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Иво Христов: Само
БСП може да спре
управлението
на Борисов
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Когато в Нови Искър стана шесторно убийство, МВР
търси изверга, ликвидирал цяло семейство, и го откри,
самоубит в изоставена вила на метри от "безпрецеден-
тната акция". Тогава на глас се чу една грижливо пазена
държавна (но и публична) тайна - че у нас над 600
бандити с влезли в сила присъди се разхождат на сво-
бода. След месеци от затвора през главния вход по
пладне избягаха двама опасни рецидивисти, след едно-
месечно "безпрецедентно" дирене единият от тях бе от-
крит застрелян от криминален авер в родния му Ботев-
град - пак в периметъра, в който бе дирен. Тогавашният
вътрешен министър от ГЕРБ Валентин Радев посочи, че
ставало дума за "малшанс", а подчинените му се оправ-
даха, че се движил по тъмно, пуснал си брада и слагал
качулка. Вече десети ден спецслужбите издирват във и
около Костенец двойния убиец Стоян Зайков-Чане, лик-
видирал от ревност приятелката си, а после и свой
роднина. Новият "малшанс" на МВР пак повдига тревож-
ни въпроси. За  мекушавия закон, позволяващ на реци-
дивисти да получават символични присъди или изобщо
да не влизат зад решетки (Все още ли са над 600!? А и
как да коментираме случая с ромите - обирджии на
кипърския фермер, които са с десетки условни присъ-
ди, но са продължавали да тероризират цяло село). За
работата на полицейските шефове, които явно не могат
да организират и да командват акцията, така че да
хванат - забележете - не командоса Рамбо, не баснос-
ловно богат мафиот или професионален килър, а апаша
Чане от Костенец. За системата, в която от години
преобладават чиновниците, а редовият състав, който
пази улиците, е малоброен и зле платени. За това, че от
30 години политиците си играят на "ченгета" и "досие-
та", докато хората бяха отучени, демотивирани и упла-
шени да сътрудничат доброволно на своята държава с
информация, защото, ако го правят, нито анонимността,
нито доброто ти име са гарантирани. А това, че един сам
и озлобен бандит да може да върти на пръста си цялата
държава, си е малшанс, но не за министъра и полиция-
та, а за нас - че се самонаказваме с подобни управля-
ващи.

Теофан
ГЕРМАНОВ

Íîâè ìèíèñòðè,
ñòàð ìàëøàíñ

веста милиона лева годишно ще гълта  тол
системата, заяви пред БНР Петър Мутаф-
чиев, председател на Балканския форум за
транспорт и инфраструктура и бивш тран-
спортен министър. "Това е система, която
ще отнема много от парите за поддръжка-
та, които ще плащаме всички ние за пъ-
тища. Световната банка го каза, ако събе-
рете 1.2 млрд., около 20%  или 200 млн.
лева ще е разходът за този тип система,
която  е една от най-ресурсоемките за под-

гълта тол системата
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Êðåìúë:
Ïîçèöèÿòà íà
ÑÀÙ ïîñòîÿííî
ñå ïðîìåíÿ
Позицията на Вашингтон
по много въпроси е про-
менлива и едва ли може
да се правят прогнози за
бъдещето на руско-аме-
риканските отношения,
заяви говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков,
цитиран от ТАСС. По ду-
мите му инициативата за
двустранна среща на ни-
во президенти трябва да
идва от САЩ. "В Аржен-
тина бе отменена дого-
ворена вече среща меж-
ду Путин и Тръмп и тя бе
отменена по-малко от 24
часа предварително. В
тази връзка инициатива-
та за нова среща, естес-
твено, трябва да идва от
американска страна", по-
сочи говорителят. ç

Áðîíç çà
ãðàöèèòå íà
Åâðîïåéñêîòî
â Áàêó
Българският отбор в със-
тав: Боряна Калейн, Кат-
рин Тасева, Невяна Вла-
динова и ансамбъл девой-
ки (Яна Момчилова, Ка-
рина Димитрова, Жанина
Георгиева, Александра
Кьосева, Маргарита Васи-
лева и Моника Заркова),
извоюваха бронзовото от-
личие в отборното със-
тезание на европейското
първенство по художест-
вена гимнастика в Баку.
В неофициалното класи-
ране при жените българ-
ките са на второ място
след силна игра на Боря-
на Калейн, Катрин Тасе-
ва и Невяна Владинова,
които спечелиха и две
квоти за Европейското
догодина в Киев. ç

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Ñïîðåä òðàíñïîðòíèÿ áðàíø óïðàâëÿâàùèòå
îò ÃÅÐÁ ïðàâÿò „òþðëþãþâå÷“

Въпреки американ-
ския натиск Анка-
ра сключи истори-
ческата оръжейна
сделка с Москва

Президентът Ре-
джеп Тайип Ердоган
обяви, че сделката за
доставката от Русия на

Òóðöèÿ êóïóâà ðóñêèòå Åñ-400
системите за противо-
въздушна отбрана Ес-
400 е вече сключена и
че Анкара ще произ-
вежда заедно с Москва
системите Ес-500.
Според в. "Хабертюрк"
Турция е пратила в
Русия 100 инженери за
съвместното производ-
ство на Ес-400. САЩ

са заявили, че плани-
раното от Турция
купуване на руските
системи за ПВО е
много голям проблем.
Според Вашингтон
това подлага на риск
турското партньорство
в изграждането на
изтребителя от пето
поколение Еф-35. ç

Ä
дръжка", коментира още той.  По-рано та-
зи седмица се разбра, че правителството
ще изчака да отминат европейските и мес-
тните избори, за да въведе реално тол сис-
темата за автомобилите над 3.5 тона. По
думите на председателя на Националния
съюз на превозвачите Красимир Лалов уп-
равляващите "просто залагат на едни циф-
ри, които ще им изиграят много лоша ше-
га, защото те не са верни". Според него в
момента се прави "тюрлюгювеч". ç

Снимка Пресфото БТА
Благоевград. Президентът Румен Радев присъства на тържествената церемония по дипломиране на двадесет и петия випуск на
Американския университет в България.

Реджеп Ердоган
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Вярвам, че младите
хора от десетки държави,
които избраха да завър-
шат Американския универ-
ситет в Благоевград, ще
дадат пример на своето и
следващите поколения за
това, че автентичният и
траен успех изисква
висока лична мотивация,
пълна отдаденост и дис-
циплина, заяви президен-
тът Румен Радев на тър-
жествената церемония
днес по дипломиране на
двадесет и петия випуск
на Американския универ-
ситет в Благоевград,
информира прессекретари-
атът на държавния глава.
Държавният глава поздра-
ви 197 бакалаври от 17
държави и 21 магистри по
бизнес администрация за
ръководни кадри. Преслед-
вайте  мечтите си и изпол-
звайте всяка възможност
пред вас за доброто на
нашето общо бъдеще,
заяви президентът на
абсолвентите и им пожела
успех. Румен Радев изрази

Ïðåçèäåíòúò îòêðîè óñèëèÿòà íà
ïðåïîäàâàòåëèòå íà Àìåðèêàíñêèÿ
óíèâåðñèòåò çà êà÷åñòâåíî îáðàçîâàíèå
è ïåðñïåêòèâíè óìåíèÿ, êîèòî, ùå
äàâàò ðåçóëòàò ãîäèíè íàïðåä

Ðóìåí Ðàäåâ: Àâòåíòè÷íèÿò è òðàåí óñïåõ èçèñêâà
âèñîêà ëè÷íà ìîòèâàöèÿ, îòäàäåíîñò è äèñöèïëèíà

надежда, че с просветени-
те си знания и силно
лидерство младите хора
ще допринесат за развити-
ето и благополучието на
нашите общества. Прези-
дентът открои и ежеднев-
ните усилия на ръководст-
вото и преподавателите на
университета за качестве-

Премиерът и лидер на ГЕРБ
Бойко Борисов, кандидатът на ЕНП
за шеф на ЕК Манфред Вебер и
зам.-председателят на ГЕРБ Цве-
танов са на първия ред на съве-
щанието на ГЕРБ.

Родопски гайди дадоха старт
на основното предизборно съби-
тие на управляващата партия.
Първият оратор на форума беше
финансовият министър Владислав
Горанов. За първи път от създа-
ването на ГЕРБ централно поли-
тическо събитие не се открива от
Цветанов. След Горанов думата бе
дадена на вицепремиера Томис-
лав Дончев. И в това присъства-
щи видяха - те са новите довере-

Áîðèñîâ, Âåáåð è Öâåòàíîâ íà ïúðâèÿ ðåä íà
íàöèîíàëíàòà ïðåäèçáîðíà ñðåùà íà ÃÅÐÁ

ници на премиера Борисов, ко-
ментира Епицентър.бг. Направи
впечатление, че Борисов влезе за-
едно с Вебер в зала "Армеец", съп-
роводен от основните политически
лица на ГЕРБ. Цветанов обаче вле-
зе през друг вход. Борисов и Цве-
танов не демонстрираха близки
отношения, както на други подоб-
ни форуми. Преди да заеме мяс-
тото си на първия ред, Борисов
дълго разговаря с Вебер. А Цве-
танов говореше с другите двама
зам.-шефове на партията, кмето-
вете на София и Бургас Йорданка
Фандъкова и Димитър Николов.
След  Николов и Фандъкова да-
доха думата и на Цветан Цвета-
нов, който с емоционално слово
успя да наелектризира залата. В
зала "Арена Армеец" бяха над
14 000 активисти на партията, де-
путати и симпатизанти. ççççç

Следващата седмица Минис-
терският съвет ще отпусне око-
ло 500 000. лв. за откупуване
на частните улици на територия-
та на бившия Азотноторов завод
в Стара Загора, информира ми-
нистър-председателят Бойко Бо-
рисов в Стара Загора, след като
посети района и се срещна с ра-
ботници от различни фирми, къ-
дето бизнес дейност развиват 80
компании.

Ïðàâèòåëñòâîòî ùå ôèíàíñèðà èçêóïóâàíåòî
íà ÷àñòíè óëèöè â Ñòàðà Çàãîðà

Става дума за около 85 дека-
ра улици на територията на бив-
шия завод, чийто собственик е
фалирал. Тук работят 900 души
и не могат да правят реален биз-
нес. В Пловдив вече няма тере-
ни. В Шумен всички терени са
изкупени за заводи. А тук държи-
те 1500 дка и заради това, че са
частни улиците, инвеститори не
могат да дойдат, отчете премие-
рът.

но образование и перспек-
тивни умения, посветени
на бъдещето на младите
хора, които, по думите му,
ще дават резултат години
напред.

Преди церемонията
държавният глава разгова-
ря със Стивън Съливан -
президент на Американс-
кия университет в Благоев-
град. Сред завършващите
висшето учебно заведение
студенти 57% са от Бълга-
рия, а останалите са от
Албания, Грузия, Русия,
Виетнам и САЩ. Държав-
ният глава поздрави и
проф. Минко Балкански,
на когото беше присъдено
почетно звание "доктор
хонорис кауза".ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ Íà òîçè äåí

Събития
” 325 г. - Римският
император Константин I
Велики свиква Първи
Никейски събор, на който
е прието "Веруюто".
” 1498 г. - Португалски-
ят мореплавател Васко да
Гама първи от европейски-
те мореплаватели заоби-
каля Африка и пристига в
Индия.
” 1873 г. - Леви Щраус и
Джейкъб Дейвис получават
американски патент за
сини памучни панталони с
медни капси, станали
известни по-късно като
джинси (дънки).
” 1875 г. - Представите-
ли на 17 държави подпис-
ват в Париж Метричната
конвенция, с която се
постига единство в
използваните мерни
единици.
” 1927 г. - Чарлз Линд-
берг излита от Лонг
Айлънд, Ню Йорк, за да
извърши първия самостоя-
телен полет без кацане
над Атлантическия океан,
който завършва успешно
на летище Бурже в Париж.

” 1932 г. - Амелия Еър-
харт излита от остров
Нюфаундленд и започва
първия самостоятелен
полет без кацане на жена
над Атлантическия океан,
който завършва успешно в
Северна Ирландия на
следващия ден.
” 1983 г. - От френския
Институт "Пастьор"
официално се съобщава, че
е изолиран вирусът на
СПИН от екип, ръководен
от професор Люк Монта-
ние.
Родени
” 1818 г. - Едуард Тотле-
бен, руски граф и военен
деец
” 1915 г. - Моше Даян,
израелски офицер и
политик
” 1925 г. - Алексей
Туполев, съветски авиокон-
структор
” 1935 г. - Димитър
Киров, български художник
” 1935 г. - Хосе Мухика,
уругвайски политик и
президент
” 1943 г. - Ал Бано,
италиански поп певец
” 1944 г. - Джо Кокър,
британски поп певец
” 1964 г. - Весела Лечева,
българска спортистка и
депутат от БСП
Починали
” 1506 г. - Христофор
Колумб, пътешественик
” 1982 г. - Димитър
Попов, български политик,
кмет на София и финансов
министър

:

Ðàäåâ îòãîâîðè íà Áîðèñîâ:

Àç íå êàíÿ ìàãèñòðàòè âêúùè
Всички знаят много добре, че аз не каня магистрати вкъщи

или на тайни вечери, нито викам главния прокурор всяка сряда.
Не обсъждам личности, а принципи. Не настоявам за имена, а за
спазване на закона, заяви президентът Румен Радев пред журна-
листи в Благоевград в отговор на въпрос за консултациите, които
държавният глава проведе с представители на съдебната и из-
пълнителната власт за критериите за избор и правомощията на
следващия главен прокурор.

Помолен да коментира дали разговорите са намеса в съдеб-
ната власт, както заяви премиерът, Радев посочи, че се създава
"изкуствена драма". Консултациите отговарят на обществените
очаквания за ясни критерии, мотивирани предложения и проз-
рачни процедури при избора на нов главен прокурор, защото
обществото ни очаква справедливост, очаква реална борба с
корупцията. Затова и всички институции, ангажирани с този из-
бор, трябва да осъзнават и да не забравят високата обществена
отговорност, посочи президентът.

Той припомни, че в Кърджа-
ли вече работят пет високотех-
нологични завода, като там е и
най-големият иновационен цен-

тър, и уточни, че освен огромни
заводи се изграждат и социални
центрове за работниците. Неслу-
чайно всички заводи идват в Бъл-
гария, защото ние правим висо-
котехнологични компоненти, ние
правим електрониката на авто-
мобилите, най-скъпите системи,
подчерта още премиерът Бори-
сов в Стара Загора. След среща-
та с работници от различни фир-
ми министър-председателят раз-
гледа разширяването на произ-
водствената база на предприя-
тие за екструдиране на плътни и
структурни полимерни листи.ççççç
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Âîäà÷êàòà íà
ëèñòàòà íà
ÁÑÏ ñ ¹ 18 áå
êàòåãîðè÷íà:
Äåöàòà íè
çàñëóæàâàò
êà÷åñòâåíî
îáðàçîâàíèå

"И до малките населени
места трябва да стигат ев-
ропейски средства". Така се
обърнаха жителите на гр. Съ-
единение към водача на лис-
тата на "БСП за България", с
номер 18, Елена Йончева по
време на среща с нея. Те
споделиха, че градът има се-
риозен проблем - липсата на
канализация. По думите им
от Съединение многократно
са кандидатствали по разли-
чи европроекти, но не са би-
ли одобрявани и всеки път
им е отказвано с различни
мотиви, след като са прера-
ботвали проектите според
дадените изисквания. Това
съобщиха от пресцентъра на
БСП.

"12 години България е
член на ЕС и милиарди са
отпуснати за страната, но те
не стигат до малките насе-
лени места. С тези средства
България трябваше да е ед-
но по-добро място за живе-
ене, а не всяко 10-о село да
изчезва, близките ни да на-
пускат родината ни и Бълга-
рия да е на дъното в почти
всички европейски класа-
ции", категорична бе тя.

Йончева обясни, че без
качествено образование и
здравеопазване, без добра
инфраструктура и работни

"Борисов е изхарчил ед-
нолично за две години 5.9
млрд. лева. С над 190 реше-
ния, извън официално прие-
тия бюджет на страната,  с
вашите пари, си купува лич-
ното политическо оцеляване.
Ние всички си плащаме да-
нъци и такси, които прави-
телството увеличи. След то-
ва един човек решава как да
се разпорежда с нашите па-
ри. И те не стигат до хората.
Те отиват за ремонт на ре-
монтите, в близките фирми
до властта, в къщите им за
гости, в личния асансьор на
Цветанов. Затова искаме
справедливост сега."  Това ка-
за в Хасково лидерът на БСП
Корнелия Нинова, която бе-
ше там заедно с кандидати-
те за евродепутати от "БСП
за България" Елена Йончева,
Цветелина Пенкова и Емил
Георгиев. Според нея  бед-
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ността е големият ни проб-
лем, но той може да бъде ре-
шен. "Драстичното увеличе-
ние на доходите е възмож-
но. Не е вярно, че няма па-
ри. Преизчисляването на
всички пенсии би струвало
около милиард, а той изхар-
чи шест - без отчет за какво.
И би било справедливо.
Над един милион от
нашите родители, баби
и дядовци живеят под
прага на бедността.

Минималната заплата мо-
же да бъде 60% от средната,
или 660 лв., ако се ограничи
кражбата на онези 10 млрд.,
които изтичат годишно в си-
вата икономика и в корупци-
ята на властта", отбеляза още
Корнелия Нинова. Тя каза,  че
правителството на Борисов
е единственото в годините на

прехода, в което има девет
оставки, седем от които за
корупция. "Корупцията е не-
говата емблема. Справедли-
востта е неговата алтернати-
ва. Някои се питат защо да
гласувам за БСП? С какво
са различни? Преди три го-
дини назовах проблема па-
ралелна държава. Онази, в
която официалните институ-
ции са параван. Истинските
решения се взимат от задку-
лисието. Подкрепете ни в та-
зи битка срещу паралелната
държава", призова председа-
телят на БСП. По думите й
БСП  през тези три години
нито за миг не е влизала в
договорки.
Към младите:
Ще имате възможност
да се развивате в
България

"Много от вас ни помог-
наха да подготвим заедно
мерките за младежка поли-
тика. Благодаря ви. Заедно
можем и да ги изпълним.
Има възможност младите
хора да се развиват в Бъл-
гария. Знам какво очаква-
те от нас и как да го нап-
равим." Така се обърна ли-
дерът на БСП Корнелия
Нинова към младите хора
в Хасково. Тя каза още, че
каквото и да се направи,
ако не се реши демограф-

ският проблем, след това
няма да има за кого да се
прави. "6400 лева еднократ-
на помощ при раждане на
второ и трето дете от рабо-
тещи родители, които са се
осигурявали, е възможна
помощ от държавата. Тя ще
й струва 30 млн. годишно -
нищожна сума на фона на
безкрайните кражби и на
вятъра изхарчени пари от
бюджета. Втората възмож-
на мярка е построяване на
детски градини. Унижение-
то да се редите на опашки,
да пазите места по списъ-
ци и накрая да изпаднете
от класацията ще бъде
спряно", коментира Нинова.
Тя отбеляза, че   в повече-
то европейски държави има
диференцирана ставка на
ДДС. "Три пъти настояваме,

внасяме законопроект за
намаляване на ДДС върху
детските храни. Управлява-
щите го отхвърлят. Знаем,
че ви е трудно със закупу-
ването на жилища. В ре-
дица европейски държави
се прилага облекчено кре-
дитиране на млади семей-
ства за закупуване на пър-
во жилище. Ще го напра-
вим и тук. Втора година се
борим и в България за ев-
ропейската практика "кул-
турен чек" на всеки бълга-
рин до 18 г. държавата да
осигурява чек за книги,
концерти, изложби. Би
струвало 60 млн. лв., но да-
ва на младите българи зна-
ние, духовност, уважение
към българската наука и
култура", изтъкна председа-
телят на БСП. ç
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"Приветстваме главния прокурор за инициативата
му да бъдат разследвани офшорни сметки и имоти
на български политици в чужбина и ще му помог-
нем, като предоставим документи за така наречена-
та къща в Барселона", заяви тя.
По думите й 1,7 млн. евро са постъпили по сметка
на фирмата EMA BGS SL, която е регистрирана на
адреса на къщата в Барселона - ул. "Францеск Ри-
валта" 8. Управители на дружество, основано юли
2013 г., са Борислава Йовчева, а впоследствие и
нейният баща Георги Йовчев.
Йончева обясни, че тези средства са предоставени
от офшорната фирма Palms Enterprises (Overseas)
LTD, на която номинален собственик е кипърският
безработен Никос Михайлидис.
"Проследихме пътя на тези пари и свързаните с тях
лица. Те  водят до трима души - до Иван Саздов,
управител на "Тенис клуб Банкя" ЕООД и председа-
тел на инициативния комитет, който издига кандида-
турата на Бойко Борисов за кмет на София 2005 г.

места, където да могат да ра-
ботят за достойни доходи, хо-
рата ще продължат да се
преселват към по-големите
градове или в чужбина.

"Всяко българско дете
заслужава достъп до качес-
твено образование". Това за-
яви водачът на листата на
"БСП за България" Елена
Йончева на среща с граж-
дани в Пловдив. Тя попита -
Европа ли е, когато 1,5 млн.
живеят под прага на бедност-
та, предимно възрастни и
млади семейства, и когато
голяма част от българските
деца нямат достъп до обра-
зование. По думите й десет-
ки училища са затворили
врати и има населени мес-
та, където не е останало ни-
какво училище.

"Имаме прекрасни учите-
ли и будни ученици, а в съ-
щото време за последните го-
дини 60% от българските де-
ца излизат от училище функ-
ционално неграмотни. Не
малка част от тях не могат
да пишат и четат", заяви Йон-
чева. Тя обясни, че е въведе-
на системата "парите след-
ват ученика", направени са
много учебници по един пред-
мет и всичко това с основна
цел печелбарство, а не ка-
чественото образование. ç

Вторият човек  е негов съдружник - Радослав Ива-
нов, братовчед на Борисов, който към настоящия
момент е собственик на бившия бизнес на преми-
ера, включително и фирмите "Ипон".
Третият човек е Йордан Христов, управител на "Спор-
тни имоти Приморско" АД, обясни тя.
По думите й Саздов и Христов са представлявали
офшорната фирма Palms Enterprises (Overseas) LTD
в България. Тя допълни, че  съдружник във въпрос-
ната фирма е Gordon Holdings, чиито собственици
са осъдени ефективно за организиране на между-
народна схема за пране на пари през 2015 г.
Йончева коментира, че едно от обвиненията е
за прикриване на действителните собственици
на фирмите, както и за опит за възпрепятства-
не на правосъдието чрез унищожаване на до-
кументи.
Елена Йончева каза, че заедно с юристи подготвя
сигнал до главния прокурор с документи, проследя-
ващи произхода на парите.

Éîí÷åâà ïîèñêà îò Öàöàðîâ ïðîâåðêà íà êúùàòà â Áàðñåëîíà
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"Ние искаме да има ясни
правила така, че доходите да
растат." Това заяви кандидатът
за евродепутат от "БСП за Бъл-
гария" Иво Христов в студио-
то на Би Ти Ви. Той подчерта,
че програмата "Визия за Ев-
ропа" е съгласувана и се впис-
ва в общата програма на ПЕС.
"Социалната политика, която
предлагаме, предвижда опре-
делени ставки за минимална
работна заплата на европейс-
ко ниво и за минимална пен-
сия", допълни Христов. Той
уточни, че ако има формула
на общоевропейско ниво, по
която да се формират мини-
малната пенсия и заплата, дър-
жавите ще я следват. "В мо-
мента се формира бюджетен
излишък, който Борисов три-
умфално раздава предизбор-
но - с общите пари си купуват
избори", каза още той. По не-
говите думи залогът на избо-
рите е дали ще се създаде но-
ва политическа ситуация в Бъл-
гария, в резултат на победа
на опозицията.
По повод обвиненията, че

премиерът и президентът
участват в предизборната кам-
пания нерегламентирано,
Христов коментира, че вчера
ЦИК е отхвърлила жалбата на
ГЕРБ, а днес Борисов разда-
ва бюджета за 2020 г., като
обещава покачване на дохо-
дите, докато инспектира по-
казно за пореден път магист-
рала "Хемус" и обещава на жи-
телите на Търговище море.
"Очевиден е отговорът кой
участва в кампанията и с как-
ви инструменти", допълни кан-
дидатът за евродепутат.

"Пътуваме в страната и то-
ва, което ме шокира, е стра-
хът, който се е вселил в ду-
шата на българите. В София
не го усещаме, но в провин-
цията, дори свободните про-
фесии, като адвокати и док-
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"България има уникален про-
дукт на признато световно ниво
- българското розово масло, ко-
ето столетия вече слави стра-
ната ни. Държавата трябва да
играе роля в търсене на паза-
ри, обучаване на кадри и улес-
няване правилата за наемен
труд." Това коментира Момчил
Неков, кандидат за член на Ев-
ропейския парламент от "БСП за
България" в град Карлово на
празника на розата.
По думите му цената, на която

се изкупува розовият цвят, тряб-
ва да е справедлива и да дава
стимул на хората в региона да
продължат да отглеждат роза у
нас. "Законът за розата е задъл-
жителна стъпка, но не трябва да
се използва за натиск към най-
малките. По-малко бюрокрация

"Независимо в кой край на
света се намират и къде са ус-
троили живота си, български-
те граждани искат справедли-
вост - за хората, в начина, по
който се случват нещата в Бъл-
гария", каза Деница Златева,
кандидат за евродепутат от
листата на "БСП за България"
и заместник-председател на
НС на БСП, на среща с  пред-
ставители на българската об-
щност в Берлин.
Една от основните теми, по

които разговаряха Златева и
българите в немската столи-
ца, беше нуждата от по-ефек-
тивно сътрудничество между
българската държава и диас-
пората. В рамките на срещата
беше обсъден и прекъснатият
контакт между българите, жи-
веещи в чужбина, и държав-
ните структури и представител-
ства. Златева обсъди с участ-
ниците възможностите за сът-
рудничество и подкрепа от
страна на Държавната агенция
за българите в чужбина, по-
солствата и културните инсти-
тути в ангажирането на бъл-
гарските граждани извън стра-
ната с различни обществени
и културни инициативи.
Деница Златева обсъди със

сънародниците ни и впечатле-
нията си от пътуванията из ця-
ла България в рамките на кам-
панията. "Има страх и огорче-
ние у хората, но и същевремен-
но желание и кураж за промя-
на. Особено в малките населе-
ни места - там са най-осезае-
ми последиците от масовата
миграция към по-развитите стра-
ни в Европа и по света. Има
цели села, които пустеят, реди-
ца места, където хората нямат
достъп до болница и аптека. То-
ва не може да продължава та-
ка", каза още Златева.
Кандидатът за евродепутат

подчерта още, че искрено се
надява все повече български
граждани в чужбина да заявя-
ват гражданската си позиция и
да участват в изборите. "Неза-
висимо къде точно се намира-
ме, всички имаме отговорност
към бъдещето на страната ни и
е много важно да не бъдем бе-
зучастни, когато се решава то",
допълни Деница Златева. ç
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тори, рискуват да загубят сво-
ята клиентела и позиции, ако
не намерят някаква връзка с
кметовете, които често са от
ГЕРБ", коментира Иво Хрис-
тов. Той подчерта, че често ак-
тивисти на БСП са заплашва-
ни, пречи им се да водят кам-
пания и се използват всички
инструменти на държавата, ка-
то НАП, за притискане на биз-
несмени, които имат симпа-
тия към опозицията. "Това не
е нормално. Прави ми впе-
чатление и че у нас се е уста-
новила икономика на порока.
Сливен прилича на Монте
Карло. Там живеят изцяло от
казина", коментира той. Спо-
ред него този бизнес ерози-
ра трудовата етика на бълга-
рина, защото го приучва на
лесни печалби, но е зависим
и от конюнктурата, защото съ-
образно вариациите на турс-
ката лира, той може да угас-
не всеки момент. "Игрални за-
ли има във всички малки на-
селени места в България и то-
ва са единствените цветни
петна в градския пейзаж. Бъл-
гаринът е много отчаян, щом
прибягва до търкане на билет-
чета и до хазарт", каза още
кандидатът за евродепутат.

