, революционер -
създател на СССР
” 1899 г. - Владимир
Набоков, руски писател
” 1904 г. - Робърт Опенхай-
мер, американски ядрен
физик
” 1909 г. - Рита Леви-
Монталчини, италианска
невроложка, Нобелова
лауреатка

” 1920 г. - Валери Петров,
български поет
” 1932 г. - Никола Анаста-
сов, български актьор и
писател
” 1937 г. - Джак Никълсън,
американски актьор
Починали
” 1994 г. - Ричард Никсън,
президент на САЩ
” 1996 г. - Акад. Асен
Хаджиолов, български учен и
политик
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ше много впечатлена от стаята
на Васил Левски, която е запазе-
на в автентичен вид. Сестра Тео-
дора показа на Йончева прохода,
откъдето Дякона на свободата е
можел да се спаси от светата оби-
тел, ако бъде нападната по време
на робството. След това Йончева
разгледа и обновената част на ма-
настира. По традиция тя взе и вър-
бови клонки.ç

дали ще се създаде нова
политическа ситуация в
България и възможност за
обрат", каза още той и
допълни, че статуквото е
корупционно и не удовлет-
ворява хората. "Президен-
тът даде интервю, в което
потвърди доверието си и
аз никога не съм се
отмятал от лоялността си
към него. Оставам предсе-
дател на Стратегическия
съвет към президента -
ангажиментът ми към
успеха на президента
Радев остава безрезервен
и пълноценен. Считам, че
това е въпрос на оцелява-
не на българската демок-
рация, защото сме в
авторитарен режим",
коментира Христов.

"Визия за Европа" е
доста компактен документ,
който предстои да бъде
представен пред хората и
това ще бъде задачата на
кампанията", каза още
кандидатът за евродепутат.
Като водещи приоритети
той посочи, че се предвиж-
да стимулиране на публич-
ните инвестиции, по-
ефективна и по-малка
европейска администрация.

Той коментира и че в
България администрацията
се разраства драстично в
последните години. "Армия
от чиновници, назначени
по партийна линия, често с
партийни препоръки. На
много места в страната, за
да постъпиш в общински
предприятия, трябва да
имаш протекцията на
местен партиен лидер от
властимащите. На това

трябва да се сложи край",
категоричен е Христов.
Като други приоритети от
"Визия за Европа" той
посочи: европейски данък
върху финансовите тран-
закции, както и законода-
телство срещу избягването
на данъци и срещу офшор-
ните зони.

"Ако "Апартаментгейт"
хвърли светлина върху
имотното състояние на част
от българските политици, то
не е тайна, че много евро-
пейски и български полити-
ци притежават сметки в
офшорни зони", обясни той.

"Властта беше застигна-
та от серия от скандали,
които се застъпват. Конс-
татацията на провала не е
на БСП. Тя е обективна.
Един народ, намалял с 2
млн. в рамките на 30
години, в който преобла-
даващото мнозинство от
младежи планира живота
си в чужбина, в който
пътищата пораждат транс-
портни катастрофи, а
кокаин изплува по плажо-
вете, едва ли има успешно
управление", коментира
той. Според него няма да
има диалогична и особено
цивилизована кампания.
"Политическият дебат е
истеричен и очаквам
ожесточена кампания",
допълни кандидатът за
евродепутат.

По повод класацията
за медийна свобода, той
подчерта, че запазваме
111-о място, между Етио-
пия и Мали. "Качеството
на свободата на словото
определя и качеството на
демокрацията. Нашата се
оказва африканска, но
дори и това сякаш ни е
много, защото в послед-
ните дни в Африка имаше
забележими промени",
коментира той. Според
него българите са апатич-
ни и се отказват от учас-
тие, за да не бъдат излъ-
гани, но това е най-
сигурният начин други да
решат вместо тях и отно-
во да бъдат излъгани.ç
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На кооперациите у нас се
гледа с друго око. Ние раз-
виваме силна социална дей-
ност. Трябва да се обърне
внимание и на това, а не са-
мо на арендаторите, каза
Бисер Борисов, председател
на "Победа-93" за Фер-
мер.БГ. Кооперацията, коя-
то ръководи, обработва 17
500 дка земя с пшеница, ече-
мик, слънчоглед и царевица
в село Хаджидимитрово, об-
ласт Свищов. Нейните чле-
нове са 480, а работниците
- около 50. Основана е през
далечната 1993 г. "Помагаме
безвъзмездно на всички в
селото - на кметство, детс-
ка градина, зимно почиства-
не на пътищата. Имаме и
фурна, където правим истин-
ски хляб като едно време.
Трябва да се обърне повече

внимание на тази социална
дейност, защото, където има
добре работеща кооперация,
населеното място също се
развива," убеден е Борисов.

По негови сметки през
последните две години ко-
операцията постига много
добри резултати като добив
и реализиране на реколта-
та. През януари той получи
отличието "Млад еврофер-
мер на 2018". По думите му
то не e само лично пости-
жение, а на всички работ-
ници и член-кооператори.
"Завърших специалност "Ин-
женер" в Русе. Лятно вре-
ме се качвах на комбайни-
те, те са моята слабост.
След това записах и в Аг-
рарния университет в Плов-
див. От 1996 г. съм част от
кооперацията, а преди три

години станах неин предсе-
дател", споделя младият зе-
меделец.

Борисов подкрепя иска-
нето за отделен Закон за ко-
операциите. "Сегашният тър-
пи много промени. Той е от
много отдавна и разглежда
не конкретно земеделските
кооперации, а кооперациите
като кредитно дружество",
допълва той. "Трябва да се
обърне внимание, че основ-
ното средство на земеделс-
ката кооперация е земята.
Сега законът позволява все-
ки да бъде член-кооператор,
стига да има дялов капитал
или да е внесъл някакви па-
рични средства. Няма зна-
чение дали участва със зе-
мя или не", обяснява Бори-
сов.

Според него трябва да се

- Г-н Гроздев, като член на
Българската асоциация на собс-
твениците на земеделска земя
в какво направление смятате, че
трябва да се работи за разви-
тие на конкурентно земеделие в
рамките на ЕС?

- За нас като земеделски про-
изводители е изключително важ-
но земята в страната да е кома-
сирана, защото сегашната разд-
робеност остава сериозна преч-
ка за ефективното земеделие. Не
можем да създаваме трайни на-
саждения върху чужда собстве-
ност, защото ни трябва предви-
димост за инвестициите, които ще
се наложат. Знаете, че всяка ко-
масация отваря вратите за ин-
вестициите в напояване или пък
за покупка на съоръжения за за-
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щита от градушки и други при-
родни бедствия, което гарантира
и добрата реколта. Както в зър-
нопроизводството интензивното
земеделие намери широко при-
ложение и разви доброволната
комасация, така трябва да се слу-
чи и в останалите сектори, ако
искаме да ги запазим на терито-
рията на страната. Сега нашите
градини са или собствени, или с
дългосрочни договори, затова и
необходимостта от комасация на
терените наистина е назряла.

- Вие сте сред земеделците
с дългогодишен опит в аграрния
сектор. Каква е историята на ва-
шето стопанство от създаването
му досега?

- Със земеделие се занимавам
от 1995 година и може би съм

един от първите арендатори в Кар-
нобатско. Тогава по линия на лик-
видационните съвети започна въз-
становяване на земята и у мен се
породи интересът да се занима-
вам със земеделие. Първоначал-
но започнах да обработвам под
наем около 500 декара общинска
земя, като изцяло произвеждах
зърнени и маслодайни култури. В
момента сме с около 90 хиляди
декара собствена и наета земя,
като освен зърнени култури отг-
леждаме и немалко площи с трай-
ни насаждения.

- Може ли да направите
сравнение с днешното земеде-
лие?

- Всички колеги с моята съд-
ба помнят, че до 2005 година бе-
ше изключително трудно да се за-
нимаваш със селско стопанство
в България. Едва след влизането
в Европейския съюз и въвежда-
нето на допълнително подпома-
гане нещата се подобриха зна-
чително. Точно тогава решихме
освен със зърнопроизводство да
се занимаваме и с овощарство.
Инвестирахме в трайни насажде-
ния и днес имаме около 7 хиля-
ди декара с череши, вишни, прас-
кови, нектарини, ябълки, круши
и сливи. За този период вложих-
ме допълнителни средства и за
съхранение на продукцията, като
разполагаме с хладилни бази за
10 хиляди тона плодове. Тук ни

помогна европейското финанси-
ране.

Другият плюс е, че в Карно-
бат създадохме Съюз на овоща-
рите, в който с дялови участия
сме около 15 души. Това ни по-
мага изключително много при ре-
ализацията на готовата продукция
и намирането на пазарите. От го-
дини инвестираме в съоръжения
и мрежи за защита срещу градуш-
ки, слани или измръзвания, но
процесът е труден и изисква се-
риозни капиталовложения. Благо-
дарение на европейските програ-
ми всичките нови градини, които
създаваме, са с мрежи срещу гра-
душки. Изграждане капкови сис-
теми за напояване, тъй като и за-
сушаването се превърна в проб-
лем за градинарите.

- Колегите ви се оплакват та-
зи година от проблеми с реали-
зацията на ябълките. Какво е по-
ложението при вас?

- Проблемът е изключително
голям заради конкуренцията от
Полша. Техните субсидии са тол-
кова големи, че успяват да про-
дават ябълките у нас на цени за
покриване само на транспортни-
те разходи - и излизат на печал-
ба. Как да се конкурираме ние,
след като себестойността при нас
е висока, а знаете, че обвързана-
та подкрепа за плодове е ниска.
Миналата и тази година очаквах-
ме да продаваме килограм ябъл-
ки на 80-90 стотинки до левче, за
да излезем на печалба, но заради
полската конкуренция цените пад-
наха на 50-60 стотинки. Как така
се получи, че българските субси-
дии покриват минимална част от
разходите, а полските са в пъти
повече - нямаме обяснение. За-
това смятаме че е нужна подкре-
па за сектор плодове и зеленчу-
ци, защото без адекватно финан-
сиране няма как да привлечеш
млади хора в земеделието.

- А как разрешавате проб-
лема с намирането на работна
ръка?

- От три-четири години това
се превърна в изключително го-
ляма пречка за нормалната рабо-
та на полето. В активния сезон
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помисли и за тавана на пла-
щанията. Сега се говори за
таван от 100 хил. евро. "Ние,
по-големите кооперации, ще
бъдем ощетени от това", смя-
та младият стопанин. Той е
на мнение, че има нужда и
от закон за градушките. "Так-
са от 0,75 лв./дка е посилна
за нас. И тя е оправдана, за-
щото през пролетта посто-
янно треперим", обяснява
председателят.

За пореден път Българската асоциация
на собствениците на земеделска земя прове-
де годишния си семинар с участието на зе-
меделски производители и арендатори от ця-
лата страна. Форумът е изключително ва-
жен, защото освен актуална картина за със-
тоянието на пазара на земя в страната дава
и прогнози бъдещото му развитие. И поне-
же земята остава най-ценният ресурс, фер-
мерите живо се интересуват от бъдещето за
развитието на земеделието и политиките, ко-
ито се прилагат в България. Пред Синор.БГ
един от членовете на асоциацията, произво-
дителят от Карнобатско Минчо Гроздев, пред-
стави проблемите, с които продължават да
се сблъскват фермерите в страната, а също
и очакванията си по отношение на управле-
нието на земеделската земя и необходимостта
от премахването на нейната разпокъсаност.

при брането на черешите на нас
са ни необходими поне 1500 ду-
ши, което е изключително трудно
за наемането на работна ръка.
Още повече че ние сме инвести-
рали и в млади градини, които те-
първа ще влязат в плододаване,
затова и в бъдеще ще са необхо-
дими още хора.

- Обещана беше помощ от
държавните институции. Има ли
резултат в тази насока?

- Опитахме се тази година да
"си внесем" работници от Украй-
на, но нещата не се получиха. Ока-
за се, че има изключително мно-
го пречки по законодателството
за чужденците и достъпа им до
трудовия ни пазар. Говори се, че
имало облекчен режим, но ние
ударихме на камък. Затова и про-
дължаваме да работим основно с
роми - събираме ги от цяла Бъл-
гария за кампанията.

- Какви поражения нанесе
студената пролет върху насаж-
денията в Карнобатско тази го-
дина?

- Измръзванията наистина се
оказаха много тежки, и то в цяла-
та страна. При черешите очаквам
загубите да достигнат до 80-90%
от площите. Отглеждаме около
1500 декара, но заради студовете
на места през нощта температу-
рите паднаха от минус 3-4 до ми-
нус 6-7 градуса, в резултат на ко-
ето цветовете просто умряха. Гле-
даш дърветата обсипани с цвето-
ве, но плодниците са измръзнали.
На този етап все още не мога да
дам прогнози за по-късните сор-
тове дръвчета, тъй като темпера-
турите остават ниски и рисковете
са големи.

Интервю на Екатерина
СТОИЛОВА

Похвално е, че по-голяма
част от работещите в коопе-
рацията са млади хора от ра-
йона. Средната им възраст
е около 45 години. "Трактор-
ният парк е обновен с GPS
навигация и автопилоти. Ще
допълним и с нова самоход-
на пръскачка. За тези сис-
теми и машини трябват мла-
ди механизатори, с които на
този етап разполагаме", рад-
ва се Борисов.

П  О  К  А  Н  А

от УС на ЗПК "Надежда" с. Маломирово
ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на член кооператорите на 11.05.2019 г. от 09.00 ч., което ще се проведе в с. Маломи-
рово, общ. Елхово, обл. Ямбол в салона на читалището при следния дневен ред:

1. Одобряване на отчет за дейността на кооперацията и управителния и съвет за 2018 г.,
насоки за развитие на кооперацията за 2019 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.
3. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на кооперацията.
4. Упълномощаване на УС да сключва договори с банки и ДФЗ във връзка с дейността

на кооперацията.
5. Текущи.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.05.2019 г. от 10.00 ч. на същото

място и при същия дневен ред , независимо от броя на присъстващите.
Поканват се всички член-кооператори или упълномощените с нотариално заверено пъл-

номощно техни представители да вземат участие в събранието.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на кооператорите всеки

работен ден от 09.00 ч. до 14.00 ч. при главния счетоводител на кооперацията.
Управителен съвет на кооперация "Надежда", с. Маломирово
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Идеята и на НАТУРА 2000,
и на Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) е
да помогне на хората, които
имат нужда от подкрепа, фи-
нансиране и развитие в тези
места. Това каза Росен Васи-
лев от фондация "Биоразно-
образие" за БНР. Той е убе-
ден, че производствата в те-
зи райони допринасят за опаз-
ване на биологичното разно-
образие и са допълнителна
възможност за развитие на
фермерите. Стопаните със зе-
меделски площи, които попа-
дат в европейската екологич-
на мрежа, получават евросуб-
сидии в размер на 12 лв. на
декар, без доплащане от стра-
на на държавата.

Районът е запазен от на-
месата на човека, няма голя-
ма промишлена дейност, коя-
то да наврежда. Може би за-
това природата е все още чис-
та, споделя Петър Георгиев от
село Исперихово. Имаме под-
почвена вода и идеални усло-
вия за развитие на селскос-
топанска дейност, допълва той.
Районът е много чист, по па-
сищата растат много билки,
всичко е високо качество, хва-
ли се животновъдът Юлия Сто-
янова от северозападното се-
ло Гинци, което също попада
в НАТУРА 2000. Цялата отго-
ворност носим ние за всичко
- и на пазара, и във фермата.
Разчитаме единствено и само
на себе си, допълва нейният
колега Десислава Върбанова.
Семейната й ферма се нами-
ра в монтанското село Благо-
во, отново част от европейс-
ката екологична мрежа. Тази
част на страната е обезлюде-
на и ако се наложи, няма кой
да ти помогне. Въпреки това
ми харесва да съм тук, споде-
ля пчеларят Теодор Пушкаров
от село Мелене в Западния
Балкан.

Сред фермерите обаче ви-
тае въпросът дали ще има про-
мени в Закона за биологич-
ното разнообразие, за какви-
то настоява министърът на
околната среда Нено Димов.
Те могат да доведат до нама-
ляване на зоните от НАТУРА
2000.

Допълнително напрежение
сред малките и средни биос-
топанства има и заради неу-
редици с Наредба 5. Отнема-
нето на лицензите на две сер-
тифициращи компании пък
постави под въпрос бъдещето
на стотици земеделци. На 9
април те излязоха на протест
пред Министерството на зе-
меделието, като планират и
нов. ç

Ôàëøèâè ïå÷àòè íà àãíåøêîòî
Ïðîâåðêè çàñÿêîõà åòèêåòè íà õðàíè ñ íåòî÷íà èíôîðìàöèÿ

Седмица преди Велик-
ден от Асоциацията на
овцевъдите предупредиха
за търговци, които наруша-
ват правилата за продаж-
ба на агнешко месо. За
пръв път тази година
Агенцията по храните
въведе практиката българс-
кото месо да е със син
печат, а чуждото - с чер-
вен, припомня съпредседа-
телят на браншовата
организация Симеон
Караколев. "Печатите ясно
трябва да дават информа-
ция за държавата. Всяка
държава си има код и
съответно номер на клани-
цата. За да се продава
месо в търговската мрежа,
то трябва да отговаря на
тези условия", казва той.

Наблюденията на бран-
шовиците върху агнешкото,
предлагано от голяма
търговска верига, показват
друго. "Има някакво черве-
но петно, от което всеки
трябва да си вади извода:
"Видиш ли, това е печат".
Да, ама не", каза Карако-
лев. Понеже правилата
трябва да са еднакви за
всички, а очевидно не е
така, може да има много
обяснения какво е това

месо. По данни на Асоциа-
цията то идва от Македо-
ния през Гърция. "Кой да
каже какво е? Разбирате
ли, че тук вече може да се
появят всякакви хипотези.
Това може да е месо,
което гръцките търговци не
го желаят. Тоест имало е
една голяма заявка, гърци-
те са казали: "Ние не я
искаме. И сега какво да го
правим, какво да го пра-
вим. Българите ще го
изядат. Те са свикнали да
ядат боклуци", добави
Караколев.

Три дни след сигнала
Регионалната дирекция на
Агенция по храните във
Велико Търново прави
проверка. "Наистина са

установили подобна
практика и са възбранили
тези съответните количес-
тва и аз не знам докога",
каза Симеон Караколев
от Асоциацията на овцевъ-
дите.

Хранителни продукти с
липсваща информация
върху етикета са най-
честите нарушения в
търговската мрежа в Русе,
които са засекли до мо-
мента инспекторите от
Областната дирекция по
безопасност на храните,
съобщи БНТ. Преди Велик-
ден и Гергьовден те следят
за качеството на агнешко-
то, яйцата и козунаците.

На много места инс-
пекторите открили липса

Ïîñåâèòå â Þæíà Åâðîïà ïðîäúëæàâàò
äà èçïèòâàò íåäîñòèã íà âëàãà

ÍÀÒÓÐÀ 2000:
ñòèìóë èëè ïðå÷êà
çà ôåðìåðèòå

на информация на бъл-
гарски език, или пък
етикетировката на българ-
ски се разминава с тази
на производителя от
друга държава, обясни д-
р Горан Георгиев от
Областната дирекция.
"Пропускат се обикновено
съставки, обявяване на
алергени, регистрацион-
ният номер на производи-
теля", обясни той.

За да знае потребите-
лят какъв е произходът,
върху агнешкото или
ярешкото месо тази година
се поставя синя или черве-
на маркировка. Ако е от
България, печатът е син.
"Проследяваме температу-
рата на съхранение. Потре-
бителят може да види
цвета на месото - той
трябва да е светлочервен
до керемиденокафяв",
казва д-р Мария Ботева.

Печатът върху яйцата
гарантира, че са качестве-
ни, уверяват инспекторите
и съветват да не се купува
от улични търговци. А
самите потребители пред-
почитат да обиколят
няколко магазина, докато
открият най-доброто за
трапезата си. ç

О Б Я В А

"Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на
Съвета на директорите по Протокол от 18.03.2019 г., решения по Протоколи по чл. 232а
от ТЗ №№ РД 59-39 и 40/10.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и
Заповед на изпълнителния директор № РД-11-96/19.04.2019 г. открива процедури за
отдаване под наем за срок от десет години на активи стопанисвани от:

1. Клон "Среден Дунав" град Плевен:
Язовир "Карайсен" с площ по скица 1 895.824 дка, ПИ с идентификатор 36289.49.302

в землището на с. Карайсен, община Павликени, заедно с два броя рибарници: Басейн
№ 1 ПИ с идентификатор 36289.41.261 площ по Скица 99.754 дка и Басейн № 2 ПИ с
идентификатор 36289.41.631 площ по скица 23.817 дка, за рибостопанска дейност.
Начална цена: 35 310 /тридесет и пет хиляди триста и десет/ лева годишно без ДДС.

2. Клон "Хасково"
Язовир "Криво поле", ПИ с идентификатор 39863.114.470 в землището на с. Криво

поле, ЕКАТТЕ 39863, община Хасково, с площ по скица 490.834 дка, за рибостопанска
дейност.
Начална цена: 8740 /осем хиляди седемстотин и четиридесет/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"
№ 136, ет. 3, зала 1 /при закрити заседания от Комисия назначена от Изпълнителния
директор на Дружеството от 11:00 часа на

- 21.05.2019 г. за обекта по т. 1;
- 22.05.2019 г. за обекта по т. 2.
Повторна дата от 11:00 часа на 30.05.2019 г. за двата обекта, по горните условия.
Размер на депозит за участие 10 % от началната наемна цена. Внася се по сметката на

"Напоителни системи" ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на
търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 300 /триста/ лева
без ДДС за всеки обект, сума която не се възстановява, платима в касата на "Напоителни
системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"№ 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки
работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването
й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня предхождащ датата на търга
вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на доку-

ментите за участие са в тръжната документация
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София,

бул. "Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

Постоянният недостиг на
влага в почвата натиска
прогнозите за добивите от
селскостопанските култури
в България, Гърция, Румъния,
Унгария, Хърватска и Испа-
ния, обявиха от Европейс-
ката агенция за наблюдение
на селскостопанските ре-
сурси (MARS), цитирани от
електронното издание ZOL.
От агенцията отчитат, че
падналите напоследък дъж-
дове могат да подобрят до-
някъде състоянието на пше-

MARS. Във Франция, която
е най-големият производи-
тел на зърно в ЕС, дъждо-
вете през март помогнаха
за развитието на есенници-
те и само в отделни райо-
ни като Бургундия например
се регистрира недостиг на
влага. Но валежите, падна-
ли след по-студените дни в
края на март, могат да за-
бавят сеитбата на цареви-
цата в югозападната част на
страната.

За ЕС като цяло прогно-

Пшеницата е презимувала
сравнително успешно, като пропад-
налите площи засега се оценяват
на 4070 декара, а стопаните очак-
ват да отгледат нова реколта вър-
ху общо 11,206 млн. декара. Ми-
нистерството на земеделието пуб-
ликува нови данни за състоянието
на основните есенни и пролетни
посеви. Независимо от трайната су-
ша в края на лятото и началото на
есента площите, заети с пшеница
сега, са едва с 1,2% по-малко от
миналогодишните по същото вре-
ме. При ечемика намалението е с
4,5% до 1,105 млн. декара.

 Новата оценка на експертите
потвърждава информацията на сто-
паните, че в някои райони на стра-
ната тази стопанска година е осо-
бено тежка за маслодайната рапи-
ца. Продължителната суша, късна-
та сеитба и липсата на сняг през
зимата са погубили около една чет-
върт от посевите в района на Ви-
дин, Враца, Монтана, Добрич и Па-

È ñïîðåä MARS Áúëãàðèÿ å ñðåä ñåðèîçíî çàñåãíàòèòå ñòðàíè
ницата в Румъния. В Испа-
ния те също посъживиха
пресъхналите поля, макар че
за реколтата от царевица ка-
то проблем се очертава и
ниското ниво на водите във
водохранилищата.

Напрежението, на което
са подложени посевите в
посочените страни, е в ря-
зък контраст с удовлетво-
рителните условия за узря-
ване на реколтата в Евро-
пейския съюз като цяло,
подчертават експертите на

зата за средните добиви от
мека пшеница е понижена
в сравнение с очакваните
през март 60,4 центнера от
хектар до 60,1 центнера от
хектар. Но ако тя се оправ-
дае, добивите ще бъдат с
6,8% по-високи от минало-
годишните и с 1,2% повече
от средния показател за
последните 5 години.

За ечемика предвижда-
нията са за добиви от 49,5
центнера от хектар за ЕС ка-
то цяло, или със 7,4% пове-
че, отколкото през минала-
та година. Прогнозата за за-
сетия през есента ечемик е
занижена до 60 центнера от
хектар от очакваните през
март 60,2 центнера от хек-
тар, докато за пролетния тя
е на ниво от 41,6 центнера
от хектар. ç

Ëîøîòî âðåìå óíèùîæè
åäèí îò âñåêè 12 äåêàðà
ñ ðàïèöà

зарджик. Пропадналите площи се
оценяват на 131 566 декара или
7,8% от засетите тази година. Така
за реколтиране остават 1,561 млн.
декара или с близо 16% по-малко
от миналата година по това време.

 "В сравнение с аналогичния
период на 2018 г. се наблюдава
увеличение на дела на площите с
есенници, които са подхранени с
азотни торове и третирани с хер-
бициди", коментират експертите на
министерството.

