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Мигрантските капани
пред България
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Вежди Рашидов ще представи
44 скулптури и рисунки в Лондон

Симеон Николов
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Íåäîâåðèå çà ìèíèñòúð
„Ìàëøàíñ“

орисов е притеснен, защото беше разк-
рит тайният смисъл на разговорите за
мигрантите". Това разказа пред БТВ ли-
дерът на БСП Корнелия Нинова, а от
"Позитано" 20 по-късно подкрепиха ду-
мите си с копие от правителствен доку-
мент, издържан изцяло в духа на концеп-
цията на Сорос за миграцията, която под-
молно и вредно бе наложена на редица
европейски държави и институции.

Нинова цитира точки от Стратегията
за мигрантите на Министерския съвет, в
която се казва, че страната ни гледа на
тези хора като на работна сила. Премие-

Á
рен дебат, системата щеше да се задейства?! Да
напомним, през пролетта, когато вот на хоризонта
нямаше, опасните бандити Пелов и Колев избягаха
посред бял ден през главния вход на пандиза, а след
безплодно търсене Пелов загина, но не от полицейс-
ки куршум, а при разчистване на лични сметки с друг
криминален тип в родния му Ботевград. "Малшанс,
тъкмо да го хванем и го застреляха", простодушно
обясни вътрешният министър Валентин Радев, а в
МВР оправдаха провала с това, че рецидивистът се
движел по тъмно и си пуснал брада. И ето още моти-
ви за недоверие. В същия Ботевград роми са напад-
нали полицаи и потрошили патрулки. Ерго - въпреки
обществения шум за проблемите в града нещата си
продължават постарому. Така е навсякъде… Нека на-
помним - от 2001 година насам с кратки прекъсва-
ния, персонално отговорни за сектор "Сигурност" са
днешните лидери на ГЕРБ Бойко Борисов и Цветан
Цветанов. Каквото са могли да (не) направят - нап-
равили са го. В този период парата отиваше в свир-
ката на предизборните обещания, показните акции и
гръмките интервюта, а не в осигуряването на реална
безопасност. Животът на обикновения човек се тро-
ви от битова престъпност, а на бизнеса - от корупция
и властови рекет. Но в основата освен управленска-
та немощ е и неолибералният модел, който намали
до минимум тежестта на наказанията, а рецидивисти,
извършили блудство и кражби, изтърпяват наказани-
ето си в общежития и да работят на обекти без
никаква (?!) охрана. После, когато беше късно за
охрана, рецидивистът бе търсен със стотици хора,
техника, хеликоптери… Това е абсурдът на системата,
а системата в последните години се легитимира и
командва от ГЕРБ и техните правителства. За тази
власт сезонът на малшанса е три мандата, време е
наистина да дойде и сезон на оставките.

Теофан ГЕРМАНОВ
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Нападателят на Белгия
Ромелу Лукаку направи
постижение на Монди-
ала в Русия, което не
е правено на световно
от 32 години. Таранът
на Манчестър Юнайтед
се разписа два пъти
за успеха с 5:2 над
Тунис, както и при
победата над Панама
с 3:0. Така в два мача
реализира по два го-
ла. Подобно нещо на-
прави Марадона в
Мексико през 1986 г.,
когато  вкарва два
гола на Англия (2:1)
на четвъртфиналите, а
на полуфиналите се
разписва два пъти
срещу Белгия (2:0). ç

Ëóêàêó èçðàâíè
ðåêîðä â Ðóñèÿ

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

еглецът от затвора в Ловеч Борис Иванов
бе заловен, след като се укри и взе за-
ложничка. Дни преди гласуването на вота
на недоверие за провал в сектор "Сигур-
ност", предложен от БСП, управляващите
намериха повод да се потупат в гърдите.
Но дали ако не предстоеше парламента-
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Протестиращите майки на деца с увреждания
ще търсят правата си в съда срещу хора, които
публично ги дискриминират, предупреди пред "Да-
рик радио" една от тях - Ина Маринова. Тя не
приема извинението на лидера на КТ "Подкре-
па" Димитър Манолов, който през седмицата
им каза да се засрамят и да си приберат нещас-
тните деца от улицата. Майките ще продължат с
палатковия си протест. < 20

В Турция вчера бяха
произведени предсроч-
ни президентски и
парламентарни избори.
Реджеп Ердоган е сред
кандидатите за прези-
дентския пост заедно с
още петима претенден-
ти, сред които се от-
кроява Мухаррем Индже
от кемалистката Народ-
норепубликанска партия
(НРП). Проучванията по-
казват победа на Ердо-
ган на вота, но не е
известно дали подкре-
пата за него ще е
достатъчна, за да бъде
избегнат балотаж на 8
юли срещу Индже.

рът ги вижда и
като възможност
да подобри де-
мографските па-
раметри в Бъл-
гария, допълни
Нинова. Думите
й дойдоха часо-
ве преди начало-
то на знаковата среща в Брюксел, на ко-
ято част от евролидерите трябва да се опи-
тат да изгладят противоречията си по те-
мата с приемането на мигранти. На сре-
щата присъства и Бойко Борисов.

Ìàéêèòå íà äåöà ñ óâðåæäàíèÿ ùå òúðñÿò ïðàâàòà ñè â ñúäà
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За нас няма политически цели и
финансови дивиденти и ще про-
дължим с палатковия си протест,
категорични са те

Снимка
Пресфото
БТА

Асеновград.
Повече от
двеста малки
момиченца
се включиха
в традицион-
ния празник
"Каленици".
На Еньовден
малките
момиченца
се обличат
с булчински
рокли за
здраве и
късмет.
Наричат ги
още и
"слънчеви
невести"
в почит на
започващо-
то лято.
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Протестиращите майки
на деца с увреждания ще
търсят правата си в съда
срещу хора, които пуб-
лично ги дискриминират,
предупреди пред "Дарик
радио" една от тях - Ина
Маринова. Тя не приема
извинението на лидера
на КТ "Подкрепа" Дими-
тър Манолов, който през
седмицата им каза да се
засрамят и да си прибе-
рат нещастните деца от
улицата. Манолов съжали
за думите си и обясни,
че не са изтълкувани
правилно. Майките ще
продължат с палатковия
си протест в страната до
приемането на закон за
личната помощ, с който
всеки човек с увреждане
ще получава подкрепа
според нуждите си.
Реално протестите на
майките текат три години,
като за това време са
организирани шест де-
монстрации. всички бяха
с искане за Закон за
личната помощ и никой
до момента не обръщаше
внимание. Сега извед-
нъж, откакто създадохме
фланелката "Системата
ни убива", някак общест-
вото ни забеляза и се
активизираха лицата,
които реално спъват една
реформа, предупреди
Маринова. Тя подчерта
искането на майките за

Ïðîòåñòèðàùèòå ìàéêè ùå ñúäÿò
õîðàòà, êîèòî ãè äèñêðèìèíèðàò
Ðîäèòåëèòå èñêàò ñúçäàâàíåòî íà îðãàí, êîéòî äà êàçâà îò
êàêâî èìàò íóæäà äåöàòà èì, à íå êîëêî ñà óâðåäåíè

създаването на орган,
който да казва от какво
имат нужда децата им, а
не колко са увредени.
ТЕЛК за нас е субективен
орган, който не дава ясна
представа човек от какво
има нужда. Необходима е
структура, която да нап-
рави оценка на потреб-
ностите на децата, за да
може обективно да се
прецени дали има нужда

Лекарска комисия в Добрич ли-
ши дете с увреждане от средства
и терапия. Прегледът бил прове-
ден само от един медик въпреки
разпоредбите на закона, че за про-
цента инвалидност трябва да се
произнесат трима експерти.

Ралица е на 3 години. Ражда
се с една хромозома повече - син-
дром на Даун. Досега според ко-
мисиите ТЕЛК увреждането й е би-
ло 50%. Според последния доку-
мент детето е 20% по-здраво.
ТЕЛК-Добрич не дава обяснение
защо Ралица е с намален про-
цент, въпреки че за последните

×èíîâíèöè îò ÒÅËÊ â Äîáðè÷ ëèøèõà îò òåðàïèÿ äåòå ñúñ ñèíäðîì íà Äàóí

Íàñåëåíèåòî ó íàñ -  âñå ïî-ìàëêî, âñå ïî-íåãðàìîòíî
Към края на декември ми-

налата година българите са 7
милиона и 31 хиляди. Като се
има предвид, че за година на-
селението намалява с 40 хи-
ляди, се очаква догодина да
паднем под 7 милиона души,
предупреди председателят на
НСИ Сергей Цветарски. Въпро-
сът е в структурите, до колко
това население е образовано.

Процентът на неграмотност драс-
тично се увеличи, посочи Цветар-
ски. Между преброяванията няма-
ме източник на информация, обяс-
ни шефът на статистиката. След-
ващото преброяване на населени-
ето е през 2021 г., коментира
Днес.бг. Всяко изследване го пра-
вим по регламент. Започнахме да
разглеждаме общи регламенти, ко-
ито са рамкови, обясни още той. ççççç

Земеделците на Спас
Панчев напускат "БСП за
България"
Политическа партия "Земе-
делски съюз Александър
Стамболийски" реши да
напусне Коалиция "БСП за
България", предаде Би Ти Ви,
като се позовават на
пресцентъра на партията.
Решението е взето по време
на проведения 44-ти редовен
конгрес на партията. Спас
Панчев и Димитър Георгиев
са депутати в групата на
левицата и не е ясно дали
ще напуснат Народното
събрание, или ще бъдат
независими.
Спас Панчев иска да се
явява сам на местни избори
срещу БСП, а беше с нас на
парламентарните, защото не
може да мине границата от 4
%, заяви лидерът на БСП
Корнелия Нинова в ефира на
Би Ти Ви. Попитана дали я
притеснява, че депутатите на
ПГ на "БСП за България"
могат да станат 78, Нинова
отговори: "Не, важни са
принципите и чистотата в
политиката, която залагаме
да продължи по същия начин
и да няма двойственост на
интереси", каза лидерът на
БСП.
Те са двама и единственото,
което мога да кажа, е - прав
им път! Партията на Спас
Панчев винаги е била
коварен партньор, много
повече напомнящ на
пепелянка в пазвата,
отколкото на реален приятел,
заяви депутатът от левицата
Александър Симов.

Заловиха затворника,
опитал да вземе жена
за заложник
Избягалият затворник Борис
Иванов е задържан от
полиция на изхода на град
Летница. По информация на
БНР той се е опитал да
вземе възрастна жена за
заложник, но след намесата
на отряда на баретите жената
е била освободена, а
затворникът задържан. В
издирването на мъжа
участваха екипи на жандар-
мерията, полицията и
Специализирания отряд за
борба с тероризма. Иванов
избяга в четвъртък сутринта
малко след 10 часа от
работен обект край Ловеч -
млекопреработвателна
фирма, където е работил
заедно с други затворници,
припомни агенция КРОСС.
Очаква се той да бъде върнат
в Ловешкия затвор, но най-
вероятно първо ще бъде
откаран в Следствения арест
в полицията в Ловеч.