"По пълните зали съдя, че
хората вярват на БСП. Мъд-
рите осъзнават, че няма дру-
га алтернатива, която може да
спре установяването на пъл-
ната власт на Борисов. Стра-

хът у хората може да бъде из-
трит от българската действи-
телност само при смяна на
сегашния режим", категоричен
е Христов. "В атмосферата на
обща поквара и корупция, ко-
ято констатираме от години,
мнозинството гласува нефе-
лен закон против корупция-
та, който разчита само на дек-
ларации", допълни той. Хрис-
тов припомни, че президен-
тът е свикал КСНС на тема
корупция, но не е имало кой
да докладва от името на ан-
тикорупционната комисия, за-
щото председателят и зам.-
председателят попаднаха във
водовъртежа на скандала.

"Истинският залог е смяна-
та на властта, затова трябва
на тези избори да победим.
За Борисов единствената зап-
лаха е да се създаде нова по-
литическа ситуация  като по-
беди единствената опозицион-
на сила, която не е била в
коалиция с ГЕРБ". Това заяви
в Радомир днес кандидатът за
евродепутат от "БСП за Бъл-
гария" Иво Христов.  Той се
срещна с граждани и обсъди
с тях най-наболелите пробле-
ми. С него в Радомир бяха
народните представители от
БСП Станислав Владимиров
и Любомир Бонев, областни-
ят координатор на червените
- Валентин Петков. Срещата
се състоя в препълнена зала
на Младежкия дом.

"Само левицата има волята
да преразпределя доходите.
Навсякъде в Европа има дра-
матична социална пропаст, в
България тя граничи с катаст-
рофа. Затова на 26-ти май гла-
сувайте с бюлетина №18", при-
зова Христов.Според канди-
дата за евродепутат светът е
глобален и не може една стра-
на да съхрани своята социал-
на система, ако не е част от
една голяма общност.

"Радомир е град, който сил-
но пострада от прехода през
последните 30 г.  и той е доб-
ра илюстрация на общоевро-
пейския проблем. Ще работим
за по-равномерно и справед-
ливо разпределение на дохо-
дите и за възвръщане на за-
конността не само в Европа,
но и в България", допълни
Христов. Той обясни механиз-
ма на печелене на избори от
ГЕРБ и каза, че в една малка
община, общината е най-голе-
мият работодател. Хората, ко-
ито работят в нея са зависи-
ми, както и техните семейст-
ва. Оплаквали се, че ги зап-
лашват и притесняват.

"Борисов и сега обикаля и
раздава нашите пари, а вер-
ните му медии обясняват как
той ги бил дал. Като гледаме
телевизия, оставаме с чувст-
вото, че живеем в султанат, в
който султанът раздава на
верните си поданици", заяви
Христов. Според кандидата
за евродепутат животът сега
е концентриран в областните
градове. Хората са се оттег-
лили от селата, закрити са
училища и болници. Той посо-
чи, че това е недопустима, по-
рочна логика, която трябва да
бъде преодоляна. "Това може
да стане с предсрочни пар-
ламентарни избори. Трябва да
сменим тази власт и първата
стъпка е победа на 26 май",
категоричен бе Христов. ç

Ìîì÷èë Íåêîâ: Çàêîíúò çà ðîçàòà òðÿáâà äà å ñïðàâåäëèâ è äà ãàðàíòèðà ðîëÿòà íà äúðæàâàòà â ñåêòîðà
и изисквания, които да са съ-
размерни и справедливи за про-
изводителите и преработватели-
те. Само така може да се гаран-
тира, че ще има суровина и ра-
ботна ръка. Държавата трябва да
създава условия за развитие, а
не само изисквания за произво-
дителите и преработвателите" до-
пълни още Момчил Неков.
Българското розово масло е

продукт със защитено географс-
ко означение, признат в целия
Европейски съюз от 2014 г. "След
проведени срещи в Главна ди-
рекция "Земеделие" към Европей-
ската комисия, се радвам, че ус-
пях да защитя включването на
българското розово масло в меж-
дународното споразумение с Ки-
тай. Това е важно, защото освен
видимост, дава и защита от ими-

тация на уникалния ни продукт
на този огромен пазар", сподели
Момчил Неков пред присъства-
щите производители на продук-
ти от българска роза.

"Грижата за малките розопро-
изводители трябва да бъде осъз-
нат ангажимент на държавата. Хо-
рата от населените места в об-
щина Карлово разчитат на дохо-
дите от ежегодния тежък труд,
който полагат за своите малките
градини с розови насаждения.
Държавата е длъжна да балан-
сира присъствието на пазара как-
то на големите, така и на малки-
те, а не да създава изкуствени
конфликти между тях. Малките
розопроизводители съхраняват
вековния поминък в района и
въпросът би могъл да има демог-
рафски отзвук. Необгрижването

на държавата може да доведе до
още повече демографски проб-
леми в региона", коментира Вес-
ка Ненчева, народен представи-

тел от ПГ на "БСП за България",
която също взе участие в чест-
ванията по случай празника на
розата в Карлово. ç



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 20.05.2019
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5

Цените на основните
зърнени култури по све-
товните борсови пазари
бяха с по-противоречив
тренд през седмицата и
повечето леко се пови-
шиха, съобщават от Со-
фийската стокова борса
в седмичния си обзор.

При пшеницата Украй-
на и Русия помръднаха с
плюс 1 долар до съответ-
но 209.00 и 211.00 щ. д./
тон, Франция качи с 2 ев-
ро до 189.00 евро/тон.
Единствено в Чикаго раз-
ликата е осезаема -пови-
шение от 12.00 долара до
203.00 д./т, но това се

дължи на появата на кон-
тракти за продажба на
новата реколта.

При царевицата про-
мените също са минимал-
ни - в САЩ плюс 1.00 до-
лар до 167.00 щ. д./т, във
Франция минус 1.75 ев-
ро до 162.75 евро/тон, Ук-
райна плюс 3.00 долара
до 172.00 щ. д./тон.

При ечемика промяна-
та е доста разнопосоч-
на, което също се дължи
на разликите в контрак-
тите за нова и стара ре-
колта - Украйна минус
18.00 долра до 174.00
щ. д./тон (нова предсто-
яща реколта) и във Фран-
ция плюс 3.00 евро до
168.00 евро/тон(минало-
годишна реколта).Рапица-
та в Европейския съюз
(Еuronext) се повиши с
1.75 евро, като се коти-
раше на 364.25 евро/тон.

В подкръг "Зърно" на
Софийска стокова борса
АД нямаше промяна в ко-
тировките. Хлебна пшени-
ца DAP (реколта от пре-
ди няколко години) се
предлага на 335.00 лв./т,
купувачите отговориха с
началните 260.00 лв./тон,
което е по-близко до ре-
алните цени в момента.
Фуражната пшеница се
предлага на 290.00-300.00
лв./тон, а царевицата с
незабавна доставка от
място варираше от 280.00
до 290.00 лв./тон при
предлагането, като купу-
вачите засега гравитират
около цена от 260.00-
270.00 лв./тон. Всички це-
ни са без ДДС. ç

Ловци настояват да се
премахне забраната за
лов на диви прасета,
съобщи БНТ. Те сигнализи-
рат за увеличената попу-
лация на дивите прасета в
Русенско. Според тях това
е предпоставка за по-
бързо разпространение на
африканската чума по
свинете, която е обхвана-
ла цяла Румъния, а вече
има огнища и у нас. Броят
на прасетата в буферните
зони, където беше забра-
нен ловът с кучета, е
повишен двойно и ловци-
те настояват за отмяна на
забраната. По думите им
с поне с 20 на сто се е

Ëîâöè èñêàò äà ïàäíå çàáðàíàòà
çà ëîâ íà ãëèãàíè
Ñ 20 íà ñòî ñå å óâåëè÷èë áðîÿò íà
äèâèòå ñâèíå â ãðàíè÷íàòà çîíà, à òå
ìîãàò äà äîêàðàò àôðèêàíñêàòà ÷óìà

Ïøåíèöàòà ìàé
ñå êàíè äà ñêà÷à

увеличил броят на дивите
свине в граничната зона.

Според русенските
ловци държавният план за
отстрел изобщо не е
изпълнен. В село Бръшлен
дружинката излязла два
пъти и се отказала. Един
от ловците споделя, че
тази година отстрелът е
нула поради забраната.
Друг ловец пък обяснява,
че ловът без кучета е
неефективен. Ловците са
готови да помогнат да се
намали опасността от
разпространение на
африканска чума, ако им
се позволи да ловуват с
кучета. Областната управа

в Русе също подкрепя
предложението им за
отмяна на забраната.

Областната управа
призовава ловците да
спазват предпазните
мерки

Свилен Иванов, замест-
ник областен управител на
Русе, коментира, че най-
важното е да не се позво-

лява пренасянето от
дивите свине в домашните
стопанства, тъй като
контролът върху дивите
свине е невъзможен. Те
имат много голям обхват
на обхождане - 50 км. В
България случаи на афри-
канска чума по свинете са
открити в областите Си-
листра, Варна и Добрич. ç

Есенните култури в Доб-
ричка област се възстанови-
ха. Особено там, където ва-
ля дъжд. Това обобщи Радос-
тина Жекова, председател на
Добруджанския съюз на зър-
нопроизводителите. "За голя-
мо съжаление край морето
валежите все още са малко,
но пък за сметка на това във
вътрешността на Добричка
област през последните дни
имаме дори градушка. Пше-
ниците се възстановиха, в го-
лямата си част изкласиха.
Господ е решил, че тази го-
дина ще жънем, надявам се
добри добиви", допълни още
Жекова.

Вече започват третирани-
ята с фунгициди, пръскачки-
те са по полетата. Според
специалисти от компаниите
за растителна защита е важ-
но превантивното пръскане

Ôåðìåðè: Ùå æúíåì. Ïîñåâèòå çàïî÷íàõà äà ñå âúçñòàíîâÿâàò
Ñòîïàíèòå âñå
îùå íå ñìåÿò
äà ñà íàïúëíî
êàòåãîðè÷íè â
î÷àêâàíèÿòà ñè

срещу болести в пшеницата
- брашнеста мана, кафява
ръжда, септориоза, фузари-
оза. "Все още температури-
те са сравнително ниски, но
при затопляне патогените
ще се разгърнат", заяви Ви-
олета Дикова. Експертът
припомни, че е важно да се
използват продукти, които
не само лекуват, но имат и
предпазно действие. По то-
зи начин те стимулират раз-
витието на културните рас-
тения и допринасят за по-
добрия добив.

Въпреки доброто разви-
тие на пшеницата в момен-
та, посевите са все още ред-
ки. Това се дължи на труд-

ната стопанска година, ха-
рактеризираща се със за-
сушаване през есента и зи-
мата. Според земеделски
стопани невъзможността на
пшеницата да брати през
есента ще рефлектира вър-
ху добива. "Установих, че
състоянието на пшеницата
много зависи от предшест-
веника. Имаме пшеници, ко-
ито въпреки късното поник-
ване, в момента са брати-
ли, изглеждат много добре.
Имаме и такива, които са в
много лошо състояние", по-
дели Недялко Статев от се-
ло Попгригорово. Фермерът
е засял 4200 дка с житни
култури. "Пак казвам, една-

та причина е предшествени-
ка. Другият фактор е избо-
рът на сорта, подходящ за
нашите условия", търси при-
чините стопанинът. "Нашето
землище е втората най-ви-
сока точка на Добруджа. На-
мираме се на почти 300 м
надморска височина. Това
изисква по-различни сорто-
ве пшеница. Въпреки всич-
ко зимата оказа своето вли-
яние и няма да имаме тези
резултати, на които сме
свикнали в една добра го-
дина", обобщи още Статев.

Валежите може да пов-
лияят върху рапичните на-
саждения, смята Радостина
Жекова. "Надявам се да ня-
ма нова изненада при тази
култура. В момента посеви-
те са в цъфтеж, а вали мно-
го. Дали ще се опрашат, да-
ли ще се получат нещата,
предстои да разберем. Но
за момента посевите изг-
леждат много добре", допъл-
ни Жекова. Пролетните кул-
тури в Добричка област съ-
що масово излязоха и се
подредиха. При тях следва-
щото мероприятие ще е сре-
щу плевелите - третиране с
хербицид, пише Галина Нед-
кова от Фермер.БГ. ç

Индексът на тържищните цени
(ИТЦ), който отразява цените на хра-
нителните стоки, падна тази седмица
с 1,72 на сто до 1.509 пункта, отчита
Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата (ДКСБТ).  За три
седмици ИТЦ падна с 6,56 %. Базо-
вото ниво на индекса е 1.000 от 2015
година.

Доматите от внос поевтиняват та-
зи седмица с 4.6 на сто до 1,65 лева
за килограм, а цената на крастави-
ците от внос пада с 3,7 на сто до 1,29
лева за килограм. Картофите поскъп-
ват с 0,7 на сто и се продават по 1,45
лева за килограм на едро. Моркови-
те се търгуват по 1,16 лева за кило-
грам. Зелето поевтинява с 15,8% до

Äîìàòèòå ïîåâòèíÿâàò, ñèðåíåòî ïîñêúïâà
1,17 лева за килограм. Зелената са-
лата поевтинява на едро с 13,8 на
сто до 0,50 лева за брой.

Ябълките поевтиняват с 2,1 на сто
до 0,95 лв./кг. Лимоните поскъпват с
5,1 на сто и се продават по 2,07 лева
за килограм. Ягодите поевтиняват със
7,9 на сто до 3,75 лева за килограм.
Цената на черешите пада, 6,1 на сто
до 4,50 лева за килограм.

Кравето сирене поскъпва с 1,7 на
сто и се търгува по 6,05 лв./кг; каш-
кавалът, тип "Витоша", се купува по
10,14 лв./кг. Олиото се продава по
1,93 лева за литър. Каймата поскъп-
ва с 1,0 на сто и се търгува по 4,90
лева за килограм. Пакетче краве мас-
ло от 125 грама поевтинява с 0,9 на

сто и се продава по 2,23 лева. Пи-
лешкото замразено месо се продава
по 3,95 лева за килограм на едро в
края на седмицата. Захарта се търгу-
ва по 1,20 лв./кг, а брашното тип "500"
поскъпва с 4,4 на сто и се продава
по 0,94 лева за килограм. Яйцата се
купуват на едро средно по 0,19 лева
за брой. ç
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Êàê ñåëî Ñúáîòêîâöè îëèöåòâîðÿâà
äóõà íà åìèãðàíòñêàòà íè ðîäèíà
Âúâ ôåðìàòà íà ìëàäèÿ ñòîïàíèí Ïåòúð Ïåòðîâ âå÷å ñà èäâàëè äà äîÿò æèâîòíè è äà ïðåêîïàâàò
çåëåí÷óöè ÷óæäåíöè îò Òàéâàí, Íîâà Çåëàíäèÿ, Àâñòðèÿ, Êîëóìáèÿ, Óíãàðèÿ è îòêúäå ëè íå

На фона на пошлите скан-
дали с къщите за гости на
знайни и незнайни персони
от властта, старото школо в
габровското село Съботков-
ци е от онези реално дейст-
ващи къщи за гости, изгра-
дени без европейско финан-
сиране, която днес пази жи-
во едно китно планинско сел-
це, иначе изправено пред не-
радостната съдба да изчез-
не напълно от картата на
България.

Става въпрос за малката
семейна къща за гости "Ста-
рото школо", изградена пре-
ди 7 години на мястото на
старото килийно училище, ко-
ято превръща Съботковци в
олицетворение на съвремен-
ната история на емигрантс-
ката ни родина, където мал-
кият бизнес се крепи единс-
твено на ентусиазма на мес-
тните патриоти. И тъй като
сме все още в светлите дни
след Великден, някои ще ка-
жат - и на божията помощ,

защото не можем да не от-
дадем дължимото на онзи
дух, който продължава да
крепи българина в борбата
му за духовно оцеляване, ма-
кар и днес, векове след Въз-
раждането.

Ще попитате защо ви раз-
казваме за "Старото школо",
наречено още "Боженски
чифлик". Първо, защото се-
ло Съботковци няма съдба-
та на намиращия се само на
пет километра от него архи-
тектурно-исторически резер-
ват Боженци, където туриз-
мът е спасителният пояс сре-
щу обезлюдяването. И вто-
ро - защото в китния Габров-
ски балкан да правиш биз-
нес в днешни условия е ка-
то да тикаш сизифовски ка-
мъни по нанагорнище в един
митичен свят, наречен "род-
на българска картинка". Не
мислете, че авторите на та-
зи история са свръхгерои. То-
ва са хора като всички нас,
за които Съботковци е род-
ното място, в което искат да
живеят, да работят и да се
чувстват пълноценни. И бла-
годарение на чийто бизнес
днес в селото постоянно жи-
веят двайсетина души, а пок-
рай къщата за гости - през
лятото се пълни и с хора от
цял свят, в това число и бъл-
гарски емигранти.

Благодарение на тези хо-
ра жителите на Съботковци

са обновили и църквата в се-
лото, градена още през тур-
ско робство, в средата на
19-и век. С дарения на спо-
моществователи преди десет
години порутеният покрив е
възстановен - с усилията на

строителна фирма от потом-
ци на старите съботковци,
включили се в патриотично-
то дело за запазване на цър-
квата "Свети Николай Чудот-
ворец". И забележете, въп-
реки нежеланието на Вели-
котърновската митрополия
да даде разрешение за този
ремонт, сякаш всевишният
отгоре помага на строители-
те, така че за 20 дни през
декември преди десет годи-
ни те успяват да покрият хра-
ма - и ден след това се из-
сипва метър сняг. С дарител-
ски средства е купена и но-
ва камбана, така че днес то-
зи храм се издига величест-
вено над малкото село. А
плътно до него се намира
"Боженският чифлик", гостоп-
риемно отворил врати за по-
сетители от близко и далеч.

Освен за къщата за гос-
ти, за която се грижат ос-
новно майката Ели и жена
от селото, двамата мъже в
семейството Илия и Петър
развиват и животновъдство,
което почти изцяло е поето
от най-младия член в семей-
ството Петър, носещ името
на дядо си. От края на 2018
г. младите фермери от цяла-
та страна избраха Петър Пет-
ров за председател на въз-
родената им национална асо-
циация, така че днес бизнес-
менът развива и активна об-
ществена дейност.

Макар и на 27 години Пе-
тър е натрупал дълъг стаж
като животновъд. Началото
е поставено от баща му, кой-
то през 1993 година купува
първите две крави, за да
осигури мляко за децата. От
дете Петър обиква животни-
те и поема грижите за тях,
като на 18 години става млад
фермер. Неслучайно и про-
фесионалното му образова-
ние е свързано с ветеринар-
ството като магистър зооин-
женер. Емигрантството оба-
че не го подминава, защото
като повечето връстници от
неговото поколение и Петър
има един период, в който ре-
шава да търси работа извън
България. В слънчевия Ки-
пър той се задържа пет ле-
та, през които работи, до-
като зимите си се връща в
Съботковци, за да работи на
фермата. Решава да трупа
и професионален опит в
САЩ, където по линия на
консултантски програми  в

две поредни години посеща-
ва двуседмични практики,
изучавайки особеностите на
селското стопанство зад
океана.

Именно затова и когато се
връща в България, Петър ве-
че има редица нови идеи, ко-
ито се опитва да наложи в
семейната ферма. Периодът
съвпада и с фалита на ос-
новния бизнес на родители-
те му като търговци през 2011
г., когато семейството реша-
ва, че освен с животновъдс-
тво ще се занимава и със
селски туризъм. И на място-
то на старото общинско учи-
лище, купено преди това от
бащата Илия, издигат къща-
та за гости, получила серти-
фикат и като "Зелена къща"
Green lodge. Там гостите би-
ват богато нагостявани с тра-
диционни блюда, почти из-
цяло приготвени от продук-
ти, произведени в "Боженс-
ки чифлик".

Освен фермата от 30 кра-
ви и малко под 50 овци в
стопанството се отглеждат
още пъдпъдъци и зеленчуци
в малка оранжерия, поддър-
жана за нуждите на турис-
тите. В бъдеще Петър възна-
мерява да възстанови и кон-
ната база. Заедно със свои
приятели и хора от региона
младият фермер е дал ини-
циатива и вече са изграде-
ни няколко екопътеки, които

също привличат любители на
природата от цялата страна.

Фермата вече е подала
документи и за регистрация
по наредба 26 за директни
продажби от фермата, което
ще им позволи да преработ-

ват млякото на място и да
предлагат собствено сирене
и мляко за туристите.

Стопанството на Петро-
ви годишно се посещава и
от групи с деца по образо-
вателни програми, насоче-
ни към възпитанието на
малките на любов към при-
родата. Освен с животните
от фермата децата се сре-
щат и с екзотични птици, ко-
ито се отглеждат с декора-
тивна цел от стопаните. Пет-
рови са отпечатали и детс-
ки книжки за илюстрация,
като търсят отново дарите-
ли, които биха могли да ги
подпомогнат в издаването
на по-големи тиражи за въз-
питаване у децата на лю-
бов към животните.

По линия на "доброволци-
те за работа в домашни фер-
ми" Петър е дал координати-
те на своя чифлик в светов-
ната мрежа wwoof.net, така
че в Съботковци вече са ид-
вали да доят животни и да
прекопават зеленчуци чуж-
денци от Тайван, Нова Зелан-
дия, Австрия, Колумбия, Ун-
гария и от къде ли не.

И всичко това по инициа-
тиви, подкрепени по линия
на международното сътруд-
ничество. Може би защото
досега предприемачите от
Габровския Балкан много
рядко получават помощ от
родната администрация. Ма-

кар селото да е в планината
и да се намира на 520 метра
надморска височина, по ев-
ростандартите то не се води
планински, а само необла-
годетелстван район, което е
напълно необяснимо, откъде-

то и да го погледнеш. Зато-
ва и те не се числят в под-
помагането като планински
район. Единствената помощ,
която фермата годишно по-
лучава, са плащанията за па-
сищата. Преди години са
участвали за техника по под-
мярка 4,1 от ПРСР, но са би-
ли одобрени едва 50 на сто
от разходите им, затова са
се отказали от това подпо-
магане.

Това обаче не отчайва
младият предприемач, чиято
философия е да разчита ос-
новно на семейството и на
онези европейски програми,
при които би могло да се
участва директно. Може би
затова и като председател на
Националната асоциация на
младите фермери той пред-
почита колегите му постигат
исканията си основно чрез
диалог  с чиновниците и ед-
но общо обединение между
браншовите организации.

Екатерина
СТОИЛОВА,

Синор.БГ
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Предизборната кампания
е време за обещания и от-
чет на досегашната полити-
ческа дейност. Партиите и го-
лемите политически играчи
обикновено се стараят да на-
ложат няколко основни те-
зи, които се надяват да стиг-
нат до съзнанието на изби-
рателя и да го убедят да ги
подкрепи в бюлетината.

Една от основните тези
на управляващите от ГЕРБ
по време на настоящата кам-
пания за европейските из-
бори на 26 май гласи, че пар-
тията се справя много доб-
ре с управлението и това
трябва да продължи. В под-
крепа на тази своя теза во-
дещи представители на ГЕРБ
и членовете на тяхната лис-
та налагат упорито едно лю-
бопитно твърдение:

"През 2018 година за пър-
ви път в България са се за-
върнали повече българи, от-
колкото са я напуснали."

Въпросното твърдение
има всички белези на т. нар.
опорна точка - нещо, което
ще повтаряме при всеки по-
вод, без много да му мис-
лим. Но проверката на фак-
тите изисква да сторим точ-
но обратното, което ще нап-
равим в следващите редо-
ве, за да стане ясно кате-
горично, че напусналите
страната българи са пове-
че от онези, които са се за-
върнали - противно на твър-
денията на ГЕРБ.

"Опорна точка"

Невъзможно е да прос-
ледим всеки един случай, в
който въпросното твърдение
е било изречено на глас, но
ще дадем няколко примера,
за да покажем, че далеч не
говорим за случайно изпус-
кане или грешка, а за зада-
дено "отгоре" решение как-
во да се говори по време на
кампанията.

В първия предизборен
диспут на БНТ, където пред-
ставител на ГЕРБ беше нас-
тоящият евродепутат и кан-
дидат за нов мандат Андрей
Новаков, той заяви:

"Много хора тук се опит-
ват да говорят от името на
народа. Да ви кажа коя е
оценката обаче, която ме
интересува. За пръв път от
30 години насам хората,
които се връщат в Бълга-
рия, са повече от тези, ко-
ито я напускат".

За разлика от други слу-
чаи, в които това твърдение
остава без реплика от во-
дещи или конкуренти в сту-
диото, в този случай думи-
те на Новаков не бяха под-
минати - независимият кан-
дидат за евродепутат Ваня
Григорова оспори данните,

Íàñåëåíèåòî íà ñòðàíàòà íàé-âåðîÿòíî íàìàëÿâà äîðè ïî-áúðçî,
îòêîëêîòî ìîæå äà óëîâè îôèöèàëíàòà íàöèîíàëíà ñòàòèñòèêà

Ëúæàòà íà ÃÅÐÁ: Ìëàäèòå
ñå âðúùàëè â Áúëãàðèÿ

което видимо ядоса Нова-
ков и той няколко пъти пов-
тори, че "това не е вярно"
относно твърдението на Гри-
горова, че числата в сайта
на Националния статисти-
чески институт не показват
това, за което той говори.

В дебата по "Нова те-
левизия" между Елена Йон-
чева и Мария Габриел во-
дачката на листата на
ГЕРБ също заяви:

"За първи път миналата
година броят на връщащите
се в България е по-голям от
този на заминаващите".

Друго водещо лице от
листата на ГЕРБ - Ева Май-
дел - използва въпросното
твърдение поне два пъти.
На предизборна среща в
компанията на Цветан Цве-
танов, цитирана от прес-

центъра на ГЕРБ, тя казва:
"Миналата година е пър-

вата, в която има повече
завърнали се, отколкото
напуснали страната бълга-
ри, и подчерта, че нейният
стремеж е тази тенденция
да продължи.

А в интервю за "Фокус"

подчертава:

"За първи път 2018 годи-
на е първата година, в която
виждаме, че има повече за-
върнали се българи, откол-
кото предпочели да напус-
нат страната".

Бившият регионален ми-
нистър, министър на европ-
редседателството и настоящ

кандидат за евродепутат Ли-
ляна Павлова е малко по-
скромна и на среща в Со-
фия заявява:

"Работата ни дава ре-
зултат, като за миналата
година отчитаме, че бро-
ят на напусналите стра-
ната е равен на тези, ко-
ито са се върнали".

Каква е истината?

В името на информира-
ния избор от "Барикада"
решихме да направим
справка в системата на
Националния статистичес-
ки институт относно въп-
росното твърдение.