В същото време те отчитат, че
сеитбата на повечето пролетни кул-
тури продължава да се движи с
много по-бързи темпове от мина-
лата година. Площите с царевица
за зърно са 7 пъти повече спрямо
година по-рано, като достигат 2
232 175 декара, а тези с маслода-
ен слънчоглед са над 5 пъти пове-
че или 5 153 836 декара. На този
етап, изоставане се наблюдава при
площите с градински и фуражен
грах (-12%), домати (-51%), леща
(-55%) и фасул (-74%). Зърнопро-
изводителите са категорични, че
падналите през последната седми-
ца валежи значително подобряват
перспективите за добивите от но-
вата реколта. ç
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Корнелия Нинова:
Тръгваме на битка за
справедливост сега
Добър ден и добре дош-

ли на всички!
Благодаря ви, че сте тук

днес - общински председа-
тели, областни председате-
ли, кметове, председатели на
общински съвети, народни
представители, членове на
Националния съвет.
Вие сте моторът на БСП и

ние заедно сме екипът, кой-
то тръгва в една емоционал-
на и красива, вярвам, и по-
бедоносна кампания. Тръгва-
ме за европейски избори, за
предсрочни парламентарни
избори, но най-вече - тръг-
ваме на битка за справед-
ливост сега. Това е слоганът
на нашата кампания. Спра-
ведливост днес, не след 5,
не след 10 години, не с праз-
ни обещания и с кухи фра-
зи. Днес българският народ
и Европа имат нужда от
справедливост. Ние първи
приехме своята програма за
икономически развита, соци-
ална Европа, Европа на рав-

ÁÑÏ åäèííà è ìîòèâèðàíà
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ните възможности, Европа
без две и три скорости. Днес
представяме пред вас и ли-
цата на тази кампания - хо-
рата, които предлагаме да ни
представляват в Европа. Ос-
тава да си свършим работа-
та. Имаме идеите, имаме хо-
рата, от нас - от този екип,
и от вас - мотора на партия-
та, зависи да си свършим ра-
ботата. Да се обърнем към
всеки български гражданин,
тук или в чужбина.
Скъпи българи, знаем, че

мнозина от вас гледат на ев-
ропейските избори с недо-

верие, някои от вас не вяр-
ват, че Европа може да по-
виши доходите им. Може,
ако се преборим за мини-
мална работна заплата и
пенсия. Ако се преборим за
инвестиции в България, кои-
то да осигурят работни мес-
та.  Други от вас не вярват,
че Европа може да помогне
на децата им. Може, ако на-
шите представители там, ако
социалистите - левицата в
Европа, се преборим да на-
ложим младежката гаранция,
младежкия план за образо-
вание и работа, културния
чек за младите хора. Мно-
зина не вярват, че Европа
може да помогне на българ-
ското правосъдие. Може, ако
изградим силна, независима
и подчинена единствено на
върховенството на закона
европейска прокуратура. Да
се гласува на европейските
избори, има смисъл, защо-
то те са важни за всеки бъл-
гарин, за справедливостта
сега. Но за да стане всичко
това възможно, там трябва
да изпращаме не чиновници
за заплата, подчинени на

брюкселската бюрокрация.
Не хора, които срещу едно
потупване по рамото и една
снимка със силните на деня
предлагат послушание и под-
чинение на България и на
българския народ. Там тряб-
ва да изпратим достойни
българи, професионалисти,
каквито днес представяме
пред вас. Българи, които да
отстояват българския наци-
онален интерес в общия ни
европейски дом. Българи, ко-
ито да ни върнат достойнст-
вото на народ, равен на дру-
гите европейски народи. То-

ва са те. Те са доказани ико-
номисти, финансисти, еколо-
зи, лекари, хора на обра-
зователната система и кул-
турата, международници, ав-
торитети - и в България, и в
Европа. С още нещо обаче
днес трябва да се обърнем
към българския народ - 26
май е важен, за да свалим
на правителството на ГЕРБ
и патриотите, подкрепяни от
ДПС. Нашата победа на ев-
ропейските избори означа-

подложен на безпрецедентен
натиск. Ето ви Елена, най-
ярък пример за това. Иска-
ме равни възможности, но
в България близките до
властта са по-равни от дру-
гите. Искаме върховенство
на закона и равенство пред
закона, но се оказа, че кол-
кото повече апартаменти
имаш в България, толкова по-
недосегаем си за закона.
Пълзяща диктатура на опо-
зицията е безсмислица, но
едноличната власт в Бълга-
рия е факт. Разрушени са
българските институции -
един човек управлява едно-
лично народа и неговите па-
ри. Ето защо 26 май е важ-
на дата, можем да проме-
ним това.
Но скъпи българи, не

просто за да свалим това
правителство, да го заме-
ним с друго и да продъл-
жим по същия начин. Не
просто една партия да пад-
не от власт, а друга да спе-
чели.

Можем да поставим
началото на промяната
на модела,
в който 30 години политици,
икономически кръгове, оли-
гарси са заедно единствено
за личния си интерес и сре-
щу интереса на народа. То-
зи модел можем да проме-
ним.
Обръщаме се към вас -

излезте и гласувайте на 26
май. Не бъдете безучаст-
ни наблюдатели на нача-
лото на промяната. Бъде-
те активни съзидатели на
човешкото си достойнство,
на българското достойнс-

тво, на достойна България
в справедлива Европа.
Справедлива сега! Чрез
нашите идеи , с нашия
екип, на 26-и, и с вашия
глас - победа за Европа и
за България! Благодаря ви!
Успех на всички и на до-
бър час!

Елена Йончева:
Да бъдем равни с
другите в Европа
Управлява ни банда, която

не може да брани национал-
ния ни интерес, категорична
бе водачката на листата на
левицата

"Вече 12-а година вървим
към Европа с копнеж, че
България ще се доближи до
тази Европа - на социална-
та защита, достойнство и
свобода, за която всеки от
вас е мечтал". Това каза во-
дачката на листата на БСП
за изборите за Европейски
парламент Елена Йончева по
време на представянето на
листата на левицата. Тя до-
бави, че българинът се стре-
ми към  Европа, в която
гражданинът може да полу-
чи справедливост - и без да
е приближен до властта. "Ев-
ропа, където бизнесът не е
подложен на рекет и можеш
да получиш добро образо-
ване, независимо от соци-
алния си статус. В Европа,
където доброто и безплатно
здравеопазване е гарантира-
но от държавата", каза още
Йончева. Тя коментира, че
днес бизнесът бяга от Бъл-
гария, а парламентът рабо-
ти за избрани клиенти - 72
процента от приетите зако-

ва начало на промяната в
България. "Гражданите за ев-
ропейско развитие на Бъл-
гария" - ГЕРБ, ни отчуждиха
от европейските ценности, от
българските ценности, лиши-
ха ни от човешкото ни дос-
тойнство. Искаме свобода -
основна европейска, българ-
ска и човешка ценност.
Но свободни хора ли сме

днес? На едно от последни-
те места сме по свобода на
изразяване на слово и ме-
дии. Който си позволи да
мисли различно, да говори
различно, да критикува, е

Българската социалистическа партия стартира своя-
та предизборна кампания за Европейски парламент. В
предстоящата битка за промяна на България и Европа
и за справедливост и социална държава медийни пар-
тньори ще бъдат Българска свободна телевизия, в. ДУ-
МА и в. ЗЕМЯ, другите издания от левия печат.
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ни са  лобистки според Бъл-
гарската стопанска камара.
"Тотален е сривът на пре-
ките чуждите инвеститори
- спадът е 11 пъти спрямо
2008 г., а здравеопазването
се превръща в жест на ми-
лостиня, в зов за помощ",
коментира още Елена Йон-
чева.

"Преди 11 години бяхме на
едно място по свобода на
медиите с Франция. Тази
седмица беше публикуван
докладът на международна-
та организация "Репортери
без граници". В него се каз-
ва, че: "България вече не е
обетована земя на журна-
листиката. Организираната
престъпност и властта в
България подлагат на тор-
моз медиите". Разбирате ли
какво ни казват?  Органи-
зираната престъпност и
властта са едно и също", за-
яви още водачката на лис-
тата на "БСП за България".
Тя бе категорична, че там,
където няма свободна жур-
налистка,  се настанява дик-
татурата. "Днес страната ни
се управлява от банда, хо-
ра от престъпния свят. Те
са завладели България. Те
не могат да ни водят към
Европа. Те не могат да за-
щитават българския инте-
рес", заяви още Елена Йон-
чева. Тя добави, че не мо-
гат, защото са зависими -
от своето престъпно мина-
ло и от своето престъпно
настояще. "Не могат, защо-
то, ако преди са използва-
ли малката бухалка, днес
превръщат държавните ин-
ституции в голяма бухалка
срещу всеки, който не е
част от бандата. Защото
техните усилия са насоче-
ни за тяхното лично обла-
годетелстване", категорична
бе Йончева. Тя коментира
още, че властта смята, че
няма кой да я накаже. "Каз-
ва ни - "Хвани ни, ако мо-
жеш". Смятате ли, че можем
да ги хванем?", попита Йон-
чева. "За да можем да во-
дим разговора за Европа,
първо трябва България да
е равнопоставена страна.
Това е трудна битка, но ле-
вицата в ЕП успява да се
бори за България и пече-

Председателят на БСП Корнелия Нинова отговори на
обвиненията на премиера Бойко Борисов за "пълзяща
диктатура" в интервю пред Сашо Диков в предаването
"ЕвроДикоФ" по тв "Евроком", цитирана от "Епицен-
тър".
"Това е принос в световната история! Най-добрият
бисер на Борисов! Това е весела, забавна случка",
така се разсмя Нинова на въпроса за коментар на
думите на Борисов, че опонентите на властта у нас
готвят "пълзяща диктатура".
"Президентът Радев знаеше за номинацията на Иво
Христов за евролистата на БСП. Сериозните причини
да го предложа е общата политика, която споделяме
във "Визия за Европа" и "Визия за България". Ние
имаме общи идеи за бъдещето на Европа и това е
основа за съвместна работа", заяви Нинова и подчер-
та, че "между Радев и досегашния му началник на
кабинета Иво Христов няма разминавания".
Тя отказа да коментира отношенията си с президента
Румен Радев, но съобщи, че той е бил уведомен за
това. "Говорим си с президента Радев", каза Нинова.
На въпрос дали е предлагала 30 милиона на Михаил
Миков, за да се откаже от председателския пост, Нинова
отново през смях каза: "Това е виц! И на вицове ли да
реагирам! Кой нормален човек ще повярва, че имам 30
милиона, за да ги предлагам на някого да се отказва от
постове в БСП? Никога не съм предлагала пари на
Михаил Миков", заяви категорично тя.

На въпрос дали е имало бламиране на пленума, след
като Националният съвет прие различна от нейната
евролиста, Нинова отговори:
"БСП не е лидерска партия, не е вождистка партия. Ето
това е доказателство, че не превръщам партията в
еднолична", отговори Нинова.
Тя подчерта, че със Сергей Станишев нямат личен спор,
както се внушава в публичното пространство - имат
концептуални различия за политиката.
"Публично се наложи, че имаме спор със Сергей
Станишев. За мен са важни концептуалните ни разли-
чия за политика. Сергей промени пътя на автентичната
левица - дори той призна грешката, че са работили за
монополи, тръгнаха към глобализма", разкри Нинова
"Аз искам връщане към автентична лява политика и
консервативната лява политика, изтъкна тя. "Това е
консервативно ляво срещу глобалистко ляво. Втората
ни разлика със Станишев е борбата срещу статуквото.
Искаме да променим статуквото първо вътре в БСП,
после в държавата. Третото, по което се различаваме, е
задкулисието - никакви договорки с ГЕРБ, никакви
договoрки с ДПС, с олгираси. А Сергей има тежести в
това отношение", припомни Нинова.
Тя призна, че Станишев е втори по номинации от
партийните организации. На въпроса дали не е било
логично при това положение Станишев да бъде на
второ място Нинова отговори, че смята, че не е
трябвало Станишев да бъде в листата заради противо-
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ли", каза още Елена Йоне-
ва. Тя заяви, че левицата е
спечелила  битката да не
сме втора категория граж-
дани, които ползват втора
категория продукти. "Създа-
дохме нов икономически
модел за развитието на Ев-
ропа - Европейски социа-

лен стълб, който може да
прерасне в ново  законо-
дателство. За да имаме со-
циална защита, равни пра-
ва за равен труд, общи
принципи за определяне на
минималната заплата и пен-
сия", добави водачката на
листата на БСП.  Тя бе ка-
тегорична, че в ЕП предс-
тоят трудни битки - за пре-
одоляване на неравенство-
то, за присъединяването
към Шенгенското простран-
ство, за обща отбранител-
на политика, която ще даде
възможност на Европа да
бъде самостоятелен играч

и да защитава интересите
на всички свои членове.
Елена Йончева бе катего-

рична, че левицата ще по-
беди на тези избори. "Тряб-
ва след тази победа да за-
почнат такива промени,
чрез които България да по-
беди - революция в дохо-

дите, преодоляване на бед-
ността и регионалните раз-
личия, свободни медии и
справедливост", коментира
още тя. Йончева заяви, че
днес битката не е само за
Европейски парламент - то-
ва е битка за България.
"Днес има два пътя пред ро-
дината ни - или позволява-
ме криминалното робство,
в което живеем, да ни смач-
ка окончателно, или въста-
ваме. Това можем да нап-
равим на 26 май - с гласу-
ване. Време е да заслужим
свободата си, да отвоюва-
ме своето достойно място

в Европа", заключи Елена
Йончева.

Иво Христов: Всеки
българин е толкова
европеец, колкото и
Юнкер

"Днес е историческа дата
- навършват се 143 години
от избухването на Априлс-
кото въстание. Ако преди
толкова години неколцина
българи промениха съдба-
та на нашия народ, днес по-
вечето българи преживяват
политиката пред телевизо-
ра. Трябва да надмогнем та-
зи апатия", каза кандидатът
за евродепутат от листата
на "БСП за България" Иво
Христов  По думите му в
хода на кампанията често
ще упрекват левицата, че
говори за вътрешна поли-
тика, а не за дигитализация,
свързаност и многогодиш-
на финансова рамка. Спо-
ред него няма българска
вътрешнополитическа тема,
която да не е европейска.
"Ако по плажовете край
Шабла изплува кокаин - то-
ва е проблем с европейс-
ката граница. Ако стотици
хиляди българи заминават
на гурбет в чужбина, за да
търсят препитание - това е
проблем на Европа", каза
той. По думите му всички
българи са европейци, на-
равно с другите в Съюза, и

всеки възрастен българин в
което и да е обезлюдено се-
ло в Северозападна Бълга-
рия е също толкова евро-
пеец, колкото е и Юнкер,
Той коментира, че пробле-
мът на всеки възрастен,
забравен или бедстващ бъл-
гарин е общоевропейски
проблем. Според него тези
избори имат два залога -
национален и европейски.
"Националният е да създа-
дат условия за коренна по-
литическа промяна. Евро-
пейският е  да изпратим в
ЕП критично мислещи хо-
ра, които да преведат Ев-
ропа на езика на хората,
защото Брюксел се отчуж-
ди от хората", заключи
Христов.

Петър Витанов:
Дясното лишава мла-
дите от перспектива

"Промяната на отношени-
ето към децата ни е наша-
та отговорност към тяхното
бъдеще. 26 май е денят на
промяната". Това заяви кан-
дидатът за евродепутат от
листата на "БСП за Бълга-
рия" Петър Витанов по вре-
ме на представянето на
листата на левицата.  Той
подчерта, че днес българс-
кото правителство обрича
на културна нищета и безп-
росветност собствените си
деца, а в Европа след де-
сетилетия дясна хегемония
младите хора сякаш са ли-
шени от перспектива, ам-
биция и хоризонт. "Днес
младите хора остаряват на
20 години, защото се чувс-
тват отритнати и изолира-
ни от пазара на труда, а
огромна група от тях по не-
воля остават без образова-
ние. Тъжно, но в XXI век, в
най-развитата част на све-
та - старата немска пого-
ворка, която гласи, че кой-
то се ражда беден, умира
глупав, е по-валидна от вся-
кога. Днес повече от вся-
кога се нуждаем от цялост-
на политика, гарантираща:
достъпа до образование,
разширяване на обхвата на
младежката гаранция и на-
сърчаване на политики в
областта на културата, на-
сочени към младите хора.

речията в политиките. "Борим се с Истанбулската
конвенция, а той е символ на тази политика. Ето, сега
Националният съвет преподреди листата и всеки може
да гласува както иска", посочи лидерът на БСП.
 Нинова разкри и детайл от заседанието на пленума
на БСП.
"По време на дискусията, когато представих моята
листа, колегите ме попитаха: "Ако загубим с тази
листа, ти каква отговорност ще поемеш? Отговорих:
"Ако не спечелим изборите, ще си подам оставката!".
След като пренаредиха листата, им казах същото:
"Сега решението е ваше и отговорността е ваша.
Всеки трябва да може да носи отговорност за реше-
нията и действията си!"
По отношение на присъствието на Станишев в листата,
Нинова заяви, че при гласуването в ИБ на БСП - 13
гласа са били против Станишев да бъде в листата на
БСП, 1 е бил "за", трима са се въздържали.
Ако спечелим изборите, ще искаме предсрочни
парламентарни избори, каза тя.
Лидерката на БСП е категорична, че Борисов няма да
може да удържи управлението до края на мандата.
"Виждам какво се случва в Народното събрание. Няма
да удържат, сигурна съм! Ад е да се удържи това
състояние във властта! Всеки ден е пазарлък - пълно
сливане на ДПС с ОП и ГЕРБ. Това не може да
продължи. Народът няма да го допусне!", каза лидер-
ката на социалистите.
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 - Не смятате ли, че отговорност за
унищожаването на природата в един
или друг район на страната носят и
органите на местното самоуправление и
конкретно кметовете на общините?

 - Разбира се. Няма строителство,
особено по Черноморското крайбрежие,
което да се реализира без съгласието и
контрола от страна на органите на
местно самоуправление. От тази гледна
точка отговорността на кметовете е
много голяма. И ще дам пример за това,
че у нас се ликвидират не само селското
стопанство и икономиката на страната,
но продължава да се посяга и на най-
ценния ни капитал - прекрасната ни
природа. В някои райони олигарси и
кметове на общини се разпореждат с
природните дадености като със своя
собственост и ги унищожават, така както
варварските орди не са го правили по
нашите земи. Емблематичен пример за
такъв кмет е този на Созопол Панайот
Рейзи, който трябва да носи най-голяма
отговорност, в т. ч. и наказателна, за
безумното строителство в непосредствена
близост до резервата "Алепу" и като цяло
на територията на община Созопол, в т.
ч. опита за застрояване на къмпинг
"Градина", унищожаването на дюни в
Каваците, мистерията около застроения
т. нар. замък в Равадиново, както и за
самоуправството на фирма от ОАЕ в
района на Аркутино. И какво ли не още.
За да му бъде потърсена подобаваща
отговорност ние сезирахме главния
прокурор - писмото до него е от 8 февру-
ари т. г. Прокуратурата повдигна обви-
нение срещу кмета Панайот Рейзи за

Емил

Георгиев,

кандидат за
евродепутат
от "БСП за
България",

лидер на ПК
"Екогласност"
и изпълните-
лен секретар

на Федераци-
ята на потре-

бителите

Кметът на
Созопол
от ГЕРБ
Панайот
Рейзи
трябва
да носи
отговорност
за
варварското
застрояване
на региона
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много обича гъби сърнела, а от живот-
ните - сърнички и глигани.

 - Легенди се носят за уменията на
кмета на Созопол да бере гъби. С какво
си обяснявате тази страст?

  - Тези легенди потвърждават ароган-
тността и цинизма в поведението на този
самозабравил се феодал. За да не бъда
голословен, ще си послужа с пример.
През една ноемврийска нощ на 2009 г.
най-страстният гъбар на републиката,
кметът на Созопол Панайот Рейзи, в
пълно бойно снаряжение заедно с още 4-
ма души тръгват на разходка в гората на
ловното стопанство "Ропотамо" да берат
гъби манатарки. В района има вълци.
Кметът Рейзи много се страхува от тях и
за това тръгва да бере гъби в пълно
бойно снаряжение - уред за нощно
наблюдение и ловна пушка. В един
момент към тях се приближава бременна
сърничка. Кметът се стряска. От уплаха
сърничката му се привижда като вълк.
Стреля и убиват животното. Разбирайки
какво е сторил, мята сърната в джипа с
цел да й се окаже първа помощ в Созо-
пол. Изстрелът задейства горската
охрана, която започва рутинна проверка.
Така горските служители попадат на
кмета Рейзи. По този начин възпрепятст-
ват този високоморален човек да спаси
животинчето. Ето това представлява тази
блага личност, за когото се твърди, че
към 2000 г. пак на излет за гъби и
отново по грешка прострелва глиган. За
него се носят и легенди, че разполага с
апартаменти, чийто брой и той самият
не знае.

 - Преди няколко дни станахме
свидетели на най-абсурдния политичес-
ки брак между ГЕРБ и политическия
труп СДС, като водещия аргумент беше,
че СДС е символ на промяната и марка
в българския политически живот. За
непредубедените хора точно "Екоглас-
ност" е символът на промяната от
незабравимата есен на 1989 г., а вие сте
един от основателите на партия
ПК"Екогласност, регистрирана в СГС
преди 30 години, които ще се навършат
на 23 април. Интересно ми е какъв е
вашият прочит на съюза ГЕРБ - СДС?

 - Наподобява ми на целувката на
нашия боксьор Кубрат Пулев и репор-
терката Дженифър Рафало, известна
много повече като Джени Суши. Само,
че целувката е с политическата мумия
СДС, чийто символ отдавна не е лъвче,
а преминал през центрофуга проскубан
котарак. В цялата тази трагикомедия на
пещерния антикомунист Ал Йорданов е
отредена ролята на многострадална
Геновева. Той вероятно ще бъде префе-
ренциално изхвърлен от избираемите

места. Това е краткият коментар за
политическата авантюра на ГЕРБ и
трите букви.

 - Единствено вие от "Екогласност"
водите ожесточени битки за опазване
на околната среда, като в центъра на
природата поставяте човека, а не
пеперуди, крастави жаби и други
твари, както го правят т. нар. зелени,
т. е. "розовите". Огневите ви зони,
така да се каже, са на територията на
цялата страна. И все пак коя от тези
битки смятате за най-значима?

 - Всички битки са значими, в т. ч. и
ангажиментът ни да не допуснем
изграждане на регионално депо за ТБО
(твърди битови отпадъци) в непосредст-
вена близост до Джерман. От моя
гледна точка най-ожесточена беше
битката за Меричлери на територията
на община Димитровград с фирмата на
розовобузестия олигарх, подсъдимия
със запорирано имущество Иво Проко-
пиев. Става въпрос за фирма "Каолин"
в периода 2010 - 2013 г. Припомням, че
по това време този розовобузест краса-
вец имаше четирима свои министри в
първото правителство на ГЕРБ - на
финансите Дянков, на икономиката
Трайчо Трайков, който в този период се
оказва, че е акционер в "Каолин"; на
МРРБ недоразумението Плевнелиев и
на МОСВ Караджова. Въпреки огром-
ния натиск върху мен и моя екип,
въпреки бездействието на прокуратура-
та в Димитровград и клеветническата
кампания на близки до него медии
спечелихме тази битка и прогонихме
прокопиевци от Меричлери. Друг е
въпросът, че при незаконния добив на
варовик на кариера "Великан" те уни-
щожиха над 100 дка частни лозови
насаждения и дадоха своя принос за
замърсяване на местния водоизточник
за питейна вода с арсен от минералния
извор. За съжаление, в тази битка
дадохме и 2 жертви - председателя на
инициативния комитет Танко Русев и
един от членовете на същия комитет
Петко Стайков. Озлобен, розовобузес-
тият заведе дело срещу мен с иск за 720
хил. лева. Спечелих делото, а той беше
осъден да плати разходите по него.

 - Не смятате ли, че отговорност за
унищожаването на природата в един
или друг район на страната носят и
органите на местното самоуправление
и конкретно кметовете на общините?

 - Разбира се. Няма строителство,
особено по Черноморското крайбре-
жие, което да се реализира без съгла-
сието и контрола от страна на орга-
ните на местно самоуправление. От
тази гледна точка отговорността на
кметовете е много голяма. И ще дам
примери. В битката с Прокопиев
огромна помощ ни оказа кметът на
Димитровград в този период Стефан
Димитров. На другия полюс е кметът
на Созопол Рейзи, който трябва да
носи най-голяма отговорност, в т. ч.
и наказателна, за безумното строител-
ство в непосредствена близост до
резервата "Алепу" и като цяло на
територията на община Созопол. За
да му бъде потърсена подобаваща
отговорност ние сезирахме главния
прокурор - писмото до него е от 8
февруари т. г.

Интервюто е на журналиста
Иван ТЪРПОМАНОВ

от тв "Евроком"

Кметът на Созополо Панайот Рейзи говори с Бойко Борисов

неправомерно разходване на средства в
размер над 2 млн. лева. За съжаление,
беше взета най-леката мярка за неоткло-
нение - подписка, което предизвика
огромно недоумение, защото при обви-
нение за получени 70 хил. евро кметица-
та на Младост Иванчева беше закопчана
близо 8 месеца, а нахалникът от Созо-
пол се разкарва като бей из София и
търси съдействие за бягство от наказа-
телна отговорност. По всичко личи, че
възмездието настигна кмета, защото
Специализираният съд го отстрани от
длъжност за неправомерно разходване
на общински и други обществени средст-
ва, извършено в съучастие с други две
лица - гл. счетоводител на общината
Златка Мусева и някой си Венцислав - т.
е. налице е обосновано предположение
за ОПГ - организирана престъпна
група. На другия ден Панайот Рейзи
напусна ГЕРБ. В момента в партията на
Цецо Апартаментчето мъката е огромна.
Основните ни опоненти не могат да
преживеят, че ги напусна "високомора-
лен човек", който, наред с всичко друго,
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Константин
четвъртък, 22,00 ч.