Започна сезонът на
кражбите
Дойде сезонът на обирите. В
над 7300 домове са влизали
крадци през миналата година,
а близо 9000 са случаите на
взлом, показва статистиката
на МВР. Едва 20 % от тези
престъпления са разкрити, а
крадците - заловени,
коментира "Нова телевизия".
Неофициално по четвърт
милион лева на месец
прибират в джоба си от нас
домовите крадци.

:
Íàêðàòêî

от чужда помощ или не,
обясни майката. По
повод словесните атаки
към протестиращите
майки, тя бе категорич-
на, че няма да успеят
да ги уязвят. Ние сме
обикновени майки, за
нас няма политически
цели и финансови
дивиденти. Ние сме
водени единствено от
каузата, потвърди Мари-

нова. Тя обаче подчерта, че
майките на деца с увреж-
дания ще търсят правата
си в съда срещу хората,
които си позволяват пуб-
лични нападки. За нас това
е огромна дискриминация.
Това е недопустимо. Ако в
Германия се чуе такова
нещо, този човек ще бъде
осъден от държавата,
някой щеше да се самосе-
зира, коментира тя.ççççç

реждането й, е бил в намален със-
тав. Има три подписа на ТЕЛК-а,
с които се казва, че са присъст-
вали трима лекари в кабинета. Аз
такива лекари не видях, посочва
пред "Нова телевизия" майката Га-
ля Георгиева. От ТЕЛК в Добрич
заявиха за телевизията, че макар
и лекарите да не са били на прег-
леда, са запознати с документа-
цията, процедурата била такава,
за да не чакат пациентите. А нис-
кият процент в ТЕЛК-а на Ралица
означава, че от тук нататък тя ня-
ма право да посещава рехабили-
тация.ççççç

три години освен със синдрома,
детето живее и с проблеми с щи-

товидната жлеза. А прегледът,
който определя степента на ув-
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Íèíîâà: Äîêàòî ÃÅÐÁ ñëóøà "íà÷àëñòâàòà",
íèå çàùèòàâàìå Áúëãàðèÿ

"Борисов е притеснен, за-
щото беше разкрит тайният
смисъл на разговорите за
мигрантите." Това заяви пред-
седателката на БСП Корне-
лия Нинова пред БТВ. Тя
обясни, че от Франция дой-
де новината, че по време на
срещата на върха в София,
са се водили разговори за
подписване на двустранни
споразумения, нап-
ример между Герма-
ния и България, Гер-
мания и Гърция, за
да се върнат тук
мигрантите, които
са минали за пър-
ви път през страна-
та ни. Нинова каза,
че ще повярва на
Борисов, че мисли
за интересите на
държавата, ако се
върне от срещата в
Брюксел и отмени
тази част от стра-
тегията за мигранти-
те на Министерския
съвет, в която се
казва, че страната
ни гледа на тях ка-
то работна сила, ко-
ято ще оправи ико-
номиката и ще ре-
ши демографската
криза. "Кой мозък в
Европа измисли, че
ще решим демог-
рафския проблем,
като внесем мигран-
ти от арабски дър-
жави? Да отмени и изрече-
нието, което казва, че ще
осигурим на мигрантите со-
циални осигуровки, здравни
осигуровки, жилища. Първо
да ги осигури на българите",
подчерта тя. Нинова каза съ-
що, че досега Борисов без-
резервно е слушал Меркел
и получавал потупване по ра-
мото. "Сега ли се сети, че
има проблем. Звъни на Ор-
бан в опит да вземе завоя,
но този завой е много остър
и може колата да излети от
пътя. Когато през 2016 г. про-
четох от трибуната на пар-
ламента тайното постановле-

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ îáâèíè Áîðèñîâ: Èìà
òàåí çàìèñúë çà ìèãðàíòèòå,  ãëåäà íà
òÿõ êàòî íà ðàáîòíà ñèëà è ðåøåíèå
íà äåìîãðàôñêàòà êðèçàние 208 на правителството му

за заселване на мигранти в
България, всички ни се нах-
върлиха какви сме антиевро-
пейци. Тогава ние не се по-
колебахме да влезем в спор
и с нашето политическо се-
мейство ПЕС. Същото нап-
равихме и с Истанбулската
конвенция. Докато ГЕРБ слу-
шаха и изпълняваха чужди

решения, ние се изправих-
ме и срещу опоненти, и сре-
щу наши, за да защитим Бъл-
гария", посочи тя.

"Няма да спрем с крити-
ките към управлението. Ще
продължим, докато ги има
проблемите в сектор „Сигур-
ност“. Назначаването на по-
литически фигури и изпълня-
ването на политически по-
ръчки е причината, която де-
мотивира полицаите. Вот на
недоверие ще има и мотиви-
те не са свързани само с бяг-
ството от ловешкия затвор",
обясни председателката на
БСП. Тя посочи като един от

мотивите - битовата престъп-
ност и обещанието за 6000
нови полицаи, във всяко се-
ло - полицай, което не се е
случило, като в същото вре-
ме битова престъпност рас-
те. Нинова бе категорична,
че вътрешният министър
изобщо не е на място. "Ня-
колко правителства на ГЕРБ
системно, упорито изтеглят

държавата от сигурността.
ГЕРБ прие закон, с който
прехвърли охраната на хо-
рата върху частни фирми. Тук
се генерират около 1,5-1,7
млрд. лв.", каза Нинова. Тя
посочи, че това се случва и
в други сектори. "Те създа-
доха условия частна болни-
ца да може да се създаде в
двора на общинска или дър-
жавна и да се изтеглят дей-
ности към частните. Същото
се случи и в образованието
- с прехвърляне на средст-
ва от държавните и общинс-
ките училища към частни",
обясни председателката на

БСП. Корнелия Нинова ка-
за, че ако се търси решение
на проблема на майките на
деца с увреждания, то тряб-
ва характер, за да се отре-
жат интересите.  "Интереси-
те на фирмите, които доста-
вят помощните средства и

печелят от това, ин-
тересите на различ-
ни организации, кои-
то ги представляват",
обясни Нинова. Лиде-
рът на левицата под-
черта, че депутатите
трябва да работят то-
зи август, за да се ре-
шат проблемите на
тези хора.

В писмо до евро-

лидери: Предло-

жението на

Берлин "пари

срещу бежанци"

е неприемливо

"Най-главната цел
е да избегнем прев-
ръщането на нашата
страна и на Балкани-
те в огромен бежан-
ски лагер, своеобраз-
на буферна зона

между зони на конфликт и
Шенгенска Европа. Рискове-
те това да се случи са пове-
че от реални". Това написа
Корнелия Нинова в писмо до
12 европейски лидери, сред
които  лидерите на партии
от Вишеградската четворка
и премиерите на  Португа-
лия - Антонио Коща, Испа-
ния - Педро Санчес, Гърция
- Алексис Ципрас, Словакия
- Петер Пелегрини, Швеция
- Щефан Льовен, Малта -
Джоузеф Мускат, Румъния -
Виорика Дънчила.  Корнелия
Нинова отбелязва, че бяга-
щите от кървавия сирийски

Националният съвет на Българска-
та социалистическа партия обявява, че
започна набирането на предложения
за определяне на носителя за 2018 г.
на Наградата на НС на БСП за полити-
ческа журналистика и публицистика
"Георги Кирков - Майстора".

За носители на наградата могат да
бъдат предлагани журналисти и пуб-
лицисти, които последователно отсто-
яват левите идеи в политическия, ико-
номическия, социалния и духовния жи-
вот на обществото; имат съществен
принос за популяризиране на полити-
ката и за разширяване на влиянието
на БСП и левицата в обществото; пос-
ветили са своите творчески изяви на
значими обществени проблеми; с изя-

Íàãðàäà íà ÍÑ íà ÁÑÏ çà ïîëèòè÷åñêà æóðíàëèñòèêà è
ïóáëèöèñòèêà "Ãåîðãè Êèðêîâ - Ìàéñòîðà"

вите си защитават националното достой-
нство и силата на левите политически и
социални идеи. Номинираните ще бъдат
оценявани по техния висок професиона-
лизъм, компетентност и задълбоченост,
по защитаваните ясни политически, граж-
дански и нравствени позиции, по заво-
юваното трайно и авторитетно присъст-
вие в публичното пространство.

Право да бъдат предложени за учас-
тие в конкурса имат български журна-
листи, публицисти, писатели, учени и об-
щественици, които през последните го-
дини са с редовни изяви в българските
печатни и електронни медии и разработ-
ват значими за обществото, БСП и леви-
цата проблеми.

Право да номинират кандидати за но-

сители на наградата имат комисиите и
съветите на НС на БСП, общинските/ра-
йонните и областните съвети на БСП, ръ-
ководства и творчески колективи на сред-
ства за масова информация, творчески
организации и съюзи, изявени журналис-
ти и публицисти.

За всеки номиниран за наградата до
20 юли 2018 г. в НС на БСП трябва да
бъде изпратено (на материален и елект-
ронен носител) мотивирано предложе-
ние, придружено с биографична и  твор-
ческа справка за кандидата. Всички но-
минации ще бъдат разгледани от коми-
сия на НС на БСП, в която са включени
досегашни носители на наградата, пред-
седатели на творчески съюзи и предста-
вители на НС на БСП. Носителят на На-

ционалната награда за политическа
журналистика и публицистика "Георги
Кирков - Майстора" за 2018 г. ще бъ-
де обявен по време на Националния
събор "Бузлуджа 2018" на 28 юли 2018
г.

За повече информация и справки
за конкурса се обръщайте към Съвета
на НС на БСП по духовна сфера, кул-
тура и медии, София 1000, ул."Пози-
тано" №20, на телефони 02/8107330
и 02/8107219 и е-mai l
kulturaimedii@abv.bg .

Документите с предложенията за но-
минираните се внасят в отдел "Дело-
водство" на НС на БСП до 20 юли 2018
г. включително.

конфликт съгласно междуна-
родните норми, имат право
да получат закрила. "В съ-
щото време, значителна част
от влизащите без разреше-
ние чужди граждани не мо-
гат да бъдат определени ка-
то "бежанци" и следва да бъ-
дат разглеждани като неза-
конни мигранти, т. е.  връ-
щани обратно в страните им
по произход. Водени от ин-
тересите на България и на
българския народ, ние нас-
тояваме за този подход."-
казва председателката на
БСП в писмото си. Тя смята
за   неприемливо и нерабо-
тещо предложението на Гер-
мания - подписването на
двустранни споразумения-
финансова помощ в замяна
на приемане и интеграция на
мигранти.

"Следва да бъдат разра-
ботени механизми, като фо-
кусът бъде поставен преди
всичко върху основни облас-
ти, като засилване на охра-
ната и контрола на външни-
те граници"- предлага Кор-
нелия Нинова. Тя настоява
за по - строг контрол на вън-
шните граници на държави-
те - членки на ЕС,  непре-
къснат мониторинг по всич-
ки маршрути, в противдейс-
твие на незаконната мигра-
ция и нелегалния трафик на
хора; по-нататъшно засилва-
не и прилагане на интегри-
раното гранично управление
и на обмена на информация
в рамките на ЕС, между стра-
ните членки и агенциите, как-
то и с международните пар-
тньори.