Както всеки би могъл да
провери на следния адрес,
данните на НСИ категорич-
но не потвърждават твърде-
нието, наложено от Новаков,
Габриел, Майдел и компания.

По същество думите им
всъщност са политическа лъ-
жа.

През 2018 година емиг-
рантите от България - тоест
хората, напуснали страната
- са 33 225 на брой, от които
31 263 са с българско граж-
данство. Същевременно
имигрантите, тоест дошлите
в България хора, са общо 29
559, от които едва 16 169 са
с българско гражданство.

Казано накратко - напус-
налите България хора с бъл-
гарско гражданство са око-
ло 30 000 души, а завърна-
лите се - около 16 000, или
почти двойно по-малко. Раз-

ликата между напусналите и
завърналите се в България
хора с българско гражданс-
тво е минус 15 094 души през
2018 г. Интересното е, че та-
зи отрицателна разлика до-
ри се е увеличила спрямо
2017 г., когато е била 13 932.

Това са официалните
данни на НСИ, публикува-
ни на сайта на институция-
та на 12 април тази година
- малко преди началото на
кампанията, по време на
която от ГЕРБ повтарят точ-
но обратното.

Дори към дошлите в Бъл-
гария да добавим още око-
ло 13 000 души с чуждо граж-
данство, около 1000 с граж-
данство от друга държава от
ЕС и около 12 000 - лица без
гражданство или с непока-
зано гражданство, напусна-

лите отново са повече, от-
колкото дошлите в България.

Още малко факти.

Всички тези числа, раз-
бира се, се потвърждават и
от специално изготвениядок-
лад на НСИ за демографс-
ката ситуация в страната
през 2018 година, публикуван
през април 2019-а, заедно
със сухите цифри.

В раздел "Естествен и
механичен прираст на на-

селението" от НСИ посоч-

ват:
През 2018 г. в резултат на

отрицателния естествен при-
раст населението на страна-
та е намаляло с 46 329 души.

През 2018 г. всички области
в страната имат отрицателен
естествен прираст. Коефици-
ентът на естественият при-
раст е -6.5% (-4.1% в градо-
вете и -13.5% в селата), като
средно за Европейския съ-
юз този коефициент е далеч
по-малък: -0.4%.

Относно механичния при-
раст (нетното салдо от вън-
шната миграция - заселени
и изселени), в анализа си
от НСИ също са абсолютно
категорични: той също е от-
рицателен - минус 3666 (в
този случай НСИ гледа об-
щия брой емигрирали и
имигрирали, като включва
не само хората с българско
гражданство. Така например
от НСИ посочват, че най-ви-
сок е делът на имигрантите
от Турция (29.9%) и Руската
федерация (11.0%)).

Още един изключително
важен детайл, който опре-
делено не е в полза на уп-
равляващите: населението
на страната най-вероятно
намалява дори по-бързо,
отколкото може да улови
официалната национална
статистика. Този проблем
беше разкрит най-ясно
през миналата година, ко-
гато се получи голямо раз-
минаване между данните
на НСИ за напусналите
страната българи и данни-
те на статистическата
служба на Германия за
имигрантите от България.
Оказа се, че нашата дър-
жава има данни за около
32 000 души, които са емиг-
рирали през 2017-а година,
като 7000 от тях - в посока
Германия. В същото време
на немска земя са регист-
рирани 83 000 нови българ-
ски имигранти.

Немската статистика
показва, че България има
огромен проблем не само
с естествения прираст, а
и с механичния, който, ма-
кар и отрицателен, все пак
е наглед по-малък заради
близките стойности. Рабо-
тата е там, че страната ни
просто не знае достатъч-
но за втория проблем. В
последното половин десе-
тилетие немските служби
регистрират устойчива по-
ложителна нетна миграция
на българи - между 25 и 45
хиляди годишно, която род-
ната статистика просто не
улавя. И през цялото вре-
ме говорим само за една
държава, потенциална дес-
тинация за българските
емигранти.

Николай ДРАГАНОВ
От сайта "Барикада"

(Заглавието
 е на ЗЕМЯ)

 Източник: НСИ
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това да се случи - Хитлер да
свърши мръсната работа по
ликвидацията на комунистичес-
кия Съветски съюз, за което те
мечтаеха. Но добре е да се
знае, че дори независимо от
комунистическата идеология,
Западна Европа от векове се
бори срещу Русия и се стреми
към нейното ликвидиране или
поне раздробяване на няколко
малки и послушни държавици,
като източник на енергия,

Толкова ли е къса полити-
ческата памет на нашите
управници! Те искат да омалова-
жат решаващия принос на
Съветската армия, но пренеб-
регват също приноса на нашата
армия. Подиграват се с паметта
на загиналите 30 хиляди
български войни в последната
фаза на войната срещу фашис-
тка Германия, на територията на
бивша Югославия и в Унгария.

На 9 май ни напомниха, че

Активно се фалши-
фицира и нашата
история.

На 15 април 2019 г. се
появи интервю в "Дойче Веле",
от една странна личност -
Харалан Александров. Той ни
уверява, че "турското робство е
метафора, мит, който и до днес
обслужва интересите на руския
империализъм". Според тази
персона "да си проруски

би, подкрепяни от богати
западни фондации. В тези
случаи преподавателят пови-
шавал тон и заявявал нравоу-
чително, че "това е държавна
директива и ние сме ДЛЪЖНИ
да преподаваме по този начин,
иначе подлежим на съд... Вие
трябва да знаете - казвали
лекторите, че министерството
плаща много пари, за да сте
тук, и трябва да правите
каквото ви се казва".

С други думи, дава се
задължителна държавна инст-
рукция как да заблуждават
децата за историческата истина,
да ги приучават как да обичат
Турция и Америка и да мразят
Русия. Чудя се дали това става
в българско, в турско или в
американско Министерство на
образованието! Но в турско
министерство едва ли може да
става сега поради добрите
отношения между Русия и Турция
през последните години. Казано
откровено - недоумявам!

В тези писма на учители се
сочело, че всяка наша област
била длъжна да изпраща
седмично по трима учители по
история за всеки курс за
такова обучение, че то траело
по пет дни, че досега (до
момента на изпращането на
въпросните писма - бележката
моя) били проведени 10 групови
обучения по 75 души всяка и
че пълната издръжка на обуче-
нието била за сметка на
специална програма на МОН.

Г-н Костадинов пише:
"Основната цел е да се накарат
българските учители

да внушават на децата,
че главен враг на
България е Русия,
че най-близкият ни
приятел е Турция,

че турско робство не е имало,
че българите доброволно
приемали исляма и на драго
сърце давали по едно от
многото си момчета за еничари,
а момичетата - за турските
хареми, че българският народ не
е славянски".

Като имам предвид хилядите
факти от историята през
последните векове и че ако не
беше покровителствената
политика на Русия над нас през
последните 150 години, Бълга-
рия нямаше да я има на
европейската карта в сегашния
й вид.

 Като зная, че нищо що-годе
важно, та дори и маловажно, в

Проф. Иван АНГЕЛОВ
От "Поглед.инфо"

Преди няколко дни отпразну-
вахме велик празник - 9 май -
Деня на победата над фашистка
Германия. По меродавни данни
за броя на участвалите в
боевете дивизии, по продължи-
телността и жестокостта на
военните действия, по използ-
ваните танкове, оръдия, самоле-
ти и друга бойна техника, по
човешките жертви, по понесени-
те материални разрушения,Съ-
ветският съюз допринесе около
75-80% за победата в тази
гигантска война. Почти цялата
икономика на Централна,
Западна и Южна Европа, в това
число и българската, работеше
тогава за германските войски и
техните съюзни армии. Съветс-
кият съюз получаваше полезна,
но ограничена материална
помощ, главно от САЩ.

На Източния фронт съвет-
ската армия воюваше сама
срещу германски, италиански,
испански, португалски, френски,
австрийски, чехословашки,
румънски, унгарски, финландски,
белгийски, холандски, датски,
литовски, латвийски, естонски и
други организирани правителст-
вени войски или отделни
паравоенни групи и понесе
огромни загуби. Без победата на
съветската армия обаче нямаше
да има победа над хитлеристка
Германия. А без тази победа
нямаше да я има днешната
обединена Европа. При евенту-
ална победа на Хитлер можеше
да се създаде някаква окупира-
на от Германия обединена
Европа, но под знамето на
хитлерофашизма. Дори голяма
част от света можеше да бъде
преобразена по фашистки
образец.

Поради това е груба полити-
ческа манипулация Денят на
победата да се подменя с Ден
на Европа. Така могат да
разсъждават само западни
мракобеси, които през 30-те
години на миналия век тласкаха
Хитлер на изток срещу СССР и
съжаляват, че той не е загубил
войната. А те много се надяваха

Ако не беше помощта на Русия за нас през последните 150 години,
България нямаше да я има на европейската карта в сегашния й вид

суровини, а също и на вода в
по-далечното бъдеще в резултат
на промените в световния
климат.

Поради липса на възможност
за физическо унищожаване на
Русия с нейната необятна
територия и огромни природни
богатства,

Западът се ориентира
сега към "по-меки"
методи за воюване
срещу Русия. Един от
тях е фалшификацията
на историята.

Този метод се използва
широко и от сегашните българс-
ки управленски среди. В
новините и коментарите по
нашите държавни, а и в повече-
то частни електронни медии, на
9 май, почти не се говореше за
Ден на победата. Доколкото се
съобщаваше нещо мимоходом,
то беше, че "ще има военен
парад в Москва по повод на
74-тата годишнина от завърш-
ването на Втората световна
война". И нищо за ролята на
съветската армия и по-малко от
нищото за приноса на българс-
ката армия в последната фаза
на войната.

днес се навършват 74 години от
речта на Робер Шуман за
обединяването на Европа, но
почти нищо - за великата
победа в най-кръвопролитната
война в съвременната човешка
история. Изглежда, че речта на
френския министър, при най-
голямото ми лично уважение
към него, е била по-важна за
бъдещето на Европа, от всичко
случило се преди 74 години -
дело на героизма и дори
смъртта на десетки милиони
хора в Европа.

Очевидно, сегашните западни
управници искат да скрият
истината от съвременното младо
поколение и особено от децата.
Чел съм съобщения на западни
езици за интересни интервюта с
млади хора в САЩ. На въпроса
"кой победи Германия във
Втората световна война", те
отговарят: Америка, с помощта
на Великобритания. Достойно за
съжаление, нали!

В тази връзка може би си
струва да напомня думите на
немския маршал Кайтел, който
подписва договора за капитула-
ция от името на Германия.
Подписвайки, той се обръща към
присъстващите военни от Вели-
кобритания и Франция и с ирония
заявява: "И тези ли ни победиха!"

настроен", е лошо, но "да
подкрепяш сегашната власт в
Москва", е още по-лошо. Може
би защото възкреси Русия от
хаоса, наследен от управлението
на Елцин! А да подкрепяш
американското и други западни
правителства, които организират
въоръжени преврати срещу
непослушни правителства или
бомбардират техни градове, без
разрешение на Съвета за
сигурност на ООН, това е в реда
на нещата. И съответства на
евро-атлантическите ценности.

На 27 април 2019 г. се
появи тревожната публикация на
председателя на партия "Въз-
раждане" г-н Костадинов "МОН
обучава учители как да фалши-
фицират историята на България".
Той съобщава, че "от началото
на 2019 г. Министерството на
образованието и науката
провежда изключително агре-
сивна кампания за тотална
подмяна на методиката, по
която се преподава историята
на България".

Г-н Костадинов цитира
текстове от писма на участва-
ли в обучението учители по
история. За лектори били
назначени, срещу солидно
заплащане от министерството,
фанатични български русофо-
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Уличен бой
четвъртък, 22,00 ч.

Константин Философ
петък, 20,30 ч.

Повелителят на мухите
събота, 21.00 ч.
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ЗЕМЯ 20-26 МАЙ приложение

TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 20 май

6-сериен тв филм /Бъл-
гария, 1982г./, 1 серия,
режисьор Георги Стоя-
нов, в ролите: Руси Ча-
нев, Марин Янев, Наум
Шопов, Ицхак Финци,
Георги Черкелов, Неве-
на Коканова и др.

17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водеща Катерина Евро

18.00 По света и у нас
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 История.bg 85 години от

деветнадесетомайския
преврат

22.00 На границата тв филм
/5 епизод/

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 тв филм /4

епизод/(12)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл/п/

02.30 Днес и утре
03.10 Малки истории /п/
04.10 Код 202 тв филм /4

епизод/п/ (12)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.3 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 - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс"

- сериал, еп.10
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.5, еп.36
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13,
еп.10

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.3

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 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5, еп.4

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.149, 150

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

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

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, с.3 еп.4, 5

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.5 еп.14

09.00 "Платина" /п./ - сери-
ал, с.3 еп.7

10.00 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.6

11.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.3

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.12

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

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

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 "Безценната перла", се-

риал, 13 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 "Холивудски знамени-

тости": Ашли Джъд (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Безценната перла", се-

риал, 14 еп.
16.30 Документален филм
17.00 "Гласове" с водещ Явор

Дачков (п)
18.10 "Холивудски знамени-

тости": Брендън Фрей-
зър

18.30 Новини - централна
емисия

18.50 Предизборна хроника
19.00 "Червен картон" - спор-

тно предаване с Кирил
Веселински

20.00 "Не се страхувай" с во-
дещ Васил Василев

21.00 "Мигове в кибритена ку-
тийка" (1979 г.), Люби-
мите български филми

22.30 Новини
22.45 Предизборна хроника
22.50 "Ленин", Киносалон

БСТВ
23.40 Новини (п)
23.55 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев (п)
02.40 "Гласове" с водещ Явор

Дачков (п)
03.40 "Червен картон"- спор-

тно предаване с Кирил
Веселински (п)

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

06.30 "Не се страхувай" с во-
дещ Васил Василев (п)

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Ели Гигова, Бо-
ряна Каменова, 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 Културното наследство
на България документа-
лен филм

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
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 2

анимационен филм
14.55 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.10 Разследването на Мун тв
филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Константин Философ

13.00 "Вън от пещта" - крими-
нален, трилър (Великоб-
ритания, САЩ, 2013),
режисьор Скот Купър, в
ролите: Крисчън Бейл,
Кейси Афлек, Зоуи Сал-
дана, Уди Харелсън, Сам
Шепърд, Уилем Дефо,
Форест Уитакър и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.15

16.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.8

17.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.13

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

19.00 Часът на супергероите:
"Легендите на утрешния
ден" - сериал, еп.7

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.11

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Кра-

ят на смяната" - екшън,
криминален (САЩ, 2012),
режисьор Дейвид Ейър,
в ролите: Джейк Джи-
ленхол, Майкъл Пеня,
Ана Кендрик, Натали
Мартинес и др. [16+]

00.00 "Твърде лично" /п./ - се-
риал, с.2 еп.11

01.00 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.7

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.5 еп.15

03.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.13

04.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.4

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" - се-
риал

06.00 "Майк и Моли" - сери-
ал, с.6 еп.1, 2

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Монстър Хай: Гимназия
за чудовища" - сериал,
еп. 5-7

09.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.13 еп.11

10.00 "Деца на килограм 2" -
комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в роли-
те: Стив Мартин, Бони
Хънт, Хилари Дъф, Пай-
пър Перабо, Кармен
Електра, Тейлър Лаутнър,
Юджийн Леви и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сери-

ал
17.00 "Домашен арест" - се-

риал, еп.1, 2
18.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.3, 4
19.00 "Столичани в повече" -

сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пе-

пе" - сериал, еп.7
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, еп.9, 10
23.00 "Кухня" - сериал, еп.17,

18
00.00 "Момичето на отбора" -

комедия, романтичен,
драма (САЩ, Германия
2008), режисьор Джордж
Клуни, в ролите: Джордж
Клуни, Рене Зелуегър,
Джон Кразински, Рик
Форестър, Уейн Дювал,
Джонатан Прайс и др.

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Монстер Хай: Гимназия

за чудовища" - сериал
04.00 "Столичани в повече" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Хрониките на Шанара"
/п./ - сериал, с.2 еп.3,
4

08.00 "Пърси Джаксън и Бого-
вете на Олимп: Морето
на чудовищата" - фен-
тъзи, приключенски, се-
меен (САЩ, 2013), ре-
жисьор Тор Фройдентал,
в ролите: Логан Лърман,
Алекзандра Дадарио,
Брандън Т. Джаксън, Дъг-

лас Смит, Шон Бийн,
Стенли Тучи, Нейтън Фи-
лиън и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Хрониките на Шанара"

- сериал, с.2 еп.5, 6
12.30 Телепазар
12.45 "Бягство" - екшън, три-

лър (САЩ, България),
режисьор Кортни Соло-
мон, в ролите: Итън Хо-
ук, Селена Гомес, Джон
Войт, Калоян Воденича-
ров, Деян Ангелов, Ве-
лизар Пеев и др.

14.30 "Нитро" - екшън, три-
лър (Канада, 2007), ре-
жисьор Ален Дерошес,
в ролите: Гийом Льоме-
Тивиерж, Люси Лорие,
Мартен Мат, Реймон Бу-
шар, Антоан Дерошес

16.45 "Любов сред лозята" -
романтичен (тв филм,
Канада, 2016), режисьор
Джейсън Бърк, в роли-
те: Еманюел Вожие, Ма-
тю Маккол, Кристофър
Ръсел, Едуин Перес, Ли-
дия Кембъл и др.

18.30 Телепазар
18.45 "На ръба на утрешния

ден" - фантастика, ек-
шън (САЩ, Канада,
2014), режисьор Дъг
Лайман, в ролите: Том
Круз, Емили Блънт,
Брендън Глийсън, Бил
Пакстън, Масайоши Ха-
неда и др.

21.00 Премиера: "Краен резул-
тат" - екшън, трилър (Ве-
ликобритания, 2018),
режисьор Скот Ман, в
ролите: Дейв Батиста,
Пиърс Броснан, Рей Сти-
вънсън, Амит Шах, Алек-
сандра Дину, Лара Пийк,
Мартин Форд и др. [14+]

23.15 "Дървото на живота" -
фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Терънс
Малик, в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джесика
Частейн, Хънтър Маккра-
кън, Тай Шеридан, Фио-
на Шоу и др.

02.00 "От руса по-руса" - ко-
медия, криминален (Ка-
нада, 2007), режисьор
Дийн Хамилтън, в ро-
лите: Памела Андерсън,
Денис Ричардс, Еманю-
ел Вожие, Джоуи Арес-
ко и др.

04.00 "Братя" - военен, драма,
трилър (САЩ, 2009), ре-
жисьор Джим Шеридан,
в ролите: Джейк Джи-
ленхол, Натали Порт-
ман, Тоби Магуайър, Сам
Шепърд, Мари Уинингъм,
Бейли Мадисън, Клиф-
тън Колинс мл. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, 21 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
20.00 "Като две капки вода"

(нов сезон) - риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" -

сериен филм, сезон 21
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 14
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 5
/п/

10.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5
/п/

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

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

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
8

14.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

15.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 5

16.30 "Еър Америка" - екшън-
комедия с уч. на Мел
Гибсън, Робърт Дауни
Младши, Нанси Травис,
Тим Томерсън, Маршал
Бел, Майкъл Дудикоф и
др. /п/

19.00 "Тринайсет" - сериал,
сезон 1

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 5

22.00 "Лоша провинция" - ек-
шън с уч. на Мат Ди-
лън, Уилям Дефо, Нийл
Макдоноу, Ейми Смарт,
Том Беринджър, Дон
Йесо, Кевин Чапман,
Крис Маркет и др.

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

03.15 "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 "Слънчеви момичета" -
сериал /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) - сериал

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

леновела /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон
8 /п/

06.40 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2

08.50 "Наследникът" - семеен
филм с уч. на Джон Не-
вил, Джеймс Дуън, Кор-
тни Дрейпър, Оливър
Муирхад и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
8

12.00 "Том, Дик и Хариет" -
комедия с уч. на Стивън
Уебър, Мишел Харисън,
Андрю Франсис, Майкъл
Еклунд и др.

14.15 "Хари и семейство Хен-
дерсън" - семейна ко-
медия с уч. на Джон
Литгоу, Мелинда Дилън,
Дейвид Съчет, М.Емет
Уолш, Кевин Питър Хол,
Маргарет Лангрик и др.
/п/

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

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6

21.00 "Гатака" - трилър с уч.
на Итън Хоук, Ума Тър-
ман, Джъд Лоу, Алън Ар-
кин, Лорън Дийн, Гор
Видал, Тони Шалуб, Ър-
нест Боргнайн, Ксандър
Бъркли, Джейн Брук и
др.

23.10 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6
/п/

00.10 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

RTR

07.15 "Безсмертнова"
08.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
09.50 Концерт
12.00 Вести
12.35 Игрален филм
16.00 "Бялото студио"
16.40 "Романтиката на роман-

са"
17.35 Игрален филм
19.05 Игрален филм
20.35 Таврида
22.10 Игрален филм
01.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
01.55 "Смехопанорама"
02.20 Вести-Москва
03.00 Вести
03.15 "Русия, моя любов"
03.45 "Смехът е разрешен"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, девети етап

06.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Зандвоорт

07.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, девети етап

08.30 Тенис: Открито първен-
ство на Франция 2018,
обзор

09.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, девети етап

11.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, ква-
лификации, директно

21.00 Конен спорт: Глобална
шампионска лига

21.25 Новини
21.30 Автомобилизъм: Све-

товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Зандвоорт

23.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, ква-
лификации

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка на

Италия, девети етап
01.30 Тенис: Открито първен-

ство на Франция, ква-
лификации

02.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Зандвоорт

03.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, девети етап

04.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, ква-
лификации



ЗЕМЯ 20-26 МАЙ приложение

ТV ПРОГРАМА

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 На границата тв филм
/6, последен епизод/

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 тв филм /5

епизод/ (12)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване

за здравословен лай-
фстайл/п/

02.30 Днес и утре
03.10 История.bg 85 години

от деветнадесетомайс-
кия преврат/п/

04.10 Код 202 тв филм /5
епизод/п/ (12)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.3
еп.4

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: "Втори

шанс" - сериал, еп.11
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.5,
еп.37

16.00 Премиера: "Сестра Бе-
ти" - сериал, с.2 еп.1

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни
улици" - сериал, с.13,
еп.11

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.4

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

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

23.30 bTV Новините
00.00 "Тежки престъпления" -

сериал, с.5, еп.5
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.151, 152
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.00 "Животинско царство"
/п./ - сериал, еп.8

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, с.3 еп.4,
5

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, с.3 еп.6, 7

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.5 еп.15

09.00 "Платина" /п./ - сери-
ал, с.3 еп.8

10.00 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.7

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

12.00 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6 еп.4

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

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 "Безценната перла", се-

риал, 14 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 "Холивудски знамени-

тости": Брендън Фрей-
зър (п)

12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Безценната перла", се-

риал, 15 еп. (п)
16.30 "Мигове в кибритена

кутийка" (1979 г.), (п)
Любимите български
филми

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Джейк Джилен-
хол

18.30 Новини - централна
емисия

18.50 Предизборна хроника
19.00 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 "Зона Б-2" (1988 г), Лю-

бимите български фил-
ми

22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 "Ленин", Киносалон

БСТВ
23.05 Новини (п)
23.20 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
(п)

02.10 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

03.10 "Не се страхувай" с во-
дещ Васил Василев (п)

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

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

07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Ели Гигова, Бо-
ряна Каменова, 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
съвременен начин на
живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А.
Щерев

10.45 Константин Философ
тв филм /1 серия/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 2

анимационен филм
14.55 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.10 Разследването на Мун
тв филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Константин Философ

тв филм /2 серия/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водеща Катерина Евро

15.00 "Монк" - сериал, с.5
еп.16

16.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.9

17.00 "Луцифер" - сериал, с.2
еп.14

18.00 "Библиотекарите" - сери-
ал, с.4 еп.5

19.00 Часът на супергероите:
"Легендите на утрешния
ден" - сериал, еп.8

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.12

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Зона

на замръзване" - фан-
тастика, екшън (САЩ,
2017), режисьор Джон
Маккарти, в ролите:
Мартин Къминс, Кирстен
Робек, Ник Пърча, Сара
Дежарден, Стив Бейсик
и др.

23.45 "Твърде лично" /п./ - се-
риал, с.2 еп.12

00.45 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.8

01.45 "Монк" /п./ - сериал,
с.5 еп.16

02.45 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.14

03.45 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.5

04.45 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6 еп.2

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.3, 4
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Монстър Хай: Гимназия

за чудовища" - сериал,
еп.8 - 10

09.00 "Домашен арест" - се-
риал

10.00 "Да преживееш Коледа"
- комедия, романтичен
(САЩ, 2004), режисьор
Майк Мичъл, в ролите:
Бен Афлек, Кристина
Апългейт, Джеймс Ган-
долфини, Катрин О`Ха-
ра, Удо Кир и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сери-

ал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.5, 6
19.00 "Столичани в повече" -

сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пе-

пе" - сериал, еп.8
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, еп.11, 12
23.00 "Кухня" - сериал, еп.19,

20
00.00 "Да преживееш Коледа"

/п./
02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Монстер Хай: Гимназия

за чудовища" - сериал
04.00 "Столичани в повече" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Хрониките на Шанара" /
п./ - сериал, с.2 еп.5,
6

08.00 "На ръба на утрешния
ден" - фантастика, ек-
шън (САЩ, Канада,
2014), режисьор Дъг
Лайман, в ролите: Том
Круз, Емили Блънт,
Брендън Глийсън, Бил
Пакстън, Масайоши Ха-
неда и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Хрониките на Шанара" -

сериал, с.2 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 "Коледни бъркотии" -

фентъзи, семеен (тв
филм, Канада, 2006),
режисьор Дейвид Уивър,
в ролите: Амбър Бенсън,
Тай Ръниън, Брит Макки-
лип, Кейти Кийтинг, Гу-
инит Уолш и др.

14.30 "Дървото на живота" -
фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Терънс
Малик, в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джесика

Частейн, Хънтър Макк-
ракън, Тай Шеридан, Фи-
она Шоу и др.

17.15 "Бебе в наследство" -
драма, психотрилър (тв
филм, Канада, 2014),
режисьор Джон
Л`Екър, в ролите: Каси
Стийл, Мими Кузик,
Крис Бруно, Елена Уат-
ко, Матю Бенет, Шабан
Мърфи и др.

19.00 Телепазар
19.15 "На прицел" - екшън,

трилър (САЩ, 2016§,
режисьо Кеони Уакс-
ман, в ролите: Стивън
Сегал, Флорин Пиърсик
мл., Джейд Юън, Ови-
диу Никулеску и др.

21.00 Премиера: "Мангелхорн"
- драма (САЩ, 2014),
режисьор Дейвид Гор-
дън Грийн, в ролите: Ал
Пачино, Холи Хънтър,
Крис Месина, Хармъни
Корийн, Скайлър Гас-
пър, Мариса Варела и
др.

23.00 "Скитница" - фантасти-
ка, приключенски, ро-
мантичен (САЩ, Швей-
цария, 2013), режисьор
Андрю Никол, в роли-
те: Сърша Ронан, Макс
Айрънс, Джейк Ейбъл,
Даян Кругър, Чандлър
Кентърбъри, Уилям
Хърт, Бойд Холбрук и
др.