Реноар
петък, 22,20 ч.

Два патлака
сряда, 22.00 ч.
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bTV Cinema,
ïåòúê,
21,00 ÷.
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ЗЕМЯ 22 - 28 АПРИЛ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 22 април

кулинарно предаване с
водеща Катерина Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Клуб "История.bg" дис-

кусионно предаване
22.00 Марс тв филм /4 епи-

зод/
23.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 2 тв

филм /23 епизод/(16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл/п/

02.15 Марс тв филм /4 епи-
зод/п/

03.20 Малки истории /п/
04.20 Брат за брата 2 тв

филм /23 епизод/п/(16)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, еп.26

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.75

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5, еп.20

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.76

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.117

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.59

21.00 "MasterChef" - кулинар-
но шоу, с.5

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Библиотекарите" - се-
риал, с.3, еп.6

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.109, 110

02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Приключенията на Дже-
ки Чан" /п./ - сериал,
с.5, еп.11, 12

07.00 "Приключенията на Дже-
ки Чан" - сериал, с.5,
еп.13 (последен)

07.30 "Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.1

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.4, еп.10

09.00 "Мъртва точка" /п./ -
сериал, с.3, еп.22

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.3, еп.9

11.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.2, еп.3

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, еп.5

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 68 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Линзи Лоун (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 69 еп.
16.30 "От двете страни на оке-

ана" - документален
филм

17.00 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Никълъс Кейдж

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "Червен картон" - спор-
тно предаване с Кирил
Веселински

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 "Войната на таралежите"
(1979 г.) Любимите бъл-
гарски филми

22.10 Новини
22.30 "Малкият остров" (2014

г.), Испания, Киносалон
БСТВ

00.15 Новини - късна емисия
(п)

00.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

04.10 "Червен картон" спорт-
но предаване с Кирил
Веселински (п)

05.10 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня с Но-
ра Стоичкова (п)

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационно предаване с
водещи Боряна Камено-
ва, Ели Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Или-
ев

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Какво ще се случи 2 до-
кументален филм /14
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка"

тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи 2 до-

кументален филм /15
епизод/

17.00 Бързо, лесно, вкусно

13.00 "Произходът на меча" -
екшън (Китай, 2011), ре-
жисьор Сю Хаофън, в
ролите: Сун Ян, Ю Чън-
хуей, Джао Юенюен, Ма
Дзюн и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.4,
еп.11

16.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.1

17.00 "Луцифер" - сериал,
еп.6

18.00 "Библиотекарите" - сери-
ал, с.2, еп.4

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Супергърл" -
сериал, с.3, еп.10

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Изчезнали" - сериал,
еп.3

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Ко-

раб на страха" - хорър
(Китай, 2016), режисьор
Зао Уонг, в ролите: Ру-
би Лин, Питър Хо, Уонг
Ли, Скар Ким, Ли Лин и
др. [16+]

00.00 "Изчезнали" /п./ - се-
риал

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал

02.00 "Монк" /п./ - сериал
03.00 "Луцифер" /п./ - сери-

ал
04.00 "Библиотекарите" /п./ -

сериал

bTV COMEDY

06.00 "Любимци" - сериал,
еп.3, 4

07.00 "По средата" - сериал
08.00 "Кое е това момиче" -

сериал, с.4 еп.17, 18
09.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.13 еп.7
10.00 "Приятели с деца" - ро-

мантичен, комедия, дра-
ма (САЩ, 2011), режи-
сьор Дженифър Уест-
фелд, в ролите: Джени-
фър Уестфелд, Адам
Скот, Мая Рудолф, Крис
О`Дауд, Кристен Уиг,
Мегън Фокс и др.

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - се-

риал
15.30 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал
18.00 "Бруклин 99" - сериал,

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

с.8 еп.23, 24
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.9 еп.19
22.00 "Без пукната пара" - се-

риал, с.5 еп.13, 14
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.7
еп.1, 2

00.00 "Приятели с деца" /п./
02.00 "Любимци" /п./ - сери-

ал
03.00 "Кое е това момиче" /

п./- сериал
04.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Най-голямата лъжа" /п./
- трилър (тв филм, Ка-
нада, 2015), режисьор
Моника Мичъл, в роли-
те: Франческа Истууд,
Дженифър Копинг, Ана
Галвин и др.

07.45 "Обетована земя" /п./ -
драма (САЩ, ОАЕ, 2012),
режисьор Гюс Ван Сант,
в ролите: Мат Деймън,
Франсис Макдорманд,
Джон Кразински, Хал
Холбрук, Тайтъс Уеливър,
Роузмари ДеУит, Скут
Макнеъри и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.5 еп.1, 2
12.15 Телепазар
12.30 "Игри на съзнанието" -

психодрама (тв филм,
Канада, 2006), режисьор
Тери Инграм, в ролите:

Алекзандра Холдън, Пол
Джохансън, Стейси
Грант, Уонда Канън и др.
[14]

14.15 "Гран Торино" /п./ - дра-
ма (САЩ, Германия,
2008), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Клинт
Истууд, Кристофър Кар-
ли, Би Ван, Ани Хер,
Брайън Хейли, Джерал-
дин Хюз, Дрима Уокър,
Скот Истууд и др.

16.45 "Робинзон Крузо" /п./ -
анимация, комедия,
приключенски, семеен
(Белгия, Франция, 2016),
режисьори Венсан Кес-
телоот и Бен Стасен, в
ролите (дублаж): Момчил
Степанов, Петър Бонев,
Росен Русев, Констан-
тин Лунгов, Елена Бой-
чева, Светлана Бонин,
Стоян Алексиев, Нико-
лай Урумов и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Оцеляване" /п./ - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, Великобрита-
ния, 2015), режисьор
Джеймс Мактийг, в ро-
лите: Мила Йовович, Пи-
ърс Броснан, Дилън
Макдърмът, Анджела Ба-
сет, Ема Томпсън,
Джеймс Д`Арси, Башар
Рахал и др.

21.00 Премиера: "Последната
крепост на хората" - ек-
шън, приключенски
(Швейцария, САЩ,
2017), режисьор Роберт
Куба, в ролите: Юлиан
Шафнер, Джон Кюсак,
Кармен Арджендзиано,
Айлийн Груба и др.

22.45 "Боксьорът" - романти-
чен, драма, спортен
(САЩ, 1997), режисьор
Джим Шеридан, в роли-
те: Даниел Дей-Луис,
Емили Уотсън, Дараг До-
нъли, Франк Кофлън,
Лорейн Пилкингтън, Ки-
рън Фицджералд, Кен
Стот и др.

01.00 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал

03.00 "Измяната" /п./ - кри-
минален, драма, трилър
(тв филм, Канада,
2013), режисьор Рон
Оливър, в ролите: Джак-
лин Макинес Ууд, Шон
Робъртс, Марк Бендей-
вид, Джеймс Милингтън
и др.
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, 19 сезон
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Като две капки вода"
(нов сезон) - риалити

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

сериен филм, сезон 19
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 12
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4 /п/

10.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5
/п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2 /п/

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

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон
7

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4, 2
епизода

17.00 "Спешна пратка" - ек-
шън с уч. на Джоузеф
Гордън-Левит, Даня Ра-
мирес, Джейми Чънг,
Асиф Мандви, Майкъл
Шанън, Шон Кенеди и
др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4

22.00 "Роки 4" - екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Талия Шайър, Бърт Янг,
Карл Уедърс, Тони Бър-
тън, Долф Лундгрен и
др.

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

01.00 Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария"

/п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

09.30 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване

14.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно пре-
даване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Завинаги свързани"

(премиера) - сериен
филм

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

19.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване
/п/

19.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно пре-
даване /п/

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

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал, /
п/

01.30 "Лъжовно сърце" - те-
леновела /п/
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06.00 "Касъл" - сериал, сезон
7 /п/

06.50 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм

08.50 "Загадки при разпродаж-
би: Изкуството да уби-
ваш" - драма с уч. на
Лори Луглин, Стив Бей-
сик, Сара Стрейндж, Ева
Борн, Конър Станхоуп и
др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
7

12.00 "Загадки при разпродаж-
би: Доспехи на смърт-
та" - драма с уч. на Ло-
ри Луглин, Стив Бейсик,
Ева Алън, Кевин О’Грей-
ди, Конър Станхоуп,
Джей Бразо и др.

14.00 "Размяна на телата" -
комедия с уч. на Пейтън
Лист, Джейкъб Бертран,
Клер Ранкин, Дарън Ро-
уз и др. /п/

16.00 "Отмъстителите: Ерата
на Ултрон" - екшън-
фантастика с уч. на Ро-
бърт Дауни Младши,
Крис Евънс, Марк Ръ-
фало, Крис Хемсуърт,
Скарлет Йохансон, Дже-
ръми Ренър, Джеймс
Спейдър, Самюел Джак-
сън и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 9

21.00 "Вдън горите" - приклю-
ченски филм с уч. на
Мерил Стрийп, Емили
Блънт, Анна Кендрик,
Крис Пайн, Джони Деп,
Кристин Барански,
Джеймс Кордън, Били
Магнюсън, Трейси Ул-
ман, Саймън Ръсел Бийл
и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето: Ню Йорк" - сериал,
сезон 9 /п/

00.30 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм /п/

RTR

11.15 "Безсмертнова"
12.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
13.50 Концерт
16.00 Вести
16.35 Игрален филм
20.00 "Бялото студио"
20.40 "Романтиката на роман-

са"
21.35 Игрален филм
23.05 Игрален филм
00.35 Таврида
02.10 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.30 Колоездене: Амстел Голд
07.00 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
втори ден

09.30 Колоездене: Амстел Голд
10.30 Колоездене: Обиколка на

Турция, шести етап
11.30 Куриози
12.00 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
трети ден, директно

15.00 Колоездене: Обиколка на
Алпите, първи етап, ди-
ректно

16.30 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
трети ден, директно

19.30 Конен спорт: Глобална
шампионска лига, мага-
зинно предаване

20.00 Куриози
20.25 Новини
20.30 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
трети ден, директно

00.25 Новини
00.30 Колоездене: Обиколка на

Алпите, първи етап
01.30 Колоездене: Флеш Бра-

бансон
02.30 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
трети ден

04.00 Колоездене: Амстел
Голд



ЗЕМЯ 22 - 28 АПРИЛ приложение

ТV ПРОГРАМА

17.30 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусион-

но предаване с водеща
Добрина Чешмеджиева

22.00 Марс тв филм /5
епизод/

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 2 тв

филм /24, последен
епизод/(16)

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

за здравословен лай-
фстайл/п/

02.15 Марс тв филм /5
епизод/п/

03.20 Клуб "История.bg" /п/
04.20 Брат за брата 2 тв

филм /24, последен
епизод/п/(16)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.2
еп.1

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.76

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5,
еп.21

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.77

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни
улици" - сериал, с.12,
еп.118

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Майка" - се-
риал, еп.60

21.00 "MasterChef" - кулинар-
но шоу, с.5

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Библиотекарите" - се-
риал, с.3, еп.7

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.111, 112

02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.1

06.00 Анимационен блок:
"Приключенията на
Джеки Чан" /п./ - се-
риал, с.5, еп.13

06.30 "Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, еп.1

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.2, 3

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.4, еп.11

09.00 "Под наблюдение" /п./
- сериал, с.5, еп.1

10.00 "Супергърл" /п./ - се-
риал, с.3, еп.10

11.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.2, еп.4

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, еп.6

13.00 "Сделката на доктор

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 69 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Никълъс Кейдж
(п)

12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 70 еп.
16.30 "Войната на таралежи-

те" (1979 г.) (п) Люби-
мите български филми

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Кевин Бейкън

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Валерия Касиян

20.30 "Шибил" (1968 г.) Лю-
бимите български фил-
ми

22.00 Новини
22.20 "Два дни, една нощ"

(2014 г.), Белгия/Фран-
ция/Италия, Киносалон
БСТВ

23.55 Новини - късна емисия
(п)

00.15 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев
(п)

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

04.10 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов (п)

05.10 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня с Ва-
лерия Касиян (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационно предаване с
водещи Боряна Каме-
нова, Ели Гигова, Да-
ниел Михайлов и Илия
Илиев

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Какво ще се случи 2
документален филм /
15 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

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

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка"

тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи 2

документален филм
/16, последен епизод/

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

17.25 Зелена светлина

Парнасъс" - фентъзи,
приключенски (Великоб-
ритания, Канада, Фран-
ция, 2009), режисьор Те-
ри Гилиъм, в ролите:
Кристофър Плъмър, Ли-
ли Коул, Хийт Леджър,
Джуд Лоу, Джони Деп,
Колин Фарел и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.4,
еп.12

16.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.2

17.00 "Луцифер" - сериал,
еп.7

18.00 "Библиотекарите" - сери-
ал, с.2, еп.5

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Супергърл" -
сериал, с.3, еп.11

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Изчезнали" - сериал,
еп.4

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "От

люлка до гроб" - екшън,
криминален (САЩ, 2003),
режисьор Анджей Барт-
ковяк, в ролите: Джет
Ли, Ди Ем Екс, Марк Да-
каскос, Антъни Андерсън
и др.

00.00 "Изчезнали" /п./ - се-
риал

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал

02.00 "Монк" /п./ - сериал
03.00 "Луцифер" /п./ - сери-

ал
04.00 "Библиотекарите" /п./ -

сериал

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./- сериал
06.00 "Любимци" - сериал,

еп.5, 6
07.00 "По средата" - сериал
08.00 "Кое е това момиче" -

сериал - 19 еп. с.4
еп.19, 20

09.00 "Домашен арест" - се-
риал, с.2 еп.13, 14

10.00 Премиера: "Легендата за
Оз: Завръщането на До-
роти" - анимация, музи-
кален, семеен (САЩ, Ин-
дия, 2013), режисьори
Уил Фин и Даниел Сейнт
Пиер

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - се-

риал
15.30 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Шоуто на Слави" (2016)
18.00 "Бруклин 99" - сериал,

с.2 еп.11, 12
19.00 "Слънчева Филаделфия"

- сериал, с.10 еп.1, 2
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.10 еп.1
22.00 "Без пукната пара" - се-

риал, с.5 еп.15, 16
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.7
еп.3, 4

00.00 "Легендата за Оз: Завръ-
щането на Дороти" /п./

02.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

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

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

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност"
/п./ - сериал, с.5
еп.1, 2

08.00 "Робинзон Крузо" /п./ -
анимация, комедия,
приключенски, семеен
(Белгия, Франция, 2016),
режисьори Венсан Кес-
телоот и Бен Стасен, в
ролите (дублаж): Момчил
Степанов, Петър Бонев,
Росен Русев, Константин
Лунгов, Елена Бойчева,
Светлана Бонин, Стоян
Алексиев, Николай Уру-
мов и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.5 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 "Зад решетките" - кри-

минален, драма (тв
филм, Канада, 2008),
режисьор Скот Уилямс,

в ролите: Паджет Брус-
тър, Антонио Кюпо, Мег
Роу, Робърт Уиздън, Ди-
его Клатенхоф и др.
[16+]

14.30 "Изгубена на 17" /п./ -
психотрилър (тв
филм, САЩ, 2013), ре-
жисьор Дъг Кембъл, в
ролите: Ейла Кел, Три-
ша О`Кели, Бен Гавин,
Алекс Картър и др.

16.15 "Скок-подскок" - анима-
ция, приключенски, ко-
медия (САЩ, 2011), ре-
жисьор Тим Хил

18.15 Телепазар
18.30 "Умирай трудно 3" /п./

- екшън, трилър (САЩ,
1995), режисьор Джон
Мактиърнън, в ролите:
Брус Уилис, Самюъл
Джаксън, Джереми Ай-
рънс, Греъм Грийн, Ко-
лийн Кемп, Сам Филипс
и др.

21.00 Премиера: "Шест метра
дълбочина" - приклю-
ченски, драма, биогра-
фичен (САЩ, 2017),
режисьор Скот Уо, в
ролите: Джош Хартнет,
Мира Сорвино, Сара
Дюмонт, Остин Грант и
др.

23.00 "Жената на пътешест-
веника във времето" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Роберт Швент-
ке, в ролите: Ерик Ба-
на, Рейчъл Макадамс,
Рон Ливингстън, Ми-
шел Нолдън и др.

01.15 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал

03.30 "Мир, любов и още не-
що" /п./ - романтичен,
комедия (САЩ, 2012),
режисьор Дейвид Уейн,
в ролите: Дженифър
Анистън, Пол Ръд, Ма-
лин Акерман, Майкела
Уоткинс, Джъстин Де-
роу, Алън Алда, Лорън
Амброус, Рей Лиота,
Катрин Хан и др. [14+]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон
19 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премие-

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот: Лю-
бовта лекува" (премие-
ра) - сериен филм, се-
зон 7

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

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

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

сериен филм, сезон
20

00.30 "Комисар Рекс" - сери-
ен филм, сезон 12

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 7 /п/

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4 /п/

10.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5
/п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2 /п/

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

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон
7

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5

15.50 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4, 2
епизода

16.50 "Похитители на изчез-
налият град" - приклю-
ченски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън
Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг и
др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4

22.00 "Уличен боец" - екшън
с уч. Жан-Клод Ван
Дам, Раул Хулия, Минг-
На Уен, Деймиън Чапа,
Кайли Миноуг и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2 /п/

01.00 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

09.30 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване

14.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно пре-
даване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Завинаги свързани"

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериен филм /п/

19.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване
/п/

19.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно пре-
даване /п/

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

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал,
/п/

01.30 "Лъжовно сърце" - те-
леновела /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон
7 /п/

06.50 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм

08.50 "Загадки при разпродаж-
би: Убийство на плажа"
- драма с уч. на Лори
Луглин, Стив Бейсик,
Сара Стрейндж, Ева
Борн, Конър Станхоуп и
др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
7

12.00 "Загадки при разпродаж-
би: Случай на убийст-

во" - драма с уч. на
Лори Луглин, Сара
Стрейндж, Стив Бейсик,
Ева Алън, Конър Стан-
хоуп, Кевин О’Грейди,
Джей Бразо и др.

14.10 "Вдън горите" - прик-
люченски филм с уч.
на Мерил Стрийп, Еми-
ли Блънт, Анна Кендрик,
Крис Пайн, Джони Деп,
Кристин Барански,
Джеймс Кордън, Били
Магнюсън, Трейси Ул-
ман, Саймън Ръсел Бийл
и др. /п/

16.50 "Туристът" - екшън-три-
лър с уч. на Джони
Деп, Анджелина Джоли,
Пол Бетани, Тимъти
Далтън, Руфъс Сюъл,
Раул Бова и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5

21.00 "Чиракът на магьосни-
ка" - приключенски ек-
шън с уч. на Никълъс
Кейдж, Джей Барушел,
Алфред Молина, Мони-
ка Белучи, Тереза Пал-
мър, Тоби Кибъл, Омар
Бенсън Милър, Алис
Крийдж и др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5,
/п/

00.10 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм /п/

RTR

05.15 "Сам на себе си режи-
сьор"

05.55 "Смехопанорама"
06.20 Вести-Москва
07.00 Вести
07.15 "Русия, моя любов"
07.45 "Смехът е разрешен"
10.00 Вести
10.15 "Верни на клетвата"
11.00 "Пешком..."
11.30 "Повече от любов"
12.15 "Абсолютният слух"
12.55 Игрален филм
16.00 Вести
17.00 Игрален филм
20.30 Игрален филм
22.05 Игрален филм
23.40 Игрален филм
02.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.30 Колоездене: Обиколка
на Алпите, първи етап

06.30 Куриози
07.00 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
трети ден

09.30 Колоездене: Обиколка
на Алпите, първи етап

10.30 Колоездене: Амстел
Голд

12.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
четвърти ден, директно

15.00 Колоездене: Обиколка
на Алпите, втори етап,
директно

16.30 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
четвърти ден, директно

19.30 Конен спорт: Horse
Excellence, магазинно
предаване

20.00 Колоездене: Обиколка
на Алпите, втори етап

20.25 Новини
20.30 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
четвърти ден, директно

00.00 Автомобилизъм: Купа
Eset V4 на Хунгароринг

00.15 Мотоциклетизъм: 24
часа на Льо Ман, об-
зор

00.45 Формула Е: Преди стар-
та в Париж

01.10 Новини
01.15 Колоездене: Обиколка

на Алпите, втори етап
01.45 Колоездене: Амстел

Голд
02.30 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
четвърти ден

04.00 Мотоциклетизъм: 24
часа на Льо Ман, об-
зор

04.30 Куриози

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.20 Още от деня коментар-
но предаване

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Достоевски тв филм /

7 епизод/ (14)
22.00 Марс тв филм /6, пос-

леден епизод/
23.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Зад кулисите на "Марс"

документален филм /
САЩ, 2016г./, режисьор
Еверардо Гут

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

здравословен лайфс-
тайл/п/

02.15 Марс тв филм /6, пос-
леден епизод/п/

03.20 Достоевски тв филм /
7 епизод/п/ (14)

04.15 Зад кулисите на "Марс"
документален филм/п/

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.2 еп.2

06.30 "Тази сутрин" - ин-
формационно предава-
не с водещ Антон Хеки-
мян

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 Премиера: "Любов от

втори опит" - сериал,
с.2, еп.77

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5, еп.22

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.78

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал, с.12,
еп.119

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

риал, еп.61
21.00 "Смени жената" - семей-

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

- комедийно шоу, с.13
еп.25

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Библиотекарите" - се-
риал, с.3, еп.8

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.113, 114

02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" /п./ -
сериал

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, еп.2, 3

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.4, 5

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.4, еп.12

09.00 "Под наблюдение" /п./ -
сериал, с.5, еп.2

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.3, еп.11

11.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.2, еп.5

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, еп.7

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 70 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Кевин Бейкън (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 71 еп.
16.30 "Шибил" (1968 г.) (п)

Любимите български
филми

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Робин Уилямс

18.30 Новини - централна
емисия

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

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов

20.30 "Птици и хрътки" (1969
г.), Любимите българс-
ки филми

22.00 Новини
22.20 "Позиция на дете" (2013

г.), Румъния, Киносалон
БСТВ

00.10 Новини - късна емисия
(п)

00.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 "Червен картон" спорт-
но предаване с Кирил
Веселински (п)

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

05.10 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов
(п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационно предаване с
водещи Боряна Камено-
ва, Ели Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Или-
ев

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Какво ще се случи 2 до-
кументален филм /16,
последен епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /

п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка"

тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Мечтата за "Марс" тв

филм /САЩ, 2016г./, ре-
жисьор Лойд Лий Чои,
в ролите: Некхебет
Джъч, Уачет Джъч,
Джойс Уонг и др.

13.00 "Среднощно слънце" -
приключенски, семеен
(Канада, Италия, ОАЕ,
2014), режисьори Ро-
джър Спотисууд и Бран-
до Куиличи, в ролите:
Дакота Гойо, Горан Виш-
нич, Бриджит Мойнахан,
Дуейн Мъри и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.4,
еп.13

16.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.3

17.00 "Луцифер" - сериал,
еп.8

18.00 "Библиотекарите" - сери-
ал, с.2, еп.6

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Супергърл" -
сериал, с.3, еп.12

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Изчезнали" - сериал,
еп.5

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Зат-

ворена мрежа" - крими-
нален, мистъри (Вели-
кобритания, САЩ, 2013),
режисьор Джон Кроули,
в ролите: Ерик Бана, Ре-
бека Хол, Джим Брод-
бент, Кирън Хайндс, Риз
Ахмед, Джулия Стайлс,
Диляна Буклиева и др.

00.00 "Изчезнали" /п./ - се-
риал

01.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал

02.00 "Монк" /п./ - сериал
03.00 "Луцифер" /п./ - сери-

ал
04.00 "Библиотекарите" /п./ -

сериал

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./- сериал
06.00 "Любимци" - сериал,

еп.7, 8
07.00 "Слънчева Филаделфия"

- сериал
08.00 "Кое е това момиче" -

сериал, с.4 еп.21, 22
09.00 "Шоуто на Слави" (2017)
10.00

"Полупрофесионалисти"
- комедия, спортен
(САЩ, 2008), режисьор
Кент Олтърман, в роли-
те: Уил Феръл, Уди Ха-
релсън, Андре Бенджа-
мин, Мора Тиърни, Уил
Арнет, Дейвид Кекнър,
Джейсън Съдекис, Крис-
тен Уиг и др.

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - се-

риал
15.30 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Комиците и приятели"

(2018)
18.00 "Бруклин 99" - сериал,

еп. с.2 еп.13, 14
19.00 "Слънчева Филаделфия"

- сериал, с.10 еп.3, 4
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.10 еп.2
22.00 "Без пукната пара" - се-

риал, с.5 еп.17, 18
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.7
еп.5, 6

00.00 "Полупрофесионалисти"
/п./

02.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

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

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

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал, с.5
еп.3, 4

08.15 "Ефектът на пеперудата"
/п./ - фантастика, пси-
хотрилър (САЩ, Канада,
2004), режисьори Ерик
Брес и Джонатан Грубър,
в ролите: Аштън Къчър,
Ейми Смарт, Мелора Уол-
търс, Елдън Хенсън, Итън
Суплий, Ирина Горовая,
Ерик Столц, Логан Лър-
ман и др.