"Европа се променя и та-
ка трябва, иначе ще я загу-
бим, ако продължаваме по
същия начин. Европа тряб-
ва да бъде спасена и да про-
дължи напред като единен,
сигурен и здрав Съюз меж-
ду силни държави"- завърш-
ва писмото си лидерката на
БСП.ç
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Ïøåíèöàòà îò íîâàòà ðåêîëòà ìîæå äà
ïîåâòèíåå äî 232 ëâ. çà òîí, à ñðåäíèòå
äîáèâè äà ïàäàò ñúñ 17 %

О  Б  Я  В  А
   Община Драгоман обявява конкурс на основание Заповед № РД-15-453/

22.06.2018 г. на Кмета на общината за делегиране управлението на социалната
услуга от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с физически увреждания в с. Калотина, община Драгоман.

Краен срок за подаване на документи - 9 август 2018 г. - лично или по
пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на община
Драгоман на адрес: гр. Драгоман, ул. "Захари Стоянов" № 26

 Конкурсната документация може да бъде закупена не по-късно от 02.07.2018
г. в деловодството на Община Драгоман на адрес: гр. Драгоман, ул. "Захари
Стоянов" № 26, всеки работен ден от 8.00-12.00 и 13.00-17.00 часа.

 ЗАБЕЛЕЖКА: В процедурата не може да участва кандидат, който не е заку-
пил и изготвил конкурсната документация по образец.

 Цена на конкурсната документация от 100.00 /сто/ лв.
 Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да полу-

чите в Община Драгоман и на тел: 0879103430.

С около 18% ще намале-
ят през 2018 година добиви-
те от основните отглеждани
в България земеделски кул-
тури -  пшеница, царевица,
ечемик, слънчоглед и рапи-
ца. Това се казва в анализ
на Центъра за икономичес-
ки анализи на селското сто-
панство (CAPA) към Инсти-
тута по аграрна икономика

- София, подготвен от д-р
Даниела Димитрова и доц.
д-р Божидар Иванов в пар-
тньорство с Изследовател-
ския институт по храни и аг-
рарна политика на Универ-
ситета Мисури.Според ана-
лизаторите спадът може да
се очаква заради неблагоп-
риятни агрометеорологични
условия, включително засу-
шаване и градушки. В об-
зорния документ е направен
анализ за световното про-
изводство на зърнено-жит-
ните и маслодайните култу-
ри. Направена е прогноза
за българските площи, до-
биви, производство и пазар
през настоящата година
спрямо предходната, както
и за период от 5 години нап-
ред.

Цени

Средната цена на пше-
ницата за кампания 2017/18
година в страната се очер-
тава да бъде около 273 лв./
т, като средната цена за фу-
ражна пшеница да бъде в
рамките на 263 лв./т, а на
хлебна пшеница около 282
лв./т. През 2018/19 година,
средната цена за пшеница
се предвижда да се увели-
чи леко и да достигне 277
лв./т. Цената на фуражната
пшеница се очаква да се по-
виши в по-голяма степен до
269 лв./т, а на хлебна пше-
ница да нарасне до 283 лв./
т, средно за цялата пазар-
на година, пише в доклада
на САРА.Направеният сто-
хастичен ценови анализ по-
казва, че при песимистичен
сценарий за средната па-
зарна цена на пшеница през
идващата кампания, цената
в страната може да падне
до 232 лв./т. Насрещният оп-
тимистичен сценарий за

средната цена на пшеница
показва, че цената в 94% от
положителните случаи може
да се покачи до 344 лв./т.
Съотношението между песи-
мистичните и оптимистични
сценарии за ценовото раз-
витие при пшеницата е 2:3,
което означава, че цената
е много по-вероятно да бъ-
де нагоре отколкото надолу

от определената средна це-
на. Изчисляваните средни
изкупни цени са спотови
(пшеница - Североизточна
България, царевица, слън-
чоглед - Северно-централен
район, ечемик и рапица -
Югоизточен район).

При ечемика средната
цена за пазарната 2018/19
година се оценява на 263
лв./т. При положителен раз-
вой на цената се очаква тя
да достигне 340 лв./т, а при
негативен такъв да падне до
199 лв./т. Съотношението
между песимистичния и оп-
тимистичен сценарий е
3,2:1,8, с по-голяма вероят-
ност да наблюдаваме по-
ниска от оценената средна
цена за ечемика отколкото
по-висока.

При рапицата се очаква
средната цена за пазарна-
та година да бъде 656 лв./т.
При царевицата средната
цена се оценява на 276 лв./
тон. Диапазонът, в който ще
се простира изкупната це-
на на царевица в страната,
с вероятност от 94%, ще бъ-
де между 222-315 лв./т.
Средната цена за слънчог-
леда се предвижда да бъде
около 572 лв./тон. Съотно-
шението между песимисти-
чен и оптимистичен сцена-
рий за движение на цената
на слънчогледа през нова-
та 2018/19 година, спрямо
тази средна цена, е 3:2, ко-
ето означава, че има по-го-
ляма вероятност тази цена
да бъде по-ниска от прог-
нозираната.

Площи

През 2017 г. общата ре-
колтирана площ на петте
анализирани култури - пше-
ница, ечемик, царевица,
слънчоглед и рапица, въз-

лиза на 2,73 млн. ха (МЗХГ,
2018). В сравнение с пред-
ходната година се наблю-
дава слабо намаление с
близо 1%. На фона на пос-
тигнатите върхови стойнос-
ти на показателя през 2013
г. отчетената редукция е по-
съществена - с 8%. Причи-
ните са предимно в свива-
нето на реколтираните пло-

щи с пшеница (-
201,4 хил. ха) и
ечемик (-72,7 хил.
ха), под въздей-
ствие на относи-
телно по-небла-
гоприятната па-
зарна конюнкту-
ра и реализира-
ния спад в цено-
вото равнище.
При маслодайни-
те култури се
наблюдава про-
тивоположна си-
туация, като пло-

щите, предназна-
чени за производ-
ство на слънчогле-

дово семе отбелязват уве-
личение с 14,9 хил. ха през
2017 г. в сравнение с 2013
г., а при площите с рапица
отчетеният ръст е в размер
на 22,9 хил. ха. В среднос-
рочна перспектива очаква-
нията са общият размер на
площите на петте водещи
зърнени и маслодайни кул-
тури да се задържи в гра-
ниците между 2,63 хил. ха
и 2,68 хил. ха годишно.

Средни добиви

Данните показват устой-
чиво нарастване на средни-
те добиви от пшеница и ече-
мик през периода 2013-2017
г., като благоприятните усло-
вия през изминалата година
допринесоха за постигане на
високи стойности на пока-
зателя, съответно 5,35 т/ха
при пшеницата и 4,66 т/ха
при ечемика.Увеличение в
равнището на прибраната
продукция от единица площ
е реализирано и при царе-
вицата - с 18% спрямо 2016
г., но нивото на средните до-
биви (6,44 т/ха) остава под
рекордно отчетеното през
2014 г. - 7,68 т/ха.

Според разработената
прогноза е вероятно сред-
ният добив от пшеница през
2018 г. да се понижи до 4,42
т/ха (със 17% под нивото
на отчетения през 2017 г.).
Очакванията са средните
добиви при царевицата да
се понижат до 4,90 т/ха, а
при ечемика - до 4,00 т/ха.

При маслодайните кул-
тури намалението може да
достигне около 20% до 2,30
т/ха при рапицата и до 1,85
т/ха при слънчогледа. Тези
предвиждания, специално
при слънчогледа, са напра-
вени на база по-скоро пе-
симистичен сценарий за

развитие на климатичните
условия в следващите ме-
сеци, изразяващи се в не-
равномерно разпределение
на валежите и по-голямо за-
сушаване от средното, осо-
бено през м. юли, както и
по-високи средни темпера-
тури тази година. Този сце-
нарий е приет като най-ве-
роятен с оглед наблюдава-
ните тенденции през тази
година, но това в никакъв
случай не изключва с по-
малка вероятност различни
климатични условия и дей-
ствителност.

При царевицата, с оглед
на съществуващите потен-
циални възможности за по-
добряване на напояването
и ситуация на растящо тър-
сене в световен мащаб, в
средносрочен план, се прог-
нозира съществено увели-
чение на средните добиви
до 7-7,29 т/ха годишно.

Ръст в продуктивността
се очаква и при рапицата,
като се оценява като дос-
тижимо равнище от 3,35 т/
ха за следващите 5 години.
Към 2017 г. средните доби-

ви в ЕС са 3,2 т/ха, докато
в България за периода 2013-
2017 г, средните добиви са
около 2,85 т/ха, което е с
11% по-ниско от средните
за ЕС към 2017 г., което е и
предпоставка за продължа-
ващ ръст.

Средните добиви от слън-
чоглед ще се движат около
установените нива през пос-
ледните пет години.

Производство

Последната маркетинго-
ва 2017 година се оказа ед-
на от най-добрите за пос-
ледните няколко години в
световен мащаб. Това в го-
ляма степен важи и за Бъл-
гария, където 2017/18 годи-

на се оказа рекордна при
пшеницата, с прибрани над
6,1 млн.т. Рекордни количес-
тва са ожънати и от слън-
чоглед, като за първи път
производството надвиши 2
млн.т. Всичко това доведе
до едно от най-високите ни-
ва на производство отчита-
ни при тези 5 култури, къ-
дето общото производство
достигна 11,6 млн.т, малко
по-малко отколкото най-
силната досега 2014 г., ко-
гато са реколтирани почти
11,8 млн.т.

Прогнозата за производ-
ството от разглежданите пет
зърнени и маслодайни кул-
тури през 2018 г., изведена
на база оценката за разме-
ра на засетите и реколтира-
ни площи и очакваните сред-
ни добиви, предполага спад
с около 18% в сравнение с
равнището от предходната
година. Основание за това
са очакваните по-ниски сред-
ни добиви, в резултат от
прогнозираните неблагопри-
ятни агрометеорологични ус-
ловия, от гледна точка на за-
сушаване, и други непредви-

дими случайни събития, ка-
то градушки. Вероятното на-
маление ще е с най-серио-
зен размер при слънчогле-
да - с 34%.Причина за това
обаче не е само намаление
на добивите, което се очак-
ва да има през тази година,
но и силното снижение на
засетите площи, като реак-
ция от ниските цени от пос-
ледната година.

Земеделските стопани от Лудогорието започнаха жътвата на пшеницата. В Разградс-
ка област ще бъде прибрана реколтата от 407 400 декара засети площи с пшеница.
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Да бъде създаден пул
за селскостопанско заст-
раховане, вместо сега
предложения модел за
превенция на градушките.
Това се казва в позиция
на Асоциацията на българ-
ските застрахователи, в
която членуват 28 компа-
нии с дял над 93% от
българския застраховате-
лен пазар. Най-масовите
застраховки като "Каско" и
"Домашно имущество" ще
поскъпнат, ако държавата
задължи застрахователите
да финансират борбата с
градушките, пише в пози-
цията.Тя бе разпростране-
на по повод предложение-
то на агроминистерството
за Закон за превенция от
неблагоприятни климатич-
ни събития в земеделието.