01.30 "Бютифул" - драма
(Мексико, Испания,
2010), режисьор Але-
хандро Гонсалес Иня-
риту, в ролите: Хавиер
Бардем, Марисел Алва-
рес, Гийермо Естрело,
Едуард Фернандес и др.
[14+]

04.15 "Първородно" - хорър,
трилър (САЩ, 2013),
режисьор Предраг Ан-
тониевич, в ролите: Ре-
бека Да Коста, Майло
Вентимиля, Анди Мак-
дауъл, Джонатан Шек,
Логан Браунинг и др.
[16+]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон
21 /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
21

00.30 "Комисар Рекс" - сери-
ен филм, сезон 14

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 8 /п/

07.50 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 5
/п/

10.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5
/п/

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

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

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
8

14.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

15.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5

15.50 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 5, 2
епизода

16.50 "Операция Делта форс:
Тревога" - екшън с уч.
Майкъл Макгрейди,
Джон Саймън Джоунс,
Тод Дженсън, Гавин Худ,
Кенет Кампбел и др. /
п/

19.00 "Тринайсет" - сериал,
сезон 1

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 5

22.00 "Извън контрол" - ек-
шън с уч. на Жан Клод
Ван Дам, Лора Харинг,
Томас Арана, Сюзън
Джибни, Джесика Бау-
ман, Сандра Видал, Лу-
си Дженър и др.

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

05.45 "Касъл" - сериал, сезон
8 /п/

06.40 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2

08.50 "Том, Дик и Хариет" -
комедия с уч. на Сти-
вън Уебър, Мишел Ха-
рисън, Андрю Франсис,
Майкъл Еклунд и др. /
п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
8

12.00 "Кралицата девственица"

- историческа драма с
уч. на Ан-Мари Дъф, Та-
ра Фицджералд, Сиена
Гилори, Иън Харт, Том
Харди, Декстър Флетчър
и др., I част

14.10 "В кадър"
14.45 "Предел на риска" - дра-

ма с уч. на Кевин Спей-
си, Джеръми Айрънс,
Закари Куинто, Стенли
Тучи, Деми Мур, Пол
Бетани, Саймън Бейкър
и др. /п/

17.00 "Автобус 657: Обирът"
- екшън с уч. на Ро-
бърт Де Ниро, Джеф-
ри Дийн Морган, Кейт
Босуърт, Дейв Баутис-
та, Джина Карано и др.
/п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6

21.00 "Лице назаем" - екшън-
трилър с уч. на Джон
Траволта, Никълъс
Кейдж, Джоан Алън,
Алесандро Нивола,
Джина Гершон, Доми-
ник Суейн, Ник Каса-
ветис, Харв Преснел,
Колм Феоре и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6
/п/

01.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

RTR

06.00 Вести
06.15 "Верни на клетвата"
07.00 "Пешком..."
07.30 "Повече от любов"
08.15 "Абсолютният слух"
08.55 Игрален филм
12.00 Вести
13.00 Игрален филм
16.30 Игрален филм
18.05 Игрален филм
19.40 Игрален филм
22.00 "Утрото на Русия"
03.00 Вести
03.35 Вести-Москва
03.50 "За най-важното"
04.45 "Културният отдих"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка
на Италия, девети етап

06.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, ква-
лификации

07.30 Колоездене: Обиколка
на Италия, девети етап

08.30 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, ква-
лификации

09.30 Колоездене: Обиколка
на Италия, девети етап

10.30 Фехтовка: ГП на Шан-
хай

11.30 Стрелба с лък: Светов-
на купа в Шанхай, ком-
паунд

12.00 Стрелба с лък: Светов-
на купа в Шанхай, ре-
кърв

12.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Зандвоорт

13.00 Колоездене: Обиколка
на Италия, девети етап

14.35 Колоездене: Обиколка
на Италия, десети етап,
директно

18.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, директно

20.55 Новини
21.00 Колоездене: Обиколка

на Италия, десети етап,
обзор

23.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Зандвоорт, обзор

23.30 А в т о м о б и л и з ъ м :
Blancpain GT Америка в
Моспорт, обзор

23.55 Формула Е: Преди стар-
та в Берлин

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка

на Италия, десети етап
01.30 Тенис: Турнир от ATP в

Женева
02.30 Колоездене: Обиколка

на Италия, десети етап
04.00 Тенис: Турнир от ATP в

Женева

Â
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ЗЕМЯ 20-26 МАЙ приложение

TV ПРОГРАМА

Ñ
СРЯДА 22 май

водеща Катерина Евро
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 Евроизбори 2019: Дис-

пут пряко предаване
23.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 тв филм /6

епизод/ (12)
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл/п/

02.30 Днес и утре
03.10 Туризъм.бг /п/
04.10 Код 202 тв филм /6

епизод/п/ (12)

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.3 еп.5

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: "Втори шанс"

- сериал, еп.12
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.5, еп.38
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал, с.13,
еп.12

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.5

21.00 "Смени жената" - семей-
но риалити, с.3

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.37

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5, еп.6

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.153, 154

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.15 "Животинско царство" /
п./ - сериал, еп.9

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, с.3 еп.6,
7

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, с.3 еп.8, 9

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.5 еп.16

09.00 "Платина" /п./ - сери-
ал, с.3 еп.9

10.00 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.8

11.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.5

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.14

13.00 "Зона на замръзване" -
фантастика, екшън
(САЩ, 2017), режисьор
Джон Маккарти, в ро-
лите: Мартин Къминс,
Кирстен Робек, Ник Пър-
ча, Сара Дежарден, Стив
Бейсик и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.6
еп.1

16.00 "Платина" - сериал, с.3
еп.10

17.00 "Луцифер" - сериал, с.2

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 "Безценната перла", се-

риал, 15 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 "Холивудски знамени-

тости": Джейк Джилен-
хол (п)

12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Безценната перла", се-

риал, 16 еп.
16.30 "Зона Б-2" (1988 г), (п)

Любимите български
филми

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Камерън Диас

18.30 Новини - централна
емисия

18.50 Предизборна хроника
19.00 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 "Прозорецът" (1980г.),

Любимите български
филми

22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 "Убийството на Троцки",

Киносалон БСТВ
23.05 Новини - късна емисия

(п)
23.20 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев (п)
02.10 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
03.10 "Червен картон" - спор-

тно 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 (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Ели Гигова, Бо-
ряна Каменова, 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 Константин Философ
тв филм /2 серия/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 доумен-

тален слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2

анимационен филм
14.55 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.10 Разследването на Мун тв
филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Константин Философ

тв филм /3 серия/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с

еп.15
18.00 "Библиотекарите" - сери-

ал, с.4 еп.6
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, еп.9

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.13

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Биб-

лиотекарят 3: Прокляти-
ето на бокала на Юда" -
приключенски, екшън,
комедия (тв филм, САЩ,
2008), режисьор Джона-
тан Фрейкс, в ролите:
Ноа Уайли, Стана Катич,
Брус Дейвисън, Боб Ню-
харт, Джейн Къртин и др.

23.45 "Твърде лично" /п./ - се-
риал, с.2 еп.13

00.45 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.9

01.45 "Монк" /п./ - сериал,
с.6 еп.1

02.45 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.15

03.45 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.6

04.45 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6 еп.3

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.5, 6
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал, еп.1
- 3

09.00 Шоуто на Слави (2019)
10.00 "С любов, Роузи" - ко-

медия, романтичен (Гер-
мания, Великобритания,
2014), режисьор Крис-
тиан Дитер, в ролите:
Лили Колинс, Сам Клаф-
лин, Крисбън Кук, Джей-
ми Уинстоун и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сери-

ал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2018)
18.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.7, 8
19.00 "Столичани в повече" -

сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пе-

пе" - сериал, еп.9
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, еп.13, 14
23.00 "Кухня" - сериал, с.2

еп.1, 2
00.00 "С любов, Роузи" /п./
02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Хрониките на Шанара" /
п./ - сериал, с.2 еп.7,
8

08.00 "Нитро" - екшън, трилър
(Канада, 2007), режи-
сьор Ален Дерошес, в
ролите: Гийом Льоме-Ти-
виерж, Люси Лорие,
Мартен Мат, Реймон Бу-
шар, Антоан Дерошес и
др.

10.15 Телепазар
10.30 "Хрониките на Шанара" -

сериал, с.2 еп.9, 10
(последен)

12.30 Телепазар
12.45 "Бебе в наследство" -

драма, психотрилър (тв
филм, Канада, 2014),
режисьор Джон Л`Екър,
в ролите: Каси Стийл,
Мими Кузик, Крис Бру-
но, Елена Уатко, Матю
Бенет, Шабан Мърфи и
др.

14.30 "Убийствено увлечение"
- трилър (тв филм,
САЩ, 2015), режисьор
Антъни Лефрен, в ро-
лите: Давей Чейс, Рик
Робъртс, Сидни Пени,
Мелани Скрофано и др.

16.15 "Шантава седмица" - ко-

медия, драма (САЩ,
2014), режисьор Шон
Леви, в ролите: Джей-
сън Бейтман, Тина Фей,
Джейн Фонда, Адам
Драйвър, Роуз Бърн и
др.

18.15 Телепазар
18.30 "Скитница" - фантасти-

ка, приключенски, ро-
мантичен (САЩ, Швей-
цария, 2013), режисьор
Андрю Никол, в ролите:
Сърша Ронан, Макс Ай-
рънс, Джейк Ейбъл, Да-
ян Кругър, Чандлър Кен-
търбъри, Уилям Хърт,
Бойд Холбрук и др.

21.00 "Море от любов" - кри-
минален, романтичен
(САЩ, 1989), режисьор
Харолд Бекър, в ролите:
Ал Пачино, Елън Баркин,
Джон Гудман, Майкъл Ру-
кър, Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калде-
рон и др.

23.15 "Обратно в играта" - дра-
ма, спортен (САЩ,
2012), режисьор Робърт
Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс,
Джон Гудман, Скот Ис-
тууд, Ед Лотър и др.

01.30 "Братя" - военен, драма,
трилър (САЩ, 2009), ре-
жисьор Джим Шеридан,
в ролите: Джейк Джи-
ленхол, Натали Порт-
ман, Тоби Магуайър, Сам
Шепърд, Мари Уинингъм,
Бейли Мадисън, Клиф-
тън Колинс мл. и др.
[16+]

03.30 "Реликвите на смъртни-
те: Град от кости" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Герма-
ния, Канада, 2013), ре-
жисьор Харалд Цварт, в
ролите: Лили Колинс,
Джейми Кембъл Бауър,
Робърт Шийхан, Лина
Хийди, Джонатан Рис
Майърс, Джаред Харис и
др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 21
/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 "Женени от пръв поглед"
(нов сезон) - риалити

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

сериен филм, сезон 21
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 14
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "Снайперисти" - сериал,
сезон 3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"

- сериал, сезон 5 /п/
10.00 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5
/п/

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

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

13.00 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 8

14.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

15.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5

16.00 "Всички обичат Рей-
мънд" - сериал, сезон
6, 2 епизода

17.00 "Айк: В навечерието на
десанта" - военен филм
с уч. на Том Селек,
Джеймс Римар, Тимъти
Ботъмс, Ян Мюн, Брус
Филипс, Джон Бах и др.
/п/

19.00 "Тринайсет" - сериал,
сезон 1

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 5

22.00 "Драконови очи" (пре-
миера) - екшън с уч.
на Жан Клод Ван Дам,
Чанг Ли, Питър Уелър,
Сам Медина, Кристал
Мантекон, Дан Хендер-
сън и др.

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

01.00 Еротичен телепазар
03.10 "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" -
сериал /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

05.45 "Касъл" - сериал, сезон
8 /п/

06.40 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2

08.50 "Коледно послание" -
романтична комедия с
уч. на Джейми-Лин
Сиглър, Грег Вон, Лин-
да Бойд, Лея Гибсън и
др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
8

12.00 "Кралицата девственица"
- историческа драма с
уч. на Ан-Мари Дъф, Та-

ра Фицджералд, Сиена
Гилори, Иън Харт, Том
Харди, Декстър Флетчър
и др., II част

14.00 "В кадър"
14.40 "Като стана дума за

снощи"- комедия с уч.
на Кевин Харт, Майкъл
Ийли, Реджина Хол,
Джой Брайънт, Кристо-
фър Макдоналд, Пола
Патън, Адам Родригес и
др. /п/

16.50 "Гатака" - трилър с уч.
на Итън Хоук, Ума Тър-
ман, Джъд Лоу, Алън Ар-
кин, Лорън Дийн, Гор
Видал, Тони Шалуб, Ър-
нест Боргнайн, Ксандър
Бъркли, Джейн Брук и
др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6

21.00 "Z-та световна война" -
екшън с уч. на Брад Пит,
Мирей Инос, Матю
Фокс, Дейвид Морз,
Джеймс Бадж , Даниела
Кертеш, Илайз Гейбъл,
Дейвид Андрюс, Ерик
Уест, Пиерфранческо
Фавино и др.

23.15 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6
/п/

00.15 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2
/п/

RTR

05.15 Сериал: "Следствени
тайни"

06.00 Вести
06.25 Вести-Москва
06.40 Сериал: "Следствени

тайни"
07.25 Сериал: "Красив живот"
09.00 Вести
09.30 Вести-Москва
09.50 Вести
10.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
11.35 Вести-Москва
12.00 Вести
13.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
16.20 "Обречени. Нашата граж-

данска война. Капел-Ча-
паев"

20.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

21.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

22.00 "Утрото на Русия"
03.00 Вести
03.35 Вести-Москва
03.50 "За най-важното"
04.45 "Културният отдих"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, десети етап

06.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева

07.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, десети етап

08.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева

09.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, десети етап

11.00 Формула Е: Преди старта
в Берлин

11.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Зандвоорт, обзор

12.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, десети етап

14.05 Колоездене: Обиколка на
Италия, единадесети
етап, директно

18.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, директно

20.55 Новини
21.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, единадесети
етап, обзор

23.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева

00.25 Новини
00.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, единадесети
етап

01.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева

02.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, единадесети
етап

04.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева



ЗЕМЯ 20-26 МАЙ приложение

ТV ПРОГРАМА

формационна емисия
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 ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Акушерката игрален

филм /Франция, 2017г./
, режисьор Мартен Про-
во, в ролите: Катрин
Деньов, Катрин Фро,
Оливие Гурме 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 /п/
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване за

здравословен лайфс-
тайл/п/

02.30 Горящата равнина игра-
лен филм /п/(14)

04.20 Отблизо с Мира /п/

bTV

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

под прикритие" - ани-
мация, сериал, с.3 еп.6

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: "Втори шанс"

- сериал, еп.13
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.5, еп.39
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.2 еп.3
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.13,
еп.13

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.6

21.00 "Бригада Нов дом " - со-
циален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.38

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.5, еп.7

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.155, 156

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Лице в лице" /п./

bTV Action

05.15 "Животинско царство" /
п./ - сериал, еп.10

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, с.3 еп.8,
9

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, с.3 еп.10, 11

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.6 еп.1

09.00 "Платина" /п./ - сери-
ал, с.3 еп.10

10.00 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.9

11.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.6

12.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.15

13.00 "Играта на Ендър" - фен-
тъзи, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2013), режи-
сьор Гевин Худ, в ро-
лите: Харисън Форд, Ей-
са Бътърфилд, Хейли
Стайнфелд, Абигейл

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда"

(продължение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 "Безценната перла", се-

риал, 16 еп.
11.40 ТВ пазар
11.55 "Холивудски знамени-

тости": Камерън Диас
(п)

12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Безценната перла", се-

риал, 17 еп.
16.30 "Прозорецът" (1980г.),

Любимите български
филми

18.10 "Холивудски знамени-
тости": Кевин Костнър

18.30 Новини - централна
емисия

18.50 Предизборна хроника
19.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 "Константин Философ"

първа част (1983 г.), Лю-
бимите български фил-
ми

22.30 Новини
22.45 Предизборна хроника
22.50 "Сталин срещу Берия",

Киносалон БСТВ
23.35 Новини - късна емисия

(п)
23.50 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев (п)
02.10 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов (п)

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

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

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

07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

мационна програма с
водещи Ели Гигова, Бо-
ряна Каменова, 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 Константин Философ
тв филм /3 серия/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 2

анимационен филм
14.55 Приключенията на гор-

ските мечоци анимаци-
онен филм

15.10 Разследването на Мун тв
филм

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Константин Философ

тв филм /4 серия/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно

кулинарно предаване с
водеща Катерина Евро

18.00 По света и у нас ин-

Бреслин, Бен Кингсли,
Вайола Дейвис, Гевин
Худ и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.6 еп.2
16.00 "Платина" - сериал, с.3

еп.11
17.00 "Луцифер" - сериал, с.2

еп.16
18.00 "Библиотекарите" - сери-

ал, с.4 еп.7
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, еп.10

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.14

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ули-

чен бой" - драма, спор-
тен, екшън (САЩ, 2009),
режисьор Дито Мон-
тийл, в ролите: Чанинг
Тейтъм, Терънс Хауърд,
Луи Гузман, Майкъл Ри-
вера, Брайън Уайт и др.

00.00 "Твърде лично" /п./ - се-
риал, с.2 еп.14

01.00 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.10

02.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.6 еп.2

03.00 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.16

04.00 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.7, 8
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал, еп.4
- 6

09.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу (2018)

10.00 "Овца или вълк" - ани-
мация, комедия (Русия,
2016), режисьори Мак-
сим Волков и Андрей Га-
лат

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сери-

ал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с.6

еп.9, 10
19.00 "Столичани в повече" -

сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пе-

пе" - сериал, еп.10
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, еп.15, 16
23.00 "Кухня" - сериал, с.2

еп.3, 4
00.00 "50 нюанса черно" - ко-

медия (САЩ, 2016), ре-
жисьор Майкъл Тайдис, в
ролите: Марлон Уейънс,
Кали Хоук, Фред Уилард,
Майк Епс, Джейн Сий-
мор и др.

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Хрониките на Шанара" /
п./ - сериал, с.2 еп.9,
10

08.00 "Обратно в играта" - дра-
ма, спортен (САЩ,
2012), режисьор Робърт
Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс,
Джон Гудман, Скот Ис-
тууд, Ед Лотър и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Седем часа разлика" -

сериал, еп.1
12.45 "Шантава седмица" - ко-

медия, драма (САЩ,
2014), режисьор Шон
Леви, в ролите: Джей-
сън Бейтман, Тина Фей,
Джейн Фонда, Адам
Драйвър, Роуз Бърн

14.45 "Вреден навик" - коме-
дия, драма (САЩ, 2005),
режисьор Майк Милс, в
ролите: Лу Тейлър Пучи,
Тилда Суинтън, Винсънт
Д`Онофрио, Бенджамин
Брат, Кели Гарнър и др.

16.45 "Бездомници" - драма
(САЩ, 1997), режисьор
Вин Дизел, в ролите:

Вин Дизел, Майк Епс,
Дарнел Уилямс, Михае-
ла Тудороф, Сюзан Лан-
за и др.

19.00 "Мангелхорн" - драма
(САЩ, 2014), режисьор
Дейвид Гордън Грийн, в
ролите: Ал Пачино, Хо-
ли Хънтър, Крис Меси-
на, Хармъни Корийн,
Скайлър Гаспър, Мариса
Варела и др.

21.00 "Мъже за пример" - ко-
медия, криминален
(САЩ, 2012), режисьор
Фишър Стивънс, в ро-
лите: Ал Пачино, Крис-
тофър Уокън, Алън Ар-
кин, Джулиана Маргулис,
Марк Марголис, Луси
Пънч и др.

23.00 "Рок завинаги" - драма,
комедия, музикален
(САЩ, 2012), режисьор
Адам Шанкман, в роли-
те: Джулиан Хоф, Диего
Бонета, Том Круз, Алек
Болдуин, Брайън Кранс-
тън, Катрин Зита-Джо-
унс, Малин Акерман, Уил
Форт, Мери Джей
Блайдж и др.

01.30 "Море от любов" - кри-
минален, романтичен
(САЩ, 1989), режисьор
Харолд Бекър, в ролите:
Ал Пачино, Елън Баркин,
Джон Гудман, Майкъл Ру-
кър, Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калде-
рон и др.

03.45 "Краен резултат" - ек-
шън, трилър (Великоб-
ритания, 2018), режи-
сьор Скот Ман, в роли-
те: Дейв Батиста, Пиърс
Броснан, Рей Стивънсън,
Амит Шах, Александра
Дину, Лара Пийк, Мар-
тин Форд и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 21
/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" (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) - тв игра

19.00 Новините на NOVA
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, финал

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

сериен филм, сезон 21
00.30 "Комисар Рекс" - сери-

ен филм, сезон 14
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "Снайперисти" - сериал,
сезон 3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 6 /п/

10.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5
/п/

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

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

13.00 "Уокър - тексаският рей-

нджър" - сериал, сезон
8

14.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

15.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5

15.50 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 6, 2
епизода

16.50 "Лоша провинция" - ек-
шън с уч. на Мат Ди-
лън, Уилям Дефо, Нийл
Макдоноу, Ейми Смарт,
Том Беринджър, Дон Йе-
со, Кевин Чапман, Крис
Маркет и др.

19.00 "Тринайсет" - сериал,
сезон 2

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 5

22.00 "Трите хикса" - екшън с
уч. на Вин Дизел, Ася
Аргенто, Самюел Джак-
сън, Мартон Сокас, Да-
ни Трейо, Томас Иън
Грифит и др.

00.30 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 2 /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 преда-
ване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /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) - 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/

Êèíî Íîâà

05.30 "Касъл" - сериал, сезон
8 /п/

06.30 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2

08.30 "Кралицата девственица"
- историческа драма с
уч. на Ан-Мари Дъф, Та-
ра Фицджералд, Сиена
Гилори, Иън Харт, Том
Харди, Декстър Флетчър
и др., I част /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
8

12.00 "МВП: Маймунски Вър-
хови Постижения" - се-
мейна комедия с уч. на
Кевин Зигърс, Джими
Рене Смит, Дейв Томъс,
Филип Гранджър, Рик
Дюкомън, Джейн Соуър-
би и др. /п/

14.00 "Посрещане и изпраща-
не" - романтичен филм
с уч. на Скот Улф,
Аманда Детмър, Еди Мак-
Клинток, Рейчъл Ле-
февр, Роджър Хаскет,
Алекс Паунович и др.

16.00 "Лице назаем" - екшън-
трилър с уч. на Джон
Траволта, Никълъс
Кейдж, Джоан Алън, Але-
сандро Нивола, Джина

Гершон, Доминик Су-
ейн, Ник Касаветис,
Харв Преснел, Колм Фе-
оре и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6

21.00 "Любовен рикошет" -
романтична комедия с
уч. на Катрин Зита-Джо-
унс, Джъстин Барта,
Джон Шнайдър, Лин
Уитфилд, Кейт Дже-
нингс Грант, Сам Ро-
бардс и др.

23.30 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6
/п/

00.00 "Z-та световна война" -
екшън с уч. на Брад Пит,
Мирей Инос, Матю
Фокс, Дейвид Морз,
Джеймс Бадж, Даниела
Кертеш, Илайз Гейбъл,
Дейвид Андрюс, Ерик
Уест, Пиерфранческо
Фавино и др. /п/

02.30 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 2 /
п/

RTR

05.15 Сериал: "Следствени
тайни"

06.00 Вести
06.25 Вести-Москва
06.40 Сериал: "Следствени

тайни"
07.25 Сериал: "Красив живот"
09.00 Вести
09.30 Вести-Москва
09.50 Вести
10.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
11.35 Вести-Москва
12.00 Вести
13.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
17.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
18.10 Сериал: "Семеен детек-

тив"
20.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
21.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
22.00 "Утрото на Русия"
03.00 Вести
03.35 Вести-Москва
03.50 "За най-важното"
04.45 "Културният отдих"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, единадесети
етап

06.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева

07.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, единадесети
етап

08.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева

09.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, единадесети
етап

11.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
в Зандвоорт, обзор

11.30 Формула Е: Преди старта
в Берлин

12.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, единадесети
етап

14.15 Колоездене: Обиколка на
Италия, дванадесети
етап, директно

18.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, четвъртфинали,
директно

20.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, жре-
бий, директно

20.55 Новини
21.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, дванадесети
етап, обзор

23.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, четвъртфинали

00.25 Новини
00.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, дванадесети
етап

01.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, четвъртфинали

02.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, дванадесети
етап

04.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, четвъртфинали

×
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дишните награди за те-
атрално изкуство пря-
ко предаване от театър
"Българска армия"

22.40 Евроизбори 2019: Зак-
лючителни предизборни
клипове

23.00 Приключенията на Ава-
кум Захов: Приключение
в полунощ игрален
филм /България, 1980г./
, режисьор Йордан Джу-
малиев, в ролите: Иван
Налбантов, Николай Ни-
колаев, Юрий Яковлев,
Владимир Смирнов и др.

00.35 Кръв и вино игрален
филм /САЩ, 1996г./, ре-
жисьор Боб Рафелсън,
в ролите: Джак Никъл-
сън, Дженифър Лопес,
Майкъл Кейн и др.(12)

02.15 Акушерката игрален
филм /п/(12)

04.20 Момичето, което язде-
ше китове игрален
филм /п/

bTV

05.10 "Книгата на живота" -
анимация, комедия,
приключенски (САЩ,
2014), режисьор Хорхе
Гутиерес

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 - обедна
емисия

12.30 "Крадецът на книги" -
драма, военен (САЩ,
Германия, 2013), режи-
сьор Брайън Пърсивал,
в ролите: Софи Нелис,
Джефри Ръш, Емили
Уотсън, Хайке Макач,
Райнер Райнерс и др.

15.00 "СуперБоброви" - коме-
дия (Русия, 2016), ре-
жисьор Дмитрий Дячен-
ко, в ролите: Павел Де-
ревянко, Оксана Акин-
шина, Роман Мадянов,
Ирина Пегова, Владимир
Толоконников, Даниил
Вахрушев, Софя Мицке-
вич и др.

16.50 "Полетът на феникса" -
приключенски, екшън,
драма (САЩ, 2004), ре-
жисьор Джон Мур, в
ролите: Денис Куейд,
Миранда Ото, Джовани
Рибиси, Тайриз Гибсън,
Тони Кърън, Стики Фин-
газ, Хю Лори и др.

17.50 Спорт тото
18.00 "Полетът на феникса"

(продължение)
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от

Рая" - сериал, еп.7
21.00 Премиера: "Столичани в

повече" - сериал, с.13
еп.12

22.00 "Комиците и приятели"
- комедийно шоу, с.13
еп.39

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

23.30 bTV Новините
00.00 "Тежки престъпления" -

сериал, с.5, еп.8
01.00 "Вечно твоя" - сериал,

еп.157, 158
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ -

сериал

bTV Action

05.00 "Животинско царство" /
п./ - сериал, с.2 еп.1

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, с.3 еп.10,
11

07.00 "Трансформърс Прайм"
- сериал, с.3 еп.12, 13

08.00 "Монк" /п./ - сериал,
с.6 еп.2

09.00 "Платина" /п./ - сери-
ал, с.3 еп.11

10.00 "Легендите на утрешния

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
10.45 Концерт
11.30 "Иван Ведър" - докумен-

тален филм
11.45 ТВ пазар
12.00 "Елиас Канети от Рус-

чук" - документален
филм

12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
15.15 ТВ пазар
15.30 "Златоустият Йоан Ек-

зарх" - документален
филм

16.30 "Константин Философ"
първа част (1983 г.), (п)
Любимите български
филми

18.30 Новини - централна
емисия

18.50 Предизборна хроника
19.00 "В обектива" с водещ

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 "Константин Философ",

втора част (1983 г.), Лю-
бимите български фил-
ми

22.30 Предизборна хроника
22.40 "Изгубен в Си-

бир"(2014г.), Киносалон
БСТВ

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

02.00 "Елиас Канети от Рус-
чук" - документален
филм (п)

02.40 "Златоустият Йоан Ек-
зарх" - документален
филм (п)

03.40 "Ленин", (п) Киносалон
БСТВ - документален
филм, І и ІІ част

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

ÁÍÒ 1

05.20 Още от деня /п/
05.35 Момичето и Змея игра-

лен филм /България,
1980г./, режисьор Илко
Дундаков, в ролите:
Иван Цветарски, Георги
Стоянов, Георги Кишки-
лов и др.