10.45 Телепазар
11.00 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.5 еп.5, 6
13.00 Телепазар
13.15 "Оцеляване" /п./ - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, Великобрита-
ния, 2015), режисьор
Джеймс Мактийг, в ро-
лите: Мила Йовович, Пи-
ърс Броснан, Дилън
Макдърмът, Анджела Ба-
сет, Ема Томпсън,
Джеймс Д`Арси, Башар
Рахал и др.

17.00 "Зад решетките" /п./ -
криминален, драма (тв
филм, Канада, 2008),
режисьор Скот Уилямс,
в ролите: Паджет Брус-
тър, Антонио Кюпо, Мег
Роу, Робърт Уиздън, Ди-
его Клатенхоф и др.
[16+]

18.45 Телепазар
19.00 "Шест метра дълбочина"

/п./ - приключенски,
драма, биографичен
(САЩ, 2017), режисьор
Скот Уо, в ролите: Джош
Хартнет, Мира Сорвино,
Сара Дюмонт, Остин
Грант и др.

21.00 "Луда по Стив" - коме-
дия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор Фил
Трейл, в ролите: Сандра
Бълок, Брадли Купър, То-
мас Хейдън Чърч, Кен
Джонг, Кийт Дейвид, Бет
Грант и др.

23.00 "Апалуза" - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ, 2008),
режисьор Ед Харис, в
ролите: Ед Харис, Рене
Зелуегър, Джереми Ай-
рънс, Виго Мортенсен,
Ланс Хенриксен, Тимъти
Мърфи, Тимъти Спол,
Робърт Хареги и др.

01.15 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал

03.15 "Дивата река" /п./ - ек-
шън, мистъри, кримина-
лен (САЩ, Великобрита-
ния, Канада, 2017), ре-
жисьор Тейлър Шеридан,
в ролите: Елизабет Ол-
сън, Джереми Ренър,
Джон Бърнтол, Мартин
Сенсмайър, Греъм Грийн
и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 20
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот: Лю-
бовта лекува" (премие-
ра) - сериен филм, се-
зон 7

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

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

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

сериен филм, сезон 20
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 12
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
4 /п/

09.10 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
4 /п/

10.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 5
/п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2 /п/

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

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър"- сериал, се-
зон 7

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4

15.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 5

16.00 "Лоши момчета 2" - ек-
шън-комедия с уч. на
Уил Смит, Мартин Ло-
рънс, Джо Пантолиано,
Тереза Рандъл, Джорди
Молла, Питър Сторме-
ър, Джон Седа и др. /
п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4

22.00 "Главнокомандващ"
(премиера) - екшън с
уч. на Стивън Сегал,
Рон Смуренбург, Соня
Кулинг, Байрън Гибсън,
Сорая Торенс, Миша Ха-
виер и др.

23.50 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2 /п/

00.50 Еротичен телепазар
03.00 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

09.30 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване

14.30 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Завинаги свързани"

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериен филм /п/

19.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване
/п/

19.30 "Печивата на Марта
Стюарт" - кулинарно
предаване /п/

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

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал,
/п/

01.30 "Лъжовно сърце" - те-
леновела /п/

02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон
7 /п/

06.50 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм

08.50 "Загадки при разпродаж-
би: Убийство по ноти"
- драма с уч. на Лори
Луглин, Стив Бейсик,
Сара Стрейндж, Ева
Борн, Конър Станхоуп,
Кевин О’Грейди, Джей
Бразо и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
7

12.00 "Бъди" - семейна коме-
дия с уч. на Рене Русо,
Роби Колтрейнл, Алън
Къминг, Ирма P. Хол и
др. /п/

14.15 "Бели мадами" - крими-
нална комедия с уч. на
Шон Уейънс, Марлон
Уейънс, Джейми Кинг,
Франки Фейсън, Локлин
Мънро, Джон Херд,Би-
зи Филипс, Тери Крюз
и др. /п/

16.45 "Чиракът на магьосника"
- приключенски екшън
с уч. на Никълъс Кейдж,
Джей Барушел, Алфред
Молина, Моника Белу-
чи, Тереза Палмър, Тоби
Кибъл, Омар Бенсън
Милър, Алис Крийдж и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5

21.00 "Два патлака" - екшън-
комедия с уч. на Марк
Уолбърг, Дензъл Уо-
шингтън, Бил Пакстън,
Пола Патън, Едуард
Джеймс Олмъс, Джеймс
Марсдън, Фред Уорд и
др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5,
/п/

00.10 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм /п/

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив живот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
20.20 "Обречени. Нашата граж-

данска война. Капел-Ча-
паев"

00.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

01.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

02.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.00 Формула Е: Преди старта
в Париж

05.30 Колоездене: Обиколка на
Алпите, втори етап

06.30 Мотоциклетизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

07.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
четвърти ден

09.30 Мотоциклетизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

10.00 Формула Е: Преди старта
в Париж

10.30 Колоездене: Обиколка на
Хърватия, първи етап

11.00 Колоездене: Обиколка на
Алпите, втори етап

12.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
пети ден, директно

15.30 Колоездене: Флеш Ва-
лон, директно

18.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
пети ден, директно

19.30 Колоездене: Флеш Валон
20.25 Новини
20.30 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
пети ден, директно

00.25 Новини
00.30 Колоездене: Обиколка на

Алпите, трети етап
01.30 Колоездене: Флеш Валон
02.30 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
пети ден

04.00 Колоездене: Флеш Валон



ЗЕМЯ 22 - 28 АПРИЛ приложение

ТV ПРОГРАМА

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

но предаване
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Да затвориш кръга иг-

рален филм /копродук-
ция, 2007 г./, режисьор
Ричард Атънбъро, в ро-
лите: Шърли Маклейн,
Кристофър Плъмър,
Дилан Робъртс и др.(12)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Вечната музика предава-

не за класическа и джаз
музика с водещ Марио
Николов

00.00 Улови момента с Милен
Атанасов предаване за
иновации и нови тех-
нологии/п/

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване

за здравословен лай-
фстайл/п/

02.30 Перфектните непознати
игрален филм /п/

04.25 Туризъм.бг /п/

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.2 еп.3

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

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

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

втори опит" - сериал,
с.2, еп.78

15.00 Премиера: "Шест сест-
ри" - сериал, с.5, еп.23

16.00 Премиера: "Алиса в
страната на любовта" -
сериал, с.3, еп.79

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.12,
еп.120

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

риал, еп.62
21.00 "Бригада Нов дом " - со-

циален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.26

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Библиотекарите" - се-

риал, с.3, еп.9
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.115, 116
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Лице в лице" /п./

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" /п./ -
сериал

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, еп.4, 5

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.6, 7

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.4, еп.13

09.00 "Под наблюдение" /п./ -
сериал, с.5, еп.3

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.3, еп.12

11.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.2, еп.6

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, еп.8

13.00 "От люлка до гроб" /п./
- екшън, криминален
(САЩ, 2003), в ролите:
Джет Ли, Ди Ем Екс,
Марк Дакаскос, Антъни
Андерсън и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.4,
еп.14

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 71 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Робин Уилямс
(п)

12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 72 еп.
16.30 "Птици и хрътки" (1969

г.), (п) Любимите бъл-
гарски филми

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Кевин Клайн

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "Студио Икономика" с
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев

20.30 "Трампа" (1978 г.), Лю-
бимите български фил-
ми

22.00 Новини
22.20 "Папа Хемингуей в Ку-

ба" (2015 г.), Канада,
Киносалон БСТВ

00.10 Новини - късна емисия
(п)

00.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов (п)

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

05.10 "Следобед с БСТВ" с
Елена Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационно предаване с
водещи Боряна Камено-
ва, Ели Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Или-
ев

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационен блок с
водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева,
Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

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

10.45 Спортисимо спортно-
развлекателно предава-
не/п/

11.15 Изкуството на 21 век
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно

/п/
14.00 Малки истории доку-

ментален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка"

тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Магията на българския

иконостас документален
филм /България, 2001
г./, режисьор Костадин
Бонев

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

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-

развлекателно предава-
не

16.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.4

17.00 "Луцифер" - сериал,
еп.9

18.00 "Библиотекарите" - сери-
ал, с.2, еп.7

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Супергърл" -
сериал, с.3, еп.13

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Изчезнали" - сериал,
еп.6

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Кон-

стантин" - хорър, фен-
тъзи, екшън (САЩ, Гер-
мания, 2005), режисьор
Франсис Лорънс, в ро-
лите: Киану Рийвс, Рей-
чъл Вайс, Джаймън Ха-
унсу, Тилда Суинтън, Шая
ЛаБаф, Питър Стормеър,
Мишел Монахън и др.
[16+]

00.15 "Изчезнали" /п./ - се-
риал

01.15 "Супергърл" /п./ - сери-
ал

02.15 "Монк" /п./ - сериал
03.15 "Луцифер" /п./ - сери-

ал
04.15 "Библиотекарите" /п./ -

сериал

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./- сериал
06.00 "Любимци" - сериал,

еп.9, 10
07.00 "Слънчева Филаделфия"

- сериал
08.00 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.1, 2
09.00 "Комиците и приятели"

(2018)
10.00 Премиера: "Щъркелчето

Ричард" - анимация,
приключенски (Германия,
Белгия, Люксембург,
Норвегия, 2017), режи-
сьори Реза Мемари и То-
би Генкел

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - се-

риал
15.30 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Шоуто на Слави" (2016)
18.00 "Бруклин 99" - сериал,

с.2 еп.15, 16
19.00 "Слънчева Филаделфия"

- сериал, с.10 еп.5, 6
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.10 еп.3
22.00 "Без пукната пара" - се-

риал, с.5 еп.19, 20
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.7
еп.7, 8

00.00 Премиера: "Ваше висо-
чество" - фентъзи, ко-
медия, приключенски
(САЩ, 2011), режисьор
Дейвид Грийн, в роли-
те: Дани Макбрайд, На-
тали Портман, Джеймс
Франко, Размъс Хардай-
кър, Тоби Джоунс, Джъс-
тин Дероу, Зоуи Деша-
нел, Чарлз Данс, Дей-
миън Луис и др.

02.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

03.00 "Майк и Моли" /п./ - се-
риал

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

bTV Cinema

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

08.00 "Луда по Стив" /п./ - ко-
медия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор Фил
Трейл, в ролите: Сандра
Бълок, Брадли Купър, То-
мас Хейдън Чърч, Кен
Джонг, Кийт Дейвид, Бет
Грант и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Вътрешна сигурност" -

сериал, с.5 еп.7, 8
12.15 Телепазар
12.30 "Жената на пътешестве-

ника във времето" /п./
- фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Роберт Швент-
ке, в ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон
Ливингстън, Мишел

Нолдън и др.
14.45 "Мелодия за една нощ"

- драма (тв филм, Ка-
нада, 2007), режисьор
Дейвид Уийвър, в роли-
те: Лора Лейтън, Анто-
нио Кюпо, Ели Харви,
Лорена Гейл и др.

16.30 "Х-Мен: Последният
сблъсък" /п./ - фантас-
тика, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2006), режи-
сьор Брет Ратнър, в ро-
лите: Патрик Стюарт, Хю
Джакман, Хали Бери,
Иън Маккелън, Фамке
Янсен, Джеймс Марсдън,
Ана Пакуин, Ребека Роу-
мийн, Вини Джоунс, Бен
Фостър и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Боксьорът" /п./ - ро-

мантичен, драма, спор-
тен (САЩ, 1997), режи-
сьор Джим Шеридан, в
ролите: Даниел Дей-Лу-
ис, Емили Уотсън, Да-
раг Донъли, Франк
Кофлън, Лорейн Пил-
кингтън, Кирън Фицдже-
ралд, Кен Стот и др.

21.00 "Х-Мен: Дни на отмина-
лото бъдеще" - фантас-
тика, екшън, приключен-
ски (САЩ, Великобрита-
ния, 2014), режисьор
Брайън Сингър, в роли-
те: Патрик Стюарт, Иън
Маккелън, Хю Джакман,
Джеймс Макавой, Май-
къл Фасбендър, Джени-
фър Лорънс, Хали Бе-
ри, Никълъс Хоулт и др.

23.30 "Арго" - драма, истори-
чески, трилър (САЩ,
2012), режисьор Бен
Афлек, в ролите: Бен
Афлек, Брайън Кранс-
тън, Джон Гудман, Алън
Аркин, Клеа ДюВал, Скут
Макнеъри, Рори Кокрън
и др.

02.00 "Вътрешна сигурност" /
п./ - сериал

04.00 "Чийч и Чонг: Анимаци-
онният филм" - анима-
ция, комедия (САЩ,
2013), режисьори Бран-
дън Чеймбърс и Ерик
Чеймбърс [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 20
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Откраднат живот: Лю-
бовта лекува" (премие-
ра) - сериен филм, се-
зон 7

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

22.00 "Дяволското гърло"
(премиера) - сериен
филм

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

сериен филм, сезон 20
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 12
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "Уокър - тексаският рей-

нджър"- сериал, сезон
7 /п/

07.50 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4 /п/

10.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5
/п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2 /п/

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

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър"- сериал, сезон
7

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4, 2
епизода

17.00 "Роки 4" - екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Талия Шайър, Бърт Янг,
Карл Уедърс, Тони Бър-
тън, Долф Лундгрен и
др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4

22.00 "Орелът" - приключенс-
ки екшън с уч. на Ча-
нинг Тейтъм, Джейми
Бел, Доналд Съдърланд,
Марк Стронг и др.

00.20 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2 /п/

01.20 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

09.30 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване

14.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно преда-
ване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Завинаги свързани"

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериен филм /п/

19.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване
/п/

19.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно преда-
ване /п/

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

21.00 "Назови ме по име"
(премиера) - сериен
филм

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

00.30 "Стая 309" - сериал, /
п/

01.30 "Лъжовно сърце" - те-
леновела /п/

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал, сезон
7 /п/

06.50 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм

08.50 "Загадки при разпродаж-
би: Доспехи на смърт-
та" - драма с уч. на Ло-
ри Луглин, Стив Бейсик,
Ева Алън, Кевин О’Грей-
ди, Конър Станхоуп,
Джей Бразо и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
7

12.00 "Хармонията на сърце-
то" - романтичен филм
с уч. на Чарлийн Тил-

тън, Джейсън Бъркли,
Лорън Алейна, Аштън
Макклиърин, Дони Боаз
и др. /п/

14.20 "Вихърът на танца" - ко-
медия с уч. на Денис Ку-
ейд, Анди Макдауъл, Ке-
ни Уормалд, Джулиан
Хоу и др.

16.45 "Два патлака" - екшън-
комедия с уч. на Марк
Уолбърг, Дензъл Уо-
шингтън, Бил Пакстън,
Пола Патън, Едуард
Джеймс Олмъс, Джеймс
Марсдън, Фред Уорд и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5

21.00 "Алиса в Огледалния
свят" - приключенски
филм с уч. на Джони
Деп, Мия Вашиковска,
Ан Хатауей, Хелена Бо-
нъм Картър, Криспин
Гловър, Алън Рикман,
Стивън Фрай, Майкъл
Шийн, Тимъти Спол, и
др.

23.20 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5,
/п/

00.15 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм /п/

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив живот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
21.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
22.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
00.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
01.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
02.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.30 Колоездене: Обиколка на
Алпите, трети етап

06.30 Формула Е: Преди старта
в Париж

07.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
пети ден

09.30 Формула Е: Преди старта
в Париж

10.00 Мотоциклетизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

10.30 Колоездене: Обиколка на
Хърватия, втори етап

11.00 Колоездене: Обиколка на
Алпите, трети етап

12.00 Колоездене: Флеш Валон
13.00 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
пети ден

15.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
шести ден, директно

19.30 Колоездене: Обиколка на
Алпите, четвърти етап

20.25 Новини
20.30 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
шести ден, директно

00.30 Колоездене: Обиколка
на Алпите, четвърти етап

01.30 Формула Е: Преди старта
в Париж

02.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Маракеш, обзор

02.30 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
шести ден

04.00 Формула Е: Преди старта
в Париж

04.30 Куриози

×
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TV ПРОГРАМА
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20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Достоевски тв филм /

8, последен еп./ (14)
22.00 Битие игрален филм

/копродукция, 1994 г./,
режисьор Ермандо Ол-
ми, в ролите: Омеро Ан-
тонути, Анаби Абделиа-
лил, Пол Скофийлд

23.40 Отец Иван и неговите
деца документален филм
/България, 2010 г./, ре-
жисьор Георги Стоев -
Джеки

00.45 Култура.БГ /п/
01.45 100% будни /п/
02.45 Изкуството на 21 век /п/
03.25 Достоевски тв филм /

8, последен еп./ (14)
04.25 Битие игрален филм/п/

bTV

05.10 "Момчето с механично-
то сърце" - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия,
2013), режисьори Сте-
фан Берла и Матиас
Малзьо

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

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Извънземните ми изя-

доха домашното" - ко-
медия, фентъзи, прик-
люченски, семеен (САЩ,
2018), в ролите: Дан
Пейн, Кирстен Робек,
Лорън Макнамара, Шон
Макнамара, Джейдън
Грег, Тристан Риск и др.

14.20 "Закуска при татко" -
комедия (Русия, 2016),
в ролите: Юрий Коло-
колников, Катерина
Шпица, Луиза-Габриела
Бровина, Полина Мак-
симова, Валентин Пел-
ка и др.

16.05 "Дан в реалния живот"
- романтичен, драма
(САЩ, 2007), в ролите:
Стив Карел, Жюлиет Би-
нош, Дейн Кук, Даян
Уийст, Джон Махони,
Ейми Райън, Джесика
Хект и др.

18.00 Премиера: "Тихият ангел"
- документален, биогра-
фичен (Германия, Бъл-
гария, 2018 г.), сцена-
рист Уте Еренберг

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

риал, еп. 63
21.00 Премиера: "Столичани в

повече" - сериал, с. 13
еп. 9

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.27

22.30 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Библиотекарите" - се-

риал, с.3, еп.10
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.117, 118
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.15 "Под наблюдение" /п./ -
сериал

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, еп.6, 7

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.8, 9

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.4, еп.14

09.00 "Под наблюдение" /п./ -
сериал, с.5, еп.4

10.00 "Супергърл" /п./ - сери-
ал, с.3, еп.13

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

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, еп.9

13.00 "Затворена мрежа" /п./
- криминален, мистъри

07.30 "България се събужда" с
водещ Стоил Рошкев

09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 "Миа и аз" - детски ани-

мационен сериал
10.50 "Сянката на Елена", се-

риал, 72 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знамени-

тости": Кевин Клайн (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Музика
15.40 "Сянката на Елена", се-

риал, 73 еп.
16.30 "Трампа" (1978 г.), (п)

Любимите български
филми

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Мат Деймън

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "В обектива" с водещ
Валерия Касиян

20.00 "Последно лято" (1974
г.), Любимите българс-
ки филми

21.25 Музика
22.00 Новини
22.20 "Реноар" (2012 г.) ,

Франция, Киносалон
БСТВ

00.10 Новини (п)
00.30 "България се събужда"

(п)
03.10 "За историята - свобод-

но" (п)
04.10 "В обектива" (п)
05.10 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Документален филм (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Магията на българския

иконостас док. филм
/п/

06.10 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.35 Диноотряд "Кунг-фу"
анимационен филм/п/

07.00 Сутрешен блок инфор-
мационно предаване с
водещи Боряна Камено-
ва, Ели Гигова, Даниел
Михайлов и Илия Или-
ев

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

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

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

10.45 Две опашчици анима-
ционен филм /Русия,
2018 г./, режисьор Вик-
тор Азеев

12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Отвъд петолинието

филм за операта "Яни-
ните девет братя"

14.00 Малки истории предава-
не на социална темати-
ка с водеща Ирен Леви

15.00 Предаване за хора с ув-
реден слух

15.30 Гимназия "Черна дупка"
тв филм

15.55 Духът и неговото злат-
но сърце детски игра-
лен филм /Чехия, 2013
г./, режисьор Зденек Зе-
ленка, в ролите: Виктор
Прайс, Иржина Бохда-
лова, Вероника Кубар-
жова и др.

17.30 Евроизбори 2019: Встъ-
пителни клипове

17.45 Пътят на воина докумен-
тален филм /България,
2017 г./, режисьор
Христо Димитров -
Хиндо

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!

(Великобритания, САЩ,
2013), режисьор Джон
Кроули, в ролите: Ерик
Бана, Ребека Хол, Джим
Бродбент, Кирън Хайндс,
Риз Ахмед, Джулия
Стайлс, Диляна Буклие-
ва и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.4,
еп.15

16.00 "Под наблюдение" - се-
риал, с.5, еп.5

17.00 "Луцифер" - сериал,
еп.10

18.00 "Библиотекарите" - сери-
ал, с.2, еп.8

19.00 Часът на супергероите
(премиера): "Супергърл" -
сериал, с.3, еп.14

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Изчезнали" - сериал,
еп.7

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Матрица-

та" - фантастика, екшън,
трилър (САЩ, Австралия,
1999), режисьори Анди
Уачовски и Лари Уачов-
ски, в ролите: Киану
Рийвс, Лорънс Фиш-
бърн, Кери-Ан Мос, Хю-
го Уийвинг, Бил Янг,
Крис Патисън, Джо Пан-
толиано и др.

00.30 "Изчезнали" /п./ - се-
риал

01.30 "Супергърл" /п./ - сери-
ал

02.30 "Монк" /п./ - сериал
03.30 "Луцифер" /п./ - сери-

ал
04.30 "Библиотекарите" /п./ -

сериал

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

06.00 "Любимци" - сериал,
еп.11, 12

07.00 "Слънчева Филаделфия"
- сериал

08.00 "Майк и Моли" - сери-
ал, с.6 еп.3, 4

09.00 "Шоуто на Слави" (2017)
10.00 "Болни от любов" - ро-

мантичен, комедия (САЩ,
1997), режисьор Гри-
фин Дън, в ролите: Ма-
тю Бродерик, Мег Райън,
Кели Престън, Морийн
Стейпълтън, Чеки Карио,
Доминик Дън и др.

12.00 "Бруклин 99" - сериал
13.00 "Теория за големия

взрив" - сериал
14.00 "Без пукната пара" - се-

риал
15.30 "Новите съседи" - сери-

ал
17.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.13, еп.8
18.00 "Бруклин 99" - сериал,

с.2 еп.17, 18
19.00 "Слънчева Филаделфия"

- сериал, с.10 еп.7, 8
20.00 "Новите съседи" - сери-

ал, с.10 еп.4
22.00 "Без пукната пара" - се-

риал, с.5 еп.21, 22
23.00 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.7
еп.9, 10

00.00 "Болни от любов" /п./
02.00 "Любимци" /п./ - сери-

ал
03.00 "Майк и Моли" /п./ - се-

риал
04.00 "Теория за големия

взрив" /п./ - сериал

bTV Cinema

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

07.00 "Арго" /п./ - драма, ис-
торически, трилър (САЩ,
2012), режисьор Бен
Афлек, в ролите: Бен
Афлек, Брайън Кранстън,
Джон Гудман, Алън Ар-
кин, Клеа ДюВал, Скут
Макнеъри, Рори Кокрън

09.45 "Вътрешна сигурност" -
сериал, с.5 еп.9, 10

12.00 Телепазар
12.15 "Измяната" /п./ - кри-

минален, драма, трилър
(тв филм, Канада,
2013), в ролите: Джак-
лин Макинес Ууд, Шон
Робъртс, Марк Бендей-
вид, Джеймс Милингтън

14.15 "Апалуза" /п./ - уестърн,

криминален, романти-
чен, драма (САЩ, 2008),
в ролите: Ед Харис, Ре-
не Зелуегър, Джереми
Айрънс, Виго Мортен-
сен, Ланс Хенриксен,
Тимъти Мърфи, Тимъти
Спол, Робърт Хареги

16.30 "Жената на пътешестве-
ника във времето" /п./
- фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), в
ролите: Ерик Бана, Рей-
чъл Макадамс, Рон Ли-
вингстън, Мишел Нол-
дън и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Мелодия за една нощ"

/п./ - драма (тв филм,
Канада, 2007), в роли-
те: Лора Лейтън, Анто-
нио Кюпо, Ели Харви,
Лорена Гейл и др.