Проектът предвижда
Агенцията за борба с
градушките да се преобра-
зува в държавно предпри-
ятие, което да управлява
риска от неблагоприятни
климатични събития в

Çàñòðàõîâàòåëè ïðåäëàãàò äà áúäå
ñúçäàäåí ïóë çà àãðîçàñòðàõîâàíå
Ñåêòîðúò îòêàçà äà ïîäêðåïè ïðåäëîæåíèÿ îò çåìåäåëñêîòî
ìèíèñòåðñòâî ìîäåë çà ïðåâåíöèÿ íà ãðàäóøêèòå

земеделието. Част от
необходимия ресурс за
новите дейности ще се
предоставя от бюджета.
Останалите средства ще
бъдат привлечени от
земеделските стопани
чрез годишни задължител-
ни вноски и от отчисления
от премийния приход на
застрахователните компа-
нии за определени класо-
ве застраховки. Секторът
вече възрази срещу
предложенията през май,
когато агроминистерството
представи концепцията си
за разширяване на борба-
та с градушките.

Сега в позицията на
Асоциацията се казва, че
проектозаконът е насочен
към общественозначим
проблем, но предложените
мерки не са базирани на
анализ. Предложеният
модел за финансиране е в
разрез със социалната
справедливост, тъй като
ще бъде до голяма степен
финансиран с надбавка

(косвен данък) върху
премиите на застраховани
лица по доброволни
застраховки, които нямат
нищо общо със земеделие-
то. Така добросъвестните
потребители ще трябва да
плащат по-високи премии,
за да за обезпечават
мероприятия по превенция
на земеделски стопани,
включително и незастрахо-
вани.

Застрахователите
подлагат на съмнение
ефективността при израз-
ходването на средства от
Изпълнителната агенция за
борба с градушките
(ИАБГ). За сравнение в
Сърбия, където климатич-
ните условия са подобни
на нашите, а методът за
борба с градушките (изст-
релване на ракети от
земята) е идентичен с
българския, разходът за
единица защитена площ е
почти два пъти по-нисък -
2,72 евро на хектар в
Събрия при 4,3 евро на

хектар в България, пише в
становището. Финансовият
модел е несправедлив и
неприемлив, казват заст-
рахователите и предлагат
проектът да бъде прерабо-
тен.

Асоциацията предлага
чрез изменения в законоп-
роекта да се създаде база
за задължително застрахо-
ване на дотираните площи
и публично-частно парт-
ньорство между застрахо-
вателите и държавата за
създаването на пул за
селскостопанско застрахо-
ване, който да поеме
разходите по превенция.
По аналогия на застрахо-
ването на отговорността
от "ядрена вреда" чрез
Българския национален
застрахователен ядрен пул
може да се създаде пул за
селскостопанско застрахо-
ване, предлага секторът. ç

Фермерка от Благоевг-
радско отива на съд, зара-
ди измама със зайци на хар-
тия. Окръжна прокуратура -
Благоевград внесе в края на
седмицата за разглеждане
в съда обвинителен акт сре-
щу Т. П. от София за извър-
шено от нея престъпление
по чл. 248 от НК.

Преди три години на
24.07.2015 г. обвиняемата да-
ма подала в Областна дирек-
ция на Държавен фонд "Зе-
меделие" - гр. Благоевград
заявление като бенефициент,

Ôåðìåðêà íà ñúä çà èçìàìà ñúñ çàéöè íà õàðòèÿ
ци", а в таблица относно на-
лични животни - 106 броя
зайкини-майки. В действи-
телност обаче в обекта ня-
мало нито стопанска сграда,
нито необходимия брой и вид
животни.

С действията си обвиня-
емата П. целяла да получи
парични средства - безвъз-
мездна финансова помощ
от Европейския земеделс-
ки фонд да развитие на сел-
ските райони, предоставе-
ни от Европейския съюз на
българската държава. ç Представители на свинеком-

плексите в русенските села
Бръшлен, Голямо Враново и в
Николово - едни от най-голе-
мите в България, в които се от-
глеждат общо около 85 хил. жи-
вотни, поискаха държавата да
предприеме спешни мерки сре-
щу появата и евентуалното раз-
пространение на африканската
чума по свинете у нас, предаде
БТА. Управителят на предприя-
тието в Голямо Враново д-р Ми-
ленка Димитрова, където се от-
глеждат 30 хил. животни, зая-
ви, че са регистрирани огнища
на болестта в Румъния - на око-
ло 200 км от свинекомплексите
в Русенско. Ваксина срещу за-
боляването няма, а всички за-
разени животни подлежат на
унищожение. По думите на Ди-
митрова трите свинекомплекса
се намират на близко разстоя-
ние един от друг. Ако заболява-
нето влезе в един от тях, всич-
ки ще бъдат засегнати. Това ще
е огромна загуба.

Животновъдите настояват за
строг контрол, като всички пре-
возни средства, идващи от Ру-
мъния, да бъдат проверявани за
пренос на месни хранителни
продукти, с които да не бъдат
допускани на българска терито-
рия. Те искат още да се намали
популацията на дивите свине с
помощта на  ловните дружин-
ки. Представителите на свине-
комплексите настояват в райо-
на на ГКПП "Дунав мост" да бъ-
дат разположени достатъчно
контейнери, в които чуждестран-
ните шофьори и пътниците да
си изхвърлят отпадъците, а не
по пътя.

Междувременно Национал-
ният диагностичен научноизсле-
дователски ветеринарномеди-
цински институт потвърди поло-
жителни резултати за болестта
Чума по дребните преживни жи-
вотни (PPR) в животновъдни
обекти в село Воден, община
Болярово, обл. Ямбол, съобщи
Българската агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ). Забо-
ляването е констатирано за пър-
ви път на територията на стра-
ната и на Европейския съюз, ка-
то пробите са изпратени за пот-
върждение в референтна лабо-
ратория във Франция. Заболя-
ването не е опасно за хората,
но е изключително опасно за
овцете и козите. БАБХ препо-
ръчва фермерите временно да
ограничат търговията и транс-
портирането на животни, както
и посещението на ферми. ç

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, област Хасково
ул. ”Републиканска” 2 Любимец 6550, тел: 03751/70 02 факс: 03751/83 78

Извлечение от ЗАПОВЕД № РД - 09 - 348/21.06.2018 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 1 от ППЗФВС и във връзка с
Решение № 351, прието с протокол № 37 от 09.05.2018 г. на Общински съвет Любимец,
Кмета на Община Любимец е наредил:

 І. Да се проведе на 26.07.2018 г., от 11.00 часа, в зала "Любимец", сграда пл. "Трети
март" №1, ет. III, гр. Любимец публичен конкурс за отдаване под наем на спортен обект -
"Стадион" - публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІІІ-1706, целият с площ от 31 560 кв. м, в квартал 102а по регулационния план на
гр. Любимец, ведно с построените в него сгради и съоръжения, подробно описани в Акт за
публична общинска собственост № 66/09.03.1998 г. с административен адрес: бул. "Одрин"
№72, гр. Любимец, обл. Хасково, при следните условия:
1. Срок за отдаване под наем на обекта - 5 (пет) години;
2. Срок за подаване на офертите - до 17.00 часа на 25.07.2018 г.;
3. Критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната
оценка на офертата - 1. размер на предложената годишна наемна цена - 50 т.; финансово
обезпечена инвестиционна програма - 25 т.; общественият принос на кандидата в спорта - 25 т.
Методологията и критериите за оценка на офертите са част от конкурсната документация.
4. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на офертите на 26.07.2018 г., от 11.00 часа,
в зала "Любимец", сграда пл. "Трети март" №1, ет. III, гр. Любимец;
5. Първоначалната годишна наемна цена за спортния обект - 1000 лв. (хиляда лева) без
включен ДДС, определена по реда на чл. 77, ал. 3 от ППЗФВС.
6. Избрания за изпълнител кандидат се задължава да запази и гарантира използването на
спортния обект по предназначение- за развитие на футбола.
7. Времето и начина за оглед на обекта - обектът е с административен адрес: бул. "Одрин" №72,
гр. Любимец, обл. Хасково Оглед на обекта се извършва до 17.00 часа на 25.07.2018 г.
8. Срок на валидност на офертите - 120 календарни дни от крайния срок за получаване на
офертите.

ІІ. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5% (пет процента) от първоначалната
годишна наемна цена без ДДС и следва да бъде внесена до 17.00 часа на 25.07.2018 г.

IIІ. Размер и начин на плащане на конкурсната документация и място, където може да
се получи.
1. Цената на конкурсната документация е 15.00 лв. /петнадесет лева/. Заплаща се в касата на
Общинска администрация Любимец или по банкова сметка на Община Любимец - IBAN
BG74UBBS80023300145633, банка ОББ АД, клон Любимец.
2. Конкурсната документация се предоставя на желаещите лица до 17.00 часа на 25.07.2018 г.

IV. Място и срок за подаване на офертите - в деловодството на Община Любимец,
находящо се на пл. "3-ти март" до 17.00 часа на 25.07.2018 г.

V. Други условия подробно разписани в документацията за участие.
Определеното лице и телефон за контакти са следните: Светослава Иванова -

гл. юрисконсулт на Община Любимец, тел. 037518909.

Парите от Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР)
за подпомагане на младите фер-
мери не са достатъчни. Приемът,
приключил преди няколко дни, е
с бюджет от 22 млн. евро, оста-
тъчен бюджет по мярката с 1800
проектни предложения с размер
на заявената финансова помощ
от 45 млн. евро, което е два пъ-
ти повече от първия прием. Об-
що постъпилите заявления за
подпомагане в рамките на този
прием са били 2664, от тях одоб-
рени са 1400. Така коментира ми-
нистърът на земеделието Румен
Порожанов средствата от ПРСР
в отговор на въпрос от депута-
тите от БСП Светла Бъчварова и
Николай Пенев относно мерки за
подкрепа на младите фермери
чрез програми на национално ни-
во и чрез Общата селскостопан-
ска политика. Порожанов се съг-
ласи с твърдението на депутати-
те, че парите не стигат.

Програмата за развитие на
селските райони е една от най-
популярните за подпомагане на

подмярка "Стартова помощ
за млади земеделски стопа-
ни", съобщава Дарик радио.
Във въпросните документи тя
представила неверни сведе-
ния, като декларирала, че на
20.07.2015 г. е започнала фак-
тическото отглеждане на жи-
вотни в животновъден обект
в наета с договор за арен-
да земеделска земя - нива
в землището на якорудско-
то село Бунцево. В бизнес
плана към заявлението би-
ло посочено - "стопанска
сграда за отглеждане на зай-

земеделски производител -
физическо лице, по Програ-
ма за развитие на селските
райони 2014 - 2020 г., в съот-
ветствие със законовия ред
и Наредба за прилагане на

Ïàðèòå çà ìëàäèòå ôåðìåðè íå ñà
äîñòàòú÷íè, ïðèçíà àãðîìèíèñòúðúò

Æèâîòíîâúäè
îò Ðóñåíñêî
èñêàò íåçàáàâíè
ìåðêè ñðåùó
àôðèêàíñêàòà
÷óìà

младите фермери. През настоя-
щия програмен период (2014 -
2020) мярка 6.1 - стартова по-
мощ за младите земеделски сто-
пани, има за цел да увеличи тех-
ния дял, което е необходимо как-
то за устойчивото развитие, та-
ка и за структурната реформа в
отрасъла. Порожанов уточни, че
до момента по мярката са про-
ведени два приема, първият от
които през 2015 г. с общ бю-
джет - 35 млн. евро. Той при-
помни, че специално внимание
е отделено и с помощта за по-
вишаване на квалификацията по
други мерки от ПРСР.