07.00 Сутрешен блок инфор-
мационна програма с
водещи Ели Гигова, Бо-
ряна Каменова, Даниел
Михайлов и Илия Или-
ев

09.00 По света и у нас
09.15 Азбука на надеждата

празничен блок
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.20 Годишни награди на

Асоциацията на хореог-
рафите в България
"Златна муза 2019"

15.20 Великоморавия филм
от поредицата "Нацио-
налните съкровища на
Чехия"

15.40 Князът игрален филм /
България, 1970г./, ре-
жисьор Петър Б.Васи-
лев, в ролите: Стефан
Данаилов, Георги Чер-
келов, Виолета Гиндева,
Доротея Тончева и др.

17.20 Концерт на Софийската
филхармония със со-
лист Людмил Ангелов /
пиано/ и диригент Пла-
мен Джуров Софийски
музикални седмици
2019

18.05 Изкушението Павел
Койчев документален
филм /България, 2018г./
, режисьор Владимир
Люцканов

19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.40 Аскеер 2019 - церемо-

ния по връчване на го-

ден" /п./ - сериал, еп.10
11.00 "Библиотекарите" /п./ -

сериал, с.4 еп.7
12.00 "Луцифер" /п./ - сери-

ал, с.2 еп.16
13.00 "Уличен бой" - драма,

спортен, екшън (САЩ,
2009), режисьор Дито
Монтийл, в ролите: Ча-
нинг Тейтъм, Терънс Хау-
ърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт

15.00 "Монк" - сериал, с.6 еп.3
16.00 "Платина" - сериал, с.3

еп.12
17.00 "Луцифер" - сериал, с.2

еп.17
18.00 "Библиотекарите" - сери-

ал, с.4 еп.8
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, еп.11

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.15

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Мисията

невъзможна 2" - трилър,
екшън (САЩ, Германия,
2000), режисьор Джон
Ву, в ролите: Том Круз,
Дугрей Скот, Танди Ню-
тън, Винг Реймс, Ричард
Роксбърг, Брендън Глий-
сън, Раде Шербеджия,
Доминик Пърсел и др.

00.15 "Твърде лично" /п./ - се-
риал, с.2 еп.15

01.15 "Легендите на утрешния
ден" /п./ - сериал, еп.11

02.15 "Монк" /п./ - сериал,
с.6 еп.3

03.15 "Луцифер" /п./ - сери-
ал, с.2 еп.17

04.15 "Библиотекарите" /п./ -
сериал, с.4 еп.8

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.9, 10
07.00 "Столичани в повече" -

сериал
08.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал, еп.7
- 9

09.00 Шоуто на Слави (2019)
10.00 Премиера: "Овца или

вълк 2" - анимация, ко-
медия (Русия, 2018), ре-
жисьор Владимир Нико-
лаев

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сери-

ал
17.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.13 еп.12
18.00 "Приятели" - сериал, с.6

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

сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пе-

пе" - сериал, еп.11
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, еп.17, 18
23.00 "Кухня" - сериал, с.2

еп.5, 6
00.00 "Да разлаем съседите" -

комедия (САЩ, 2014),
режисьор Никълъс Сто-
лър, в ролите: Сет Роу-
гън, Роуз Бърн, Зак Еф-
рон, Елис Варгас, Зоуи
Варгас, Брайън Хъски,
Айк Баринхолц, Дейв
Франко, Лиса Кудроу,
Кристофър Минц-Плас

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" -

сериал

bTV Cinema

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

08.00 "Рок завинаги" - драма,
комедия, музикален
(САЩ, 2012), режисьор
Адам Шанкман, в роли-
те: Джулиан Хоф, Диего
Бонета, Том Круз, Алек
Болдуин, Брайън Кранс-
тън, Катрин Зита-Джо-
унс, Малин Акерман, Уил
Форт, Мери Джей Блайдж

10.45 "Седем часа разлика" -
сериал, еп.2, 3

13.00 "Мъже за пример" - ко-
медия, криминален

(САЩ, 2012), в ролите:
Ал Пачино, Кристофър
Уокън, Алън Аркин, Джу-
лиана Маргулис, Марк
Марголис, Луси Пънч

15.00 "Любов сред лозята" -
романтичен (тв филм,
Канада, 2016), в роли-
те: Еманюел Вожие, Ма-
тю Маккол, Кристофър
Ръсел, Едуин Перес, Ли-
дия Кембъл и др.

16.45 "Коледни бъркотии" -
фентъзи, семеен (тв
филм, Канада, 2006), в
ролите: Амбър Бенсън,
Тай Ръниън, Брит Мак-
килип, Кейти Кийтинг,
Гуинит Уолш и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Обратно в играта" - дра-

ма, спортен (САЩ,
2012), в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс,
Джон Гудман, Скот Ис-
тууд, Ед Лотър и др.

21.00 "88 Минути" - кримина-
лен, драма (САЩ, Гер-
мания, Канада, 2007), в
ролите: Ал Пачино, Али-
сия Уит, Бендж,амин
Маккензи, Лили Соби-
ески, Уилям Форсайт,
Дебора Кара Ънгър,
Нийл Макдона и др.
[14+]

23.15 "Краен резултат" - ек-
шън, трилър (Великоб-
ритания, 2018), в роли-
те: Дейв Батиста, Пиърс
Броснан, Рей Стивънсън,
Амит Шах, Александра
Дину, Лара Пийк, Мар-
тин Форд и др. [14+]

01.30 "Реликвите на смъртни-
те: Град от кости" -
фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Герма-
ния, Канада, 2013), в
ролите: Лили Колинс,
Джейми Кембъл Бауър,
Робърт Шийхан, Лина
Хийди, Джонатан Рис
Майърс, Джаред Харис

04.00 "Шантава седмица" - ко-
медия, драма (САЩ,
2014), в ролите: Джей-
сън Бейтман, Тина Фей,
Джейн Фонда, Адам
Драйвър, Роуз Бърн

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.00 "Кобра 11: Обади се!" -
сериал, сезон 21 /п/

07.00 "Здравей, България"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моята музика" - концерт

на Стефан Димитров
14.10 "Щурият Ръсел" - с уч.

на Фред Уилард, Джон
Ратценбергер, Мейсън
Вейл Котън, Макена
Грейс, Джон Хънигън,
Чарлз Робинсън и др.

16.00 "Любов от пръв лай" -
с уч. на Яна Крамер, Ке-
вин МакГари,

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

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

19.00 Новините на NOVA
19.30 Темата на NOVA
20.00 "Привличане" (премиера)

- с уч. на Яна Марино-
ва, Александър Сано, Лу-
иза Григорова-Макари-
ев, Койна Русева, Ба-
шар Рахал, Радина Бор-
шош, Владо Пенев и др.

22.30 "Десперадо" - с уч. на
Антонио Бандерас, Сал-
ма Хайек, Стив Бушеми,
Карлос Гомез, Куентин
Тарантино, Хоаким де Ал-
мейда, Чийч Марин и др.

00.30 "Комисар Рекс" - сери-
ен филм, 14 сезон

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

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

07.50 "Снайперисти" - сериал,
сезон 3 /п/

09.10 "Всички обичат Реймънд"

- сериал, сезон 6 /п/
10.00 "Пожарникарите от Чи-

каго" - сериал, сезон 5
/п/

11.00 "Тринайсет" - сериал,
сезон 2 /п/

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

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
8

14.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 3

15.00 "Пожарникарите от Чи-
каго" - сериал, сезон 5

16.00 "Всички обичат Реймънд"
- сериал, сезон 6, 2
епизода

17.00 "Спри или мама ще
стреля" - екшън-коме-
дия с уч. на Силвестър
Сталоун, Роджър Рийс,
Естел Гети, Джобет Уи-
лямс, Мартин Фереро и
др.

19.00 "Тринайсет" - сериал,
сезон 2

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

21.00 "Хавай 5-0" - сериал,
сезон 5

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

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

01.30 "Фрактура" - предаване
за рок музика /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 преда-
ване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериал
18.00 "Слънчеви момичета" -

сериал /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) - 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/
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05.30 "Касъл" - сериал, сезон
8 /п/

06.30 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 3

08.30 "Кралицата девственица"
- историческа драма с
уч. на Ан-Мари Дъф, Та-
ра Фицджералд, Сиена
Гилори, Иън Харт, Том
Харди, Декстър Флетчър
и др., II част /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон
8

12.00 "МВП 2: Маймунски Вер-
тикални Постижения" -
семейна комедия с уч.
на Дейвид Кей, Тони Ал-

кантар, Камерън Банк-
рофт, Рей Галети, Трой
Рупташ и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Извънземното" - семе-

ен филм с уч. на Дий
Уолъс, Хенри Томас,
Дрю Баримор, Питър
Койот, Ерика Елениак,
Робърт Макнотън и др.

17.00 "Любовен рикошет" -
романтична комедия с
уч. на Катрин Зита-Джо-
унс, Джъстин Барта,
Джон Шнайдър, Лин
Уитфилд, Кейт Дже-
нингс Грант, Сам Ро-
бардс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6

21.00 "Спасителен отряд" - ек-
шън с уч. на Кевин Кос-
тнър, Аштън Къчър, Се-
ла Уорд, Мелиса Сейдж-
милър, Джон Хърд, Нийл
Макдоноу, Кланси Бра-
ун и др.

00.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6
/п/

01.00 "Войната на Фойл" - се-
риен филм, сезон 3 /
п/

RTR

05.15 Сериал: "Следствени
тайни"

06.00 Вести
06.25 Вести-Москва
06.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
07.25 Сериал: "Красив живот"
09.00 Вести
09.30 Вести-Москва
09.50 Вести
10.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
11.35 Вести-Москва
12.00 Вести
13.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
16.20 "Бялата гвардия"
17.50 "Културната революция"
18.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
19.15 "Битката за луната"
20.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
21.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
22.00 "Утрото на Русия"
03.00 Вести
03.35 Вести-Москва
03.50 "За най-важното"
04.45 "Културният отдих"
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05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, дванадесети
етап

06.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, четвъртфинали

07.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, дванадесети
етап

08.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, четвъртфинали

09.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, дванадесети
етап

11.00 Формула Е: Състезание
в Монако

12.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, дванадесети
етап

14.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, тринадесети
етап, обзор

18.30 Колоездене: Обиколка на
Л'Ен, първи етап, дирек-
тно

19.30 Тенис: Турнир от WTA в
Нюрнберг, полуфинали

20.55 Новини
21.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, тринадесети
етап, обзор

23.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, полуфинали

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка на

Италия, тринадесети
етап

01.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, полуфинали

02.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, тринадесети
етап

04.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, полуфинали



ЗЕМЯ 20-26 МАЙ приложение

ТV ПРОГРАМА

07.30 "Холивудски знамени-
тости": Кирстен Дънст
(п)

08.00 "Миа и аз" - детски ани-
мационен сериал

08.20 "Общество и култура"
(п)

09.50 ТВ пазар
10.05 "Константин Философ",

втора част (1983г.),(п)
Любимите български
филми

12.15 ТВ пазар
12.30 Новини
13.00 "Червен картон" - спор-

тно предаване с Кирил
Веселински (п)

14.00 ТВ пазар
14.30 "Професия Турист": Сар-

диния (ІІ част)
15.00 "Цветен следобед" - из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова

16.30 "Златоустият Йоан Ек-
зарх" - док. филм

17.30 "Живата вечност" - до-
кументален филм

18.05 "Холивудски знамени-
тости": Пиърс Броснън

18.30 Новини
19.00 "България, земя на три

писмености" - докумен-
тален филм

20.00 "Скъпа моя, скъпи мой"
(1985 г.), Любимите бъл-
гарски филми

21.40 "4 месеца, 3 седмици и
2 дни" (2007г.), Румъ-
ния, Киносалон БСТВ

23.35 Новини (п)
00.05 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски
(п)

01.35 "Професия Турист" (п)
02.00 "Цветен следобед"  (п)
03.30 "България, земя на три

писмености" - докумен-
тален филм п)

04.30 "Червен картон"  (п)
05.30 "Тайните на пирамидите"

- научно-популярен
филм

ÁÍÒ 1

06.05 Внимание, роботика
анимационен филм /п/

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

07.15 Магна Аура, изгубеният
град тв филм /5 серия/

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
12.00 По света и у нас
12.30 Бразди предаване за зе-

меделие
13.00 Иде нашенската музика

с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов предаване
за фолклор

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев предаване
за религия и култура

15.00 Пътят към светлината
документален филм за
телевизия "Алма Матер"

15.30 Ваканцията на малкия
Никола детски игрален
филм /Франция, 2014
г./, в ролите: Валери
Льомерсие, Кад Мерад,
Доминик Лаванан и др.

17.10 Скритият език на пари-
те Вилхелм Тел - леген-
да или действителност

17.30 Джинс Родът на цирко-
вите артисти Балкански

18.00 Извън играта развлека-
терно предаване

18.45 Баш-майсторът /85 го-
дини от рождението на
Кирил Господинов/ иг-
рален филм /България,
1970 г./, режисьор Пе-
тър Василев-Милевин, в
ролите: Кирил Господи-
нов, Светлана Стоева,
Юрий Яковлев и др.

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 8 минути и 19 секунди:

Шест истории за Апо-
калипсиса игрален
филм /България, 2017
г./, режисьори: Петър

Юда" - приключенски, ек-
шън, комедия (тв филм,
САЩ, 2008), в ролите:
Ноа Уайли, Стана Катич,
Брус Дейвисън, Боб Ню-
харт, Джейн Къртин и др.

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.12, 13

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.19

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.7

18.00 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6 еп.18, 19

19.00 "Код: Лондон" - екшън,
трилър (Великобритания,
САЩ, България, 2016),
режисьор Бабак Наджа-
фи, в ролите: Джерард
Бътлър, Ерън Екхарт,
Морган Фрийман, Ан-
джела Басет, Рада Мичъл,
Джаки Ърл Хейли, Ме-
лиса Лио, Диляна Бук-
лиева, Юлиан Костов,
Михаил Билалов и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Шпи-

они: За общото благо" -
екшън, трилър (Великоб-
ритания, 2015), режи-
сьор Барат Налури, в ро-
лите: Кит Харингтън, Пи-
тър Фърт, Дженифър
Ийли, Тим Макинърни,
Тапънс Мидълтън и др.

00.00 "Възходът на една леген-
да" - екшън, биографи-
чен (Хонконг, Китай,
2014), в ролите: Кам-Бо
Саммо Хун, Еди Пенг,
Цзин Боран и др.

02.30 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.2 еп.12, 13

04.00 "Краят на смяната" - ек-
шън, криминален (САЩ,
2012), режисьор Дейвид
Ейър, в ролите: Джейк
Джиленхол, Майкъл Пе-
ня, Ана Кендрик, Натали
Мартинес и др. [16+]

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.11, 12
07.00 "Томас и приятели" - се-

риал, еп.13 - 18
09.00 "Барби: Скъпоценните

делфини" - анимация,
семеен, приключенски
(САЩ, 2017), режисьор
Конрад Хелтен

10.00 "Да кажа или да не ка-
жа?" - комедия (САЩ,
2011), режисьор Рон Ха-
уърд, в ролите: Винс
Вон, Кевин Джеймс, Уи-
нона Райдър, Дженифър
Конъли, Чанинг Тейтъм,
Куин Латифа и др.

12.00 "Овца или вълк" - ани-
мация, комедия (Русия,
2016), режисьори Мак-
сим Волков и Андрей Га-
лат

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

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Барът на Пепе" - сери-

ал
20.30 "Кунг-фу панда 2" - ани-

мация, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2011), ре-
жисьор Дженифър Ю
Нелсън

22.30 "Столичани в повече" -
сериал 12 еп. с.13

23.30 "50 нюанса черно" - ко-
медия (САЩ, 2016), ре-
жисьор Майкъл Тайдис, в
ролите: Марлон Уейънс,
Кали Хоук, Фред Уилард,
Майк Епс, Джейн Сий-
мор и др.

01.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Барби: Скъпоценните

делфини" /п./
04.00 "Столичани в повече" /

п./ - сериал, с.13 еп.12

bTV Cinema

06.00 "Коледен герой" - роман-
тичен, драма (тв филм,
Канада, 2016), в ролите:
Ана Хъчисън, Маркъс
Роснър, Анита Браун,
Брус Досън и др.

07.45 "Вреден навик" - комедия,
драма (САЩ, 2005), в ро-
лите: Лу Тейлър Пучи,
Тилда Суинтън, Винсънт
Д`Онофрио, Бенджамин
Брат, Кели Гарнър и др.

10.00 "Рок завинаги" - драма,
комедия, музикален
(САЩ, 2012), в ролите:
Джулиан Хоф, Диего
Бонета, Том Круз, Алек
Болдуин, Брайън Кранс-
тън, Катрин Зита-Джо-
унс, Малин Акерман, Уил
Форт, Мери Джей
Блайдж и др.

12.30 "Като на кино" - преда-
ване за кино, с.4

13.45 "Безумна любов" - ро-
мантичен, драма (САЩ,
2014), в ролите: Габри-
ела Уайлд, Алекс Пети-
фър, Брус Гринууд, Джо-
ли Ричардсън и др.

16.00 "Море от любов" - кри-
минален, романтичен
(САЩ, 1989), в ролите:
Ал Пачино, Елън Баркин,
Джон Гудман, Майкъл Ру-
кър, Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калде-
рон и др.

18.15 "Мястото отвъд дървета-
та" - криминален, три-
лър (САЩ, 2012), в ро-
лите: Райън Гослинг,
Брадли Купър, Ева Мен-
дес, Махършала Али, Бен
Менделсон, Олга Мере-
дис и др.

21.00 "Бандата на Оушън 3" -
трилър, криминален
(САЩ, 2007),  в ролите:
Джордж Клуни, Брад
Пит, Мат Деймън, Елиът
Гулд, Ал Пачино, Дон
Чийдъл, Кейси Афлек,
Карл Райнър, Елън Бар-
кин, Венсан Касел, Анди
Гарсия и др.

23.30 Cinema X: "Анабел" - хо-
рър (САЩ, 2014), в ро-
лите: Анабел Уолис, Ал-
фри Уудард, Ерик Лей-
дин, Тони Амендола, Ми-
шел Романо, Уорд Хор-
тън, Брайън Хау, Морга-
на Мей, Кери О`Мали и
др. [16+]

01.30 "Като на кино" /п./
02.30 "Бебе в наследство" -

драма, психотрилър (тв
филм, Канада, 2014), в
ролите: Каси Стийл, Ми-
ми Кузик, Крис Бруно,
Елена Уатко, Матю Бе-
нет, Шабан Мърфи

04.15 "Убийствено увлечение"
- трилър (тв филм,
САЩ, 2015), в ролите:
Давей Чейс, Рик Ро-
бъртс, Сидни Пени, Ме-
лани Скрофано и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Щурият Ръсел" - с уч.
на Фред Уилард, Джон
Ратценбергер, Мейсън
Вейл Котън, Макена
Грейс, Джон Хънигън,
Чарлз Робинсън /п/

07.00 "Черна любов" - сериал
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Децата на въздушния

Бъд" - с уч. на Джейн
Кар, Партик Краншоу,
Тайлър Фодън, Карън
Холнес и др.

14.30 "Хъни 2" - с уч. на Ло-
нет Маккий, Катерина
Греъм, Ранди Уейн, Сей-
шел Габриел 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 "Принцът на Персия: Пя-

съците на времето" - с
уч. на Джейк Гиленхал,
Джема Артъртън, Бен
Кингсли, Алфред Моли-
на и др.

22.15 ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ
НАГРАДИ НА БГ РАДИО
2019

01.00 "Бъгси" - с уч. на Уорън
Бийти, Анет Бенинг, Хар-
ви Кайтел, Бен Кингс-
ли, Джо Мантеня

04.50 "Децата на въздушния
Бъд" - с уч. на Джейн
Кар, Партик Краншоу,
Тайлър Фодън, Карън
Холнес и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.10 "Мускетарите" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

08.45 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, 2 епизода

11.00 "Спри или мама ще

стреля" - екшън-коме-
дия с уч. на Силвестър
Сталоун, Роджър Рийс,
Естел Гети, Джобет Уи-
лямс, Мартин Фереро

13.00 "Национална лотария"
/п/

13.30 "Щурите съседи" - се-
риал, сезон 6

15.20 "Драконови войни" - ек-
шън-фантастика с уч.
на Джейсън Бер, Аман-
да Брукс, Робърт Фос-
тър, Крейг Робинсън

17.20 "Трите хикса" - екшън
с уч. на Вин Дизел, Ася
Аргенто, Самюел Джак-
сън, Мартон Сокас, Да-
ни Трейо, Томас Иън
Грифит и др. /п/

20.00 "Дивергенти: Предани" -
екшън с уч. на Шей-
лийн Удли, Тео Джеймс,
Наоми Уотс, Джеф Да-
ниълс, Октавия Спен-
сър, Рей Стивънсън, Зо-
уи Кравиц, Енсел Ел-
горт, Маги Кю и др.

22.30 "Целуни момичетата" -
криминален филм с уч.
на Морган Фрийман,
Ашли Джъд, Кери Елу-
ис, Тони Голдуин, Бра-
ян Кокс, Джей Сандърс,
Алекс Макартър, Дже-
ръми Пивън и др.

Diema Family

06.30 "Дъщерята на Ананди" -
сериен филм

10.00 "Пепел от рози" - се-
риен филм, 2 епизода

12.00 "Страсти от миналото"
- романтична драма с
уч. на Стефан Лука,
Рейвън Хенсън, Макс
Урлахер, Катя Щудт

14.00 "Инга Линдстрьом: Къща
край езерото" (премие-
ра) - романтичен филм
с уч. на Франциска
Вулф, Бернд-Кристиан
Алтхоф, Естер Швайнс,
Силке Матиас 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 "Откривайки г-н Дарси"
- романтичен филм с
уч. на Синди Бъзби, Ра-
йън Пиви, Елизабет
Мклаоглин, Франсис
Фишер, Лини Еванс,
Тами Гилис и др.

22.00 "Инга Линдстрьом: Къ-
ща край езерото" - ро-
мантичен филм с уч.
на Франциска Вулф,
Бернд-Кристиан Алт-
хоф, Естер Швайнс,
Силке Матиас и др./п/

00.00 "Страсти от миналото"-
романтична драма с уч.
на Стефан Лука, Рей-
вън Хенсън, Макс Ур-
лахер, Катя Щудт /п/

04.00 "Откривайки г-н Дарси"
- романтичен филм с
уч. на Синди Бъзби, Ра-
йън Пиви, Елизабет
Мклаоглин, Франсис
Фишер, Лини Еванс,
Тами Гилис и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "В кадър"
06.30 "Коледно послание" -

романтична комедия с
уч. на Джейми-Лин Сиг-
лър, Грег Вон, Линда
Бойд, Лея Гибсън /п/

08.30 "Маймунски приключе-
ния" - семейна коме-
дия с уч. на Ларке Ми-
лър, Майкъл Тайджен,
Скайлър Астин, Крис
Копола, Кейдън Магну-
сън и др.

10.30 "Ейс Вентура Джуниър:
Зоодетектив" - приклю-
ченска комедия с уч. на
Джош Флитър, Ема
Локхарт, Ан Кюсак, Къ-
лън Дъглас, Арт Лаф-
льор, Остин Роджърс

12.30 "Космосът между нас"
- приключенски филм
с уч. на Ейса Бътър-
фийлд, Брит Робърт-
сън, Гари Олдман, Джа-
нет Монтгомъри, Карла
Гуджино, Б. Д. Уонг,
Трей Тъкър, Скот Такеда,
Сара Миник, Лорън Ма-
йърс, Морс Бикнел

15.00 "Спасителен отряд" -

Ñ
СЪБОТА 25 май

Вълчанов, Любомир
Младенов, Теодор Ушев,
Надежда Косева, Влади-
мир Люцканов, Кристи-
на Грозева, в ролите:
Петър Янчев, Таня Ша-
хова, Христофор Нед-
ков и др.

22.20 По света и у нас
22.35 Студио "Х": Полицаи и

престъпници: Голямата
ченгежийница игрален
филм /България, 1993
г./, в ролите: Наум Шо-
пов, Христо Шопов,
Ириней Константинов и
др.(16)

23.35 Кафе игрален филм
/САЩ, 2011 г./, в ро-
лите: Дженифър Лов
Хюит, Дениел Ерик Голд,
Ричард Шорт и др.(12)

01.20 Зенит игрален филм
/п/(14)

03.20 Туризъм.бг /п/
04.30 Бразди /п/

bTV

05.30 "Аламинут: Добре дош-
ли в България" - скеч
шоу

06.00 "Барби: Страната на съ-
нищата" - анимация, се-
риал, еп. 15 - 18

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

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 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица
13.00 "Джем и холограмите" -

приключенски, семеен
(САЩ, 2015), режисьор
Джон Чу, в ролите: Об-
ри Пийпълс, Стефани
Скот, Аурора Перино,
Хейли Кийоко, Нейтън
Мур, Джулиет Луис 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 "Гласът на България" -
музикално шоу, с.6,
първи концерт на живо

22.10 Мегахит: "Х-Мен" - фан-
тастика, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2000), в
ролите: Хю Джакман,
Патрик Стюарт, Иън Мак-
келън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Хали
Бери, Ана Пакуин, Ребе-
ка Роумийн, Брус Дей-
висън и др.

00.05 "Нощ във Вегас" - ко-
медия, драма (тв филм,
САЩ, 2011), в ролите:
Дженифър Финиган, Бен
Лоусън, Джули Уайт, Еди
Гатеги и др.

02.00 "Кое е това момиче"
/п./ - сериал, с.6, еп.6

02.30 "Карбовски: Втори план"
/п./

03.30 "Мармалад" /п./

bTV Action

05.15 "Животинско царство" /
п./ - сериал, с.2 еп.2

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс Прайм"
/п./ - сериал, с.3 еп.12,
13

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.1, 2

08.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.11 - 13

11.00 "Играта на Ендър" - фен-
тъзи, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2013), в ро-
лите: Харисън Форд, Ей-
са Бътърфилд, Хейли
Стайнфелд, Абигейл
Бреслин, Бен Кингсли,
Вайола Дейвис, Гевин
Худ и др.

13.15 "Библиотекарят 3: Прок-
лятието на бокала на

екшън с уч. на Кевин
Костнър, Аштън Къчър,
Села Уорд, Мелиса Сей-
джмилър, Джон Хърд,
Нийл Макдоноу, Клан-
си Браун и др. /п/

18.00 "Уил и Грейс" - сери-
ал, сезон 1, 2 епизода

19.00 "Черният списък: Изкуп-
лението" - сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал, сезон 6

21.00 "Повелителят на кухня-
та" - комедия с уч. на
Брадли Купър, Сиена
Милър, Ума Търман, Ема
Томпсън, Алисия Ви-
кандер, Матю Райс, Ли-
ли Джеймс, Омар Си,
Даниел Брюл и др.