21.00 "Съветникът" - трилър,
криминален, драма
(САЩ, Великобритания,
2013), в ролите: Май-
къл Фасбендър, Пенело-
пе Крус, Камерън Диас,
Хавиер Бардем, Бруно
Ганц, Брад Пит, Роузи
Перес, Джон Легуизамо
и др. [14+]

23.15 "Биячи" - екшън (САЩ,
2014), в ролите: Дани
Трехо, Дани Главър, Ан-
дрю Дивоф, Джаклин
Обрадорс и др. [16+]

01.00 "Мир, любов и още не-
що" /п./ - романтичен,
комедия (САЩ, 2012), в
ролите: Дженифър Анис-
тън, Пол Ръд, Малин
Акерман, Майкела Уот-
кинс, Джъстин Дероу,
Алън Алда, Лорън Амб-
роус, Рей Лиота, Катрин
Хан и др. [14+]

03.00 "Апалуза" /п./ - уестърн,
криминален, романти-
чен, драма (САЩ, 2008),
в ролите: Ед Харис, Ре-
не Зелуегър, Джереми
Айрънс, Виго Мортен-
сен, Ланс Хенриксен,
Тимъти Мърфи, Тимъти
Спол, Робърт Хареги

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 19 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

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

филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (премие-

ра) - сериен филм
15.00 "Прости ми" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публи-

цистично предаване, на
живо

17.00 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" (преми-
ера) - телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Господин Х и морето"

(премиера) - сериен
филм

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

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

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

сериен филм, сезон 19
00.30 "Комисар Рекс" - сериен

филм, сезон 12
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "В.И.П." - сериал, сезон
4 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4 /п/

10.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5 /п/

11.00 "Досиетата "Грим" - се-

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

сезон 4 /п/
13.00 "Уокър - тексаският рей-

нджър"- сериал, сезон
7

14.00 "В.И.П." - сериал, се-
зон 4

15.00 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 5

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 4, 2
епизода

17.00 "Уличен боец" - екшън
с уч. Жан-Клод Ван
Дам, Раул Хулия, Минг-
На Уен, Деймиън Чапа,
Кайли Миноуг и др. /п/

19.00 "Досиетата "Грим" - се-
риал, сезон 2

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 4

22.00 "Пратката" - криминален
екшън с уч. на Долф
Лундгрен, Стив Остин,
Ерик Кийнлисайд, Майк
Допуд, Джон Новак,
Кристен Кер и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2 /п/

01.00 "Фрактура" - предаване
за рок музика /п/

03.20 "Главнокомандващ" - ек-
шън с уч. на Стивън Се-
гал, Рон Смуренбург, Со-
ня Кулинг, Байрън Гиб-
сън, Сорая Торенс, Ми-
ша Хавиер и др. /п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

09.30 "Назови ме по име" -
сериен филм /п/

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Вкусотиите на Оливър"
- кулинарно предаване

14.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" - кулинарно пре-
даване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

16.00 "Стая 309" - сериал
17.00 "Завинаги свързани"

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериен филм /п/

19.00 "Вкусотиите на Оливър"
/п/

19.30 "Печивата на Марта Стю-
арт" /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериал
00.30 "Стая 309" - сериал /п/
01.30 "Лъжовно сърце" - те-

леновела /п/
02.30 "Пътят на любовта" -

романтична драма с уч.
на Йохана Кристине Ге-
лер, Майкъл Фитц, Еда
Леш, Йоц Ото и др.

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон
7 /п/

07.00 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериен
филм

09.00 "Загадки при разпродаж-
би: Случай на убийст-
во" - драма с уч. на Ло-
ри Луглин, Сара
Стрейндж, Стив Бейсик,
Ева Алън, Конър Стан-
хоуп, Кевин О’Грейди,
Джей Бразо и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
7

12.00 "Шантав петък" - коме-
дия с уч. на Джейми
Лий Къртис, Линдзи
Лоън, Марк Хармън, Ха-
ролд Гоулд, Чад Майкъл

Мъри, Стивън Тоболов-
ски, Кристина Видал

14.10 "Малки жени" - семеен
филм с уч. на Сюзан Са-
рандън, Уинона Райдър,
Кирстен Дънст, Саманта
Матис, Клеър Дейнс,
Гейбриъл Бърн, Крисчън
Бейл, Трини Алварадо,
Ерик Столц и др.

16.40 "Алиса в Огледалния
свят" - приключенски
филм с уч. на Джони
Деп, Мия Вашиковска,
Ан Хатауей, Хелена Бо-
нъм Картър, Криспин
Гловър, Алън Рикман,
Стивън Фрай, Майкъл
Шийн, Тимъти Спол/п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5

21.00 "Невероятният Спайдър-
мен" - приключенски ек-
шън с уч. на Андрю Гар-
фийлд, Ема Стоун, Рис
Айфънс, Денис Лиъри,
Мартин Шийн, Сали
Фийлд и др.

23.50 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5,
/п/

00.50 "Инспектор Джордж
Джентли" - сериал /п/

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
11.25 Сериал: "Красив живот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
20.20 "Бялата гвардия"
21.50 "Културната революция"
22.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
23.15 "Битката за луната"
00.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
01.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
02.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.00 Мотоциклетизъм: 24 ча-
са на Льо Ман, обзор

05.30 Колоездене: Обиколка на
Алпите, четвърти етап

06.30 Куриози
07.00 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
шести ден

09.30 Куриози
10.00 Автомобилизъм: Све-

товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Маракеш, обзор

10.30 Колоездене: Обиколка на
Хърватия, трети етап

11.00 Колоездене: Обиколка на
Алпите, четвърти етап

12.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
седми ден, директно

15.00 Колоездене: Обиколка на
Алпите, пети етап, ди-
ректно

16.30 Снукър: СП в Шефийлд,
седми ден, директно

19.30 Колоездене: Обиколка на
Алпите, пети етап

20.25 Новини
20.30 Снукър: СП в Шефийлд,

седми ден, директно
00.25 Новини
00.30 Колоездене: Обиколка на

Алпите, пети етап
01.30 Тенис на маса: СП в Ун-

гария, смесени двойки,
финал

02.30 Снукър: СП в Шефийлд,
седми ден

04.00 Автомобилизъм: СК за
туристически автомоби-
ли WTCR в Маракеш,
обзор

04.30 Формула Е: Преди старта
в Париж



ЗЕМЯ 22 - 28 АПРИЛ приложение

ТV ПРОГРАМА

00.10 Новини (п)
00.30 „България се събужда“

(п)
03.10 „За историята – сво-

бодно“ (п)
04.10 „В обектива“  (п)
05.10 „Следобед с БСТВ“  (п)
07.00 Документален филм (п)
07.30 „Холивудски знамени-

тости“: Мат Деймън (п)
08.00 „Миа и аз“ – детски ани-

мационен сериал
08.20 „Общество и култура“

(п)
09.25 ТВ пазар
09.40 „Последно лято“ (1974

г.), Любимите българс-
ки филми режисьор
Христо Христов, сцена-
рий Йордан Радичков по
едноименната му по-
вест, в ролите Григор
Вачков, Димитър Ико-
номов, Богдан Спасов,
Веско Зехирев и др.

11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика“ (п)
12.30 Новини
13.00 „Червен картон“ – спор-

тно предаване (п)
14.00 ТВ пазар
14.30 „Професия Турист“ –

Дубровник
15.00 „Цветен следобед“– из-

брано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова

16.30 „В обектива“ (п)
17.30 „Архивите на бъдещето“

– технологичните пре-
дизвикателства на но-
вото време

18.10 „Холивудски знамени-
тости“: Натали Портман

18.30 Новини – централна
емисия

19.00 „Апостол Карамитев“ –
документален филм

20.00 „Бялата стая“ (1968г.),
Любимите български
филми, режисьор Ме-
тоди Андонов, сценарий
Богомил Райнов, в ро-
лите Апостол Карамитев,
Доротея Тончева, Конс-
тантин Коцев, Елена
Райнова, Георги Черке-
лов и др.

21.20 Музика
21.40 „Облаците на Силс Ма-

рия“ (2014 г.), Франция/
Германия/ Швейцария,
Киносалон БСТВ, режи-
сьор Оливие Асаяс, в
ролите Жулиет Бинош,
Кристен Стюарт и др.,

23.45 Музика

ÁÍÒ 1

06.00 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

06.25 Диноотряд "Кунг-фу"
анимационен филм/п/

07.10 Сребристият жребец
анимационен филм/п/

08.00 Пътеки седмично преда-
ване с водеща Деница
Атанасова - Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

11.00 Туризъм.бг информаци-
онно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди предаване за зе-

меделие
13.00 Вяра и общество: Сли-

зане на Благодатния огън
в църквата при Божи
гроб пряко предаване от
Йерусалим

14.30 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване
за фолклор

15.30 Слушай сърцето си иг-
рален филм /САЩ, 2010
г./, режисьор Мат Томп-
сън, в ролите: Кент Мо-
ран, Алексия Расмунсен,
Франк Уотсън и др.

17.30 Джинс Родът на проф.
Андрей Пантев

18.00 Извън играта развлека-
телно предаване с во-
деща Люба Пашова

18.45 Умно село Осветените
дворове /Веско Велев -
художник/

винг, Бил Янг, Крис Па-
тисън, Джо Пантолиано

15.00 "От люлка до гроб" /п./
- екшън, криминален
(САЩ, 2003), в ролите:
Джет Ли, Ди Ем Екс,
Марк Дакаскос, Антъни
Андерсън и др.

17.00 "Дивата муха" /п./ - пре-
даване за екстремни
спортове, еп.15

17.30 "Мисия Моят Дом" /п./-
най-доброто, еп.3

18.00 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6, еп.9

18.45 "Хелбой ІІ: Златната ар-
мия" /п./ - фентъзи, ек-
шън, приключенски
(САЩ, Германия, 2008),
в ролите: Рон Пърлман,
Селма Блеър, Дъг Джо-
унс, Джон Хърт, Джон
Алекзандър и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Екшън уикенд: "Ван Хел-

синг" - фентъзи, екшън,
хорър, трилър (САЩ, Че-
хия, 2004), в ролите: Хю
Джакман, Кейт Бекин-
сейл, Ричард Роксбърг,
Дейвид Уенъм, Уил Кемп

00.30 "Матрицата" /п./ - фан-
тастика, екшън, трилър
(САЩ, Австралия, 1999),
в ролите: Киану Рийвс,
Лорънс Фишбърн, Кери-
Ан Мос, Хюго Уийвинг,
Бил Янг, Крис Патисън,
Джо Пантолиано и др.

03.00 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, еп.11, 12

04.30 "Синове на анархията" -
сериал, с.7, еп.12

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

06.00 "Любимци" - сериал, еп.
13, 14

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.7 еп.8, 9

08.00 "Клуб Веселие" - сери-
ал, с.6 еп.10, 11

10.00 "Джони Инглиш се зав-
ръща" - комедия, екшън,
приключенски (САЩ,
Франция, Великобрита-
ния, 2011), в ролите:
Роуън Аткинсън, Роза-
мунд Пайк, Доминик
Уест, Того Игава, Джили-
ан Андерсън, Пиърс
Броснан и др.

12.00 "Щъркелчето Ричард" /п./
- анимация, приключен-
ски (Германия, Белгия,
Люксембург, Норвегия,
2017), режисьори Реза
Мемари и Тоби Генкел

14.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.13 еп.8

15.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

15.30 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

17.00 "Новите съседи" - сери-
ал

20.30 Премиера: "Бетовен ста-
ва известен" - комедия,
семеен (САЩ, 2008), ре-
жисьор Майк Елиът, в
ролите: Джонатан Сил-
върман, Дженифър Фи-
ниган, Мойзес Ариас,
Еди Грифин и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.11, еп.19
- 21

00.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

01.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

02.00 "Клуб Веселие" /п./ - се-
риал

04.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

04.30 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Мелодия за една нощ"
/п./ - драма (тв филм,
Канада, 2007), в роли-
те: Лора Лейтън, Анто-
нио Кюпо, Ели Харви,
Лорена Гейл и др.

07.45 "Жената на пътешестве-
ника във времето" /п./
- фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, 2009), в
ролите: Ерик Бана, Рей-
чъл Макадамс, Рон Ли-
вингстън, Мишел Нол-
дън и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Апалуза" /п./ - уестърн,

криминален, романти-
чен, драма (САЩ, 2008),
в ролите: Ед Харис, Ре-

не Зелуегър, Джереми
Айрънс, Виго Мортен-
сен, Ланс Хенриксен,
Тимъти Мърфи, Тимъти
Спол, Робърт Хареги

12.30 "Като на кино" - преда-
ване за кино, с.4

13.30 Телепазар
13.45 "Арго" /п./ - драма, ис-

торически, трилър (САЩ,
2012), в ролите: Бен Аф-
лек, Брайън Кранстън,
Джон Гудман, Алън Ар-
кин, Клеа ДюВал, Скут
Макнеъри, Рори Кокрън

16.15 "Луда по Стив" /п./ - ко-
медия, романтичен
(САЩ, 2009), в ролите:
Сандра Бълок, Брадли
Купър, Томас Хейдън
Чърч, Кен Джонг, Кийт
Дейвид, Бет Грант и др.

18.15 "Сноудън" /п./ - биогра-
фичен, драма, трилър
(САЩ, Германия, 2016),
в ролите: Джоузеф Гор-
дън-Левит, Шейлийн Ууд-
ли, Скот Истууд, Никъ-
лъс Кейдж, Тимъти Оли-
фънт, Закари Куинто,
Мелиса Лио, Джоли Ри-
чардсън, Рис Ифънс, Том
Уилкинсън и др.

21.00 "Индиана Джоунс и
кралството на кристал-
ния череп" - приключен-
ски, екшън (САЩ, 2008),
в ролите: Харисън Форд,
Кейт Бланшет, Карън
Алън, Шая ЛаБаф, Рей
Уинстън, Джон Хърт,
Джим Бродбент, Дмит-
рий Дяченко, Саша
Спилбърг и др.

23.30 Cinema X: "Нощта на
ужасите 2: Нова кръв" -
хорър, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Уил
Пейн, Джейми Мъри,
Шон Пауър, Саша Пар-
кинсън и др. [16+]

01.30 "Като на кино" /п./ -
предаване за кино

02.30 "Биячи" /п./ - екшън
(САЩ, 2014), в ролите:
Дани Трехо, Дани Гла-
вър, Андрю Дивоф,
Джаклин Обрадорс [16+]

04.15 "Сладурани" /п./ - драма
(тв филм, Канада, 2015),
в ролите: Алисън Стоунър,
Тиера Сковли, Сара Дъг-
дейл, Джайлс Пантън,
Стив Бейсик  [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Шпиони" - с уч. на Ба-
ри Бостуик, Джей Бра-
зо, Пат Морита, Крис
Потър, Ема Робъртс /п/

07.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 "Въздушният Бъд: Злат-

ната купа" - с уч. на Ке-
вин Зегърс, Синтия Сти-
вънсън, Тим Конуей, Дик
Мартин, Грегъри Хари-
сън и др.

14.50 "В ритъма на танца: Ре-
волюция" - с уч. на Ра-
ян Гусман, Катрин Мак-
кормак, Миша Гейбриъл
Хамилтън, Питър Гала-
хър и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Аз преди теб" (премие-

ра) - с уч. на Емилия
Кларк, Сам Клафлин,
Чарлз Данс, Джанет
Мактиър, Джена Коулман

22.20 "Синът Божи" - с уч. на
Диого Мордаго, Себас-
тиан Кнап, Дарвин Шоу,
Грег Хикс, Ейдриън Ши-
лър, Рома Дауни и др.

01.15 "В ритъма на танца: Ре-
волюция" - с уч. на Ра-
ян Гусман, Катрин Мак-
кормак, Миша Гейбриъл
Хамилтън, Питър Гала-
хър и др. /п/

03.10 "Мистерии от малкото
градче: Смъртоносно на-
чинание" - с уч. на Джуъл
Килчър, Колин Фъргю-
сън, Ерин Карплък /п/

04.50 "Въздушният Бъд: Злат-
ната купа" - с уч. на Ке-
вин Зегърс, Синтия Сти-
вънсън, Тим Конуей, Дик
Мартин, Грегъри Хари-
сън и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.30 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 8

07.30 "Топ Гиър: Топ провали",
"Топ Гиър" - предаване
за автомобили, сезон
24, 2 епизода

10.00 "Полицаите от Чикаго"
- сериал, сезон 3

11.00 "Аса и осмици" - уес-
търн с уч. на Тим Мак-
Кой, Луана Уолтърс, Уи-
лър Оакман, Дж. Франк
Глендън, Чарлз Сти-
вънс, Ърл Ходинс и др.

12.50 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 5

15.30 "От глупав по-глупав:
Завръщането" - коме-
дия с уч. на Джим Ке-
ри, Джеф Даниълс,
Катлийн Търнър, Роб
Ригъл, Лори Холдън

17.45 "Орелът" - приключен-
ски екшън с уч. на Ча-
нинг Тейтъм, Джейми
Бел, Доналд Съдърланд,
Марк Стронг и др. /п/

20.00 "Дърти хлапета 2" - ко-
медия с уч. на Адам Сан-
длър, Кевин Джеймс,
Крис Рок, Дейвид Спейд,
СалмаХайек, Мая Ру-
долф, Стив Бушеми,
Мария Бело, Ник Суор-
дсън

22.00 "Наказателят: Военна
зона" - криминален ек-
шън с уч. на Рей Сти-
вънсън, Доминик Уест,
Колин Салмън, Даш
Михок, Дъг Хъчисън,
Уейн Найт, Джули Бенц

00.15 "Пратката" - кримина-
лен екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Стив
Остин, Ерик Кийнли-
сайд, Майк Допуд,
Джон Новак, Кристен
Кер/п/

Diema Family

06.30 "Малката булка" - се-
риен филм

10.00 "Пепел от рози" - се-
риен филм, 2 епизода

12.00 "От Амстердам с лю-
бов" - романтична дра-
ма с уч. на Жезин Кук-
ровски, Киара Шорас,
Дан Шуурманс, Артур
Брауз и др.

14.00 "Инга Линдстрьом: Лю-
бовта е жива" (преми-
ера) - романтичен
филм с уч. на Бьорн
Фон Дер Уелен, Томас
Кюгел, Том Радиш, Фре-
ди Хунд и др.

16.00 "Доня Сандовал" (пре-
миера) - теленовела

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардаши-
ян" (премиера) - риа-
лити

20.00 "Обещаната булка" - ро-
мантичен филм с уч.
на Йохен Шроп, Неле
Кипер, Денис Цих, Пе-
ер Йегер и др.

22.00 "Инга Линдстрьом: Лю-
бовта е жива" - роман-
тичен филм с уч. на
Бьорн Фон Дер Уелен,
Томас Кюгел, Том Ра-
диш, Фреди Хунд /п/

00.00 "От Амстердам с лю-
бов" - романтична дра-
ма с уч. на Жезин Кук-
ровски, Киара Шорас,
Дан Шуурманс, Артур
Брауз и др. /п/

02.00 "Обещаната булка" - ро-
мантичен филм с уч.
на Йохен Шроп, Неле
Кипер, Денис Цих, Пе-
ер Йегер и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "В кадър"
06.40 "Тайнственият остров"

- приключенски филм
с уч. на Патрик Стю-
арт, Габриел Ануар,
Кайл МакЛоклан,Рой
Марсдън, Омар Годинг,
Даниел Калвърт, I част

09.00 "Джуманджи" - приклю-
ченски филм с уч. на
Робин Уилямс, Джона-
тан Хайд, Кирстен
Дънст, Брадли Пи-
ърс,Бони Хънт, Биби
Нюуърт, Дейвид Алън
Гриър, Патриша Клар-
ксън, Адам Хан-Бърд,
Лора Бънди и др.

11.00 "Котаракът в чизми" -

Ñ
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19.45 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.20 Моисей игрален филм /

копродукция, 1996 г./, 1
и 2 част, режисьор Ро-
джър Йънг, в ролите: Бен
Кингсли, Франк Ландже-
ла, Кристофър Лий(12)

23.30 Празнично Пасхално
богослужение пряко
предаване от храм "Св.
Александър Невски"

00.30 Концерт на Андреа Бо-
чели

02.00 Да затвориш кръга иг-
рален филм /п/(12)

04.00 Джинс Родът на проф.
Андрей Пантев /п/

04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "Аламинут: Добре дош-
ли в България" - скеч
шоу

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.21, 22

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5, еп.11, 12

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ По-
ли Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "Богатствата на Бълга-

рия" - документална по-
редица, с. 3

13.00 "Добра година" - роман-
тичен, драма, комедия
(САЩ, Великобритания,
2006), в ролите: Ръсел
Кроу, Аби Корниш, Ал-
бърт Фини, Рейф Спол,
Том Холандър, Марион
Котияр, Валерия Бруни
Тедески и др.

15.30 "Аламинут: Добре дош-
ли в България" - скеч
шоу

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 "Карбовски: Втори план"
- док. поредица с во-
дещ Мартин Карбовски

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 Мегахит: "Изход: Богове
и Царе" - религиозен,
екшън, драма (САЩ,
2014), в ролите: Крис-
чън Бейл, Джоуел Е-
джъртън, Бен Кингсли,
Голшифте Фарахани,
Сигорни Уивър, Индира
Варма, Джон Туртуро,
Бен Менделсон и др.

23.00 Мегахит: "Мъже на чест-
та" - военен, драма,
биографичен (САЩ,
2000), в ролите: Куба
Гудинг мл., Робърт Де
Ниро, Шарлийз Терон,
Онжаню Елис, Майкъл
Рапапорт, Хал Холбрук,
Пауърс Бут и др.

01.30 "Психотерапевт" - дра-
ма, комедия (САЩ,
2009), в ролите: Кевин
Спейси, Марк Уебър, Ки-
ки Палмър, Сафрън Бъ-
роуз, Дак Хюстън, Дже-
си Племънс, Робърт Ло-
джиа, Робин Уилямс

03.40 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Под наблюдение" /п./ -
сериал

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, еп.9

06.30 "Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.10, 11

07.30 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.10-12

10.30 "Среднощно слънце" /п./
- приключенски, семе-
ен (Канада, Италия, ОАЕ,
2014), в ролите: Дакота
Гойо, Горан Вишнич,
Бриджит Мойнахан, Ду-
ейн Мъри и др.

12.30 "Матрицата" /п./ - фан-
тастика, екшън, трилър
(САЩ, Австралия, 1999),
в ролите: Киану Рийвс,
Лорънс Фишбърн, Ке-
ри-Ан Мос, Хюго Уий-

анимационен филм
13.00 "Шпионин по неволя" -

екшън-комедия с уч на
Джеки Чан, Ерик Цанг,
Вивиан Хсю, Мин Кин
и др., /п/

14.45 "Невероятният Спайдър-
мен" - приключенски ек-
шън с уч. на Андрю
Гарфийлд, Ема Стоун,
Рис Айфънс, Денис
Лиъри, Мартин Шийн,
Сали Фийлд /п/

17.30 "Извънземното" - се-
меен филм с уч. на
Дий Уолъс, Хенри То-
мас, Дрю Баримор, Пи-
тър Койот, Ерика Еле-
ниак, Робърт Макнотън

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5

21.00 "Паркър" - криминален
екшън с уч. на Джей-
сън Стейтъм, Джени-
фър Лопес, Майкъл
Чиклис, Ник Нолти,
Уендъл Пиърс и
др.Джема Артъртън, Бен
Кингсли, Алфред Мо-
лина, Ричард Койл

23.30 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, /п/

00.30 "Димящи аса 2" - ек-
шън с уч. на Том Бе-
ринджър, Клейн Крау-
форд, Вини Джоунс,
Томи Фланаган, Маури
Стърлинг и др.

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Културният отдих"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив живот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 Сериал: "Обикновен

живот"
20.20 "Бялата гвардия"
21.50 "Изкуственият отбор"
00.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
00.15 "Храм за Онегин. След

славата"
00.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
01.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
02.00 "Утрото на Русия"

Åâðîñïîðò

05.00 Куриози
05.30 Колоездене: Обиколка

на Алпите, пети етап
06.30 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR в Маракеш, об-
зор

07.00 Снукър: Световно пър-
венство в Шефийлд,
седми ден

09.30 Конен спорт: Лонжин
Мастърс в Ню Йорк,
първа част

11.00 Колоездене: Обиколка
на Хърватия, четвърти
етап

11.30 Колоездене: Обиколка
на Алпите, пети етап

12.00 Снукър: СП в Шефийлд,
осми ден, директно

16.00 Автомобилизъм: СК за
туристически автомо-
били WTCR на Хунгаро-
ринг, първо състеза-
ние, директно

17.00 Формула Е: Състезание
в Париж, директно

18.15 Снукър: СП в Шефийлд,
осми ден, директно

19.30 Снукър: СП в Шефийлд,
осми ден

20.25 Новини
20.30 Снукър: СП в Шефийлд,

осми ден, директно
00.25 Новини
00.30 Формула Е: Състезание

в Париж
01.30 Автомобилизъм: СК за

туристически автомо-
били WTCR на Хунгаро-
ринг, първо състезание

02.30 Снукър: СП в Шефийлд,
осми ден

04.00 Автомобилизъм: СК за
туристически автомо-
били WTCR на Хунгаро-
ринг, първо състезание

04.45 Формула Е: Състезание
в Париж



ЗЕМЯ 22 - 28 АПРИЛ приложение

TV ПРОГРАМА

00.15 Новини (п)
00.45 „Цветен следобед“ – из-

брано от следобедния
блок  на БСТВ (п)

02.30 „За историята – сво-
бодно“  (п)

03.30 „Гласове“ (п)
04.30 „Червен картон“ – спор-

тно предаване (п)
05.30 „Лява политика“ (п)
06.30 „В обектива“ (п)
07.30 „Холивудски знамени-

тости“: Натали Портман
(п)

08.00 „Миа и аз“ – детски ани-
мационен сериал

08.20 „Лява политика“ (п)
09.20 ТВ пазар
09.35 „Професия Турист“ –

Дубровник  (п)
10.00 „Шевица“ – фолклорно

предаване
11.00 „Снежната кралица“ –

детски аним. филм
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Апостол Карамитев“ –

документален филм  (п)
14.05 „Бялата стая“ (1968 г.),

(п) Любимите българс-
ки филми, режисьор
Методи Андонов, сцена-
рий Богомил Райнов, в
ролите Апостол Карами-
тев, Доротея Тончева,
Константин Коцев, Еле-
на Райнова, Георги Чер-
келов и др.