"Младите фермери получават
подкрепа и с подмярка 4.1 за ин-
вестиции в земеделските стопан-
ства, с което те могат да разши-
рят фермите си, посочи Порожа-
нов. - Подпомагането по мярката
насърчава приемствеността на по-
коленията, сътрудничеството меж-
ду отделните стопани, чрез под-
помагане на групи и сдружения
за предлагане на пазара и съхра-
нение на продукцията." ç
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Симеон НИКОЛОВ
От "Епицентър"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Проблемът на българс-
ката миграционна полити-
ка, освен от географското
ни разположение и принад-
лежността към ЕС, бе
предопределена от още три
неща: неразбирането на
дълбочината и дългосроч-
ния характер на проблеми-
те в следващите 20-30
години, склонността на
управляващите да се съгла-
сяват и изпълняват външ-
ни решения, без да сме
участвали активно в тяхно-
то формиране и да вървим
след събитията, когато
става късно за отстояване
на българските интереси.
Освен това е удивително
колко бързо забравяме
случилото се само преди
месеци и лансираме в
медийното пространство
откровени заблуди.

Заявеният от еврокомиса-
ря по бюджета Гюнтер
Йотингер призив за финан-
сово подпомагане на стра-
ните от Югоизточна Европа
и идеята за рязко усилване
на външните граници на
ЕС са всъщност основните
елементи от т. нар. План Б,
за който преди повече от 2
години в България твърдя-
ха, че няма такова нещо,
въпреки че на база инфор-
мация от Брюксел разпола-
гахме с подробни данни и
се опитвахме да ги напра-
вим публично достояние
чрез някои електронни
медии и в интервюта по
някои телевизии.

Този план предвиждаше
да се оформи буферна зона
от Португалия (тя първа се
съгласи), през Испания,
Гърция и България, на
които да се предложат
големи суми за подпомага-

не на икономиките им
срещу приемане на бежан-
ци. Подозренията за връ-
щане към този вариант
всъщност изрази председа-
телят на германския ХСС
Маркус Вебер, който

предупреди за въз-

можна "мръсна

сделка" по време на

срещата на европей-

ските страни на 24

юни.

Ìèãðàíòñêèòå êàïàíè
ïðåä Áúëãàðèÿ
ÅÑ íå ñå êîíöåíòðèðà âúðõó åäèí ïëàí "Ìàðøàë" çà
ïîäïîìàãàíå íà ñòðàíèòå, îò êîèòî èäâàò ìèãðàíòèòå, à
ñå îïëåòå â ñòðàòåãèè çà ðàçïðåäåëÿíå íà äîøëèòå è
çàùèòà íà ãðàíèöèòå
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Италия наистина се
нуждае от финансови
средства за банките си, а
Гърция - от облекчаване на
дълговите си задължения.

В края на декември 2017
г. България бе посетена от
архитекта на споразумение-
то на ЕС с Турция Гералд
Кнаус, ръководител на
неправителствена организа-
ция, приближен на Ангела
Меркел, в рамките на
негова обиколка в още
няколко страни от Югоиз-
точна Европа. След като
още през септември 2017 г.
той лично съобщи по

австрийска телевизия, че
неговият проект за сделка с
Турция не бил удачен и го
счита за провален, очевид-
но тази обиколка означава-
ше сондиране на оценки по
следващ такъв.

Единствено "Дойче веле"
съобщи за посещението на
Кнаус в България. Той
застъпваше вече мнение, че
няма смисъл да се разпре-
делят бежанците по квоти
против тяхното желание, и
защитаваше тезата за
финансова подкрепа на
тези страни, които ще
поемат тежестта. В Бълга-
рия не се чу нито дума за
това, с кого се е срещал и
какви са резултатите от
разговорите, въпреки че
Кнаус заяви пред "Дойче
веле" очакванията си от
нашата страна в качеството
й на председател на Съвета
на ЕС да придвижи нови
ефективни предложения.

Няколко месеца по-късно
председателстващата Бълга-
рия направи предложения
по миграционната полити-
ка, които бяха отхвърлени
от повечето страни. Под-
робности обаче разбрахме
от чужди медии ("Полити-
ко").

По чие експертно мне-
ние, отчитащо и българс-
кия интерес, например
беше заложено условието
държаватаq отговаряща за
приетите мигрантиq да се

грижи за тях цели 8 години
след регистрирането им? В
предишни изследвания сме
публикували какво би
струвало това.

Логично бе и страна
като Италия, макар и по-
богата от нас, да заяви, че
това е твърде дълъг срок и
категорично да отхвърли
подобно предложение.

Кой експерт и с какво
отчитане на българския
интерес предложи приема-
щата бежанци страна да
започне да ги разпределя в
други европейски страни
едва след като запълни
180% от предвидения за
нея самата капацитет?

Можем да продължим с
примерите, но по-важно е
друго: очевидно е изпълня-
вана чужда поръчка. А в
западноевропейските стра-
ни политическите партии
изискват от управляващите
да представят своите пози-
ции по такива въпроси в
парламента и те да бъдат
обсъдени. В противен
случай подобен подход би
поставил страната пред
свършени факти.

Затова и искането на
опозицията в България
премиерът да дойде в
парламента и да представи
позициите на правителство-
то за предстоящата среща

Борисов и Ердоган
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на ЕС бе правилно, но
отново безнадеждно закъс-
няло.

Тези въпроси трябва да
се следят и да се реагира в
стадия на тяхното заражда-
не и да се оказва въздейст-
вие още в процеса на
формиране на становищата
на държавата.

В сегашните позиции
на държавите-членки
на ЕС се откроиха
различия, които не
могат да бъдат
преодолени

на предстоящата среща на
29 юни, нито на предвари-
телно свиканата такава от
Юнкер на 16 страни на 24
юни. Потвърждава се
известната мисъл на Де-
тьоф, че "понятието "общ
интерес" е дефинирано

правилно единствено от
Паскал. Това е, казва той,
кръг, в който центърът е
навсякъде, а периферията -
никъде."

Ако се погледнат трите
основни групи въпроси, ще
установим, че се връщаме
отново към 2015 г., когато
и български експерти
даваха обосновани предло-
жения, които не се приема-
ха. С огромно закъснение
от няколко години се отчи-
тат грешките - например,
че не можеш да определяш
квоти за мигранти преди да
си решил въпроса с грани-
ците и преди да си отделил
бежанците от икономичес-
ките мигранти.

Много елементарен
популизъм е като премиер
да заявяваш, че пръв си
поискал да се изграждат
центрове за бежанци извън
границите на Европа.

Тази идея бе обсъждана
дори преди да избухне
мигрантската криза през
2015 г., когато определиха
Испания като номер едно в
Европа по справяне с
мигрантския проблем,
заради сътрудничеството й
със страните от Северна
Африка.

Сега се предлага изграж-
дане на центрове за миг-
ранти, в които да се опреде-
лят имащите право на
убежище, в страни извън
границите на ЕС или на
Балканите.

Второто няма шанс да
мине, макар че се спомена-
ва само Албания.

ЕС не се концентрира
върху един план "Маршал"
за подпомагане на страни-
те, от които идват мигран-
тите, а се оплете в страте-
гии за разпределяне на
дошлите и защита на
границите.

Впрочем мащабите на
предстоящите мигрантски
вълни вследствие не само
на войни, а на демографс-
ки взривове, остри иконо-
мически и социални проб-
леми и климатични проме-
ни, водещи до унищожава-
не на поминъка на цели
страни, едва ли ще са по
силите и на какъвто и да е
план "Маршал", ако евро-
пейските страни не наме-
рят коренно различен
подход.

Евтин популизъм е да
се говори за "затваряне" на
границите, зад който се

прикриват евентуални
общоевропейски решения в
ущърб на страните по
периферията на Съюза.
Всъщност става дума за
това, че бежанците ще
трябва да минават през
ГКПП, а икономическите
мигранти ще бъдат връща-
ни. Но това е само поже-
лателно мислене, а то и
сега е така.

Предлаганото увелича-

ване на състава на "Фрон-
текс" от 1500 на 10 000
души ще изисква време -
поне 5 до 7 години.

Задачите на "Фронтекс"
ще трябва да се разширят
и в това се крият истинс-
ките проблеми, които
тепърва трябва да се
преговарят. И това ще
струва пари на ЕС, затова
се създава Фонд миграция
и търсене на убежище.
Прогнозата е за 21,3 млрд.
евро, докато в периода
2014-2020 г. бе 13 млрд.
евро.

Но докато по предложе-
нието за външните грани-
ци ще се намери консен-
сус, не се очертава такъв
по промяна на Дъблинско-
то споразумение, защото в
последния проект залегна-
ха постановки, които не са
в интерес на големите
държави, крайна цел на
мигрантите. Т. нар. запи-
саното условие кандидатът

за убежище да
посочва жела-
ната страна и
аргумента, като
например
роднина или
близък в нея.
Оставането на
досегашното
изискване за
"първа страна
по регистрация"
е пагубно за
държави като
Италия, Гърция
и България.

Проблемът,
който изостри
вътрешнополи-
тически отноше-
нията в Герма-
ния, за връща-

не на мигрантите още на
границата, всъщност
засяга дълбоко и останали-
те страни членки.

Той има две измерения:
връщане на мигранти в
страните от ЕС, в които
първо са влезли и са
регистрирани, и връщане
на икономическите миг-
ранти в страните по
произход.

В първия случай Бълга-

рия би трябвало да приеме
45 000 души.

Но междувременно ще
продължат да влизат и
нови мигранти.

Логично възниква
въпросът, ако Германия
започне да връща мигран-
тите, защото са регистри-
рани в други страни, какъв
ще е интересът на тези
страни да продължат да
регистрират който и да е
влязъл на тяхна терито-
рия?

Защото скачените съдове
ще се препълнят и освен
че няма да можем да ги
издържаме, само за броени
години броят им ще нарас-
не неимоверно много: в
Германия ражданията от
чужденки са скочили с 25%
само миналата година,
което прави 184 660 деца
от майки чужденки.

А няма как да спрем да
регистрираме новите
влизащи, защото член 19
от хартата на ЕС не ни
позволява това: "Никой не
може да бъде екстрадиран
в страна, в която същест-
вева висок риск от смърт-
но наказание или други
нечовешки и унизителни
наказателни процедури..."

Така капанът на подоб-
но решение на големите в
ЕС щраква за страна от
периферията като Бълга-
рия.

Съвсем не е вярно,
че имаме "нулев"
мигрантски поток.

Прогнозите са, че дори
през следващите седмици
може отново да се възобно-
ви Балканският маршрут.
Движението на мигрантите
е по две направления: 1.
Истанбул - София - Белг-
рад - Сараево и 2. Истан-
бул - Гърция - Тирана -
Сараево.

МВР на Германия
предупреждава, че полиция-
та на Босна и Херцеговина
регистрира ежедневно до

150 мигранти при опит за
нелегално преминаване на
границата, което е увеличе-
ние с 12 (дванадесет) пъти!
По всички граници на
държавите от Западните
Балкани се констатира
тенденция към нарастване
на мигрантския поток.

В доклада се отбелязва,
че намира потвърждение
оценката на "наблюдатели",
че колкото и високи заграж-
дения да се изграждат,
мигрантите намират начин
да се придвижат към жела-
ната цел.