23.00 "От местопрестъплени-
ето" - сериал /п/

00.00 "Капан" - трилър с уч.
на Никълъс Кейдж, Елън
Бърстин, Кейт Биън,
Франсис Конрой, Мо-
ли Паркър, Лили Соби-
ески, Даян Делано и др.

RTR

05.15 Сериал: "Следствени
тайни"

06.00 Вести
06.25 Вести-Москва
06.40 Сериал: "Следствени

тайни"
07.25 Сериал: "Красив живот"
09.00 Вести
09.30 Вести-Москва
09.50 Вести
10.15 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
11.35 Вести-Москва
12.00 Вести
13.00 Сериал: "Обикновен

живот"
16.20 "Бялата гвардия"
17.50 "Изкуственият отбор"
20.00 Токшоу: "Пряко преда-

ване"
20.15 "Храм за Онегин. След

славата"
20.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
21.10 Сериал: "Стръмните

брегове"
22.00 "Утрото на Русия"
03.00 Вести
03.35 Вести-Москва
03.50 "За най-важното"
04.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка
на Италия, тринадесе-
ти етап

06.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, полуфинали

07.30 Колоездене: Обиколка
на Италия, тринадесе-
ти етап

08.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, полуфинали

09.30 Формула Е: Преди стар-
та в Берлин

10.00 Формула Е: Квалифи-
кация в Берлин, дирек-
тно

11.00 Колоездене: Обиколка
на Италия, тринадесе-
ти етап

12.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, полуфинали

13.15 Формула Е: Квалифи-
кация в Берлин

13.45 Формула Е: Състезание
в Берлин, интро

14.00 Формула Е: Състезание
в Берлин, директно

15.15 Колоездене: Обиколка
на Италия, четиринаде-
сети етап, директно

18.30 Колоездене: Обиколка
на Л'Ен, втори етап,
директно

19.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, финал

20.55 Новини
21.00 Колоездене: Обиколка

на Италия, четиринаде-
сети етап, обзор

23.00 Джудо: Голям шлем в
Баку, обзор

23.30 Формула Е: Състезание
в Берлин

00.00 Европейски рали шам-
пионат: Рали Латвия,
първи ден

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка

на Италия, четиринаде-
сети етап

01.30 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, финал

02.30 Колоездене: Обиколка
на Италия, четиринаде-
сети етап

04.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, финал
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TV ПРОГРАМА

07.30 Новини
07.40 "Холивудски знамени-

тости": Пиърс Броснън
(п)

08.00 "Миа и аз" - детски ани-
мационен сериал

08.30 Новини
08.40 "Живата вечност" - до-

кументален филм
09.15 ТВ пазар
09.30 Новини
09.40 "Професия Турист": Сар-

диния, ІІ част (п)
10.10 "Иван Ведър" - докумен-

тален филм
10.30 Новини
10.40 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.30 Новини
11.40 "Раждането на една плас-

тика" - документален
филм

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Скъпа моя, скъпи мой"

(1985г.), (п) Любимите
български филми

14.45 ТВ пазар
15.00 "Цветен следобед" - из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова

15.30 Новини
15.40 "Холивудски знамени-

тости": Куин Латифа
16.05 "България в картини"
16.30 Новини
16.40 "Цветен следобед" - из-

брано от следобедния
блок на БСТВ с Елена
Пенчукова

17.30 Новини
17.40 "Холивудски знамени-

тости": Робърт Дауни
Джуниър

18.05 "Среща със светлината"
- документален филм

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 Изборно студио
21.00 "Най-дългата нощ"

(1967г.), Любимите бъл-
гарски филми

22.35 "Ароматът на успеха "
(2009г.), САЩ, Киноса-
лон БСТВ

00.05 Новини - централна
емисия (п)

00.35 "Раждането на една плас-
тика" - документален
филм (п)

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

02.10 "Цветен следобед" - из-
брано от следобедния
блок на БСТВ (п)

03.30 "В обектива" с водещ
Валерия Касиян (п)

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

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

06.30 "Не се страхувай" с во-
дещ Васил Василев (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика
с Даниел Спасов и Ми-
лен Иванов /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

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

анимационен филм/п/
07.15 Магна Аура, изгубеният

град тв филм /6 серия/
07.45 Телепазарен прозорец
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 Отблизо с Мира разв-
лекателно предаване

12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Чуйте… сърцето ми кон-

церт на Ивайло Гюров
14.00 По света и у нас
14.15 Колизеумът - римската

арена на смъртта доку-

ча, Сара Дежарден, Стив
Бейсик и др.

15.00 "Твърде лично" - сери-
ал, с.2 еп.14, 15

17.00 "Дивата муха" - преда-
ване за екстремни спор-
тове, еп.20

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.8

18.00 "Супер коли" - спортна
автомобилна поредица,
с.6 еп.20

18.45 "Мисията невъзможна 2"
- трилър, екшън (САЩ,
Германия, 2000), режи-
сьор Джон Ву, в ролите:
Том Круз, Дугрей Скот,
Танди Нютън, Винг
Реймс, Ричард Роксбърг,
Брендън Глийсън, Раде
Шербеджия, Доминик
Пърсел и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите
22.00 Бандата на Екшън: "Мъ-

жът с железните юмру-
ци" - екшън (САЩ, Хон-
конг, 2012), режисьор
Робърт Дигс-RZA, в ро-
лите: Ръсел Кроу, Луси
Лиу, Робърт Дигс-RZA,
Дейв Батиста, Джейми
Чънг, Илай Рот, Даниел
Ву и др. [16+]

00.00 "Непростимо" - екшън,
трилър (Япония, 2013),
режисьор Санг-ил Лий,
в ролите: Кен Уатанабе,
Шиоли Куцуна, Юя Яги-
ра, Юн Кунимура, Юки-
юоши Одзава и др.

02.30 "Мъртва точка" /п./ - се-
риал, с.2 еп.15, 16

04.15 "Играта на Ендър" - фен-
тъзи, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2013), режи-
сьор Гевин Худ, в роли-
те: Харисън Форд, Ейса
Бътърфилд, Хейли Стай-
нфелд, Абигейл Бреслин,
Бен Кингсли, Вайола
Дейвис, Гевин Худ и др.

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сери-

ал, с.6 еп.13
06.30 "Теория за големия

взрив" - сериал, с.4
еп.1

07.00 "Томас и приятели" - се-
риал, еп.19, 20

08.00 "Грижовни омайничета:
В търсене на дома" -
анимация, семеен (тв
филм, САЩ, 2017), ре-
жисьор Карън Джей Лойд

09.00 "Барби: Страната на съ-
нищата" - сериал

10.00 "Кунг-фу панда 2" - ани-
мация, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2011), ре-
жисьор Дженифър Ю
Нелсън

12.00 "Овца или вълк 2" - ани-
мация, комедия (Русия,
2018), режисьор Влади-
мир Николаев

14.00 "Столичани в повече" -
сериал, с.13 еп.13 (пос-
леден)

15.00 "Кухня" - сериал
17.00 "Барът на Пепе" - сери-

ал
20.30 "Да кажа или да не ка-

жа?" - комедия (САЩ,
2011), режисьор Рон Ха-
уърд, в ролите: Винс
Вон, Кевин Джеймс, Уи-
нона Райдър, Дженифър
Конъли, Чанинг Тейтъм,
Куин Латифа и др.

22.30 "Столичани в повече" /
п./ - сериал, с.13 еп.13

23.30 "Да разлаем съседите" -
комедия (САЩ, 2014),
режисьор Никълъс Сто-
лър, в ролите: Сет Роу-
гън, Роуз Бърн, Зак Еф-
рон, Елис Варгас, Зоуи
Варгас, Брайън Хъски,
Айк Баринхолц, Дейв
Франко, Лиса Кудроу,
Кристофър Минц-Плас

01.30 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

02.00 "Майк и Моли" - сериал
02.30 "Теория за големия

взрив" - сериал
03.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - сериал

04.00 "Столичани в повече" /
п./ - сериал, с.13 еп.13

bTV Cinema

06.00 "Фатална грешка" - кри-
минален, драма (тв
филм, САЩ, Канада,
2006), режисьор
Джордж Менделюк, в ро-
лите: Виктория Прат,
Крис Креймър, Уилям
Дейвис, Винсънт Спано

07.45 "Бебе в наследство" -
драма, психотрилър (тв
филм, Канада, 2014),
режисьор Джон Л`Екър,
в ролите: Каси Стийл,
Мими Кузик, Крис Бру-
но, Елена Уатко, Матю
Бенет, Шабан Мърфи

09.45 "Шантава седмица" - ко-
медия, драма (САЩ,
2014), режисьор Шон
Леви, в ролите: Джей-
сън Бейтман, Тина Фей,
Джейн Фонда, Адам
Драйвър, Роуз Бърн

11.45 Телепазар
12.00 "Мадеа и програмата за

защита на свидетели" -
комедия, криминален
(САЩ, 2012), режисьор
Тайлър Пери, в ролите:
Тайлър Пери, Юджийн
Леви, Денис Ричардс,
Дорис Робъртс и др.

14.15 "Обратно в играта" - дра-
ма, спортен (САЩ,
2012), режисьор Робърт
Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс,
Джон Гудман, Скот Ис-
тууд, Ед Лотър и др.

16.30 "Бандата на Оушън 3" -
трилър, криминален
(САЩ, 2007), режисьор
Стивън Содърбърг, в ро-
лите: Джордж Клуни,
Брад Пит, Мат Деймън,
Елиът Гулд, Ал Пачино,
Дон Чийдъл, Кейси Аф-
лек, Карл Райнър, Елън
Баркин, Венсан Касел,
Анди Гарсия и др.

19.00 "Мъже за пример" - ко-
медия, криминален
(САЩ, 2012), в ролите:
Ал Пачино, Кристофър
Уокън, Алън Аркин, Джу-
лиана Маргулис, Марк
Марголис, Луси Пънч

21.00 "Усещане за жена" - дра-
ма (САЩ, 1992), в ро-
лите: Ал Пачино, Крис
О`Донъл, Джеймс Реб-
хорн, Габриел Ануар,
Филип Сиймор Хофман

00.00 "Саботаж" - екшън, кри-
минален (САЩ, 2014),  в
ролите: Арнолд Шварце-
негер, Сам Уърдингтън,
Терънс Хауърд, Джо Ман-
ганело, Джош Холоуей,
Мартин Донован [16+]

02.15 Анабел" - хорър (САЩ,
2014), в ролите: Анабел
Уолис, Алфри Уудард,
Ерик Лейдин, Тони Амен-
дола, Мишел Романо,
Уорд Хортън, Брайън Хау,
Моргана Мей, Кери
О`Мали и др. [16+]

04.15 "Коледен герой" - ро-
мантичен, драма (тв
филм, Канада, 2016), в
ролите: Ана Хъчисън,
Маркъс Роснър, Анита
Браун, Брус Досън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Събуди се и гласувай"
12.00 Новините на NOVA
13.00 "Хук" - с уч. на Дъстин

Хофман, Джулия Ро-
бъртс, Робин Уилямс,
Боб Хоскинс, Маги Смит

16.00 Новините на NOVA
16.30 "Плюс-Минус за Евро-

па"
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35

-  "Златната топка"
18.00 "Изборът NOVA Европа"
19.00 Новините на NOVA
19.45 "Изборът NOVA Европа"
23.00 "Катерачът" - с уч. на

Силвестър Сталоун, Ми-
ки Рурк, Джон Литгоу,
Джанин Търнър и др.

01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/

01.40 "Десперадо" - с уч. на

Антонио Бандерас, Сал-
ма Хайек, Стив Бушеми,
Карлос Гомез, Куентин
Тарантино, Хоаким де Ал-
мейда, Чийч Марин /п/

04.00 "Хъни 2" - с уч. на Ло-
нет Маккий, Катерина
Греъм, Ранди Уейн, Сей-
шел Габриел и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.10 "Мускетарите" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

08.45 "Полицаите от Чикаго" -
сериал, сезон 3, 2 епи-
зода

10.00 "Да се посмеем "
10.30 "Драконови войни" - ек-

шън-фантастика с уч. на
Джейсън Бер, Аманда
Брукс, Робърт Фостър,
Крейг Робинсън /п/

13.00 "Без багаж"
13.30 "Щурите съседи" - сери-

ал, сезон 6
15.20 "Изкуството на война-

та: Предателството" -
екшън с уч. на Уесли
Снайпс, Локлин Мънро,
Раян Макдоналд, Рейчъл
Хейуърд и др.

17.30 "Игрите на глада: Сойка-
присмехулка - Част 1" -
приключенски филм с
уч. на Дженифър Ло-
рънс, Джош Хъчърсън,
Лиам Хемсуърт, Джули-
ан Мур, Елизабет Банкс,
Джена Малоун, Уди Ха-
релсън, Доналд Съдър-
ланд, Стенли Тучи, Фи-
лип Сиймур Хофман /п/

20.00 "Леден апокалипсис" -
трилър с уч. на Дийн
Кейн, Бетина Цимерман,
Джоана Тейлър, Найджъл
Бенет и др.

22.00 "Операция Делта форс:
Ясна мишена" - екшън
с уч. Джим Фитцпатрик,
Браян Дженъс, Грег Ко-
линс, Джон Саймън
Джоунс, Гавин Худ, Дей-
вид Дюкас и др.

00.00 "Фрактура" - предаване
за рок музика

Diema Family

06.30 "Дъщерята на Ананди" -
сериен филм

10.00 "Пепел от рози" - сери-
ен филм, 2 епизода

12.00 "Не без дъщерите ми" -
драма с уч. на Харди
Круджър Младши, Софи
Шут, Катя Щудт, Хана
Хьопнер и др.

14.00 "Инга Линдстрьом: Влю-
бена в шефа" (премие-
ра) - романтичен филм
с уч. на Елени Салво
Гонзалес, Маркъс Бран-
дъл, Мърл Колет, Хелмут
Циел, и др.

16.00 "Доня Сандовал" (преми-
ера) - теленовела

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

17.00 "Животът на Кардашиян"
(премиера) - риалити

20.00 "Сватба през зимата" -
романтична драма с уч.
на Брук Д'Орси, Марилу
Хенър, Уес Браун, Дже-
рард Плънкет и др.

22.00 "Инга Линдстрьом: Влю-
бена в шефа" - роман-
тичен филм с уч. на Еле-
ни Салво Гонзалес, Мар-
къс Брандъл, Мърл Ко-
лет, Хелмут Циел /п/

00.00 "Не без дъщерите ми" -
драма с уч. на Харди
Круджър Младши, Софи
Шут, Катя Щудт, Хана
Хьопнер и др. /п/

02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Сватба през зимата" -

романтична драма с уч.
на Брук Д'Орси, Марилу
Хенър, Уес Браун, Дже-
рард Плънкет и др. /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "В кадър"
06.50 "Кучето, което спаси Хе-

лоуин" - семейна коме-
дия с уч. на Гари Вален-
тин, Дийн Кейн, Елиза

Донован, Ланс Хенрик-
сен и др.

09.00 "Посрещане и изпраща-
не" - романтичен филм
с уч. на Скот Улф,
Аманда Детмър, Еди Мак-
Клинток, Рейчъл Ле-
февр, Роджър Хаскет,
Алекс Паунович /п/

11.00 "Извънземното" - семе-
ен филм с уч. на Дий
Уолъс, Хенри Томас,
Дрю Баримор, Питър
Койот, Ерика Елениак,
Робърт Макнотън и др.

13.20 "Повелителят на кухня-
та" - комедия с уч. на
Брадли Купър, Сиена Ми-
лър, Ума Търман, Ема
Томпсън, Алисия Викан-
дер, Матю Райс, Лили
Джеймс, Омар Си, Да-
ниел Брюл и др. /п/

15.30 "Шоколад" - романтич-
на драма с уч. на Жу-
лиет Бинош, Джони
Деп, Лена Олин, Джуди
Денч, Алфред Молина,
Питър Стормър, Кари-Ан
Мос и др.

18.00 "Уил и Грейс" - сериал,
сезон 1, 2 епизода

19.00 "Черният списък: Изкуп-
лението" - сериал

20.00 "Карате кид" - екшън с
уч. на Джеки Чан, Джей-
дън Смит, Тараджи Пенда
Хенсън, Уенуен Хан,
Ронгуанг Ю и др.

23.00 "Ох, на дядо!" - комедия
с уч. на Робърт де Ни-
ро, Зак Ефрон, Зоуи
Дойч, Обри Плаза,
Джейсън Мантзукас,
Дермът Мълроуни, Джу-
лиян Хоф и др.

01.00 "Дюс Бигалоу: Европей-
ското жиголо" - коме-
дия с уч. на Роб Шнай-
дер, Еди Грифин, Тил
Швайгър, Йерун Крабе,
Хана Вербуум, Карлос
Понсе, Дъглас Силс

RTR

05.15 Сериал: "Следствени
тайни"

06.00 Вести
06.25 Вести-Москва
06.40 Сериал: "Следствени

тайни"
07.25 Сериал: "Красив живот"
09.00 Вести
09.30 Вести-Москва
09.50 Вести
10.15 Токшоу: "Пряко предава-

не"
11.35 Вести-Москва
12.00 Вести
13.00 "Хуморина"
14.45 Игрален филм: "Лятна

отпуска"
16.30 Концерт
18.00 Игрален филм
21.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
22.05 Игрален филм

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, четиринадесети
етап

06.00 Тенис: Турнир от ATP в
Женева, финал

07.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, четиринадесети
етап

08.30 Тенис: Турнир от WTA в
Нюрнберг, финал

09.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, четиринадесети
етап

11.00 Тенис: Открито първен-
ство на Франция 2018,
обзор

11.55 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, пър-
ви ден, директно

14.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, петнадесети
етап, директно

18.15 Тенис: Открито първен-
ство на Франция, пър-
ви ден, директно

22.25 Новини
22.30 Тенис: Открито първен-

ство на Франция, пър-
ви ден, дуел на деня

23.30 Автомобилизъм: Супер-
купа на Порше в Монте
Карло

Í
НЕДЕЛЯ 26 май

ментален филм /Вели-
кобритания, 2003 г./

15.10 Семейство Даръл 3 тв
филм /4 епизод/

16.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

16.15 Хасекура: Един самурай
във Ватикана документа-
лен филм /Франция,
2018г./, режисьор Сте-
фан Бегон

18.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

18.45 Нощта на избора сту-
дио с водещ Бойко Ва-
силев

00.00 Името на розата игра-
лен филм /копродук-
ция, 1986г./, режисьор
Жан-Жак Ано, в роли-
те: Шон Конъри, Ф.Мъ-
ри Ейбрахам, Крисчън
Слейтър и др.(14)

02.10 Кафе игрален филм /п/
(12)

04.00 Извън играта /п/
04.45 Вяра и общество с Го-

ран Благоев /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Барби: Страната на съ-

нищата" - анимация, се-
риал, еп. 19 - 22

07.00 "Кое е това момиче" -
сериал, с.6, еп.7, 8

08.00 "Тази събота и неделя" -
избори за Европейски
парламент

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините - разши-
рена обедна емисия

13.00 "Мостът: Ново начало" -
драма (тв филм, САЩ,
2016), режисьор Майк
Рол, в ролите: Кейти
Финдли, Уайът Наш, Тед
Макгинли, Фейт Форд,
Стив Бейсик, Андреа
Брукс и др.

14.40 bTV Новините - избори
за Европейски парла-
мент

15.20 "Приключенията на Джу-
ди Муди" - комедия, се-
меен (САЩ, 2011), ре-
жисьор Джон Шулц, в
ролите: Джордана Бий-
ти, Хедър Греъм, Парис
Мостелър, Джанет Вар-
ни и др.

17.00 bTV Новините - избори
за Европейски парла-
мент, студио

17.50 Спорт тото
18.00 bTV Новините - избори

за Европейски парла-
мент, студио

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

19.25 bTV Репортерите - по-
редица за журналисти-
чески филми и разс-
ледвания

20.00 bTV Новините - избори
за Европейски парла-
мент, студио

01.00 "Кое е това момиче"
/п./ - сериал, с.6, еп.7,
8

02.00 "Мостът: Ново начало"
/п./

03.30 "Приключенията на Джу-
ди Муди" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок:
"Трансформърс: Рескю
Ботс" /п./ - сериал,
еп.1, 2

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, еп.3, 4

08.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, с.2 еп.14 - 16

11.00 "Уличен бой" - драма,
спортен, екшън (САЩ,
2009), режисьор Дито
Монтийл, в ролите: Ча-
нинг Тейтъм, Терънс Хау-
ърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт
и др.

13.15 "Зона на замръзване" -
фантастика, екшън
(САЩ, 2017), режисьор
Джон Маккарти, в ро-
лите: Мартин Къминс,
Кирстен Робек, Ник Пър-
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България не става без знанието
и разрешението на Бойко
Борисов, че той самият предпо-
чита да говори за направеното у
нас в първо лице, единствено
число, убеден съм, че това
специално обучение на учители-
те в МОН по фалшификация на
българската история се прави с
негово одобрение. То е твърде
важно, за да си го позволи
своеволно министърът на
образованието и науката, без
изрично разрешение от по-
големия началник.

За това организирано
фалшифициране на
нашата история, ув-
реждащо националните
интереси на България,

и за масовото пренаписване на
учебниците по история, литерату-
ра и други учебни дисциплини
през последните години, с грубо
извращаване на историческата
истина, трябва да се поиска
оставката на министъра на
образованието и науката. А Бойко
Борисов трябва да носи лично
цялата политическа отговорност
за това национално безобразие.

Внушението, че Борисов
може да не е знаел за този
инструктаж на учителите и за
тенденциозното масово прена-
писване на учебниците, не звучи
убедително. Това не е вярно!

 Преди няколко дни беше
съобщено, че Европейската
комисия започва мащабна
проверка по изграждането с
европейски пари на пътната
инфраструктура в няколко
страни членки, между които и
нашата. Като имам предвид
разкритията около апартаменти-
те, къщите за гости, начините
на възлагане на държавни
поръчки, инцидента край Своге,
непрекъснатите ремонти на
току-що завършени магистрали
с пари на Европейския съюз и
собствените ми преки наблюде-
ния из страната, мога да
предполагам какви злоупотреби
ще бъдат установени в края на
тази година.

Няма да се изненадам,
ако злоупотребите
се измерват с
милиарди левове.

Тогава как ще ни отговаря
Бойко Борисов, чиято гордост са
магистралите! Известният наш
специалист по сигурността, бивш
секретар на МВР, проф. Николай
Радулов писа наскоро: "Наличие-
то на злоупотреби с къщите за
гости беше обществена тайна.
Същото беше и с прословутите
апартаменти. Само за къщите са
предоставени от ЕС около 250
млн. евро (близо 500 млн. лв.).
Откакто получаваме пари от ЕС,
тяхното изразходване е свързано
със скандали... Около 90% от
подписаните договори са с
крещящи нередности... Тези
нарушения са толкова масови,
че се превърнаха в организирана
престъпна дейност, за която ние

сме се досещали през цялото
време. Властите е трябвало да
го знаят, защото това е тяхно
задължение. Ако не го знаят е
лошо. Ако го знаят, но го
премълчават, е още по-лошо.
България отново ще бъде
определена като най-корумпира-
ната държава в ЕС и едва ли ще
мръднем от блатистото дъно, на
което сме се инсталирали". Този
човек има достатъчна информа-
ция и за разлика от Бойко, не
хвърля думите си на вятъра.

Количествените измерения
на тези престъпления ще
научим от заключенията на
проверката на Европейската
комисия в края на 2019 година.
Особено ако в тази проверка
участват и прокурори от новата
европейска прокуратура. И за
неин ръководител бъде избрана
румънската прокурорка Кьовеши.
Предполагам, че на Бойко му
предстоят изпитания, пред
каквито не се е изправял до-
сега. И той ще рухне пред тези
изпитания.

Неограничената власт
предполага и неограничена
политическа и друга отговор-
ност. Между тях трябва да има
пълна симетрия. Така е поне във
всяка що-годе, цивилизована
държава. Поне формално ние
сме уж такава държава. И най-
честният човек, задържал се
дълго във високите коридори на
властта, се изражда нравствено
и политически. Самозабравя се.
Бойко не може да е изключение
от това желязно правило.

Ще дам само два примера,
от многото възможни.

Първо, по член 84, т. 2 от
Конституцията бюджетът на
България се приема от Народното
събрание. У нас обаче има два
бюджета през последните
няколко години. Единият е този,
предвиден в Конституцията.
Другият е личен на Борисов и се
оформя с правителствени
решения, което не го прави
законен. През последните години
официалният бюджет се прави
нарочно с по-ниски приходи, за
да има по-голямо преизпълнение.
По логиката на Конституцията
преизпълнението трябва да се
внася в Народното събрание за
обсъждане по установения ред и
насочване по адресати.

Вместо това адресатът се
определя лично от Борисов и
неговия антураж и се внася за
формално утвърждаване от
правителството, а не в Народно-

то събрание. Така се демонстри-
ра пренебрежение пред Народ-
ното събрание. Размерът на
този втори личен бюджет
миналата година беше няколко
милиарда лева. Според оценки
на Института за пазарна
икономика - между 5 и 7 млрд.
лева. Защо контролните органи
на България не реагират на тези
очевидни груби нарушения на
Конституцията и на Устройстве-
ния закон за бюджета от Бойко
Борисов? Кой ще потърси
отговорност и от тях?

Второ, в грубо нарушение на
Конституцията и на Закона за
изборите Бойко Борисов сега
обикаля страната като ръково-
дител на предизборния щаб на
коалицията на ГЕРБ-СДС и дава
щедри обещания за допълнител-
но финансиране със средства
от бюджета. По закон "купува-
нето и продаването на гласове
(дори с 20-30 лв.) е престъпле-
ние". Борисов сега подкупва
цели общини или градове, като
им обещава по 20-30 и повече
милиона лева допълнителни
средства от бюджета, без да се
е допитал до Народното събра-
ние. Потребностите на тези
обекти са известни отдавна.
Допускам, че някои от тях дори
може да са основателни. Аз
обаче питам: защо в бюджета
за 2019 г., приеман преди
няколко месеца, не бяха
предвидени средства за тях? А
трябваше да се чака до избори-
те, за да бъде предоставянето
на средства използвано като
предизборен инструмент? С
други думи - за купуване на
гласове в масови мащаби. Това
е не само очевидно. То е
очевадно за стотици хиляди
хора. И въпреки това ЦИК
отново се оказа послушна пред
Бойко Борисов и не посмя да се
произнесе, че той нарушава
закона. И как ще се произнесе,
след като той е над закона,
дори над Конституцията!

В член 19, ал. 7, т. 5 на
Закона за администрацията е
записано, че министър-председа-
телят, министри и зам.-министри
не могат да бъдат ръководители
на предизборни щабове на
партии, коалиции от партии или
инициативни комитети. Те не
могат да използват държавни
средства по никакъв начин за
предизборна агитация. А Бойко
Борисов е председател на
предизборния комитет на ГЕРБ и
използва такива средства.

След ожесточена дискусия
преди няколко дни ЦИК не можа
да вземе решение дали тази
забрана се нарушава от него и
неговата партия, поради подкре-
пата на симпатизантите на ГЕРБ
между членовете на ЦИК.
Аргументът бил, че той не
присъствал на предизборно
събрание. Но нима не е ясно, че
високопоставена личност може
да прави предизборна агитация
с поведението и действията си,
без да присъства в залата на
предизборното събрание. А
случаят е повече от очевиден.