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

16.00 „За историята – сво-
бодно“  (п)

17.00 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков

18.30 Новини
19.00 „Общество и култура“ с

водещ Иван Гранитски
20.00 „Ти, който си на небе-

то“ (1990 г.), Любимите
български филми, ре-
жисьор Дочо Боджаков,
сценарий Виктор Пас-
ков, в ролите Йозеф
Кронер, Боян Ковачев,
Любен Чаталов, Лили
Върбанова, Пламен Си-
раков и др.

21.40 Музика
22.00 „Крисчън Мингъл“ (2014

г.), САЩ, Киносалон
БСТВ, режисьор Корбин
Бърнсен, в ролите Лей-
си Чабърт, Джонатан
Патрик Мур, Дейвид
Кейт и др.

23.35 Новини (п)
00.05 „Гласове“ (п)
02.35 „Цветен следобед“ – из-

брано от следобедния
блок  на БСТВ (п)

03.30 „В обектива“ (п)
04.30 „За историята – сво-

бодно“ (п)
05.30 „Лява политика“ (п)
06.30 „Общество и култура“

(п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Моисей игрален филм

/1 част/п/
07.35 Сребристият жребец

анимационен филм/п/
08.00 Пътеки седмично преда-

ване с водеща Деница
Атанасова - Гергова

08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистич-
но предаване

10.55 Празнично богослуже-
ние за Второ Възкресе-
ние пряко предаване от
храм "Св. Неделя"

12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Концерт на Андреа Бо-

чели /п/
14.30 Адио, Рио игрален

филм /България, 1989
г./, режисьор Иван Ан-
донов, в ролите: Филип
Трифонов, Ваня Цвет-
кова, Петър Попйорда-
нов, Георги Мамалев

15.55 Семейство Даръл 2 тв

07.30 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.13 - 15

10.30 "Сделката на доктор Пар-
насъс" /п./ - фентъзи,
приключенски (Великоб-
ритания, Канада, Фран-
ция, 2009), в ролите:
Кристофър Плъмър, Ли-
ли Коул, Хийт Леджър,
Джуд Лоу, Джони Деп,
Колин Фарел

12.45 "Хелбой ІІ: Златната ар-
мия" /п./ - фентъзи, ек-
шън, приключенски
(САЩ, Германия, 2008),
в ролите: Рон Пърлман,
Селма Блеър, Дъг Джо-
унс, Джон Хърт, Джон
Алекзандър и др.

15.00 "Затворена мрежа" /п./
- криминален, мистъри
(Великобритания, САЩ,
2013), в ролите: Ерик
Бана, Ребека Хол, Джим
Бродбент, Кирън Хайндс,
Риз Ахмед, Джулия
Стайлс, Диляна Буклие-
ва и др.

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.16

17.30 "Мисия Моят Дом" /п./
- най-доброто, еп.4

18.00 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6, еп.10

18.30 "Матрицата" /п./ - фан-
тастика, екшън, трилър
(САЩ, Австралия, 1999),
в ролите: Киану Рийвс,
Лорънс Фишбърн, Кери-
Ан Мос, Хюго Уийвинг,
Бил Янг, Крис Патисън,
Джо Пантолиано и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Екшън уикенд: "Стреле-

цът" - екшън, кримина-
лен, психотрилър (Испа-
ния, Великобритания,
Франция, 2015), в ро-
лите: Шон Пен, Идрис
Елба, Джазмин Тринка,
Хавиер Бардем, Рей Уин-
стън, Марк Райлънс [14+]

00.15 "Константин" /п./ - хорър,
фентъзи, екшън (САЩ,
Германия, 2005), в роли-
те: Киану Рийвс, Рейчъл
Вайс, Джаймън Хаунсу,
Тилда Суинтън, Шая Ла-
Баф, Питър Стормеър, Ми-
шел Монахън  [16+]

02.30 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, еп.14, 15

04.30 "Синове на анархията" -
сериал, с.7, еп.13

bTV COMEDY

06.00 "Любимци" - сериал,
еп.15, 16

07.00 "Стъпка по стъпка" - се-
риал, с.7 еп.10, 11

08.00 "Клуб Веселие" - сери-
ал, с.6 еп.12, 13

10.00 "Бетовен става известен"
/п./ - комедия, семеен
(САЩ, 2008), в ролите:
Джонатан Силвърман,
Дженифър Финиган,
Мойзес Ариас, Еди Гри-
фин и др.

12.00 "Болни от любов" /п./ -
романтичен, комедия
(САЩ, 1997), в ролите:
Матю Бродерик, Мег Ра-
йън, Кели Престън, Мо-
рийн Стейпълтън, Чеки
Карио, Доминик Дън

14.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.13 еп.9

15.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

15.30 "Стъпка по стъпка" - се-
риал

17.00 "Новите съседи" - сери-
ал

20.30 "Джони Инглиш се зав-
ръща" /п./ - комедия, ек-
шън, приключенски
(САЩ, Франция, Вели-
кобритания, 2011), в ро-
лите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доминик
Уест, Того Игава, Джили-
ан Андерсън, Пиърс
Броснан и др.

22.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, с.11 еп.22

23.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

00.00 "Стъпка по стъпка" /п./
- сериал

01.00 "Любимци" /п./ - сери-
ал

02.00 "Клуб Веселие" /п./ - се-
риал

04.00 "Без пукната пара" /п./
- сериал

04.30 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Игри на съзнанието" /
п./ - психодрама (тв
филм, Канада, 2006), в
ролите: Алекзандра Хол-
дън, Пол Джохансън,
Стейси Грант, Уонда Ка-
нън и др. [14]

07.45 "Зад решетките" /п./ -
криминален, драма (тв
филм, Канада, 2008), в
ролите: Паджет Брустър,
Антонио Кюпо, Мег Роу,
Робърт Уиздън, Диего
Клатенхоф и др. [16+]

09.30 Телепазар
09.45 "Убийствен финал" -

трилър (тв филм, Кана-
да, 2014), в ролите:
Джоузи Лорън, Найъл
Матър, Шона Джохане-
сен, Сара Стрейндж и др.

11.30 Телепазар
11.45 "Скок-подскок" /п./ -

анимация, приключенс-
ки, комедия (САЩ,
2011), режисьор Тим
Хил

13.45 "Боксьорът" /п./ - ро-
мантичен, драма, спор-
тен (САЩ, 1997), в ро-
лите: Даниел Дей-Луис,
Емили Уотсън, Дараг До-
нъли, Франк Кофлън,
Лорейн Пилкингтън, Ки-
рън Фицджералд, Кен
Стот и др.

16.00 "Индиана Джоунс и
кралството на кристал-
ния череп" /п./ - прик-
люченски, екшън (САЩ,
2008), в ролите: Хари-
сън Форд, Кейт Блан-
шет, Карън Алън, Шая Ла-
Баф, Рей Уинстън, Джон
Хърт, Джим Бродбент,
Дмитрий Дяченко, Саша
Спилбърг и др.

18.30 "Х-Мен: Дни на отмина-
лото бъдеще" /п./ -
фантастика, екшън,
приключенски (САЩ, Ве-
ликобритания, 2014), в
ролите: Патрик Стюарт,
Иън Маккелън, Хю Джак-
ман, Джеймс Макавой,
Майкъл Фасбендър, Дже-
нифър Лорънс, Хали Бе-
ри, Никълъс Хоулт и др.

21.00 "Американски пай: Отно-
во заедно" - комедия
(САЩ, 2014), в ролите:
Джейсън Бигс, Алисън
Ханигън, Шон Уилям
Скот, Юджийн Леви, Та-
ра Рийд, Мена Сувари,
Нийл Харис и др. 14+]

23.15 "Съветникът" /п./ - три-
лър, криминален, драма
(САЩ, Великобритания,
2013), в ролите: Май-
къл Фасбендър, Пенело-
пе Крус, Камерън Диас,
Хавиер Бардем, Бруно
Ганц, Брад Пит, Роузи
Перес, Джон Легуизамо
[14+]

01.30 "Нощта на ужасите 2:
Нова кръв" /п./ - хорър,
трилър (САЩ, 2013), в
ролите: Уил Пейн, Джей-
ми Мъри, Шон Пауър,
Саша Паркинсън [16+]

03.30 "Скок-подскок" /п./ -
анимация, приключенс-
ки, комедия (САЩ,
2011), режисьор Тим
Хил

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Съдби на кръстопът"
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "За добро или лошо" -

с уч. на Лиса Велхел,
Антонио Купо, Еди Мак-
рей и др.

14.10 "Втори шанс" - с уч. на
Алисън Суини, Грег Вон,
Едуард Аснър, Бенджамин
Стокан, Шарлот Лабади

16.00 "Мистерии на Аурора
Тийгардън: Уликите" - с
уч. на Кандис Камерън
Бър, Лекса Дойг, Мари-
лу Хенър, Брус Доусън

18.00 "Мис Пепеляшка" - риа-
лити

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Книга за джунглата"

(премиера) - с уч. на
Бил Мъри, Бен Кингсли,

Идрис Елба, Лупита Ни-
онго, Скарлет Йохансон,
Джанкарло Еспозито,
Кристофър Уокън, Нийл
Сети и др.

22.10 "Завръщане в бъдещето"
- с уч. на Майкъл Джей
Фокс, Кристофър Лойд,
Криспин Глоувър, Леа
Томпсън, Били Зейн

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.00 "Втори шанс" - с уч. на
Алисън Суини, Грег Вон,
Едуард Аснър, Бенджамин
Стокан, Шарлот Лабади
и др. /п/

04.15 "За добро или лошо" -
с уч. на Лиса Велхел,
Антонио Купо, Еди Мак-
рей и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Камиони по леда" - ри-
алити, сезон 8

07.00 "Топ Гиър: Топ провали"
- предаване за автомо-
били

08.15 "Топ Гиър" - предаване
за автомобили, сезон
24

09.30 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 3

10.30 "От глупав по-глупав:
Завръщането" - комедия
с уч. на Джим Кери,
Джеф Даниълс, Катлийн
Търнър, Роб Ригъл, Ло-
ри Холдън и др. /п/

13.00 "Без багаж"
13.30 "Щурите съседи" - сери-

ал, сезон 5
15.30 "Дърти хлапета 2" - ко-

медия с уч. на Адам Сан-
длър, Кевин Джеймс,
Крис Рок, Дейвид Спейд,
Салма Хайек, Мая Ру-
долф, Стив Бушеми,
Мария Бело, Ник Суорд-
сън и др. /п/

17.30 "Фенът" - екшън с уч.
на Робърт Де Ниро, Уес-
ли Снайпс, Елън Бъркин,
Джон Легуизамо, Бени-
сио Дел Торо, Пати
Д'Арбанвил, Чарлс Ха-
лахан, Дан Бътлър и др.

20.00 "Американски тюлени:
Живи или мъртви" - ек-
шън с уч. на Тайлър
Кристофър, Бентли Ми-
чъм, Гари Мърфи, Джон
Саймън Джоунс и др.

22.00 "Петата заповед" - екшън
с уч. на Рик Юн, Роджър
Юан, Даня Рамирес,
Кийт Дейвид, Бокийм
Уудбайн Боким Уудбин

00.00 "Фрактура" - предаване
за рок музика

02.20 "Наказателят: Военна зо-
на" - криминален екшън
с уч. на Рей Стивънсън,
Доминик Уест, Колин
Салмън, Даш Михок, Дъг
Хъчисън, Уейн Найт,
Джули Бенц и др.

Diema Family

06.30 "Малката булка" - сериал
10.00 "Пепел от рози" - сери-

ен филм, 2 епизода
12.00 "Да се превърнеш в ма-

чо" - романтична коме-
дия с уч. на Кристиан
Улман, Айлин Тезел, Дар
Салим, Аксел Щайн, Пе-
тер Прагер и др.

14.00 "Инга Линдстрьом: Защо-
то всички обичат Елин"
(премиера) - романтичен
филм с уч. на Сюзан Хо-
ке, Нико Рогнер, Фрид-
рих Фон Тун, Кристоф
Мори, Анна Рот и др.

16.00 "Доня Сандовал" (преми-
ера) - теленовела, 2 епи-
зода

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "На крилете на любов-
та" - романтична драма
с уч. на Ивоне Кристи-
на Дьорфер, Михаел
Рол, Рудигер Йосвиг

22.00 "Инга Линдстрьом: За-
щото всички обичат
Елин" - романтичен
филм с уч. на Сюзан Хо-
ке, Нико Рогнер, Фрид-
рих Фон Тун, Кристоф
Мори, Анна Рот /п/

00.00 "Да се превърнеш в ма-
чо" - романтична коме-
дия с уч. на Кристиан

Улман, Айлин Тезел, Дар
Салим, Аксел Щайн, Пе-
тер Прагер и др. /п/

02.00 "На крилете на любовта"
- романтична драма с уч.
на Ивоне Кристина
Дьорфер, Михаел Рол,
Рудигер Йосвиг /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "В кадър"
06.30 "Тайнственият остров" -

приключенски филм с
уч. на Патрик Стюарт,
Габриел Ануар, Кайл
МакЛоклан, Рой Марс-
дън, Омар Годинг, Дани-
ел Калвърт, II част /п/

08.45 "Котаракът в чизми" -
анимационен филм /п/

10.30 "Шантав петък" - коме-
дия с уч. на Джейми Лий
Къртис, Линдзи Лоън,
Марк Хармън, Харолд Го-
улд, Чад Майкъл Мъри,
Стивън Тоболовски,
Кристина Видал /п/

12.30 "Вихърът на танца" - ко-
медия с уч. на Денис Ку-
ейд, Анди Макдауъл, Ке-
ни Уормалд, Джулиан
Хоу и др. /п/

15.00 "Паркър" - криминален
екшън с уч. на Джейсън
Стейтъм, Дженифър Ло-
пес, Майкъл Чиклис, Ник
Нолти, Уендъл Пиърс и
др.Джема Артъртън, Бен
Кингсли, Алфред Моли-
на, Ричард Койл /п/

17.30 "Как да разбера" - ро-
мантична комедия с уч.
Рийз Уидърспун, Пол
Руд, Оуен Уилсън, Джак
Никълсън, Катрин Хан

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 5

21.00 "Умиротворителят" - ек-
шън-комедия с уч. на
Вин Дизел, Лорън Гре-
ъм, Фейт Форд, Керъл
Кейн, Брад Гарет, Бри-
тъни Сноу, Тейт Донован,
Крис Потър и др.

23.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, /п/

00.00 "Бъгси" - биографична
драма с уч. на Уорън
Бийти, Анет Бенинг, Хар-
ви Кайтел, Бен Кингс-
ли, Елиът Гулд, Джо
Мантеня и др.

RTR

07.00 Вести
07.35 Вести-Москва
07.50 "За най-важното"
08.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
09.15 Сериал: "Следствени

тайни"
10.00 Вести
10.25 Вести-Москва
10.40 Сериал: "Следствени

тайни"
11.25 Сериал: "Красив живот"
13.00 Вести
13.30 Вести-Москва
13.50 Вести
14.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
15.35 Вести-Москва
16.00 Вести
17.00 "Хуморина"
18.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
20.30 Концерт
22.00 Игрален филм
01.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
02.05 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.30 Колоездене: Флеш Валон
07.00 Снукър: Световно пър-

венство в Шефийлд,
осми ден

09.30 Конен спорт: Лонжин
Мастърс в Ню Йорк,
втора част

11.00 Колоездене: Обиколка на
Хърватия, пети етап

11.30 Тенис на маса: Светов-
но първенство в Унга-
рия, финал, жени

12.00 Снукър: СП в Шефийлд,
девети ден, директно

15.00 Колоездене: Лиеж - Бас-
тон - Лиеж, директно

18.00 Снукър: СП в Шефийлд,
девети ден, директно

19.30 Колоездене: Лиеж - Бас-
тон - Лиеж

20.25 Новини
20.30 Снукър: СП в Шефийлд,

девети ден, директно

Í
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филм /6, последен епи-
зод/

16.45 Нощ на звездите цир-
ков спектакъл организи-
ран от фондация "Енчо
Керязов"

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Концерт на Шърли Беси
19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Американецът игрален

филм /САЩ, 2010 г./,
режисьор Антон Кор-
бийн, в ролите: Джордж
Клуни, Ирина Бьорк-
лънд, Ларс Хелм (14)

22.20 Концерт на Каро Еме-
ралд

23.50 Мисията игрален филм
/Великобритания, 1986
г./, режисьор Ролан Жо-
фе, в ролите: Робърт Де
Ниро, Джеръми Айрънс,
Ейдън Куин и др.(12)

01.55 Слушай сърцето си иг-
рален филм/п/

03.40 Американецът игрален
филм/п/(14)

bTV

05.20 "Cool...T" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю

Ботс" - анимация, се-
риал, с.4 еп.23, 24

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.5, еп.13, 14

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Лю-
бенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.2 еп.10
13.00 "Достигни ме" - коме-

дия, драма, криминален
(САЩ, 2014), в ролите:
Лоран Кохан, Кира Се-
джуик, Томас Джейн, Ке-
вин Конъли, Том Сайз-
мор, Келси Грамър, Том
Беринджър, Силвестър
Сталоун, Франк Стало-
ун, Дани Айело, Дани
Трехо и др.

15.00 Семеен следобед: "Тайни-
те на Мистър Хопи" -
романтичен, комедия,
семеен (тв филм, Ве-
ликобритания, 2015), в
ролите: Дъстин Хофман,
Джуди Денч, Джеймс
Кордън (глас), Джефри
Макгивърн, Сало Гард-
нър, Пик Сен Лим, Ли-
са Хамънд и др.

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - по-

редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 "Гласът на България -
музикално шоу, с.6

21.30 "Небесно царство" - ис-
торически, военен, дра-
ма (САЩ, Великобрита-
ния, Испания, Германия,
Мароко, 2005), в роли-
те: Орландо Блум, Ева
Грийн, Лиъм Нийсън,
Майкъл Шийн, Дейвид
Тюлис, Мартон Чокаш,
Джереми Айрънс, Нико-
лай Костер-Валдау, Еду-
ард Нортън, Йейн Глен

00.10 "Несломен" - военен,
драма, биографичен
(САЩ, 2014), в ролите:
Джак О`Конъл, Донъл
Глийсън, Фин Уитрок,
Гарет Хедлунд, Джон Ма-
гаро, Алекс Ръсел, Така-
маса Ишихара, Си Джей
Валрой, Люк Тредауей,
Кен Уатанабе, Джай Кор-
тни и др.

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

03.20 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, еп.11

06.30 "Трансформърс Прайм"
- сериал, еп.12, 13
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Наближава Великден!
Празникът на болката, загу-
бата, надеждата и живота.
Но тази година той ще е бе-
лязан от едно трагично съ-
битие, което прониза целия
християнски свят - пожара
на катедралата "Нотр Дам".
Нека да не говорим за въз-
можните три сценария за
причината да пламне тази
светиня и историческа цен-
ност с корени в сърцата не
само на французи, а на сто-
тици милиони християни. За-
щото станалото поражда да-
леч по-важни, тревожни въп-
роси, които би трябвало ка-
то камбани да отекнат в ця-
ла Европа.

А пък дори и да се ока-
же, че запалването не е "ре-
зултат на небрежност", а е
умишлено причинено, неза-
висимо дали от ислямистки
екстремисти, "жълти жилет-
ки", десни или леви терорис-
ти, това няма да бъде огла-
сено, защото би взривило
крехкия мир във френското
общество.

По-съществените въпроси
от търсенето на причините-
ля на пожара, върху които
трябва да фокусираме вни-
манието си, са в няколко на-
соки:

- Защо вече няколко дни
след пожара продължаваме
да мълчим за реалната кар-
тина не само във Франция
(1063 нападения върху хрис-
тиянски църкви или симво-
ли - статуи, кръстове и др.,
за една година, което е със
17% повече от 2017 г.), но и
в Германия (само през март
бяха осквернени 4 църкви)
и други европейски страни?

- Защо си затваряме очи-
те пред факта, че християн-
ството в Европа буквално
умира?

- Защо се приспособява-
ме към пълзящата в Европа
ислямизация, загърбвайки
християнските църкви и
идентичност, култура и тра-
диции?

- Защо не реагираме та-
ка на разрушаването на
християнски църкви по це-
лия свят и масовото прогон-
ване и избиване на христия-
ни и на доставките на оръ-
жия в тези страни и дори
допускаме някои от нашите
съюзници да участват пряко
с въоръжените си сили в те-
зи касапници?

Какви са фактите по пър-
вия въпрос? Във Франция
всеки ден се оскверняват
средно по 2 църкви. Само
преди месец, на 17 март, бе-
ше запалена втората по го-
лемина църква St. Sulpice в
Париж, но обстоятелствата
и до днес не са изяснени. Тя
е била използвана и за сним-

Åêñïåðòèòå ñà åäèíîäóøíè: Èñëÿìèçàöèÿòà ùå ïîâëå÷å Åâðîïà êàòî
âîäåíè÷åí êàìúê êúì èêîíîìè÷åñêà ïðîïàñò è çàãóáà íà èäåíòè÷íîñò

Óáèâàò õðèñòèÿíñêà
Åâðîïà, à íèå ìúë÷èì!

Симеон НИКОЛОВ

ки на филма по световноиз-
вестния роман на Дан Бра-
ун "Шифърът на Леонардо".
В началото на февруари пос-
ледователно, всеки ден, има-
ше инциденти в църкви. Цър-
квата Saint Nicolas бе оск-
вернявана три пъти за два
месеца.

Напълно разрушена бе
статуя на Дева Мария в St.
Nikolaus в Honilles, Yvelines.
Ден по-късно бе запалена
олтарната завеса в катедра-
лата St. Alain в Lavaur. На
следващия ден, 6 февруари,
беше обрана църквата Notre-
Dame-des-Enfants в Nimes и
бяха използвани изпражне-
ния, за да нарисуват кръст.
На 9 февруари подобен ин-
цидент стана в църквата
Notre Dame в Dijon, а на 10

норечиви.
Броят на вярващите ка-

тастрофално намалява само
по причина на естествено на-
пускащите нашия свят - от
католиците 500 000 вярващи
годишно, а при протестанти-
те при 190 000 напуснали
през годината се присъеди-
няват само 25 000 нови вяр-
ващи. Затова не е чудно, че
католическият теолог Георг
Вайгел признава защо гос-
тите на германските градо-
ве днес заварват празни
църкви. В град Трир, най-ста-
рата католическа община,
броят на свещениците до
2020 г. ще спадне от 903 на
35, т. е. с 90%.

Нищо чудно, че вестник
"Ди Велт" прогнозира: "Хрис-
тияните в Европа през след-

станиол, за които дори на
касовата бележка вече име-
то "Великденско" е сменено
на "малко празнично зайче".

Какво може да се очаква
от църква, чиито висши пред-
ставители отстраняват кръс-
та по настояване на мюсюл-
мански духовници (кардинал
Райнхард Маркс и епископ
Хайнрих Бедфорд-Щром)? За
солидарност с мюсюлмани-
те пледира кардинал Райн-
хард Маркс, който осъжда
ислямистките вандалщини,
но скланя глава пред "необ-
ходимостта от разбирателс-
тво". Но не европейците
трябва да се приспособява-
ме към културата на мигран-
тите.

Германският архитект
Рейниг твърди пред "Тагес-

динените арабски емирства,
с което в Йемен от 4 години
селищата се изравняват със
земята. Само при въздушни-
те удари в Йемен през пър-
вото полугодие на миналата
година са загинали над 8000
цивилни граждани. 30% от
полетите са имали за цел
граждански инфраструктури.
Хиляди деца умират от глад,
холера и европейските оръ-
жия. Така и в други страни
подкрепяме местни ислямис-
тки милиции, а големи евро-
пейски компании унищожа-
ват поминъка на милиони аф-
риканци, с което си гаран-
тираме бежански потоци.

На какво стана символ то-
зи пожар? Може би на

упадъка на християнс-
ка Европа и нейните
грешни политики.

Ако един от възможните
сценарии за предизвикване-
то на пожара в катедралата
"Нотр Дам" се приема като
конспиративен подход, как-
во да кажем за това, че нас-
лагванията на редица други,
по-големи и по-значими зап-
лахи като миграцията, исля-
мизацията, тероризма, мили-
таризацията, за чиито пос-
ледствия се правят сериоз-
ни научни прогнози до 2050
г., стремглаво ни приближа-
ват към прогнозата в доклад
на ЦРУ от 2008 г. и лекция на
тогавашния му шеф генерал
Майкъл Хейдън в Универси-
тета в Канзас през април съ-
щата година за граждански
войни в Европа към 2020-
2022 г. вследствие на сблъ-
съци на гетоизолирани ис-
лямисти и местното населе-
ние, дестабилизация и сла-
ба държавност, екстремизъм
и престъпност.

Медиите определиха слу-
чилото се на 15 април като
"национален шок", който оба-
че имаше ефект на сплотя-
ване. Кой би могъл да бъде
"националният шок" за бъл-
гарите? Кое може да извади
българския народ от летар-
гията му? Кое може да го
обедини? Наши църкви и учи-
лища отдавна започнаха да
затварят врати и да се ру-
шат. Паметниците ли, които
поругаваме, ще ни обединят?
Българските носии и народ-
на музика, за които българи
писаха, че се срамуват? Ис-
торията ли, която все по-дъл-
боко фалшифицират някои
десни наемници на фонда-
ции и чужди интереси?

Трябва ли да се случи тра-
гедия, за да прозрем прос-
ти истини?