Във втория случай,

връщането на иконо-
мическите мигранти
в страните по произ-
ход, трябва да се
има предвид, че
това е изключително
трудно

и досегашната практика го
показва. Освен това е и
доста скъпо.  Наскоро
Италия екстрадира 29
тунизийци с български
чартърен полет. Съгласно
изискванията обаче, те
трябваше да бъдат придру-
жавани от 74 правителст-
вени агенти, лекари,
медицински сестри, въоръ-
жени полицаи, цивилни и
др. Разходите бяха 119 000
евро, т. е. по 3968 евро на
мигрант. Италия иска да
върне 500 000 от общо 700
000 мигранти, което би й
струвало 2 милиарда евро.

А на нас, дори и за
няколко десетки хиляди
сигурно, ще бъдат към 80
млн. евро.

На предстоящата среща
на ЕС има и друг риск.
Италия вече заплаши, че
ако не се съобразят с
исканията й, няма да
участва във финансирането
на сделката с Турция, която
ще я взриви отвътре.

Тогава никакви добри
отношения на Бойко
Борисов с Ердоган не биха
помогнали.

Виктор Орбан

Меркел си
прави селфи с

бежанец
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Ðàçäåëåíèå íà âëàñòèòå
èëè âëàñò íà ðàçäåëåíèåòî
В парламентарната република са налице три вертикали на властта, при което
по конституция е недопустимо  смесването на стриктно  разграничените
функции на трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна

На стр. 17

О. р. полк.
д-р Тодор НИКОВ

Когато разбрах, че е
внесен вот на недоверие
към правителството за
незадоволителната работа
на сектор "Сигурност", не
се изненадах. Изненадах се,
когато чух коментарите
относно мотивите за този
вот. Истината е, че всички,
които са били в тази систе-
ма дълго време, сме убеде-
ни в нейната непригодност.
И проблемът не е само в
политическото й ръководст-
во. Днес и Господ да стане
министър на вътрешните
работи, ефект няма да има.
Необходимостта е от корен-
ни промени във всички
сфери и звена. Тя е повече
от очевидна. Именно
поради това внесените
мотиви за вота се нуждаят
от сериозно разширяване и
конкретизиране. По-ната-
тъшното  изложение е
илюстрация, че следствията
трудно сочат основните
причини.

Когато една грешка не
се повтаря, е разбираемо.
Значи сме си взели поука.
Но когато грешката се
повтаря и никой не се
замисля какви са причини-
те, волю-неволю започваш
да се съмняваш дали това
е грешк,а или е съзнателно
действие.

Не беше толкова отдав-
на, когато бяхме ощастли-
вени да видим на синия
екран арестуването на
бившия вече (по онова
време) военен министър
Николай Цонев. Нещаст-
ният бивш висш държавен
служител бе не само прос-
нат на земята, но и бе
наречен (на всеослушание)
престъпник и бе третиран
като такъв пред смаяните
погледи на телевизионните
зрители.

Ефектна работа! Вижте,
хора, с каква решителност
се борим с корупцията!

Не мина много време и

независимо от злостната
кампания в средствата за
масова информация бъл-
гарския съд (също на
всеослушание) потвърди
невинността на бившия
министър.

Този път - никаква
реакция! Нямаше и дума
срещу авторите на срамния
сценарий. Грешка!

Реакция имаше,
но не в страната,
а в Международния
съд по правата на
човека в Страсбург.

Той осъди българската
държава да заплати в евро
на потърпевшия за своево-
лията на разпищолилите се
държавни чиновници. И
държавата плати със средст-
вата на българския данъ-
коплатец. А онези, които
надробиха тази попара -
"ни лук яли, ни лук мириса-
ли"! И както винаги става в
милата ни родина, всяко
чудо - за три дни! Следва-
щият пореден скандал
"затъпка следите" и обез-
смисли реакцията и на най
-ревностните радетели за
правдата.

Настъпилото затишие
на фронта на борбата с
корупцията, поне за време-
то, в което се създаваше
новата антикорупционна
структура, съумя да заблуди
всички ни. Решихме -
стават грешки - важното е
да не ги повтаряме. "Да,
ама не", както би казал

Петко Бочаров.
Новата антикорупцион-

на структура едно към едно
повтори действията на
своите предшественици.
Само с една разлика.
Вместо петминутния об-
ществен сеир, отделен от
родната телевизия за
задържането на Николай
Цонев, тук и на нас (пред
телевизионните екрани) и
главно на минувачите през
кръстовището на бул.
„Васил Левски“ и улица
"Гурко" бе организиран
многочасов спектакъл.

Разлика - никаква! Все

Иначе - всичко до болка
познато. Отново по синия
екран се появи прокурор от
специализираната прокура-
тура и с убедителен глас ни
информира за поредния
успех на борбата с коруп-
цията постигнат под ръко-
водството на новосформи-
раната структура. Господин
прокурорът не си спести и
в този случай квалифика-
ции за престъпните дейст-
вия на задържаните.

Показното задържане
отново даде хляб на жадни-
те за сензации средства за
масово осведомяване. И

прерогативите на българ-
ския съд. И никой не
постави под съмнение
правомерността на проведе-
ното публично компромети-
ране чрез задържане. Дори
Кошлуков се самопринесе в
жертва, като привика в
"Още от деня" Георги
Харизанов (бивш директор
на фирма "Напоителни
системи", който бе отстра-
нен заради липсата на
диплома за висше образо-
вание - бел. ред.) и един от
близките приятели на
кметицата. Двамата му
събеседници само дето не се
сбиха пред телевизионния
екран. При това Георги
Харизанов като защитник
на официалното становище
(на прокуратурата) непре-
къснато задаваше на про-
тивната страна един и съ-
щи въпрос - "Как са попад-
нали парите в колата?"

Не познавам Георги
Харизанов, но заинтригу-
ван от помпозното му
представяне (дали като
политически коментатор,
или като политолог - не
помня) потърсих информа-
ция в електронната мрежа.
И бях шокиран! Господи,
дотам ли опря и държавата,
и прокуратурата, та издига-
ните от тях тези да бъдат
защитавани и адмирирани
от подобна личност?

Разбира се, доколко
наличието на парите в
колата е доказателство за
престъпно деяние на кмети-
цата ще реши съдът. Но не
мога да се стърпя, като
„бивше ченге" да обясня на
задаващия въпроса, че има
множество начини посоче-
ните пари да попаднат в
колата без участието на
кметицата. Спомням си, че
навремето споменах пред
колеги как при едно задър-
жане автокрадец, задигнал
от паркирана кола лаптоп,
заявил, че са му необходи-
ми пет-шест минути, за да
отключи която и да е кола
и още толкова, за да я
заключи. Присъстващият
началник на една от техни-
ческите служби поклати
глава и каза: "Това не е
автокрадец, а любител.
Моите работници ще
свършат същото (отключва-
не и заключване) за минута
и половина."

Интересното е друго.

едно, че двата случая се
решават по един калъп.
Разликата е само в това, че
госпожа кметицата на
"Младост" не бе просната
на тротоара, а стоя на
всеобозрение, окована в
белезници, няколко часа.

започна една бясна надпре-
вара по словоблудие на
тема "виновен-невинен".
Пролеткултовската грамот-
ност на голяма част от
българските журналисти се
реализира в това, че журна-
листите си присвоиха

Цветан
Цветанов

Арестът на Десислава Иванчева
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ОТ ЕКРАНА
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25юни-
1юли

Джак Харпър (Том Круз) е
един от малцината останали
монтьори на безпилотни лета-
телни средства с назначение
на Земята. Джак почти е прик-
лючил мисията си, която е
част от мащабна операция за
извличане на жизнени ресур-
си след десетилетия на война
с ужасяващата заплаха, из-
вестна като "скавите".

Джак прекарва живота си,
като патрулира из изумител-
ните небеса на хиляди метри
височина, но монотонното му
съществуване приключва с

Гледайте:
„Забвение“
bTV Cinema,
петък,
21,00 ч.

btv Cinema,
вторник,
21.00 ч.

дица от събития, които го при-
нуждават да постави под въп-
рос всичко, което знае, и да
поеме в ръцете си съдбата

на цялото човечество.
Режисьор: Джоузеф Ко-

сински
В ролите: Николай Кос-

тер-Валдау, Андреа Райсбороу,
Мелиса Лео, Уил Форте, Зоуи
Бел, Морган Фрийман, Олга
Куриленко, Том Круз.

гръм и трясък, когато спася-
ва красива непозната от сва-
лен космически кораб. Прис-
тигането й задейства поре-

Ñúó÷àñòíèêúòÑúó÷àñòíèêúò
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14.30 "Прости ми" (премиера) -
сериен филм

16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) -

сериен филм
17.30 "Господари на ефира" - за-

бавно предаване /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 -

"Златната топка"
18.00 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" -

предаване на NOVA, нов се-
зон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм,
7 сезон

22.00 Новините на NOVA
22.30 "София - Ден и Нощ" (пре-

миера) - риалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 "Часът на Милен Цветков"
00.30 "Черният списък" - сериен

филм, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Войната на розите" - се-

риен филм /п/

bTV

05.00 "Аламинут"
05.20 bTV Репортерите /п./
05.40 "Лице в лице" /п./- публи-

цистично предаване
06.00 "Трансформърс прайм" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Слави" /п/- ве-
черно ток шоу

13.30 Премиера: "Висше общес-
тво" - сериал, с.1, еп. 1

15.00 Премиера: "Шест сестри" -
сериал, с.3, еп. 30

16.00 Премиера: "Алиса в стра-
ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 29

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 "Сърцето на града" - сери-

ал, с.1, еп. 43
19.00 bTV Новините - централна

емисия
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 49

21.30 Премиера: "Страсти в Тос-
кана" - сериал, с.4, еп.16

22.30 "Шоуто на Слави" - вечер-
но ток шоу

23.30 bTV Новините - късна еми-
сия

00.00 "Под наблюдение"- сериал,
с.4, еп.14

ÁÍÒ 1

05.00 Дойче веле: Шифт
05.15 България от край до край 6

/9 филм/п/
06.00 Денят започва сутрешен ин-

формационен блок с воде-
щи Иво Никодимов, Боря-
на Черганова и Илия Илиев

09.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

09.15 Денят започва с Култура
информационен културен
блок с водещи Анна Анге-
лова и Димитър Стоянович

10.30 Здравето отблизо /най-доб-
рото/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Световното накратко сту-

дийна програма
13.00 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

13.30 В неизвестност тв филм
/6 епизод/

14.30 Сагуа - сиамската котка ани-
мационен филм

14.45 Сийбърт анимационен филм
15.10 Сребристият жребец 42-се-

риен тв филм /Австралия,
1998г./

15.35 Гласувайте за Беки 26-се-
риен тв филм /Канада,
2009г./

16.00 Трето полувреме коментар-
но студио

17.00 Уругвай - Русия, среща от
Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Самара

19.00 Трето полувреме коментар-
но студио

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Трето полувреме коментар-

но студио
21.00 Испания - Мароко, среща

от Световното първенство
по футбол пряко предава-
не от Калининград

23.00 Трето полувреме коментар-
но студио

23.45 Въпрос на чест 4 тв филм
/1 епизод/(16)

00.40 Телепазарен прозорец
00.55 Саудитска Арабия - Египет,

среща от Световното пър-
венство по футбол /запис/

02.45 Иран - Португалия, среща
от Световното първенство
по футбол /запис/

04.35 Въпрос на чест 4 тв филм
/1 епизод/п/(16)

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Часът на Милен Цветков" -
предаване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - се-

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

- сериен филм

01.00 "Шест сестри" /п./- сериал
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Времето лети"- сериал,

с.3, еп. 87

bTV Action

06.00 "Пингвините от Мадагаскар"
- анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп. 9
09.00 "Под наблюдение" - сериал,

с.5, еп. 9
10.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6,

еп.2
11.15 "Тежки престъпления" - се-

риал, с.6, еп. 10
12.00 "Последният кораб" - сери-

ал, еп. 1
13.00 "Ледена смърт" - драма, ек-

шън, криминален, трилър
(САЩ, 2009), режисьор -
Доминик Сена, актьори -
 Гейбриъл Мач, Алекс
О'Лафлин, Кълъмбъс Шорт,
Кейт Бекинсейл, Том Скерит,
Шон Дойл, Башар Рахал

15.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
10

16.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп.10

17.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 2

18.00 Премиера: "Тежки престъп-
рения" - сериал, с.6, еп.
11

19.00 Премиера: "Лонгмайър" -
сериал, с.6, еп.3

20.00 Премиера: "Готъм" - сериал
, с.3, еп. 5

21.00 bTV Новините
22.00 "Свещеният камък" - екшън

(САЩ, 2017), режисьор -
Крисчън Сесма, актьори -
Корин Немек, Майк Хатън,
Робърт Карадайн, Джон Мак
и др.