У нас има много контролни
органи, но те не реагират на
изброените и много други груби
погазвания на Конституцията и
законите от Бойко Борисов.

През последните 2 години
половината членове на третото
правителство на Бойко Борисов
бяха уличени в корупция и
принудени да подадат оставки. А
разкритията продължават и не
се знае колко високо ще
достигнат. За една съвременна
европейска държава дори само
този факт е достатъчен

правителството, начело
с премиера, веднага
да подаде оставка.
Веднага, без никакви
уговорки!

А нашият премиер има
нахалството да обявява, че ще
изкара мандата си до края.
Боже господи, що за цинизъм! В
каква държава живеем ние!
Какъв човек ни управлява!

Най-мекият упрек, който може
да се отправи към Бойко Борисов
е, че той е знаел за тоталната
престъпност и управленската
корупция и я е толерирал. Всички
в България знаеха и навсякъде се
говореше за нея. Пишеше го и в
ежегодните мониторингови
доклади на Европейската коми-
сия. И президентът Радев го
повтаряше все по-често, вече
две години. Налагаше "отлагател-
но вето" на повечето им закони.
И затова го намразиха.

2019-а е година на
няколко избора у нас.
Общото между тях е,
че не са толкова
избори между партии,
а между ценности.

 Това ги прави особено
важни за нашето настояще и
бъдеще.

Призовавам моите сънародни-
ци да избират по-взискателно:
� Между върховенството на

нашите национални интереси
или интересите на други народи
и държави;
� Между приятелските

икономически, научно-технически
и културни отношения с Русия
или конфронтацията с нея.
� Между умерената разлика

в доходите на най-бедните и
най-богатите 20% от население-
то (примерно 4-5 пъти, както е
сега в ЕС) или 10-15 и повече
пъти, както е сега у нас;
� Между демокрацията или

авторитарното (едноличното)
управление на държавата;
� Между повишаване

ролята на държавата в управле-
нието на икономиката и другите
сфери на дейност или предоста-
вяне на всичко на свободния
пазар;
� Между ускореното

догонващо икономическо
развитие или икономическата
стагнация, както е сега у нас;
� Между настоящата най-

реакционна в Европа данъчна
система или умерено прогресив-
на данъчна система и диферен-
циран ДДС;
� Между провеждането на

съвременна високотехнологична
реиндустриализация или продъл-
жаване с примитивни услуги и
първично обработени стоки;
� Между износ на повече

високо- и среднотехнологични
стоки или на суровини, ишлеме и
първично обработени продукти;
� Между стимулиране на

земеделието с разширено
производство на плодове,
грозде, зеленчуци, екологично
чисти и други продукти или
продължаване на сегашната
зърнена ориентация;
� Между въвеждането на

максимална граница за собстве-
ност на земеделска земя от
едно семейство (примерно до
150-200 дка) или продължаване
на настоящата практика със
стотици хиляди декари;
� Между ревизия на

престъпната приватизация и
концесиониране през последни-
те 30 години или опрощаване
на кражбите;
� Между отваряне на

"досиетата на прехода"(разслед-
ване на подозрително забогатели-
те) или опрощаване на мащабно-
то престъпно забогатяване;
� Между радикална рефор-

ма на пенсионното дело, водеща
до чувствително повишение на
пенсиите, или продължаване по
досегашния път - с най-ниски
пенсии в ЕС;
� Между оценката на

дейността на болниците по
лечебната им дейност или по
финансовите им баланси;
� Между стимулирането на

раждаемостта и безплатното
предучилищно и училищно
образование или предоставянето
на всичко на пазарните меха-
низми;
� Между грижите за

възрастните хора или принужда-
ването им да оцеляват чрез
ровене в кофите за отпадъци;
� Между ограничаване на

емиграцията чрез по-добро
заплащане или продължаване на
масовата емиграция на високо- и
средноквалифицирани кадри и
внос на такива от трети страни;
� Между признаването на

социален пол и други модерни
"новости" на "джендър идеологи-
ята" или придържане към
нашите славянски, християнски
и семейни ценности и традиции;
� Между допускането на

масов приток на чуждестранни
мигранти или ограничаването им.
За или против вноса на работна
сила от Африка, Азия и други
региони на света.
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В Археологическата екс-
позиция на Историческия му-
зей в Търговище посетители-
те ще видят съкровището на
тракийската жрица Лесескеп-
ра. С него Регионалният ис-
торически музей в Бургас
гостува на Търговище, а из-
ложбата е част от проявите
в Европейската нощ на му-
зеите.

Ценностите в експозици-
ята са открити през 1975 г.
в разрушена надгробна мо-
гила до Поморие, в близост
до останките на древния град
Анхиало, и са част от спасе-
ни гробни дарове. Впечатля-
ващият комплект златни на-
кити се състои от два чифта
обици, огърлица лента, лис-
та от венец и дребни мънис-
та и предмети.

Ценностите са елинисти-
ческо ювелирство и са от пе-
риода от втората половина
на II - първата половина на I
век пр. Хр. Върху една от
обиците, завършваща с фи-
гура на сфинкс, има ажурен
надпис, който се разчита ка-
то непознато женско тракий-
ско име "Лесескепра". ç

Ñúêðîâèùåòî íà
æðèöàòà Ëåñåñêåïðà
ïîêàçâàò â Òúðãîâèùå

�

Фолклорен клуб „7/8“ от
Добрич получи голямата
награда „Капанска китка“
Най-високият приз на
Националния фолклорен
фестивал "Капанска
китка" бе присъден на
Фолклорен танцов клуб
"7/8" от Добрич. В
десетото юбилейно
издание на фолклорната
надпревара, организирана
от танцов клуб "Абритус",
с подкрепата на община
Разград и Народно
читалище "Бузлуджа
2010", се представиха
15 танцови клуба. Първо
място заслужиха танцьо-
рите клуб "Джумалийци" -
Търговище. На второ
място е Клубът за народ-
ни танци към Лесотехни-
ческия университет в
София, а трети останаха
Танцово студио "Калина
Рада" от Разград.

Започват проучвания на
„българската“ резиденция
на граф Дракула
От днес започват архео-
логическите проучвания
на "българската" резиден-
ция на граф Дракула в
Свищов, съобщи проф.
Николай Овчаров, ръково-
дител на експедицията.
Разкопките ще обхванат
местността Калето в
Свищов, където има
запазени останки от
средновековна крепост. В
хрониките има сведения,
че влашкият воевода Влад
Цепеш, известен като
граф Дракула, е пребива-
вал в района на Свищов.

Íàêðàòêî
Известният художник проф.

Ивайло Мирчев гостува с жи-
вописна изложба в бургаската
галерия "Пролет". Експозиция-
та е под наслов "Упражнение
по живопис" - посветена на два-
ма изтъкнати български твор-
ци, които загубихме наскоро -
проф. Светлин Русев и Стоян
Цанев.

"Творческите ми търсения са
продължение на всичко онова,
което правя в последните годи-
ни", добави проф. Мирчев.

Авторът експериментира с
цвета, тоналната температура,
текстурата на картинното поле,
мащаба, формата и съдържани-

В Националния истори-
чески музей се откри из-
ложбата "Старото злато -
магия и символика" на ко-
лекционера Антонио Васи-
лев.

Акцент в изложбата е
женско джубе, изцяло из-
бродирано от сърмени
златни нишки. То представ-
лява дълга женска горна
дреха от сукно. Предпола-
га се, че е изработено
през 1900 г., за детето на
изключително заможен и
високопоставен албанец.
Джубето е ръчно израбо-
тено, като всеки един от
детайлите - златни телче-
та, златни сърмени ниш-
ки, чукани гайтани, е ми-
нал през ръцете на раз-
лични майстори, преди да
бъдат ушити от шивача.
Рядката находка може да
се разглежда като пример
за османско влияние на
Балканите и става част от
колекцията на Антонио Ва-
силев съвсем случайно.

Сред експонатите са и
три сребърни пафти с поз-

Èâàéëî Ìèð÷åâ ñ èçëîæáà â Áóðãàñ

"Първата славянска азбу-
ка - глаголицата, е мислена
като свещено писмо. За да
преведе богослужебните
книги, св. Константин-Кирил
Философ създава оригинал-
на графична система, като
поставя Словото наистина в
началото - така, както пише
и в Библията. Славянската
азбука, в първата буква на
която е кръстът, е имала
предназначението да разп-
ространява божествените
истини, припомни гл. ас.
д-р Магдалена Абаджиева от
Института за български език
"Проф. Любомир Андрейчин"
на БАН.

Писмеността е била изк-
лючително важна за утвър-
ждаването на идентичност-
та на славяните и за разви-
тието на славянската култу-
ра. Светите братя са подло-
жили солунския български
диалект, който са владеели,
на много внимателен анализ
и са отделили тези звукове,
които е трябвало да бъдат

Ñòàðîòî çëàòî - ìàãèÿ è ñèìâîëèêà

Ñëàâÿíñêàòà àçáóêà å ñâåùåíî ïèñìî

означени с букви. В глаго-
лицата на всяка буква съот-
ветства конкретен звук от
езика. Кирил и Методий е
трябвало да преценят кои
звукове могат да доведат до
промяна в смисъла на да-
дена дума. Когато напишем
"река" и "ръка", това са две
отделни думи, но когато чу-
ем "ръка" и "ръкъ", разбира-
ме, че това са диалектни ва-
рианти на една и съща ду-
ма, произнесена по разли-
чен начин", посочва езико-
ведът. Във втория случай
имаме варианти на една и
съща фонема, докато в пър-
вия - две различни фонеми.

"Затова е толкова важно
делото на светите братя, за-
щото извършеният от тях
анализ и азбуката като кон-
цепция за записване на сла-
вянската реч е фундамент",
допълва Абаджиева. Той се
използва при създаването
на втората славянска азбу-
ка - кирилицата. Анализът
вече е бил извършен, било

е ясно кои са типичните за
солунския диалект звукове,
които се нуждаят от отдел-
ни букви. Кирилицата изпол-
зва 24 букви от гръцкото
писмо, към които са доба-
вени 12 букви за означава-
нето на онези звукове, кои-
то съществуват в българс-
кия език, а липсват в гръц-
кия.

Днес много се спекули-
ра с това чии са буквите от
кирилицата и как е правил-
но да наричаме тази азбу-
ка. Важното в случая е ор-
ганизирането на азбуката
като система спрямо специ-
фиките на славянската реч.
Кирилицата използва моде-

ла на глаголицата и няма как
да съществува без нея.

"Буквите сега ни заоби-
калят отвсякъде - те са по
билбордовете, върху дрехи-
те ни, на рекламните бро-
шури в пощенските ни ку-
тии. Тъжно е, че стремежът
към откриването на буквите
понякога се свежда до това
да прочетем думата "промо-
ция" върху етикет в храни-
телния магазин. Тъжно е, че
буквите много често имат
кратък живот и свършват в
кошчето за боклук", отбеляз-
ва езиковедът. Тревожи я
фактът, че присъствието на
латиницата във всекидневи-
ето ни е доста осезаемо". ç

твена академия в града.
Проф. Мирчев през 1981 г.

завършва Художествената ака-
демия в класа на проф. Свет-

ПОК А Н А

Управителният съвет
на сдружение с нестопанска цел
"СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ

В БЪЛГАРИЯ"
свиква Общо събрание на

сдружението, което ще се проведе
на 08.06.2019 г. от 11:00 часа в
София, бул. "Тодор Александров"
№ 14, хотел "Анел", при следния

Дневен ред:
1. Приемане отчета на Управи-

телния съвет за дейността на сдру-
жение "СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕРИТЕ
В БЪЛГАРИЯ" за 2018 г.

2. Представяне на финансовия
отчет за 2018 г. Доклад на финансо-
вия Контрольор за 2018 г.

3. Приемане на годишния сче-
товоден отчет на сдружението за
2018 г.

4. Приемане бюджета на сдру-
жението за 2019 г.

5. Приемане програма за дей-
ността на сдружението през 2019 г.

6. Разни.
Поканват се всички членове на

сдружение "СЪЮЗ НА КОЛЕКЦИОНЕ-
РИТЕ В БЪЛГАРИЯ" да присъстват на
събранието - лично или чрез упъл-
номощен представител.

Регистрацията ще започне в
10:30 ч. При липса на кворум, съб-
ранието се  отлага с един час по-
късно и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред, кол-
кото и членове да са се явили.

От  УС на "Съюз на
колекционерите в България"

лата, с изображения на
двуглав орел върху седеф.
Във Византия двуглавият
орел с корона символизи-
ра баланса между божес-
твеното и земното, а по
време на османската
власт е и герб на Цариг-
радската патриаршия.

Образци на Чипровска-
та златарска школа и ней-
ното наследство от XVII
век са сред акцентите в
изложбата. Сред тях са
женски накити за глава -
надушни висулки - подб-
радник, игла за коса, оби-
ци наушници, прочелник,
изработени от сребро, с
позлата и инкрустирани с
полускъпоценни камъни.
Дело на майстори от Чип-
ровци са и уникалната
сребърна чаша във фор-
мата на кратунка, както и
две позлатени сребърни
гривни, инкрустирани с по-
лускъпоценни и цветни ка-
мъни, както и две гривни
кубелии - рогачки. Може
да се види до 1 февруари
2020 година. ç

Ñëàâÿíñêàòà àçáóêà å ñâåùåíî ïèñìî,
ïðèïîìíÿ åçèêîâåäúò Ìàãäàëåíà Àáàäæèåâà è
ïðèçîâàâà ïî-÷åñòî äà ïèøåì íà ðúêà

ето. За него е изключително ва-
жен диалогът с публиката пос-
редством живописта. Това е пе-
тата изложба на проф. Ивайло
Мирчев в галерия "Пролет", ко-
ято, по думите му, е "едно мно-
го одухотворено пространство,
в което се показва сериозно
българско изкуство. Благодаря
на галерията за доверието, гос-
топриемството и че ми предос-
тавя възможността да се срещ-
на с една просветена и добро-
желателна публика. В последните
години Бургас се е превърнал в
истинско културно средище, осо-
бено след разкриването на фи-
лиал на Националната художес-

лин Русев. Негови самостоятел-
ни изложби са представяни в
Германия, Холандия, Швейцария,
Австрия. ç
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Често се казва, че тряб-
ва да "простиш и забравиш"
прегрешенията на другите,
колкото и трудно да е. Про-
щаването със сигурност е
от полза и за самите нас,
обяснява авторът на науч-
но изследване по темата,
Сайма Норийн:

"Известно е, че умение-
то да прощаваш на другите
има положителни ползи за
физическото и психическо-
то здраве на индивида.

Способността да забра-
вяме разстройващите спо-
мени може да осигури ефек-

Прошката и психичната
полза от нея

тивна стратегия за справя-
не, която позволява на хо-
рата да продължат напред."

Въпросът е дали проща-
ването наистина води до
забравяне.

Точно това решават да
проучат Норийн и колегите
й в изследването си, пуб-
ликувано през 2014 г. в
Psychological Science.

В експеримента хората
четат сценарии, които съ-
държат хипотетични прос-
тъпки, сред които кражба,
клевета и изневяра.

След това те са помоле-

ни да помислят дали биха
простили на извършителя,
или не.

Резултатите се записват
и хората трябва да се вър-
нат в лабораторията седми-
ца или две по-късно.

При следващ тест ги обу-
чават да забравят някои от
сценариите и да си спом-
нят други.

Изследователите устано-
вяват, че когато участници-
те първоначално са прос-
тили на извършителя, те по-
лесно забравят сценария.
Когато обаче не са прости-

ли, хората не могат да заб-
равят сценария, дори кога-
то се изисква от тях.

"Вероятно връзката меж-
ду прошката и забравянето
е двупосочна и много по-
сложна в течение на по-дъл-
ги периоди от време - каз-
ва Норийн.

"Надяваме се, че с вре-

мето нови сфери на изслед-
ване могат да съчетаят ин-
тервенции, базирани на
забравянето и прощаване-
то, които на свой ред биха
довели до мощни терапев-
тични инструменти, позво-
ляващи на хората да "про-
щават и забравят" по-ефек-
тивно."

Виждали сме ги на
снимки, възхищавали
сме се от тяхната
древност и внушител-
ни размери. Някои до-
ри са имали късмета
да ги посетят на жи-
во. Но пирамидите са
много повече от турис-
тическа атракция. С
напредъка на науката
идват нови и нови от-
крития, които поставят
множество нови въп-
роси.

1. Скрити стаи
в Голямата
пирамида в Гиза
През 1993 г. робо-

тът Upuaut 2 откри мал-
ка врата в южната
шахта на пирамидата,
зад която по-късно е
открито празно прост-

5 неразгадани мистерии на пирамидите
ранство и още една
врата.

През 2010 г. модер-
низирания робот Djedi
прави снимки зад пър-
вата врата, на които се
виждат медни дръжки
и рисунки с червена
охра.

Освен това, въпре-
ки че никой не е вли-
зал в шахтата в про-
дължение на 9 години,
по стените и тавана са
се появили нови драс-
котини.

2. Каква е истин-
ската възраст
на Голямата
пирамида
Каменен надпис, от-

крит в Гиза през 19-и
в. твърди, че Хуфу по-
ръчал Сфинксът да бъ-

де възстановен, а не
изграден. Това, заедно
с браздите по тялото
му, които са резултат
от ерозия в продълже-
ние на над 8000 годи-
ни, поставя съмнение
за възрастта на Голя-
мата пирамида: смята
се, че Сфинксът е пос-
троен след нея.

3. Термична
мистерия
Инфрачервените

термографски изслед-
вания от 2016 г. показ-
ват необясними кухи-
ни под Голямата пира-
мида, както и в бли-
зост до върха й. Пред-
полага се, че долните
кухини са или някаква

неоткрита досега каме-
ра, или подземен про-
ход. Египетското ми-
нистерство на антики-
те още не е дало ко-
ментари.

4. Технологията
за построяването
на пирамидите
Химикът Джоузеф

Давидовиц твърди, че
блоковете са излети
директно един върху
друг от своеобразен
варовиков бетон и то-
ва може да обясни тях-
ното тегло и липсата
на пролуки между тях.
Въпреки това геолози
и палеонтолози смятат,
че блоковете са обра-
ботени седиментни
скали, оспорвайки те-
орията на Давидовиц.
Учените засега не мо-
гат да се спрат на ед-
на хипотеза.

5. Проклятието
на гробницата
на Тутанкамон
Когато изучава

гробницата през 1922
г. Хауърд Картър и ко-
легите му откриват
текст, разказващ за
тежко наказание, кое-
то щяло да последва
отварянето на запеча-
таната гробница. Са-
мият Картър не вяр-
вал, но в периода до
1930 г. били докладва-
ни 22 смъртни случая
сред присъствалите
при отваряне на гроб-
ницата и техните се-
мейства.

Все още няма пот-
върдено обяснение за
"проклятието". Единст-
вената теория е, че
стените на гробницата
и по саркофага са би-
ли покрити с отрова.

Често жаждата за любов
се обяснява с детство, ли-
шено от обич и привърза-
ност. Копнеещите да бъдат
обичани рядко или никога
не са били прегръщани ка-
то деца, не са чували любя-
щи думи, не са се радвали
на безусловната любов и
грижа от страна на своите
близки.

Хората, които растат с
тази липса, минават през
живота с очакването рана-
та им да бъде излекувана.
И тук може би е същността
на проблема - те вярват, че
се нуждаят от някой друг,
за да се излекуват, а ле-
карството е в самите тях.
Състои се от две много важ-
ни съставки - самоприема-
не и любов към самите се-
бе си.

Разбира се, няма нищо
лошо в това да искаш да
бъдеш обичан и приет от
другите. Тази нужда се прев-
ръща в проблем само за хо-
рата, които са били отгле-
дани в среда без любов. Те
се опитват да компенсират
липсата на привързаност и
любовта към себе си чрез
други хора.

Хората, които жадуват
за любов, често създават
ситуации, които всъщност
само засилват усещането им
за самота и празнота. Това
е сложен психологически

Всичко, от което се нуждаем, е любов
проблем, който изисква
психологическа помощ.

Вижте седем характе-
ристики на хората, които
чувстват тази спешна нуж-
да от любов.

1. Натрапчив стремеж
към привързаност и обич

Хората, които жадуват
за любов, отдават огромно
значение на привързаност-
та. Те дори може да вяр-
ват, че нищо друго няма
значение. Така в тях се раз-
гаря огън, веднага щом ня-
кой им покаже обичта или
привързаността си. Това
постепенно се превръща в
сериозно изпитание както
за тях, така и за човека,
или хората до тяху заради
неспособността им да ос-
тавят нещата да се разви-
ват естествено и да прие-
мат, че любовта идва и си
отива.

Самата мисъл, че тряб-
ва да запазят любовта, за-
силва неимоверно тревож-
ността им, а страхът, че ще
я изгубят, задълбочава об-
себеността им от нея.

2. Стремеж към пълен
контрол

При хората, които жа-
дуват за любов, често се
наблюдава силен стремеж
да контролират, хората, ко-
ито обичат. Причината се
дължи не на желанието им
да контролират живота им,

а на нуждата им да се зас-
траховат, страха да не из-
питат отново болката от "не-
обичането".

Контролът им осигурява
спокойствие, че няма да бъ-
дат изоставени. Всъщност
страхът от изоставяне и пре-
дателство (продукт на емо-
ционалната им рана) ги ка-
ра да жадуват за контрол.
Но това често води до от-
чуждаване и раздяла.

3. Взискателност
На хората, които не са

получавали безусловна лю-
бов и грижи по време на
детството си, им е много
трудно да повярват в нея в
зряла възраст. Затова те
изискват постоянни прояви
на привързаност и са мно-
го взискателни към партньо-
ра си или към всеки, с ко-
гото имат емоционална
връзка.

За тях са много типич-
ни реплики като: "Исках да
бъдеш там, но ти не дойде"
или "Надявах се, че ще нап-
равиш нещо специално, но
те не се постара достатъч-
но" . Хората, които копнеят
за любов, вярват, че тя тряб-
ва да е абсолютна и дейна
във всеки един момент, но
това не е възможно. Дори
майките не са способни на
това поради напълно раз-
бираеми причини - умора,
заболяване, и ежедневни

обстоятелства като работа,
ангажименти.

4. Те молят за обич
Хората, които копнеят

за любов, са взискателни,
но също така са склонни
да не дават шанс на много
хубави неща и хора, които
искат да влязат в живота
им. Те са готови да се от-
кажат от всичко, само за
да не изгубят човека, кого-
то обичат. Следователно те
често пренебрегват собст-
вените си нужди и благо-
получие.

Ако усетят, че другият
човек се отчуждава от тях,
ще направят почти всичко,
за да не го изгубят. Те се
чувстват безполезни и мис-
лят, че любовта на другия
придава стойност на собс-
твения им живот. Това оз-
начава, че дори биха се при-
мирили с насилие.

5. Те правят твърде
много жертви

Тези хора правят любов-
та много по-драматична и
болезнена, отколкото тряб-
ва да бъде. Чувстват се тол-
кова благодарни, че някой
ги обича, че са готови на
всякакви жертви, за да ги
зарадват.

Любовта означава да
правиш компромиси и жер-
тви понякога, но при хора-
та, изпитващи спешна нуж-
да да бъдат обичани, това

стига до крайност.
6. Те не могат да се до-

веряват
Колкото и да се стара-

ят, хората, които търсят лю-
бов, не могат да се доверят
на другите. Те винаги очак-
ват да бъдат изоставени или
наранени, а това ги прави
ревниви и подозрителни, ко-
ето постепенно отслабва
връзките им.

Тяхното недоверие е
толкова силно, че дори мо-
гат да видят добрите неща
като лоши или обратното.
Те търсят скрити мотиви,
скрити цели и конспирации
навсякъде. Всичко това е
част от огромния им страх
да не бъдат наранени.

7. Те приемат неприем-
ливото

Злоупотребата, в каква-
то и да е форма, е непри-
емлива. За съжаление, лип-

сата на привързаност и обич
в ранните години от живо-
та, често е причина хората
да приемат подобно пове-
дение от хората, с които са
в емоционална връзка.

Те не разбират разлика-
та между несъгласие, конф-
ликт и злоупотреба. Способ-
ни са да се ядосват за нез-
начителни неща, но също та-
ка и да приемат физически
и психически атаки.

Това е много парадок-
сална ситуация. Хората, ко-
ито жадуват за любов, я тър-
сят навсякъде, за да запъл-
нят празнината в себе си.
Но тъй като им липсва най-
важното - любов към себе
си, те саботират връзките
си и се обричат на нещас-
тие. Точно по тази причина
професионалната помощ е
толкова важна в тези слу-
чаи.

Умението да прощаваш е свойство
на силните, слабите никога не
прощават. МАХАТМА ГАНДИ
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Германският канцлер
Ангела Меркел похвали
"успешната история" на
Германия по повод предс-
тоящата 70-а годишнина
от приемането на консти-
туцията, предаде ДПА.

Когато основният
закон бе обнародван, не
се знаеше колко успешен
той бъде за  Германия.
Бащите и майките ни
искаха да извлекат поука
от варварството на
националсоциализма, за
да гарантират, че такова
нещо няма да се случи
отново, каза Меркел.

Канцлерът припомни
член 1 на конституционния
закон - "човешкото достой-
нство е неприкосновено" -
с думите, че е израснала в
бивша Източна Германия и
знае какви могат да бъдат
последиците от неспазва-
нето на това право.

Основният закон е най-
близкият до конституция
законодателен акт на

Îñíîâíèÿò çàêîí å ïðèåò íà 23 ìàé
1949 ã. è îòòîãàâà íå å ïðîìåíÿí

Ìåðêåë è Øîéáëå ñå ãîòâÿò äà îòáåëåæàò
70 ãîäèíè íà ãåðìàíñêàòà êîíñòèòóöèÿ

Ìåé ùå ïðåäëîæè íîâ ïàêåò
çà äîãîâàðÿíå íà Áðåêçèòà

Британският премиер
Тереза Мей заявява, че
преди да напусне поста си,
ще изложи пред Камарата
на общините нова оферта
с "подобрен пакет от мер-
ки" като последен опит за
одобряването на законоп-
роекта за Брекзита, преда-
де Ройтерс.

В статия за в. "Сънди
таймс" Мей пише: "Какъв-
то и да бъде изходът от
всеки индикативен вот, аз
не просто ще поискам от
членовете на парламента,
а вместо това ще ги помо-
ля да погледнат новата и
подобрена сделка със
свеж чифт очи и да й да-

Бащите и майките ни искаха да извлекат поука от варварството на
националсоциализма, за да гарантират, че такова нещо няма да се
случи отново, заяви германският канцлер Ангела Меркел  Предсе-
дателят на Бундестага Волфганг Шойбле каза: "Конституцията ни

помогна най-вече да постигнем обединението и затова да го имаме
бе истински късмет".