От "Клуб 24 май"
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)

февруари имаше отново на-
падение над църквата
Nikolaus в Houilles. Твърде
много "случайности"... Центъ-
рът за изследване на нето-
лерантността и дискримина-
цията над християнството в
Европа регистрира 25-
процента увеличение на на-
паденията над католически
църкви само през първите
два месеца на годината.

В Германия положението
не е по-добро. Освен подпа-
лените само през март 4 цър-
кви, има множество посега-
телства върху кръстовете на
църквите, разбиване на ол-
тари, статуи, гробове, съба-
ряне на кръщелни купели,
подпалени Библии и исля-
мистки надписи Allahu akbar
по вратите на църквите.
Властите и журналистите
обикновено мълчат за извър-
шителите. По-опасно е да ко-
ментираш и свързваш ста-
ващото с мигранти, веднага
те обвиняват в какво ли не -
расизъм, омраза, подстрека-
телство и т. н.

Води се война срещу
християнството, а европей-
ските лидери реагират как-
то след атентатите - с опти-
мистични декларации, че не
ни е страх и с цветя.

По втория въпрос фак-
тите също са доста крас-

ващите 20 години ще бъдат
малцинство".

По третия въпрос, логич-
но се налага отговорът - за-
щото църквата става все по-
слаба и имунната система на
либералните общества е сри-
ната.

Доколко отстояваме
християнските
ценности?

Едва 50% от протестан-
тите и католиците смятат, че
християнските ценности са
"много важни" или "важни".
Въпреки това през послед-
ните няколко години става-
ме свидетели на невероятни
отстъпления от традициите в
името на това, да не "оби-
дим" гостите, дошли в нашия
дом. Първо, някои кметове
отказаха елхите на градския
площад за Коледа, отказаха
песни и музика. Сериозни
проблеми се появиха в учи-
лищата в Германия, където
немските деца се оказаха в
малцинство, те се чувстват
вече изолирани, обиждани и
заплашвани от съучениците
си от мюсюлмански произ-
ход.

Сега пред Великден анек-
дотично звучат историите в
Германия с "Великденския
заек" - шоколадови фигури в

цайтунг", че за да се интег-
рират по-добре мюсюлмани-
те-мигранти, трябвало да бъ-
дат съборени църквите и за-
менени с джамии.

В Европа джамиите от
700 през 80-те години
са вече над 2500.

Саудитска Арабия предло-
жи да построи 200 джамии в
Германия, по една за сто бе-
жанци! Можете ли да си
представите, че една евро-
пейска страна би поискала
да построи 200 църкви в
Ирак, Сирия, Египет, Турция?

Експертите са единодуш-
ни: Ислямизацията ще пов-
лече Европа като воденичен
камък към икономическа
пропаст и загуба на идентич-
ност.

Четвъртият въпрос е най-
труден. Факт е обаче, че ко-
гато се рушаха християнски
църкви в Близкия изток и се
избиваха хиляди цивилни
граждани, когато Ислямска
държава варварски разру-
шаваше безценни артефак-
ти, реакцията ни не бе нито
незабавна, нито ефективна.
Но тъй като започнахме раз-
говора за Франция, нали на
всички ни е ясно, че френс-
ко оръжие и днес се доста-
вя в Саудитска Арабия и Обе-
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Âåëèêäåíñêè
êîíöåðò èçíàñÿ
õîð "Ãåíà
Äèìèòðîâà"

В Плевен общински-
ят хор "Гена Димитрова"
ще представи традици-
онния си Великденски
концерт под диригентс-
твото на Анелия Дечева
в зала "Атриум" на 23 ап-
рил. Стъклената зала
притежава оригинална
акустика, която придава
тържественост и сила на
изпълненията. Ще чуем
църковнославянски пес-
нопения, музика сакра,
спиричуъли. Професио-
налният хор на Плевен
и този път е подготвил
за почитателите  на
оперната музика хорове
от прочути опери на
Верди, Пучини и Роси-
ни. Клавирният съпро-
вод е на Мариана Мир-
чева. Солисти са Божи-
дара Ивайлова - флейта
и четирима певци от хо-
ровия състав - Милена
Йотова, Виолета Бояно-
ва, Валери Цолов и Кра-
симир Янкулов. Вход
свободен.ç :

Íàêðàòêî

Възстановеният бюст-
паметник на Панчо
Владигеров се връща в
Борисовата градина
Днес от 11.00 ч. на
Алеята на безсмъртните в
Борисовата градина е
официалното откриване
на възстановения бюст-
паметник на Панчо
Владигеров.
Автор на оригиналния
бюст е скулпторът Тодор
Първанов. Той го създава
през 50-те години на
миналия век. Дъщерята
на скулптора Олга
Първанова дарява копие
на Съюза на българските
композитори, което и до
днес се съхранява там.

Събитието е част от
Националната програма
за честване на 120-
годишнината от рождени-
ето на големия български
композитор.

Великденски концерт
"Ангелски гласове"
Концертът, в който
източните мотиви срещат
оперната класика в
златните шедьоври на
православната песен.
Състоя се на 20 април в
Централния военен клуб.
С участието на Българс-
ката хорова капела
"Георги Робев", солисти -
Деница Серафим и
Пламен Папазиков.
Диригент - Нели Трошева.

Ñåäåì çàãëàâèÿ â àôèøà íà ëåòíèÿ
ôåñòèâàë "Ñöåíà íà âåêîâåòå"

Седем заглавия са
включени в афиша на
летния фестивал "Сцена на
вековете" във Велико
Търново, който ще започне
на 13 юли с гостуването на
Имперския руски балет.
Той ще представи едно от
емблематичните си загла-
вия - "Лебедово езеро" по
музика на Чайковски.

На откритата сцена в
крепостта "Царевец" ще
бъдат показани два от
световните шедьоври на
Джакомо Пучини - "Туран-
дот" в изпълнение на
Бургаската опера на 26
юли и "Бохеми" на 3 ав-
густ, постановка на Дър-
жавната опера - Русе.

С Вердиевото заглавие
"Симоне Боканегра" ще
гостува на 10 август Теат-
рално-музикален проду-
центски център - Варна.
Музикално-драматичният
театър "Константин Киси-
мов" ще представи на 26
юли най-новото заглавие
от своя репертоар "Теме-
нужката от Монмартър" на
Имре Калман. В истори-

16 äúðæàâè ó÷àñòâàò â "Ìàãèÿòà íà Èçòîêà"
Това е третото издание

на превърналия се вече
в традиция софийски фес-
тивал на азиатската кул-
тура, който ще се прове-
де на 15 юни в Борисо-
вата градина, София.

Фестивалът, организи-
ран по инициатива на по-
солство на Индонезия в
България, и съвместно с
Бангладеш ,  Виетнам ,
Емирство Кувейт, Индия,
Ирак, Иран, Китай, Обе-
динените арабски емир-
ства, Пакистан, Палести-
на, Република Корея, Са-
удитска Арабия, Тайланд,
Филипини и Япония. Пос-
ветен е на благородната
кауза на фондация "За
нашите деца" -  сигурна

Ôèëìè íà Àëìîäîâàð è Äîëàí ñå ñúñòåçàâàò â Êàí
Международният кино-

фестивал в Кан обяви
програмата си за тази го-
дина. В конкурсната част
влизат 19 ленти, сочи РИА
Новости.

Сред тях са творби на
Педро Алмодовар, Кса-
вие Долан, братя Дарден,
каза директорът на фес-
тивала Тиери Фремо.

Фестът, който е от 14 до
25 май ще се открие от
филма на Джим Джармуш
"Мъртвите не умират".

"Ще видим американ-

ческата крепост ще звучи
и българска класическа
музика по време на сим-
фоничния концерт на
Русенската филхармония и
Държавната опера в Русе,
посветен на 120-годишни-
ната от рождението на

семейна среда за всич-
ки деца и подкрепа на ро-
дителите още от първия
миг. Средствата от съби-
тието подкрепят на уяз-
вими семейства в риск от
раздяла и ще спасят от
изоставяне поне 15 деца
в ранна възраст.

 "Магията на Изтока" ще
предложи богата и пъстра
програма с танцови изпъл-
нения, музикални, театрал-
ни и бойни изкуства на лят-
ната естрада. Изложбени-
те шатри на всяко посолс-
тво ще предлагат сувени-
ри уникати, аксесоари, ек-
зотични храни и напитки,
средствата от продажбата
на които ще допринесат за
благотворителната кауза. ç

Панчо Владигеров на 30
август.

"Сцена на вековете" ще
завърши с опера в цирка -
"Палячи" от Леонкавало.
Продукцията на Държав-
ната опера в Стара Загора
в партньорство с академи-

чен цирк "Балкански" ще е
на 4 октомври.

За трета поредна годи-
на музикалното събитие е
отличено с престижната
марка "Европа за фестива-
лите. Фестивалите за
Европа 2019-2020". ç

Имперският руски балет

ски зомбита, художници
и художнички, певци, по-
лицаи, съдии, мигранти -
те всички влизат в прог-
рамата на фестивала. В
конкурса са 19 филма",
казва Фремо.

Това са лентите "Бол-
ка и слава" на Педро Ал-
модовар, "Младият Ах-
мед" на Жан-Пиер и Люк
Дарден, "Матиас и Мак-
сим" на Ксавие Долан,
новите филми на Теренс
Малика, Кен Лоуч, Кон-
релиу Порумбою. ç
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Кръгла е и един ден продъл-
жава 24 часа. Или пък не съв-
сем?

Предлагаме ви 10 шантави
факта за планетата Земя.

1. Освен Антарктика, само
едно друго парче земя на плане-
тата не принадлежи на някоя
държава. Бир Тауил се намира
между Египет и Судан, но нито
една от страните не желае тази
територия.

2. На Земята съществуват
около 8,7 млн. различни видове.
Всеки ден до 200 от тях се прев-
ръщат в изчезнал вид - подобно
темпо не е било наблюдавано от
изчезването на динозаврите.

3. За да напуснете Земята и
да навлезете в Космоса, се
приема, че трябва да достигнете
линията Карман, намираща се на
100 км височина. За да станете

10 куриозни факта за Земята10 куриозни факта за Земята10 куриозни факта за Земята10 куриозни факта за Земята10 куриозни факта за Земята

американски астронавт, трябва
да достигнете единствено 80 км.

4. Денят на Земята се увели-
чава с 2 милисекунди на век.
След 200 млн. години едно дено-

нощие ще трае 25 часа, а година-
та ще има 355 дни.

5. В Западна Африка същест-
вуват експлодиращи езера, които
убиват хората в района, като ги
задушават. Те отделят огромни
газови облаци. През 1986 г. един
подобен облак убива 1700 души.

6. Земното магнитно поле е
най-слабо в Южноатлантическата
аномалия. Тук космическата
радиация може да увреди сатели-
тите, да блокира компютрите на
космическите станции и да засег-
не зрението на астронавтите.

7. В световните океани има 20
млн. тона злато. То е толкова
разредено, че само 1 литър
морска вода съдържа 13-милиар-
дна от грама.

8. Преди 2 млрд. години на
земята е имало ядрени реактори.
Те са се образували по естествен

път в ураниевите залежи в Габон
и са произвеждали енергия,
достатъчна за захранването на
около 30 тостера.

9. Ще са ви необходими 40
минути, за да стигнете от единия
полюс на Земята до другия, ако
скочите през тунел, прокопан
между тях. Ако приемем, разбира
се, че няма да има каквото и да
е въздушно съпротивление.
Впрочем хората са успели да
прокопаят едва 0,2 процента от
пътя към центъра на земята.

10. Съществува теория, спо-
ред която Земята е била почти
унищожена от сблъсък с мистери-
озна планета на име Тея. Нейните
поддръжници твърдят, че образу-
валите се в последствие отломки
са оформили пръстен около
нашата планета. И така се е
родила нашата Луна.

Първо, помни, че тряб-
ва да гледаш нагоре към
звездите, а не надолу в кра-
ката си.

Второ, никога не се от-
казвай да работиш. Рабо-
тата ти дава смисъл и цел,
защото без нея животът е
празен.

Трето, ако имаш доста-
тъчно късмет, ще намериш
любовта - помни, че я има,
и не я отхвърляй.

Стивън Хокинг
за смисъла
на живота

В последно време темата за психичните заболявания
при младите става все по-гореща. Причината, за съжале-
ние, не е добра - зачестиха случаите на агресия и дори
убийства, извършени от фрустрирани млади хора.

Връзката между темата и тези събития обаче налага
погрешното съждение, че психическите болести и агреси-
ята са неразривно свързани. Истината е, че огромното
мнозинство от хора с такива проблеми не са агресивни,
никога не стават такива, но дълбокото неразбиране, кое-
то срещат не само в обществото, но и в семейството си,
ги кара да страдат дълбоко и понякога дори да посягат на
живота си.

За да се избегне това, психологът Даниел Дейвис спо-
деля пред Си Ен Ен най-често срещаните ранни признаци
на психично заболяване, които се проявяват в юношеска-
та възраст и които искат особено внимание и грижа.

Гняв, мисли за самоубийство. Ако юношата показва на-
растващи признаци на гняв и казва неща от сорта на
"Светът би бил много по-добре без мен", това е червена
лампичка, предупреждава психологът. Възхищението от на-
силието и агресията във филмите и игрите е нормална
проява на пубертета, особено сред младите мъже, но ако
то стане прекалено отчетливо, трябва да се обърнете към
специалист.

Физически промени. Ако химията на мозъка се проме-
ня, младежът може да загуби съня си. Ако има наличие на
психоза, външният вид на засегнатия може да се промени
и да стане дори стряскащ. Резките промени в апетита и
хранителните навици може да са признак на развиващо
се хранително разстройство и в никакъв случай не бива
да бъдат пренебрегвани от родителите.

Социално отдръпване и загуба на интерес към любими
неща. Изолацията и цупенето също са типични за тийней-
джърите, но станат ли хронични, може би говорим за деп-
ресия, която трябва да бъде третирана колкото се може
по-рано, за да не остави трайни последствия в младата
душа.

Резки промени в настроението, странни вярвания. Ко-
гато промените в настроението са особено драстични и
тенденцията е трайна, може да става въпрос за развива-
що се биполярно или гранично разстройство. Убеждение-
то за магични способности и вярата в странни феномени
понякога също са признак, който може да сочи към реди-
ца душевни разстройства.

Важното е да се прави разлика между обикновените
особености на подрастващия характер и наистина пато-
логичните симптоми, предупреждават специалистите. На-
чинът да направим разликата между двете е прост - ако
младежът и/или околните постоянно страдат от тези про-
яви и поведенчески изменения, ако начинът им на живот
се променя към по-лошо, значи е време да се обърнете
към лекар.

Почти всички ние сме изпит-
вали чувството за самота в оп-
ределен период от нашия живот.
Това е болката след раздяла, след
загубата на любим човек, след
като сме се преместили далеч
от дома.

Самотата ни застрашава във
всеки един етап от нашия живот.
Тя често се използва, за да опи-
ше негативно емоционално със-
тояние в случаите, когато същес-
твува разлика между връзките, ко-
ито един човек иска да има, и
тези, които той смята, че има.

Неприятните чувства на само-
та са субективни. Изследователите
са открили, че самотата не се оп-
ределя от това колко време чо-
век прекарва с други хора или
сам със себе си. Тя по-скоро се

Самотата - лошият приятел

отнася до качеството на връзки-
те, не до тяхното количество. Един
самотен човек чувства, че други-
те не го разбират, че няма смис-
лени, сериозни връзки.

За някои хора самотата е не-
що временно. Нещо, на което лес-
но може да се сложи край. За
други - самотата е нещо перма-
нентно, породено от смъртта на
любим човек, раздяла или раз-
вод. Тя е налице постоянно и до-
като даденият човек няма връзка
с онзи, с когото иска.

От еволюционна гледна точка
ние разчитаме на социалните гру-
пи, за да оцелеем като вид. Съот-
ветно самотата може да бъде ви-
дяна като сигнал за връзка с дру-
гите. Това я прави малко по-раз-
лична от глада, жаждата или фи-
зическата болка, които сигнали-
зират за необходимостта да ядем,
пием или потърсим медицинска
помощ.

В процъфтяващите модерни
общества обаче преодоляването
на самотата става нещо много по-
трудно от удовлетворяването на
глада, жаждата или нуждата от ле-
кар. За онези хора, които не са
обкръжени от хората, от които
имат нужда, самотата може да
продължи да съществува дълго
време.

Конете разчитат и реагират на човешките
лицеви изражения, което предполага, че раз-
бират настроенията ни и е възможно дори да
са съпричастни с нас, пише Discovery News.
Ново изследване, разкриващо как конете ула-
вят човешки емоции, ги поставя в съвсем крат-
кия списък на животни, за които сме устано-
вили, че разбират израженията на лицата ни.
Досега такава способност е доказана само
при кучетата. "Възможно е конете да са раз-
вили тази способност по време на шестхи-
лядната съвместна еволюция с хората или пък
всеки кон да я развива индивидуално по вре-
ме на живота си," казва Ейми Смит от Уни-
верситета в Съсекс, Великобритания. В изс-
ледванията си Смит и колегите й са използ-
вали 28 коня от конюшни за яздене в Съсекс
и Съри. На всеки кон е показана снимка на
човек с различно изражение на лицето, отго-
варящо на определено настроение.

В публикация в журнала Biology Letters из-
следователите посочват, че реакцията на ко-
нете към ядосани лица е била ясно изразена.

Конете разпознават човешките емоции

Те са гледали тези изображения предимно с
лявото си око, тъй като дясното мозъчно по-
лукълбо е специализирано в обработката на
сигнали за заплаха. Данните от лявото око се
обработват в дясното полукълбо. "Това ни да-
ва реална информация за начина на възпри-
емане на ситуацията и доказва, че конете я
приемат като отрицателна," обяснява проф.
Карън Маккомб.

Депресията
става
по-млада

От Обекти
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Министерството на
отбраната на Шри Ланка
съобщи, че след вълната от
атентати с над 200 жертви
на острова въвежда за
неопределено време
полицейски час, който
влиза в сила незабавно,
предаде АФП. Правителст-
во обяви също, че времен-
но блокира социалните
мрежи, за да попречи да
се разпространява неточна
и фалшива информация
във връзка с атентатите.

Осем взрива избухнаха
вчера в църкви, хотели,
близо до столичния зоо-
парк и в района Дематаго-
да. В болници с наранява-
ния са приети 450 души.
Няма пострадали българи
при терористичните атаки
в Шри Ланка. Властите са
задържали седем заподоз-
рени за участие в атента-
тите, които разтърсиха
страната вчера. Засега не
се съобщават подробности
за задържаните. Засега
нито една групировка не е
поела отговорност за
нападенията. Трима поли-
цаи са били убити при
акция в жилище в Колом-
бо след атаките. Според

7 àðåñòóâàíè çà àòåíòàòèòå â ñòîëèöàòà
Êîëîìáî, æåðòâèòå ñà ñòîòèöè

Демонстранти издигат протестни плакати на последния митинг на
Площада на републиката в Париж. Протестите на "жълтите жилетки"

се проведоха за 23-ти пореден път. Движението иска по-ниски
данъци и по-високо заплащане на труда.

Íàä 27 000 "æúëòè æèëåòêè"
ïðîòåñòèðàõà âúâ Ôðàíöèÿ

Трупове лежат в неделя в
църквата "Св. Себастиан",

пострадала от взрив в
Негомбо, северно от Коломбо

в Шри Ланка. Страната
пострада от серия атентати
точно на Великден. Турция

остро осъди серията терорис-
тични нападения. "Осъждаме
терористичните нападения,
които бяха извършени на
празника Великден срещу
невинни хора в църкви и

хотели в Шри Ланка", заяви
външният министър Мевлют
Чавушоглу. Той изтъкна няма

никакво значение какъв е бил
мотивът и че това "гнусно"
нападение е аналогично на

това в Нова Зеландия по-рано
- и двете са извършени
"страхливо, варварски и

безжалостно".

Общо 27 900 души са
участвали в антиправителс-
твени протести във Франция
в събота, от които 9000 в Па-
риж, предаде ТАСС.

Това означава, че акция-
та, обявена от организато-
рите за "ултиматум на пра-
вителството", е имала по-
скромни мащаби от протес-
тите по-миналата седмица.
На 13 април на френските
улици излязоха 31 100 души.

Организаторите обаче съ-
общиха значително по-висо-
ки числа от официалната ста-
тистика. Според тях в про-
тестите завчера са участва-
ли 101 125 души.

До ексцесиите се стигна

Снимки Пресфото БТА

Линейка си проправя път кам мястото на един от атентатите в
Коломбо. Министърът на отбраната на Шри Ланка Руван Виджевардене
заяви, че вчерашната поредица от атентати срещу хотели и църкви е
терористична атака. Министърът каза, че независимо чие дело са
атентатите, властите няма да допуснат нито една екстремистка

групировка да действа в страната.

Øðè Ëàíêà âúâåæäà áåçñðî÷íî ïîëèöåéñêè
÷àñ, áëîêèðà ñîöèàëíèòå ìðåæè

след сблъсъци между си-
лите за сигурност и про-
тестиращите. Запалени бя-
ха много превозни средс-
тва.

Протестиращите палеха
огньове по време на шест-
вието си, за да покажат на
правителството, че възстано-
вяването на катедралата
"Нотр Дам" не е единствени-
ят проблем, който има нуж-
да от решение.

Полицията използва вод-
ни струи и сълзотворен газ,
за да контролира радикал-
ните елементи. При сблъсъ-
ците бяха ранени 14 поли-
цаи и задържани 182-ма де-
монстранти. ç

предварителната версия
на разследващите взриво-
вете може да са били
извършени от радикални
ислямисти. Местни медии
съобщават, позовавайки се
на източници, че те са
дело на атентатори самоу-
бийци.

Сред жертвите на
атентатите има 35 чужден-
ци - граждани на Турция,
Великобритания, Холандия
и САЩ, както и един
португалец. Европейски и
световни лидери, заявиха,
че са потресени от случи-
лото се, осъдиха атентати-
те, изразиха съчувствие и
солидарност, предложиха
помощ на шриланкийските
власти.

Сред тях са руският
президент Владимир Путин,
германският канцлер
Ангела Меркел и президен-
тът Франк-Валтер Щайнма-
тър-председателката на
Нова Зеландия Джасинда
Ардърн. Председателят на
Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер каза, че
е научил за атентатите с
ужас и е дълбоко опеча-
лен.

В изявления три страни

Íàêðàòêî

:
Испанската
социалистическа работничес-
ка партия се ползва с по-
голяма подкрепа, показва
проучване на общественото
мнение, публикувано във в.
"Мундо", което й дава 30,3
на сто от гласовете на
предстоящите на 28 април
избори. Прогнозите означа-
ват, че социалистите ще
получат между 122 и 133
места в парламента с 350
депутати. Въпреки това те
няма да могат да сформират
правителство дори с
подкрепата на "Подемос".
Коалицията на три десни
партии - "Народната партия",
"Сиудаданос" и крайнодясна-
та "Вокс" - ще получи 45,3
на сто от гласовете, или
между 152 и 174 места, но
също няма да достигне прага
от 176 депутати за съставя-
не на правителство.

Единственото
работещо летище в либийс-
ката столица Триполи
възобнови работа, съобщиха
летищните власти на
страницата си във Фейсбук.
Летище Митига беше
затворено рано сутринта
вчера от съображения за
сигурност след съобщения
за въздушен удар срещу
столицата. Очевидци
забелязали самолет или
дрон, който обикалял над
Триполи, след което открил
огън по южно предградие,
където се водят някои от
най-интензивните боеве
между командваната от
маршал Халифа Хафтар
Либийска национална армия
и силите на базираното в
Триполи правителство на
националното единство от
началото на настъплението
на ЛНА на 4 април.

Урната
с праха на вдовицата на
Слободан Милошевич Мира
Маркович, която почина в
Москва, бе положена в
събото в двора на семейната
къща в град Пожаревац,
където е погребан Слободан
Милошевич. Никой от
близките на покойната,
включително двете й деца
Мария и Марко Милошевич,
не присъства на погребение-
то. Урната с праха бе
положена под липата в
задния двор на семейния
дом, където почива и
покойният президент на
Сърбия и на Югославия.

Разярен слон
е стъпкал и убил петима
души за една нощ в индийс-
кия щат Одиша Най-напред
животното нападнало трима
души по време на нощния
им сън на верандата им в
село Сандха. Всички те
починали на място. След
набега си слонът стъпкал
още един човек в същото
населено място. Един час
по-късно, в селцето Сандха-
пад, разположено на
няколко километра от
Сандхи, бил убит и пети
човек от животното.
Нападенията на слонове са
голям проблем за хората от
щата Одиша. По данни на
Дружеството за защита на
дивата природа, през
последните 9 г. са загинали
по този трагичен начин 661
души.

от Арабския полуостров -
Бахрейн, Катар и Обедине-
ните арабски емирства -
също заклеймиха атаките.
ОАЕ призова "международ-
ната общност да сплоти
редиците си и да изкорени
бича на тероризма в името
на международния мир и
сигурност", а Бахрейн
изтъкна, че "тези актове на
тероризъм са несъвмести-
ми с религиозните принци-
пи и човешките и нравстве-

ни ценности".
Архиепископът на

Коломбо призова отговор-
ните за насилието да
бъдат жестоко наказани.
Архиепископът на Париж
Мишел Опти написа в
Туитър: "Защо толкова
омраза в деня, когато
честваме любовта? На
този Великден в мислите и
чувствата си сме с нашите
убити братя и сестри в
Шри Ланка". ç
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Допитванията показват,
че телевизионният комик
Володимир Зеленски върви
към съкрушителна победа
над президента Петро
Порошенко на балотажа на
украинските президентски
избори в неделя.