23.45 "Готъм" - сериал, с.3, еп. 5
00.45 "Лонгмайър" - сериал, с.6,

еп.3
01.45 "Стоте" - сериал, с.2, еп.

10
02.45 "Последният кораб" - сери-

ал , еп. 2
03.45 " Тежки престъпрения" - се-

риал, с.6, еп. 11
04.45 "Супер коли" - автомобил-

но предаване

bTV COMEDY

06.00 "Модерно семейство" - се-
риал, с.6

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Кое е това момиче" - се-
риал, с.4

09.00 "Играчи" - сериал
10.00 "Отново на 17" - комедия

(САЩ, 2009), актьори - Зак
Ефрон, Лесли Ман, Матю
Пери, Томас Ленън, Тайлър
Стилман, Алисън Ми-
лър, Мишел Трахтенбърг, 
Стърлинг Найт, Мелора Хар-
дин и др. 

12.00 "Хотел "Елеон" - сериал
12.30 "Щурите съседи"- сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал

ЗЕМЯ 2

16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" - ко-

медийно шоу
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сериал
20.00 "Стъпка по стъпка" - сериал,

с .7
21.00 "Приятели" - сериал, с.9
22.00 " Без пукната пара" - сери-

ал, с.5
23.00 "Хотел "Елеон" - сериал, с.1
00.00 "Отново на 17" - комедия

(САЩ, 2009), режисьор - Бър
Стиърс, актьори - Зак Еф-
рон, Лесли Ман, Матю Пе-
ри, Томас Ленън, Тайлър
Стилман, Алисън Милър, Ми-
шел Трахтенбърг,  Стърлинг
Найт, Мелора Хардин и др. 

02.00 "Модерно семейство" - се-
риал

03.00 "Кое е това момиче" - сери-
ал

04.00 "Хотел "Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

09.15 "Прецаканите" - драма, ек-
шън, криминален (САЩ,
2010), режисьор - Силван
Уайт, актьори - Идрис Елба,
Зоуи Салдана, Джефри Дийн
Морган и др.

11.30 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6,
еп. 11,12

13.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8, еп.5

14.30 "Защитна стена" - екшън,
трилър (САЩ 2006), режи-
сьор - Ричърд Лонкрейн, ак-
тьори - Вирджиния Медсън,
Харисън Форд, Пол Бетани,
Робърт Форстър, Мери Ли
Реджскъб, Робърт Патрик,
Джими Бенет, Алън Аркин и
др.

16.30 "Принцът и демоните" - ани-
мация (Люксембург, Франция,
Белгия, 2014), режисьор -
Паскал Морели

19.00 Премиера: "От руса по-руса"
- комедия, криминален (Ка-
нада, 2008), режисьор -
 Дийн Хамилтън, актьори -
 Памела Андерсън, Дениз Ри-
чардс, Мегън Ори и др.

21.00 Премиера: "Джак Ричър: Не
се връщай" - екшън, дра-
ма, криминален (Китай, САЩ,
2016), режисьор - Едуард Зу-
ик, актьори - Том Круз, Пат-
рик Хойзингер, Робърт Не-
пър, Алдис Ходж, Коби Смъл-
дърс, Даника Ярош и др.

23.30 "Аватар" - екшън, трилър,
фантастика (САЩ, 2009.), ре-
жисьор - Джеймс Камерън,
актьори - Сам Уортингтън,
Джовани Рибизи, Сигорни
Уивър, Мишел Родригес, Зо-
уи Салдана, Стивън Ланг

01.45 "Ризоли и Айлс" - сериал,
с.6

03.45 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

тален филм
13.00 На опера с БНТ 2: "Туран-

дот" /БНТ 2 Пловдив/
13.30 Световна купа по конен

спорт пряко предаване от
Божурище

16.00 Моля те, Нептуне! тв филм
16.20 Бразди
16.45 Денят започва с Георги

Любенов
18.30 Добър ден с БНТ 2 /п/
19.30 Пътувай с БНТ 2: Етно

/БНТ 2 Благоевград/
20.00 По света и у нас
20.30 Ново 10 + 2 музикална

класация
21.30 Мъжки времена /80 години

от рождението на режисьо-
ра Едуард Захариев/ игра-
лен филм /1977 г./, ре-
жисьор Едуард Захариев, в
ролите: Григор Вачков, Ма-
риана Димитрова, Павел
Поппандов, Велко Кънев,
Никола Тодев и др.

23.35 Ретро спорт Олимпийски-
те игри в Атланта 1996 г.

00.35 Извън играта /п/
01.15 Гала концерт на Русенска-

та филхармония /п/
02.25 Непозната земя /п/
02.55 Иде нашенската музика

/п/
03.45 Живо наследство /п/
03.50 Денят започва /п/

Diema Family

06.00 "Малката булка" - сериал
09.30 "Великолепният век" - се-

риен филм, сезон 2, 2
епизода

11.30 "Без багаж" - предаване за
туризъм

12.00 "Неволи в кухнята" - ро-
мантична комедия с уч. на
Текла Карула Уайд, Мона
Сиифрид, Катерина Якоб,
Ролф Канис, Михайл Гре-
лин и др.

14.00 "Жената до него" - роман-
тична филм с уч. на Кейт
Авалоун, Регула Граувилер,
Ноа Краус, Маркъс МакДер-
мот и др.

16.00 "Бялата робиня" (премиера)
- сериал, 2 епизода

18.00 "Горчиво и сладко" (пре-
миера) - сериал, 2 епи-
зода

20.00 "Преди да кажеш "Да" - ро-
мантичен филм с уч. на
Бека Тобин, Райън Кели,
Джейсън Ландън, Джак
Колман и др.

21.50 "Жената до него" - роман-
тична филм с уч. на Кейт
Авалоун, Регула Граувилер,
Ноа Краус, Маркъс МакДер-
мот и др., /п/

23.50 "Неволи в кухнята" - ро-
мантична комедия с уч. на
Текла Карула Уайд, Мона
Сиифрид, Катерина Якоб,
Ролф Канис, Михайл Гре-
лин и др., /п/

03.50 "Преди да кажеш "Да" - ро-
мантичен филм с уч. на
Бека Тобин, Райън Кели,
Джейсън Ландън, Джак
Колман и др., /п/

Diema Sport

08.00 Футбол: Берое - Лудого-
рец, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

10.00 Футбол: Пирин - Дунав,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

12.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол,
20 -и епизод, повторе-
ние

13.00 Футбол: Лудогорец - Йънг
Бойс, международен прия-
телски мач, повторение

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

17.00 Футбол: Витоша - Септем-
ври, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

19.00 Футбол: Левски - Етър, мач
от Първа професионална
лига, повторение

21.00 Футбол: Верея - Ботев
Пловдив, мач от Първа
професионална лига, пов-
торение

23.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол,
21-и епизод, директно

00.00 Студио "Формула 1", пов-
торение

00.40 Формула 1: Състезание за
Голямата награда на Авст-
рия, повторение

02.40 Студио "Формула 1", пов-
торение
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06.00 "В кадър"
06.30 "Дъщерята на мускетаря"

- приключенски филм с
уч. на Жерар Депардийо,
Майкъл Йорк, Сузи Ейми,
Настася Кински, Джон
Рис-Дейвис, Каспър За-
фер, Кристофер Казанов,
Алан Кордюне и др., II
част, /п/

08.45 "Кралицата девственица" -
историческа драма с уч. на
Ан-Мари Дъф, Тара Фиц-
джералд, Сиена Гилори,
Иън Харт, Том Харди, Дек-
стър Флетчър и др., II част

11.00 "Флинтстоун 2: Да живее
Рок Вегас" - комедия с уч.
на Марк Ади, Стивън Бол-
дуин, Кристен Джонстън,
Джейн Краковски, Джоан
Колинс, Алън Къминг, То-
мас Гибсън и др.

12.50 "Полет" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Дон
Чийдъл, Джон Гудман, Брус
Грийнууд, Надийн Велазкес
и др., /п/

15.45 "Еквилибриум" - екшън-
фантастика с уч. на Крис-
чън Бейл, Емили Уотсън,
Шон Бийн, Уилям Фичнер,
Тай Дигс, Доминик Пър-
сел, Ангъс Макфейдън и др.,
/п/

18.00 "Не така, брат!" - сериал,
4 епизода

20.00 "От местопрестъплението:
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06.15 "Теория за големия взрив"
- сериал, сезон 8

06.45 "Топ Гиър: Ботсвана" - пре-
даване за автомобили

08.10 "Топ Гиър - 41 велики
случки" - предаване за ав-
томобили, 2 епизода

10.40 "Добре дошли в джунгла-
та" - приключенски екшън
с уч. на Дуейн Джонсън,
Шон Уилям Скот, Росарио
Доусън, Кристофър Уокън,
Юън Бремнър, Джон Грийс,
Уилям Люкинг и др.

12.50 "Без багаж"
13.30 "Ловът на орела" - екшън

с уч. на Марк Дакасос, Те-
реса Рендъл, Рутгер Хауер,
Джо Суба, Зак Макгоун

15.20 "Вертикална граница" -
приключенски с уч. на
Крис О’Донъл, Бил Пакс-
тън, Робин Тъни, Скот Глен,
Изабела Скорупко, Темуера
Морисън, Стюарт Уилсън и
др., /п/

17.50 "Ченгето от Бевърли Хилс"
- екшън-комедия с уч. Еди
Мърфи, Джъдж Рейнхолд,
Джон Аштън, Рони Кокс,
Джеймс Русо, Стивън Ели-
ът и др., /п/

20.00 "Шаолински футбол" - ек-
шън-комедия с уч. на Сти-
вън Чоу, Карън Мок, Уей
Зао и др.