Монахини чакат да гласуват пред
секция в Калкута при последната
фаза от общите избори в Индия
на 19 май. Гласоподавателите в

59 избирателни района в 7 щата
и една федерална територия в

Индия гласуват в последния етап
от изборите в най-многолюдната

демокрация в света. Сред
избирателните райони е

Варанаси в щата Утар Прадеш,
откъдето е избиран премиерът
Нарендра Моди, който се бори

за нов мандат. Очаква се
неговата партия "Бхаратия
Джаната" да победи във

Варанаси, но в други части на
щата тя ще срещне сериозна

съпротива от две опозиционни
партии. Анкетите предричат, че
Моди ще запази поста си, но

"Бхаратия Джаната" ще остане с
по-малко от сегашните 282

депутатски мандата.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Британският премиер Тереза Мей говори в Бристол на предизборна
кампания за евроизборите. Според говорителя на Лейбъристката партия
по въпросите за Брекзита Киър Стармър, за да се излезе от задънената
улица, правителството трябва да свика нов референдум за Брекзита.

дат своята подкрепа".
Вестникът отбелязва, че

преди това Мей ще се по-
съветва с колегите си в
правителството за предло-
жените промени. Освен то-
ва кабинетът ще обсъди
план за редица индикатив-
ни гласувания с цел да бъ-
де установено кои предло-
жения може да съберат де-
путатско мнозинство.

В петък преговорите
между консерваторите на
Мей и лейбъристите в опо-
зиция се провалиха часо-
ве след като премиерът се
съгласи да обяви в нача-
лото на юни кога ще пода-
де оставка. ç

Германия. Той е приет на
23 май 1949 г. и страната
никога не ратифицира
формална конституция,
макар след обединението
през 1991 г. да има такива
намерения. Вместо това
обаче законът просто е
разширен, за да обхване и
провинциите на бивша
Източна Германия.

С наближаването на 70-
годишния юбилей мнозина
задават въпроса дали
документът все още е
актуален, отбелязва ДПА.

Волфганг Шойбле,
известен най-вече с
дългогодишната си служба
като министър на финан-
сите, а в момента предсе-
дател на Бундестага, няма
подобни съмнения.

"Бяхме изправени пред
много предизвикателства
през последните 70 години
и във всеки един случай
основният закон успя да
зададе насоките, които ни
позволиха да овладеем

ситуацията. Основният
закон продължава да
върши работата си", каза
Шойбле пред ДПА.

В момента обаче има
опасения, че крайнодес-
ни и крайнолеви групи
поставят под въпрос
основата на германската

демокрация, което обаче
ветеранът в германската
политика вижда по-скоро
като възможност.

"Демокрацията опреде-
лено е изправена пред
нещо като стрес тест.
Можем обаче да преодо-
леем това", убеден е той. ç

Íàêðàòêî

:

Два референдума
се състояха вчера в Швейцария
- за затягане на правилата за
придобиване на огнестрелно
оръжие и за промяна в
данъчното законодателство на
компаниите с цел повече
постъпления в пенсионните
фондове. Първото предложение
е за забрана да се продава
автоматично оръжие и да се
ограничи продажбата на
полуавтоматично оръжие. Целта
е съобразяване с директива на
ЕС, приета след терористичните
нападения през 2015 г.
Швейцария не членува в ЕС, но
не може да не спазва тази
директива, защото това ще
означава излизането на
страната от Шенгенската зона.

Сърбия завърши
последната отсечка от автома-
гистрала, свързваща Западна
Европа и Гърция, като изключи
стеснен участък, който затруд-
няваше шофьорите от десети-
летия. 26-километровата
отсечка на стойност 450 млн.
евро е изградена на труден
терен в Гърделичката клисура,
на около 300 км южно от
Белград. Отварянето й за
движение бе дълго отлагано, за
последен път преди една
година, заради голямо свлачи-
ще. Магистралният участък
заменя пълен със завои, бавен
и опасен път, който особено в
туристическия сезон подлагаше
на изпитание нервите на
водачите и където често
ставаха катастрофи. През
летния сезон европейският път
Е-70/Е-75 става главна пътна
артерия за милиони пътници от
Германия и други места в
Западна Европа към Гърция и
Турция. Миналата година общо
58 млн. превозни средства са
преминали оттам, а тази година
се очакват с 2 млн. повече.

Седем изтребителя
от френските ВМС, участващи
в учения, извършиха принуди-
телно кацане в Северна
Индонезия заради лоши
метеорологични условия.
Екипажите приземиха безпроб-
лемно седемте бойни самолета
"Дасо Рафал" във военновъз-
душна база Султан Искандар
Муда в провинция Ачех 90
минути след излитането си от
самолетоносача "Шарл дьо Гол"
в Индийския океан, каза
командирът на базата полков-
ник Хендро Ариеф. Той поясни,
че изтребителите са участвали
в маневри извън територията
на Индонезия.

Мъж ритна
отзад Арнолд Шварценегер по
време на спортна проява в
Йоханесбург, след което
охраната веднага го залови и
отведе. 71-годишният актьор и
бивш губернатор на Калифор-
ния е разговарял с почитатели
по време на проявата "Арнолд
класик Африка" за културизъм
и други спортове, когато
злоумишленик му нанесъл удар
с крак. Впоследствие Термина-
тора пусна в "Туитър" съобще-
ние за феновете, в което им
благодари за загрижеността и
ги увери, че се чувства добра.
Шварценегер твърди, че не е
усетил нищо и е осъзнал
ритника, когато видял видеок-
лип със случката.
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Крайнодесни и нацио-
налистически партии от
11 страни в ЕС отбеляза-
ха виждането си за
историческа промяна в
Европа с митинг в Мила-
но, седмица преди избо-
рите за Европейски
парламент, предаде ДПА.

"В Милано се пише
нова глава от историята",
заяви пред събралото се
множество италианският
вицепремиер и външен
министър Матео Салвини.

Хиляди се събраха
пред прочутата Миланска
катедрала, за да подкре-
пят Салвини и неговия
нов алианс на национа-
листическите партии.

Сред присъстващите
бяха Марин льо Пен,
лидерка на френския
"Национален сбор",
холандският популист
Герт Вилдерс и Йорг

Àëèàíñ íà êðàéíîäåñíèòå îò Åâðîñúþçà
ñòÿãà â Èòàëèÿ ðåäèöè çà åâðîèçáîðèòå
Õèëÿäè ñå ñúáðàõà ïðåä Ìèëàíñêàòà
êàòåäðàëà, çà äà ïîäêðåïÿò Ñàëâèíè

Ëÿâàòà ëèäåðêà Êðèñòèíà Ôåðíàíäåñ
êàíäèäàòñòâà çà âèöåïðåçèäåíòêà

Джо Байдън се кандидатира за президент за трети път. В течение на 35 години той беше сенатор, преди да се
присъедини към Барак Обама на изборите през 2008 г. и да бъде негов вицепрезидент 8 години. Байдън се
застъпва за достъпа до образование и здравеопазване и за нуждата от "революция на чистата енергетика".

В Аржентина в момента срещу Кристина Фернандес се водят няколко
различни разследвания за корупция. Партньорът й в президентската

надпревара Алберто Фернандес избегна скандалите и е възприеман като
умерен политик, отворен за диалог.

76-ãîäèøíèÿò Äæî Áàéäúí çàïî÷âà
êàìïàíèÿ äà íàñëåäè Òðúìï

Демократът Джо Байдън,
бивш вицепрезидент на САЩ
и кандидат за президентски-
те избори през 2020 г., за-
почна кампанията си с пред-
ложение за платформа, ос-
новаваща се на сътрудничес-
тво и единство между пар-
тиите, и с критики към "глав-
ния разединител" Доналд
Тръмп, предаде ДПА.

76-годишният Байдън е
един от над 20 претенденти
за номинацията на Демок-
ратическата партия за из-
борите. Дългата му полити-
ческа кариера и центрист-
ки позиции допринесоха той
да се превърне във водещ
претендент за партийната
номинация.

Пред свои привърженици
във Филаделфия Байдън за-
яви, че "ще възстанови ду-
шата на нацията".

"Нашата политика се за-

Снимки Пресфото БТА / Интернет

Бившата аржентинска
президентка Кристина Фер-
нандес де Кирхнер обяви
кандидатурата си за вицеп-
резидент в президентските
избори, които ще се про-
ведат на 23 октомври, пре-
даде ДПА.

Фернандес, която бе на-
чело на страната от 2007 г.
до 2015 г., след като пое
властта от съпруга си Нес-
тор Кирхнер, заяви, че ще
се бори в изборите заедно
с кандидата за президент Ал-
берто Фернандес, който бе
шеф на администрацията й.

нимава с разделение, а пре-
зидентът ни е главният ра-
зединител", каза бившият ви-
цепрезидент и обеща да пос-
тигне единство между репуб-
ликанци и демократи.

Голяма част от речта си
той посвети на остри крити-
ки към Тръмп и "разрушител-
ната му политика", цитирай-
ки разделянето на семейст-
ва на границата с Мексико
и реакцията на президента
на националистически ми-
тинг в Шарлътсвил през 2017
г., в която мнозина съзряха
подкрепа за крайнодесни ор-
ганизации.

Ако американците искат
президент, който засилва
разделението ни, управлява
с натиск, демонизира опо-
нентите и бълва омраза, аз
не съм им нужен - имат си
президента Доналд Тръмп,
каза Байдън. ç

да управлява "наскоро съси-
пана страна, с население, ко-
ето отново потъва в бедност".

Покойният й съпруг пое
президентския пост през
2003 г. и допринесе за из-
важдането на Аржентина от
най-тежката икономическа
депресия в историята й.

Двойката обаче бе прес-
ледвана от корупционни
скандали и сега предстои
тази седмица Фернандес да
се изправи пред съда по об-
винения, че е предоставя-
ла строителни договори
срещу подкупи. ç

Двойката, представлява-
ща левите сили, се изправя
срещу кандидата на консер-
ваторите, действащия пре-
зидент Маурисио Макри, бо-
рещ се за преизбиране.

Кристина Фернандес,
яростна критичка на Мак-
ри, обяви кандидатурата си
с видео в Туитър и използ-
ва възможността да напад-
не действащото правителс-
тво и да отбележи тежката
икономическа ситуация в
страната.

Следващият президент,
каза тя, ще има за задача

Италианският вицепремиер и външен министър Матео Салвини говори на
митинга в Милано. Събирането бе затъмнено от скандала, разразил се

около най-видния съюзник на Салвини - Австрийската партия на свобода-
та. Нейният лидер Хайнц-Кристиан Щрахе неочаквано подаде оставка като

вицеканцлер след разпространяването в медиите на видео, в което
предлага държавни договори в замяна на политическа подкрепа.

Мойтен, лидер на "Алтер-
натива за Германия".

"Поставихме началото
на нова политическа
ера", заяви Мойтен в реч
пред събралите се. Той
обвини "арогантните
технократи" в разрушава-
нето на Европа и обеща
да свали политическите
елити. Вилдерс похвали
домакина Салвини с
думите "Европа има
нужда от повече салви-
нисти!".

Салвини, който е лидер
на италианската партия
"Лига", застана начело на
усилията за създаване на
общоевропейски алианс
на крайнодесните с
надежда да сложи край
на европейските полити-
ки, традиционно домини-
рани от дясноцентристки,
либерални и лявоцентрис-
тки партии.

Льо Пен заяви, че
иска да създаде "парла-
ментарна супер група" с
другите националистичес-
ки партии в следващия
Европейски парламент.
"Подобен алианс би
променил структурата на
Европарламента за
първи път от десетиле-
тия", каза тя, определяй-
ки подобна перспектива
като "вдъхновяваща".

Митингът вероятно ще
отправи призиви за по-
строг контрол върху
миграцията и ислямист-
кия тероризъм. Други
въпроси обаче разделят
участващите в него
партии - Салвини настоя-
ва за по-либерална
бюджетна дисциплина в
ЕС например, или точно
обратното на исканията
на "Алтернатива за Гер-
мания". ç
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Най-добрата българска
спринтьорка Ивет Лалова-
Колио си осигури участие
на Олимпийските игри в
Токио следващото лято,
след като спечели състе-
занието на 200 метра на
турнира "Сейко Голдън
При" в Осака. Олимпиада-
та в Токио ще бъда пета
за Лалова, като тя е
участвала на Игрите в
Атина '04, Пекин '08,
Лондон '12 и Рио де
Жанейро '16. 35-годишната
Лалова се представи
отлично и записа време
22.55 секунди, което е нов
рекорд на състезанието и
също така покрит норма-
тив за Токио 2020, който е
22.80. Зад българката се
наредиха американката
Кайра Джеферсън с 23
равно и Олга Шафронова
от Казахстан с резултат
23.08 секунди.

Резултатът нареди
българката на пето място
в световната ранглиста за
сезона. Водачка е евро-
пейската шампионка Дина
Ашър-Смит (Великобрита-
ния) с 22.26 секунди от
Диамантената лига в Доха
в началото на май.

Ивет Лалова-Колио

беше изключително радос-
тна от постижението си в
първия си старт за сезо-
на. "Моят сезон започна с
прекрасен резултат,
коментира в специално
видеообръщение от Осака
Ивет. - Рекорд на турнира
и квота за олимпийските
игри в Токио и световното
в Доха. Не знам какво
повече можеше да искам
от това бягане. Благодаря
ви за подкрепата. Желая
на всички много здраве и
успехи".

Най-добрият български
състезател в скока на
височина при мъжете в
последните години Тихо-
мир Иванов завърши на

трето място в първия си
старт за сезона на турни-
ра в Осака. Плевенчани-
нът постигна 2.20 метра за
третата позиция. Победи-
тел в надпреварата стана
представителят на домаки-
ните Наото Тобе с 2.27
метра, а второто място
зае друг японец - Такаши
Ето, с 2.24 метра.

Световният шампион на
100 метра от Лондон 2017
Джъстин Гатлин откри
летния сезон с победа. 37-
годишният американец
труимфира в Осака с
10.00 секунди (+1.7 м/
сек). Представителят на
домакините Йошихиде
Кирю завърши втори с

Най-добрата
българска
спринтьорка
спечели бягането
на 200 метра на
турнира в Токио

10.01 секунди, а тройката
в това бягане допълни
Лалу Мухамад Зохри с
10.03 секунди.

В бягането на 200
метра победата също
беше за САЩ. Майкъл
Норман беше безапелаци-
онен с 19.84 секунди (-0.4
м/сек). С този резултат
той излезе на второ място
в световната ранглиста за
сезона. Водач в нея е
нигериецът Дивайн Одуду-
ру с 19.76 сек от 20 април.

Американка беше над
всички и в спринта на 100
метра при жените. Първо-
то място заслужи Мика
Бриско с 11.33 секунди
(-2.2 м/сек).ç

 з

Отборът на Пари Сен Жермен победи с 4:0 Ди-
жон в мач от предпоследния кръг на Лига 1. Пари-
жани отдавна са шампиони, но имат шанс да по-
добрят головия си рекорд за един сезон. ПСЖ в
момента има на сметката си 104 попадения, а
рекордът им е 108 от миналия шампионат.

ÏÑÆ ïîäãîíè ãîëîâèÿ ñè ðåêîðä, à
Ìáàïå - Ìåñè çà "Çëàòíàòà îáóâêà"

Най-добрият ни тенисист
Григор Димитров участва за
пръв път от 7 години в ква-
лификациите на ATP турнир.
Първата ни ракета стартира
своята кампания в надпре-
варата в Женева с успех над
Марк-Андреа Хюслер. Макар
това да не е най-добрият мо-
мент в кариерата на бълга-
рина, той не крие амбиции-
те си: "Искам да се върна
на върха. Тук съм, за да си
възвърна увереността, нямам
очаквания към турнира, но
съм жаден за успехи. Два-
мата ми треньори Радек Ще-
панек и Андре Агаси също".
"Това, че дойдох тук за пър-
ви мач от пресявките, по-
казва отдадеността ми към
това приключение", разкри
българинът.

Бившият №3 си припом-
ни и успех, който вече е имал
в Женева - през 2010 г.  То-
гава 19-годишният Григор
Димитров, намиращ се на
245-а позиция в ранглиста-
та, печели Drizia Challenger
в този швейцарски град. На
това състезание български-
ят тенисист елиминира Да-
вид Гофен на полуфиналите
и Пабло Андухар в драмати-
чен сблъсък за титлата.

В същото време втората
ракета на България Димитър
Кузманов спечели първата
си титла от началото на се-
зона. Родният тенисист три-
умфира на финала в Анта-
лия (Турция) срещу украине-
ца Олег Приходко в три сета
- 3:6, 6:2, 6:1. Това е общо
18-а титла от турнирите в
категория ITF.ç

Ãðèøî áèë
æàäåí
çà óñïåõè

Дженоа завърши 1:1 с гостува-
щия Каляри в мач от предпослед-
ния 37-и кръг на италианската Се-
рия "А". Футболист №1 на Бълга-
рия Кирил Десподов изгледа мача
в Генуа от резервната скамейка на
гостите от Сардиния, които с точ-
ката почти си гарантираха остава-
нето в елита.

Леонардо Паволети (40) откри
резултата в полза на Каляри след
пас на Брадарич, а малко преди

Êàëÿðè âçå âàæíà òî÷êà
â áîðáàòà çà îöåëÿâàíå

края Доменико Кришито (89-дуз-
па) донесе точката за "грифоните",
които завършиха с човек по-мал-
ко, след като Педзела бе изгонен
в добавеното време. Каляри поч-
ти си гарантира оставането в Се-
рия "А", след като е 12-и с 41 точ-
ки на 6 пункта над опасната зона,
но Емполи е с мач по-малко. Дже-
ноа няма победа в девети пореден
мач и е 17-и с 37 точки, само на
две пред зоната на изпадащите.ç

Ивет Лалова стартира силно сезона на открито и спечели олимпийска виза за Токио 2020

Вече са ясни част от отбори-
те, срещу които може да се изп-
рави Локомотив (Пловдив) в Ли-
га Европа. Сред тях са унгарски-
ят МОЛ Види на Георги Миланов,
бившият тим на Валери Божинов
Партизан (Белград), германската
сензация Айнтрахт и испанският
Еспаньол.

Носителите на Купата на Бъл-
гария ще започнат участието си
от втория предварителен кръг, къ-
дето ще бъдат непоставени. Ти-

Ãåîðãè Ìèëàíîâ ÷àêà
Ëîêî (Ïä) çà Ëèãà Åâðîïà

мът на Бруно Акрапович проведе
последната си тренировка в пе-
тък, след което футболистите бя-
ха разпуснати, като "черно-бе-
лите" се събират на 5 юни за
първа тренировка.

Ето част от съперниците на Ло-
комотив (Пд): Айнтрахт (Германия),
Еспаньол (Испания), Уулвърхямп-
тън (Англия), Страсбург (Франция),
АЗ Алкмар (Холандия), Витория Ги-
мараеш (Португалия), Атромитос
(Гърция) и Арис (Гърция). ç

Попаденията бяха дело на Анхел ди Мария, Един-
сон Кавани и на два пъти Килиан Мбапе. Младата
звезда на ПСЖ вече има 32 гола на сметката си
за сезона и е само на две попадения от Лионел
Меси от Барселона в битката за "Златната обувка"
на Европа.ç

Кръг преди края на френското футболно първенство Пари Сен Жермен получи официално шампионската купа и
златните медали на своя стадион в Париж

Снимка Пресфото БТА
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Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бони НЕМСКИ

ТВ програма, За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса

944-10-26

Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 92

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППревалявания
ВОДОРАВНО: "Хугеноти".Амеба. Ретамар (Робер-

то). Нилон. Ленин (Владимир). "Миналото". "Верига-
та". Асел. Дериват. Винил. Садат (Ануар). Сироп. Ат-
летика. Ивери. НИСА. Адас. Док. Бисе (Жаклин). Арин.
Рими. "Цитаделата". Ат. Мими Николова. Упи. Единак.
Масена (Андре). Амонали. ТАМА. Араби. Мери. Ана.
Отоми. Рамаданов (Константин). Лаг. Ривалитет. НЕ-
РО. Нитинол. Манит. "Нана". "Алено". Ано (Жан Жак).

ОТВЕСНО: Буревестници. Аверина (Татяна). Гене-
ралисимус. Равин. "Четиридесет и петимата". "На ни-
вата. Анина. Али ("Ибрям Али"). Сом. Гати. Ади (Енд-
ре). Амадина. ТАМАТ. Карека (Антонио). "Анатол". Пи-
рит. Садило. Анеле. Нави. Аналема. От. Жана.Ирис.
Тодоров (Петко). Мо. Миланов (Кирил). Равинат. "На".
Велосипеди. "Ана Болена". Ботел. "Рома". Алимарин
(Иван). Манол. Тикитики. "Игото".

Днес минималните температури ще
останат без промяна, а дневните ще
са от 25 до 30 градуса. От запад на
изток през страната ще премине ат-
мосферно смущение и на места ще превали и прегърми. Не са
изключени и локални градушки.

Привечер и преди полунощ срещу вторник гръмотевични
бури ще има над Северна България. Отново не са изключени
градушки

Във вторник около и след обяд краткотрайни превалявания
ще има в източната половина на страната. Температурите ще
се понижат слабо, с до 2-3 градуса. Слънчево, с поява на
висока облачност и малка вероятност за превалявания, ще
бъде времето в сряда.

В четвъртък и в празничния петък атмосферата отново ще
се лабилизира и на много места ще превали и прегърми.
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Нов голям успех постиг-
на българският национал
Цветан Соколов. Диагона-
лът спечели волейболната
Шампионска лига, след
като на финала неговият
Лубе (Чивитанова)  победи
руския хегемон през
последните години Зенит
(Казан) и се окичи с
трофея след 3:1 гейма. В
отделните части резултатът
беше 16:25, 25:15, 25:12,
25:19 в полза на тима от
Италия, за който това
беше втори триумф в най-
престижната клубна надп-
ревара във волейбола.
Първият дойде през 2002
г., а миналият сезон двата
тима си оспорваха пак
отличието, но тогава
руснаците излязоха побе-
дители.

Българският диагонал
отново показа огромната си
класа и беше най-резулта-
тен в двубоя. Соколов заби
17 точки в полето на съпер-
ника, като четири от тях

бяха след блокада, а две
бяха асове. Негова беше и
последната точка в мача,
която на практика короняса
отбора му.

След разменено надмо-
щие в първите три гейма,
в които руснаците се
поздравиха с успеха в
един от тях, а италианците
- в следващите два, се
стигна до развръзката в
последната част. В нея
Лубе (Чивитанова) дръпна
с 23:12, но Ървин Нгапет
беше в основата на серия
от 7:0 в полза на Зенит,
която донякъде запази
интригата. Но след точки
на Йоанди Леал, който

Öåöî Ñîêîëîâ ñïå÷åëè
Øàìïèîíñêàòà ëèãà ñ Ëóáå
Успяхме срещу
един от най-
силните отбори
в света, заяви
българският
волейболен
национал

Реал (Мадрид) завърши
слабия си сезон

в Примера по кошмарен
начин. Възпитаниците на
Зинедин Зидан загубиха
като домакин с 0:2 от
Бетис, което бе 18-ото им
поражение за сезона във
всички турнири. Така те
изравняват негативна
серия, датираща от 1984/
85 и 1995/96 година,
когато отново губят по
толкова срещи, като
единствената разлика е,
че тогава го правят в по-
малко мачове. В двубоя
не игра Гарет Бейл, който
изгледа всичките 90
минути от пейката, а това
най-вероятно му бе
последният мач за
Реал."Белия балет"
завършва сезона на трето
място.

Манчестър Сити
постигна нещо
невиждано в историята

на английския футбол,
след като разби Уотфорд
с 6:0 на "Уембли" и
спечели за шести път
трофея в турнира ФА Къп.
Това е изравнен рекорд,
поставен през 1903
година, за най-голяма
победа във финала на
турнира. Воденият от
Хосеп Гуардиола тим е
първият, който печели
домакински требъл в
Англия - шампионска
титла във Висшата лига,
ФА Къп и Купа на Лигата.
Рахим Стърлинг пък е
първият играч от 1953
година насам, който успя
да реализира хеттрик във
финал на най-стария
футболен турнир.

:

Íàêðàòêî

беше вторият най-резулта-
тен в мача със своите 15
точки, както и Цецо Соко-
лов всичко приключи
щастливо за италианския
тим.

Само преди няколко
дни Лубе спечели по
драматичен начин и титла-
та на Италия. Зенит пък
загуби и финала на пър-
венството на Русия, губей-
ки от Кемерово. Тимът от
Казан беше спечелил
последните четири изда-
ния на Шампионската
лига, но сега беше детро-
ниран от българския
диагонал и съотборниците
му. Това е втори сребърен

Берое загуби у дома от ЦСКА
с 0:1 в мач от 34-ия кръг на Пър-
ва лига, който бе ключов в бит-
ката за титлата, след като по-
рано лидерът Лудогорец завър-
ши 1:1 с Левски в Разград. Така
разликата между "орлите" и "чер-
вените" е само точка два кръга
преди края на сезона. Тиаго (16)
реализира единствения гол в Ста-
ра Загора и съхрани надеждите
на "армейците" за шампионския
трофей.

Гостите бяха без своя капи-
тан Николай Бодуров, който то-
зи път дори не бе в групата. Сред
титулярите на домакините се за-
върна Мартин Камбуров.  В пос-
ледните два кръга ЦСКА има мач
с Левски и домакинството сре-
щу Ботев (Пд), а Лудогорец гос-
тува на "канарчетата" и приема
Черно море. ç

ÖÑÊÀ å ñàìî
íà òî÷êà îò
âúðõà ñëåä
òðóäíà ïîáåäà
â Ñòàðà Çàãîðà

Левски приема ЦСКА във втор-
ник от 18 часа на националния
стадион "Васил Левски" в двубой
от предпоследния кръг на Първа
лига. Вечното дерби ще бъде ръ-
ководено от Драгомир Драганов,
а срещата е от важно значение за
"червените", които в случай на ус-
пех запазват шансове да атакуват

Äðàãîìèð Äðàãàíîâ ùå
ðúêîâîäè âå÷íîòî äåðáè

шампионската титла
В другата ключова среща меж-

ду Ботев (Пд) и Лудогорец рефер
ще бъде Ивайло Стоянов-Сватба-
та. Този мач е също във вторник
от 18 часа Георги Кабаков пък е
избран да ръководи Черно море и
Берое. Тази среща е във вторник,
но от 21 часа.ç

медал за руснаците след
2011 г., когато пак прекло-
ниха глави пред италианци
- тогава Тренто с Матей
Казийски.

"Сбъдна ли се тази
мечта? Абсолютно. Мина-
лата година загубихме,
така че сега беше изклю-
чително важно да постиг-
нем успех над Зенит. Това
е един от най-добрите
отбори в света, така че
победата срещу тях е
нещо изключително.
Атмосферата беше стра-
хотна и се надявам, че ще
си спомняме за този успех
и следващата година",
заяви Цветан Соколов. ç

Първенецът на Италия Лубе спечели и суперфинала на Шампионската лига, изигран в Берлин

Първа шестица
Черно море - Ботев (Пд) 1:0
1:0 Дани Кики 3
Лудогорец - Левски 1:1
1:0 Козмин Моци 50-дузпа, 1:1 Живко Миланов 72; червени
картони - Деян Иванов (Левски) - 48 минута, Драгош Григоре
(Лудогорец) - 70, Абел Анисе (Лудогорец) - 85
Берое  - ЦСКА 0:1
0:1 Тиаго 16

Класиране
1. Лудогорец 61-18 73
2. ЦСКА 54-17 72
3. Левски 63-32 66
4. Берое 39-29 54
5. Черно море 43-47 51
6. Ботев (Пд) 44-33 50

Ïúðâà ëèãà - 34-òè êðúã

Голът на Тиаго съхрани надеждите на ЦСКА за шампионската титла
                                                         Снимка Пресфото БТА