Порошенко е на поста
от близо 5 години, докато
Зеленски игра ролята на
президент в телевизионен
сериал над 3 години,
коментира АП.

Зеленски, 41-годишен
комедиен актьор, е извес-
тен главно с телевизионна-
та си роля на учител, който
става президент, след като
във видеоклип, осъжда
корупцията. Името на
сериала - "Слуга на наро-
да" - беше заимствано от
партията му, когато през
януари той обяви кандида-
турата си.

Подобно на телевизион-
ния си герой Зеленски
фокусира кампанията си в
реалния живот основно
върху корупцията.

Ñïîðåä àíêåòèòå Çåëåíñêè ïîáåæäàâà
Ïîðîøåíêî íà âòîðèÿ òóð â Óêðàéíà
Êîìèêúò ñå ïðî÷óâà êàòî "ñëóãà íà íàðîäà",
ïðåçèäåíòúò êàòî åäèí "äîáúð îëèãàðõ"

Êàòîëèöèòå äà íå ïîãðåáâàò íàäåæäàòà,
ïðèçîâà çà Âåëèêäåí ïàïà Ôðàíöèñê

Възрастна двойка гласува в секция в Скопие на втория тур на президент-
ските избори в неделя в Северна Македония. За да бъде валиден вторият
тур, в него трябва да вземат участие поне 40 процента от общо 1,8 млн.

избиратели в балканската страна.

Папа Франциск дава началото на великденското бдение в базиликата
"Свети Петър" във Ватикана в събота. Кулминацията на Страстната
седмица бе традиционното послание и благословия "Урби ет Орби"
(Към града и към света), които Франциск отправи в неделя, навръх

католическия Великден, на пл. "Свети Петър" във Ватикана.

Íàðîäúò èçáèðà ìåæäó òðèìà êàíäèäàòè
íîâèÿ ïðåçèäåíò íà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ

В Република Северна
Македония гласуваха на
президентски избори, пър-
вите след подписването на
Преспанското споразуме-
ние с Гърция и смяната на
името на страната.

Президентът се избира
за срок от 5 години и за
не повече от 2 последова-
телни мандата. Сегашният
президент Георге Иванов е
преизбран за втори мандат
на 27 април 2014 г. Той за-
ема поста от 12 май 2009 г.

За поста държавен гла-
ва се кандидат трима уни-
верситетски преподаватели
- Стево Пендаровски, кан-

Снимки Пресфото БТА

На традиционно Велик-
денско бдение в събота ве-
чер в базиликата "Св. Пе-
тър" във Ватикана папа
Франциск призова вярващи-
те да се съпротивляват на
цинизма и преследването на
блясъка на богатството, ка-
то избягват да търсят сми-
съла на живота в преходни-
те неща, предаде АП.

"Не погребвайте надеж-
дата!", призова папата, от-
белязвайки, че когато неща-
та вървят на зле, "се отчай-
ваме и започваме да вяр-
ваме, че смъртта е по-сил-
на от живота". "Ставаме ци-

дидат на управляващата ко-
алиция, водена от Социал-
демократическия съюз на
Македония (СДСМ) и Де-
мократичния съюз за ин-
теграция (ДСИ), представи-
телката на ВМРО-ДПМНЕ
Гордана Силяновска-Давко-
ва и независимият Блерим
Река, подкрепен от парти-
ите Алианс за албанците и
Движение "Беса".

За първи път двете най-
големи партии на македон-
ците и албанците - управ-
ляващите СДСМ и ДСИ из-
лизат с общ кандидат -Пен-
даровски.

56-годишният Пендаров-

ски се ангажира да доведе
докрай процеса на евро-ат-
лантическа интеграция на
Северна Македония и обе-
ща единство, мир, стабил-
ност и сигурно икономичес-
ко развитие на страната.

63-годишната Силяновс-
ка-Давкова, професор по
конституционно право, е
критик на споразумението
за името с Гърция, тя го оп-
ределя като незаконно и
унизително.

59-годишният Река под-
чертава, че Преспанското
споразумение е компромис,
който открива пътя към ин-
теграция в ЕС и НАТО. ç

не предпочетем Исус, ис-
тинската светлина, пред
блясъка на богатството, ка-
риерата, гордостта и удо-
волствията?", призова
Франциск.

В началото на бдението
папата внесе бавно запа-
лена свещ в базиликата, къ-
дето светлините бяха угасе-
ни, преди да бъдат запале-
ни внезапно. Пред стъпала-
та на олтара бяха събрани
кардинали, а зад тях на ска-
мейките се намираха дип-
ломати и съпругите им, ре-
дови католици, туристи и
поклонници. ç

нични, негативни и падаме
духом", добави Франциск.

За християните Велик-
ден е ден на радост и на-
дежда, защото отбелязва
тяхното вярване, че Исус
е победил смъртта чрез
възкресението, след като е
бил разпънат.

"Грехът прелъстява, обе-
щава нещата бързо и лес-
но, благоденствие и успех,
но оставя единствено само-
та и смърт", каза папата.

"Грехът е търсене на жи-
вот сред мъртвите, търсе-
не на смисъла на живота в
преходните неща". "Защо да

53-годишният Петро Порошенко и 41-годишният Володимир Зеленски се ръкуват преди телевизионната си
дискусия на Олимпийския стадион в Киев на 19 април. Зеленски получи почти 2 пъти повече гласове от

Порошенко в първия тур на изборите преди 2 седмици.

Макар да е критикуван
за неясната си платформа,
Зеленски даде конкретни
предложения, включително
за премахване на съдебния
имунитет на президента,
членовете на парламента и
съдиите, и за доживотна
забрана хора, осъдени за
корупция, да заемат дър-
жавни постове.

Той се обявява също за
данъчна амнистия, която
дава възможност, ако имаш
скрити пари и ги деклари-
раш, да платиш данък от 5
процента и да не подлежиш
на други мерки.

Действащият президент
Порошенко дойде на власт
през 2014 г. с имиджа на
"добър олигарх". Основната
част от богатството му
произхождаше от безупре-
чен наглед източник:
компанията за производст-
во на шоколад "Рошен", на
която дължи и прозвището
си - "Шоколадовия крал".

Порошенко не продаде
шоколадовия си бизнес.

Критиците му го упрек-
ват, че е направил твър-
де малко за справяне с
ширещата се в Украйна

корупция.
И докато икономически-

те му реформи угодиха на
международните лидери, те

поставиха милиони украин-
ци да се чудят дали ще
могат да си платят сметки-
те за тока и водата. ç
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Ñëàâèÿ èçãîíè òðèìà ôóòáîëèñòè
ñëåä äâå ïîðåäíè çàãóáè

- Г-н Стефанов, имате
някакви съмнения ли към
изгонените играчи,
въпреки че не взеха
участие в срещата със
Септември?

- Те са отстранени не
специално заради този
мач. Казах и след двубоя,
че съм готов всички
футболисти да бъдат
подложени на детектора
на лъжата. Защото нашето
верую - на хората, които
даваме парите за Славия,
е да даваме шанс на
български играчи. Аз
допуснах грешки, като
вярвах, че в един момент,
когато имахме доста
контузени, смятах, че тези
хора ще могат да помог-
нат. Но те не заслужават
тази чест - да защитават
цветовете на Славия.
Приемам своята вина, но
от тук нататък всеки един,
който не си дава сметка
за какъв клуб играе, ще го

последва същата съдба.
- Ще отстранявате ли

и други футболисти?
- Ако трябва, навсякъде

ще има кюртаж, казано на
медицински. Няма шанс
хора, които не си дават
достатъчно сметка в какъв
клуб играят, да им бъде
даван допълнителен шанс
и бонус да защитават
цветовете на Славия. Не
само от мача със Септемв-
ри съм разочарован, а и
от мача с Дунав. Това, че е
такъв форматът на първен-
ството, не оправдава
никого. Всички трябва да
играят на максимум. Но
някои хора не осъзнават
това.

- Продължавате ли да
смятате, че не е удачен
форматът на първенст-
вото?

- Абсолютно. Виждате
какво се получава - първи-
те четири от шестицата
играят за нещо, а другите

не играят за нищо. Про-
веждат се мачове по
никое време - петък,
понеделник... от 14 часа,
от 20 часа. Не знам това
как помага на футбола.
Бяха измислени идиотски
промени. Тази формула е
провал. Как може цял
сезон да падаш и накрая
с една победа да се
спасиш (б. р. - визира
Витоша (Бистрица) от
миналия шампионат).
Трябва да мислим за
футбола и без това сме
цъфнали и вързали. Пра-
вим си експерименти.
Павел Колев доведе
разни холандците ли са,
белгийци ли са, не ги
знам. Тези, които измис-
лиха формата на първенс-
твото. БФС им даде 50
хиляди евро. И защо, след
като можехме сами да
видим как е в Холандия
или Белгия. Същата рабо-
та като онзи съдия от

Приемам своята вина, но от тук нататък
всеки един, който не си дава сметка за
какъв клуб играе, ще го последва
същата съдба, закани се президентът
на "белите Венци Стефанов

Франция, как беше?
- За Марк Бата ли

говорите?
- Същият. Нещо да е

помогнал на българското
съдийство? Само се
разхождаше с Илонка
Джалева по семинари -
нагоре, надолу.

- Да се върнем на
Славия. Опасявате ли се,
че след слабите резул-
тати ще ви бъде трудно
да осъществите отново
трансфер на ваш фут-
болист в Италия, напри-
мер?

- В момента и на рамо
да им занеса някой, пак
няма да го вземат с тези
резултати.

- Доскоро имаше серио-
зен интерес от европейс-
ки клубове към вратаря
Стергиакис, сега как са
нещата при него?

- Не съм доволен от
моментната му форма.
Това не е този Антонис,

 з

който знам. Твърде много
мениджъри и глупаци
около него му пълнят
главата с глупости. Той
трябва да бъде на топни-
во, както миналата годи-
на.

- Гледахте ли ЦСКА -
Левски, какво е мнение-
то ви?

- И двата отбора бяха
разочарование. Очаквах
нещо много повече.
Имаше много закани,
много пушилка и накрая
нищо.

- Отново ли Лудого-
рец ще е шампион?

- Така като гледам. Те
ще са пак, особено след
нулевото равенство между
ЦСКА и Левски. Ако ЦСКА
беше спечелил, можеше
първенството да има своя
заряд до края, но вече
няма интрига.

- Славия, ако беше в
първата шестица, докъ-
де можеше да стигне?

- В това първенство на
максимум играят първите
3-4 отбора и последните
два-три. Другите са като
пълнеж в този формат.

- В графата "пълнеж"
е и Славия?

- Разбира се, не го
отричам. Форматът е
такъв просто. Предвари-
телно се знае кой ще
играе за Лига Европа.
Надявам се занапред
нещата в Славия да
потръгнат.

- При положение че ще
залагате на младоците,
това значи ли, че Георги
Петков трябва да се
притеснява за мястото
си в Славия?

- Мога да ви кажа, че
ако беше срещу Септемв-
ри на вратата, нещата
нямаше да бъдат такива.
Затова казах, че имам
забележки към Стергиа-
кис. Залагахме на него, за
да може да играе в наци-
оналния отбор на Гърция.
Ако Гошо беше на врата-
та, едва ли щяха да се
получат тези загуби.
Сигурно от следващия мач
отново той ще пази.ç

Президентът на Славия Венци Стефанов отрече категорично появилите
се информации, свързани със загубите на "белите" и "черно тото"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов съвместно с
треньорското ръководство на клуба предприеха крути мерки в
отбора след изненадващата загуба от Септември с 2:3. "Белите"
преждевременно прекратиха договорите на Ранди Онуоха,
Стефан Ашковски и Тейнур Марем. Клубът дава последен шанс
на халфа Славчо Шоколаров да докаже, че заслужава мястото
си на "Овча купел".

До извънредните действия се стигнало след разговор между
Стефанов и треньора на отбора Златомир Загорчич.  "Решихме
да не правим повече компромиси с хора, които не дават
всичко от себе си за доброто представяне на Славия. При
следващ подобен случай на безобразни действия от страна на
футболистите ще предприемем още по-тежки мерки. Славия е
велик клуб с богата история и държи на своята идентичност",
заяви пред БЛИЦ Венци Стефанов.

Президентът на Славия бе крайно недоволен от представя-
нето на част от футболистите си след втората поредна загуба.
В предишния кръг "белите" паднаха с 3:5 от Дунав, а сега
дойде ред и на поражението с 2:3 от Септември, и то в мач, в
който играчите на Златомир Загорчич водеха с 2:0.

Отборът на Пирин (Благоевград) постигна
много ценна победа, която може да се ока-
же решаваща за спасението на тима в про-
фесионалния ни футбол. "Орлетата" победи-
ха с 3:2 като гост Несебър в мач от 25-ия
кръг на Втора лига. Тимът от Благоевград на
два пъти изоставаше в резултата, но в край-
на сметка стигна до успеха с късен гол на
колумбиеца Хуан Веласко. Иван Цачев откри
резултата за Несебър, но Владислав Злати-
нов изравни малко преди почивката. Нико-
лай Дросев отново даде преднина на дома-
кините, но в 77-ата минута Ивайло Михай-
лов изравни за втори път. Пет минути преди
края на срещата Веласко донесе скъпоцен-
ната победа на "орлетата". По този начин
Пирин прекъсна серията си от осем мача
без победа и вече е само на точка от спаси-
телната зона.

Ïèðèí ñè âúðíà íàäåæäèòå çà
ñïàñåíèå âúâ Âòîðà ëèãà

Отборите на Черноморец (Балчик) и Ка-
риана завършиха без попадения 0:0 в друг
двубой от кръга. Литекс не сбърка в Горна
Оряховица срещу местния Локомотив. Фут-
болистите на Живко Желев стигнаха до три-
те точки с гол на Иван Митрев в 82-рата
минута. Резултатът бе открит с автогол на
Иво Харизанов след половин час игра, а до-
макините изравниха чрез Мартин Сандов (75).

На стадиона в квартал "Надежда" в сто-
лицата пък Струмска слава изненада непри-
ятно Локомотив (София). В автор на единст-
веното попадение се превърна Александър
Аспарухов в 62-рата минута.

Днес от 17 часа е дербито, когато Царс-
ко село приема ЦСКА 1948. В последния дву-
бой от кръга Монтана ще търси задължител-
ни три точки срещу Ботев (Гълъбово) - днес
от 19 часа.ç

Марица (Пловдив) триумфира с Купата на България за пети път в историята си и оформи
четвърти златен дубъл. Във финала за трофея, шампионките надиграха Берое (Стара Загора)
с 3:0 гейма след само 58 минути игра пред 1200 зрители в зала "Колодрума" в Пловдив.
Волейболистките на Иван Петков не загубиха нито един гейм по пътя си към ценния приз.
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Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 76

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППревалявания
ВОДОРАВНО: "Камината". Авизо. Балакирев (Ми-

лий). Мон (Хенрих). Ламинат. "Камила". Такоради.
"Анар". Моро (Алдо). "Наполи". Донарит. "Сока". Том.
Такири. ОЛА. Рабан (Пако).Викелас (Деметриос). Па.
Еник. Колони. "Нямата". Ав. "Вам". Гарос. Тарикати.
Аладин. Ци. ИЛ. Ран. Тили. Ала ("Ала и Лолий"). Копа-
ница. Алат. Ливан. "Нана". Ато (Жорж). Рата. Ана Мар.
Меласа. ЕНИКАР. Тодоров (Цено). Канон. Мис. Валак
(Пеет). "Рави".

ОТВЕСНО: "Баба Тодорана". Акинети. "Мама Рома".
Яранов (Атанас). Лос. Силикон. Бемол. Парад. Нано.
Атанас Атанасов. Сакар. Ранит. ДИН. Тара. "Титаник".
Катилина (Луций Сергий). Ол. Вар. Датив. Аница. "Ева".
Екип. Рикар (Антоан). Анан (Кофи). Вава (Едвалдо).
Осиковица. "Аник". Мало (Ектор). "Ел". Кила. Акар. Ми-
ми Николова. Аламана. Зола (Емил). Аланати. Атаров
(Николай). Зонара (Йоан). Асимилатор. Ни.

Днес в западната част от страна-
та ще има променлива облачност, но
валежи не се очакват. В Източна Бъл-
гария ще превали дъжд, а максимал-
ните температури ще са между 10 и 19 градуса.

 Във вторник валежите ще обхванат западната част на стра-
ната, а в Източна България - ще спрат. Температурите ще пад-
нат и няма да превишават 14 градуса.

 В сряда над цялата страна се очаква слънчево време и
без валежи. Максималните температури ще са между 13 и 23
градуса.

 В четвъртък ще има значителна облачност, но валежи не се
очакват. Максималните температури ще достигнат 24 градуса.

 В петък, събота и неделя ще има променлива облачност.
Валежи не се очакват. Максималните температури ще бъдат
между 18 и 27 градуса, като най-топло ще бъде в Благоевград.
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Безобразни
грешки на
съдиите,
двата отбора
има защо да
са бесни от
отсъжданията,
смята
директорът на
"сините"
Павел Колев

:

Íàêðàòêî
Цветан Соколов и
неговият Кучине Лубе
(Чивитанова) са само
на победа
от финала в италианската
Суперлига. Отборът на българс-
кия национал се наложиха у
дома над Итас (Тренто) с 3:1
гейма в мач №2 от полуфинал-
ните плейофи и поведе в
серията с 2-0 успеха. Третата
среща между двата тима е днес
19,30 часа българско време в
Тренто.

Шефовете на
казахстанския Иртиш
обмислят да уволнят
българския треньор Димитър
Димитров. Иртиш е с 4 загуби
от 6 мача. В последния кръг
тимът на Херо претърпя
поражение от Актобе с 0:1. При
първия си престой в клуба
Димитров изведе тима до
класиране в Лига Европа, но в
сегашния му период положение-
то е много лошо и нищо чудно
скоро да се стигне до раздяла.

Отборът на Фейрензе,
където играе българинът
Стивън Петков,
официално изпадна от Примейра
лига на Португалия. Тимът на
родния нападател загуби с 0:2
домакинството си на Брага в
среща от 30-ия кръг и така
окончателно се сбогува с елита.
Бившият таран на Ботев (Пд) се
появи в игра в 66-ата минута на
второто полувреме, но не успя
да се разпише. Така Фейрензе е
на последното място в класира-
нето, като изостава на 16 точки
от спасителната 15-а позиция, а
до края на сезона има само 4
кръга.

ЦСКА и Левски завър-
шиха 0:0 в третото дерби
помежду си този сезон в
Първа лига. Най-печеливш
от равенството е Лудого-
рец, който увеличи предни-
ната си пред втория и
третия след победа с 3:0
над Ботев (Пд). Шампиони-
те вече имат 70 точки,
ЦСКА е с 65, а Левски с 59.

Футболистите на Лю-
бослав Пенев създадоха
далеч повече положения

ÖÑÊÀ è Ëåâñêè çàðàäâàõà
Ëóäîãîðåö ñ ðåìè

за гол, но попадение в
мрежата на Николай
Михайлов не падна. В
началото Кристиян Мали-
нов удари греда, а в 50-
ата същото стори и Ста-
нислав Костов от Левски.
"Армейците" обаче имат
сериозни претенции към
съдията Станислав Тодо-
ров,  за когото Пенев
предупреждаваше още
преди дербито. Веднъж
капитанът на Левски

Живко Миланов посече
Али Соу, а в 73-тата
минута след центриране
на Жоржиньо топката
срещна лявата ръка на
Луи Нганиони. И в двете
ситуации Тодоров остана
безмълвен и това ядоса
"червените".

Двамата треньори
Любослав Пенев и Георги
Дерменджиев заложиха от
първата минута на младо-
ци. 18-годишният Валентин

Треньорът на ЦСКА Любослав
Пенев беше много ядосан след ну-
левото равенство с Левски. На
брифинга пред медиите специалис-
тът атакува остро съдийството. Пе-
нев акцентира за "клането" на ЦСКА
в дербито. Той коментира и ситуа-
циите за дузпи, към които "черве-
ните" имат претенции, както и по-
ложението с много спорно вдиг-
натата засада в 70-ата минута за
нередовна позиция на Жоржиньо,
след като топката бе върната от
гърба на Хали Тиам от Левски, след
изчистване на топката от негов съ-
отборник - Нуно Рейш.

"Главният съдия и асистентът
са сложени, за да взимат точните
решения - не пожелаха. Не е слу-
чайно това и сме наясно кой е
печеливш от тази ситуация. Това

Ëþáî Ïåíåâ: Òîâà áåøå ÷èñòî êëàíå
не е основното, но е част от проб-
лема на българския футбол дълги
години. Всеки път едно и също,
тук, срещу Ботев (Пловдив), в Раз-
град - непрекъснато. Играхме по-
добре от съперника, изнесохме до-
бър мач, но не вкарахме гол. Шест-
седем добри положения, но липс-
ваше есенцията - попаденията", за-
почна Пенев.

"Разбира се, че в този мач ЦСКА
заслужаваше повече успеха. Футбо-
лът е игра на голове, като не вкара-
ме, колкото и да сме били по-доб-
ри, взимаме по една точка и това
е", продължи треньорът на ЦСКА.

"Какво да коментирам претен-
циите ни за дузпи? Вижда се на
телевизията, повторение, повторе-
ние. В една от ситуацията има ри-
кошет в двама сини футболисти,

Антов и 19-годишният Иван
Турицов започнаха за
ЦСКА, а за Левски -
Станислав Иванов и Илия
Юруков. Стаси навърши 20
години преди няколко дни,
докато Юруков е на 19 г.

Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел
Колев не бе доволен от
нулевото равенство с
ЦСКА, както и от отсъжда-
нията на главния съдия
Станислав Тодоров. Спо-
ред него и двата отбора
имат право да са ядосани
на рефера. "Аз не се
интересувам за кого е
добър този резултат. Нито
за нас, нито за ЦСКА е
добър. Ние имахме ситуа-
ции, с които да спечелим
мача, но същото важи и за
ЦСКА. В крайна сметка
заслужен резултат, макар
и откъм съдийски отсъжда-
ния бяха извършени
безобразия в двете посо-
ки.

От това, което видях аз,
ЦСКА имат основания да
са бесни, ние - също.
Имаше безобразни грешки
и от главния съдия, и от
помощниците. Имаше
ситуации, подчертавам го,
в двете посоки. ЦСКА
имаше основания да
претендира за неотсъдени
неща в негова полза, ние -
също", коментира Колев.ç

Една от спорните ситуации - в 39-ата минута Али Соу бе посечен в наказа-
телното поле на Левски, но Станислав Тодоров не маркира нарушение

но свирят засада. Неслучайно ме
питат как видяхте тези ситуации. Е,
как да ги видя. Започнахме с ясна
тема отново, човекът знае какво
прави. Спокойничко и така. Има яв-
но определени съдии за Купата, яв-
но и за Първа лига. Чисто клане,
не в буквалния смисъл, но ме раз-
бирате какво казвам. Ясно и оче-
вадно е, не е нужно да търсим под
вола теле. Мисля, че съм ясен и
конкретен", коментира Пенев.

"Не гледам съдиите като проб-
лем за ЦСКА, а на българския фут-
бол. Това е различно, аз коментирам
факти, не си измислям. Гледам теле-
визията, виждам повторенията. От
много години насам са проблемът в
българския футбол. Той, проблемът,
е най-горе, но става верижна реак-
ция", завърши ядосаният Пенев.ç

Звездата на Ювентус Кристиано Роналдо окончателно сложи край на
слуховете за неговото бъдеще в клуба. В последните дни на Апенините
се заговори, че португалецът е крайно разочарован от отпадането на 1/
4-финала в Шампионската лига от Аякс и няма да изпълни договора си

с торинци. Той обаче заяви след мача с Фиорентина (2:1), който
гарантира спечелването на шампионската титла от "бианконерите", че

остава в Ювентус на 1000 процента

Лудогорец се наложи над Бо-
тев (Пловдив) с 3:0 в мач от чет-
въртия кръг от първата шестица
на Първа лига. Гостите явно не
играха с пълни сили, защото в
сряда им предстои полуфинален
реванш за Купата на България
срещу ЦСКА.

Първото попадение реализи-
ра Драгош Григоре в 37-ата ми-
нута от дузпа. В 45-ата минута
влезлият като резерва Якуб Швер-
чок удвои. Полякът реализира за

Áîòåâ (Ïä) ñå ïåñòåøå â Ðàçãðàä çàðàäè
ðåâàíøà çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ

Снимка Пресфото БТА

втори път в 89-ата минута.
Наставникът на Николай Ки-

ров обяви след поражението с 0:3
от Лудогорец в Разград, че за
пловдивчани ще е добре да заб-
равят този мач колкото се може
по-бързо. "Като цяло не ни се по-
лучи играта. Имаме доста проб-
леми с окомплектуването на със-
тава. В хода на мача дойдоха още
някои проблеми.

Трябва да забравим бързо то-
зи мач, защото не ни се получа-

ваше почти нищо. Перейра има
проблем, доста време лекуваше
мускулно разтежение и сега пак
там усети болка. Димитров е с
температура.

Хората, които заменят конту-
зените и наказани състезатели
трябва да са равностойни, но ви-
дяхме, че има проблем. Лъчо Бал-
танов го запазихме за сряда, ко-
гато гостуваме на "Българска ар-
мия" в реванша за Купата на Бъл-
гария", разясни Киров.ç