22.10 "Денят на Бастилията" -
криминален екшън с уч. на
Идрис Елба, Ричард Мадън,
Хосе Гарсия, Шарлот ле
Бон, Кери Райли и др.

00.10 "Фрактура" - предаване за
рок музика

04.45 Професионална борба:
"Челен сблъсък"
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05.45 Пътят към слънцето или до
Серес и обратно докумен-
тален филм /БНТ 2 Благо-
евград/

06.10 Магьосникът от Оз детски
мюзикъл /2013 г./, режи-
сьор Димитър Шарков, в
ролите: Анна Петрова, Пе-
тър Раджейков, Деян Цвет-
ков, Светослав Добрев,
Диана Жечева и др.

07.30 Опознай България /избра-
но/

08.00 Български уроци - народ-
ни танци, песни и обичаи
/избрано/

08.30 Децата.com детско преда-
ване /БНТ 2 Русе/п/

09.00 България от край до край 3
/6 епизод/п/

09.30 Мисиите на българската ар-
мия документален филм

10.00 Живо наследство
10.10 Иде нашенската музика

/п/
11.00 Вяра и общество с Горан

Благоев /избрано/
12.00 По света и у нас
12.30 Европейското председател-

ство на България докумен-

НЕДЕЛЯ25 юни - 1 юли ЗЕМЯ15

Ню Йорк" - сериал, сезон
6

21.00 "Идеалната непозната" -
трилър с уч. на Холи Бе-
ри, Брус Уилис, Джовани
Рибизи, Ричард Портноу,
Гари Дърдън, Флоренша
Лозано и др.

23.15 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
6, /п/

00.15 "Токарев" - криминален ек-
шън с уч. Никълъс Кейдж,
Рейчъл Никълс, Макс Ра-
йън, Питър Стормеър и др.

RTR

05.00 Вести
05.25 Вести-Москва
05.40 Сериал: "Следствени тайни"
06.25 Сериал: "Красив живот"
08.00 Вести
08.30 Вести-Москва
08.50 Вести
09.15 Токшоу: "Пряко предаване"
10.35 Вести-Москва
11.00 Вести
12.00 Сериал: "Обикновен живот"
15.20 "Бялата гвардия"
16.50 "Културната революция"
17.35 Сериал: "Семеен детектив"
18.15 "Битката за луната"
19.00 Токшоу: "Пряко предаване"
20.10 Сериал: "Стръмните брего-

ве"
21.00 "Утрото на Русия"
02.00 Вести
02.35 Вести-Москва
02.50 "За най-важното"
03.45 "Културният отдих"
04.15 Сериал: "Следствени тайни"
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05.15 Колоездене: Париж - Рубе
06.30 Зала на славата: Топ 10,

спринтьори
07.30 "Безсмъртни легенди"
08.00 Футбол: MLS, Сиатъл -

Портланд
09.15 Куриози
09.30 Зала на славата: Топ 10,

гимнастика
10.30 "Безсмъртни легенди"
11.30 Футбол: MLS, Сиатъл -

Портланд
12.45 "Футболни легенди"
13.30 Автомобилизъм: Суперкупа

на Порше в Австрия, ди-
ректно

14.30 Колоездене: Национално
първенство на Франция,
директно

16.00 Зала на славата: Топ 10,
спринтьори

17.00 Зала на славата: Топ 10,
гимнастика

18.00 "Безсмъртни легенди"
19.00 Колоездене: Национално

първенство на Франция
19.55 Новини
20.00 Футбол: MLS, Сиатъл -

Портланд
21.00 Колоездене: Национални

първенства, обзор
22.00 Колоездене: Национално

първенство на Франция
23.00 "Безсмъртни легенди"
23.30 Зала на славата: Топ 10,

гимнастика
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01.00 "Смърт на погребение" - с
уч. на Питър Динклидж,
Мартин Лорънс, Джеймс
Марсдън, Трейси Морган,
Крис Рок, Зоуи Салдана,
Люк Уилсън, Дани Глоувър,
Кейт Дейвид и др.

03.45 "Отново на първа среща" -
с уч. на Кандис Камерън
Бър, Тай Олсън, Наташа Ко-
лис, Джеси Фрейзър /п/

bTV

05.00 bTV Репортерите /п./
05.20 "Аламинут" /п./
06.00 "Малкото пони: Приятелст-

вото е магия" - анимация
07.00 "Двама мъже и половина" -

сериал, с.5, еп. 12,13
08.00 "Тази събота и неделя" -

предаване с водещи Мари-
ана Векилска, Жени Марче-
ва и Диана Любенова

11.00 "Търси се…" /п./- токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - докумен-

тално предаване
13.00 "Лято в Мазурия" - коме-

дия (Германия, 2015), ре-
жисьор - Карола Медер, ак-
тьори - Кристина Грьобе,
Щефан Мур, Ирене Риндже

15.00 "Мечето Йоги" - анима-
ц и я ,  к о м е д и я ,  с е м е е н
(САЩ, Нова Зеландия,
2010), актьори - Нейтън
Кордри, Ана Фарис, Андрю
Дали, Том Кавана, Дийн Но-
усли,Ти Джей Милър, Анд-
рю Дейли и др.

17.00 "120 минути" - публицис-
тично предаване с водещ
Светослав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути" - публицис-

тично предаване с водещ
Светослав Иванов

19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите - пореди-

ца за журналистически
филми и разследвания

20.00 Моята голяма гръцка свал-
ка" - комедия, романтичен
 (САЩ, Испания, 2009), ак-
тьори - Ния Вардалос, Ри-
чард Драйфус, Алексис Ге-
оргулис,  Алистър Макгоу-
ан,  Мария Аданес, Харланд
Уилямс, Рейчъл Драч и др.

22.00 "Бродуейска терапия" - ко-
медия (САЩ, 2014), режи-
сьор - Питър Богданович,
актьори - Катрин Хан, Тей-
тъм О'Нийл, Рис Ай-
фънс, Уил Форте, Имаджин
Потс, Остин Пендълтън, Си-
бил Шепард, Оуен Уил-
сън, Дженифър Анис-
тън, Луси Пънч и др.

00.00 "Моето приключение в ди-
вото" - драма, биографичен
(САЩ, 2014), режисьор -
 Жан-Марк Вале, актьори -
 Рийз Уидърспун, Лора
Дърн, Томас Садоски, Кийн
Макрей, Майкъл Хюсман,
Клиф Де Йьнг, Ник Еверс-
ман, Брайън Ван Холт, Ке-
вин Ранкин, У. Ърл Браун,
Габи Хофман и др.

02.00 "Лято в Мазурия" - коме-
дия (Германия, 2015), ре-
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05.10 Днес и утре
05.40 Бразди /п/
06.05 Иде нашенската музика /п/
07.00 Инуяша анимационен филм
07.25 Животни по пижами ани-

мационен филм/п/
07.50 Телепазарен прозорец
08.05 Сафарито на Скаут тв

филм/п/
08.30 Денят започва с Георги Лю-

бенов
10.30 Вълшебният таван игрален

филм /САЩ, 2009г./, режи-
сьор Майкъл Ландън Млад-
ши, в ролите: Джейн Сий-
мор, Том Скерит, Елън Бър-
нстин и др.

12.00 По света и у нас
12.30 Европейското председател-

ство на България докумен-
тален филм

13.00 Световното накратко сту-
дийна програма

13.30 Извън играта Христо Сто-
ичков /1 част/п/

14.00 BG Music Festival 2018 фес-
тивална вечер

16.00 Трето полувреме коментар-
но студио

17.00 Осминафинална среща от
Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Москва

19.00 Трето полувреме коментар-
но студио

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Трето полувреме коментар-

но студио
21.00 Осминафинална среща от

Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Нижни Новгород

23.00 Трето полувреме коментар-
но студио

23.45 Фатално изпълнение игра-
лен филм /Канада, 2013 г./
, режисьор Джордж Ерш-
бамер, в ролите: Никол Том,
Дейвид Палфи, Стив Бей-
кик и др.

01.20 Осминафинална среща от
Световното първенство по
футбол /п/

03.10 Осминафинална среща от
Световното първенство по
футбол /п/
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06.30 "Иконостас"
07.00 "Нощна смяна" - сериен

филм, сезон 3
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "За добро или лошо" - с

уч. на Лиса Велхел, Анто-
нио Купо, Еди Макрей и др.

14.15 "Отново на първа среща" -
с уч. на Кандис Камерън
Бър, Тай Олсън, Наташа Ко-
лис, Джеси Фрейзър и др.

16.00 "Като две капки вода" - за-
бавно предаване, 5 сезон

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Италианска афера" - с уч.

на Марк Уолбърг, Джейсън
Стейтъм, Едуард Нортън,
Чарлийз Терон, Доналд Съ-
дърланд, Сет Грийн, Мос
Деф и др.

22.15 "Боецът" - с уч. на Марк
Уолбърг, Крисчън Бейл, Ей-
ми Адамс и др.

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/

жисьор - Карола Медер, ак-
тьори - Кристина Грьобе,
Щефан Мур, Ирене Риндже

03.30 "Мечето Йоги" - анима-
ц и я ,  к о м е д и я ,  с е м е е н
(САЩ, Нова Зеландия, 2010),
актьори - Нейтън Корд-
ри, Ана Фарис, Андрю Да-
ли, Том Кавана, Дийн Но-
усли,Ти Джей Милър, Анд-
рю Дейли и др.

04.50 "Търси се…" /п./- токшоу

bTV Action

06.00 "Пингвините от Мадагаскар"
- анимация

08.00 "4х4" - автомобилно пре-
даване

08.30 "Супергърл" - сериал, с.2,
еп.8-10

11.30 "Конфликт в малко Токио"
- екшън, комедия, драма
(САЩ, 1991), актьори -
 Долф Лундгрен, Брандън
Лий, Кари-Хироюки Тагава,
Тиа Карере и др.

13.00 "Над закона" - екшън, дра-
ма, криминален (САЩ,
1988), актьори - Стивън Се-
гал, Шарън Стоун, Пам Гри-
ър,  Майкъл Рукър и др. 

15.00 Премиера: "Библиотекарите"
сериал, с.4, еп. 9,10

17.00 "Дивата муха"- предаване за
екстремни спортове

17.30 "МИСИЯ МОЯТ ДОМ" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и ди-
зайн

18.00 "Супер коли" - автомобил-
но предаване

18.30 "Смъртоносно оръжие 4" -
екшън, комедия (САЩ,
1992), актьори - Крис Рок,
Джет Ли, Джоуел Силвър,
Рене Русо, Мел Гибсън, Ерик
Клептън, Дани Глоувър,
Майкъл Кеймън, Джо Пеши,
Ричард Донър и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - предава-

не за журналистически
филми и разследвания

22.00 "Лабиринтът: Невъзможно
бягство" - фантастика, три-
лър, мистерия (САЩ, 2014),
актьори - Дилън О'Брайън,
Еймъл Амийн, Ки Хонг
Лий, Блейк Купър, Томас
Броуди-Сангстър, Уил Поул-
тър, Декстър Дардън, Кайа
Скоделарио, Патриша Клар-
ксън и др.

00.15 "Конфликт в малко Токио"
- екшън, комедия, драма
(САЩ, 1991), актьори -
 Долф Лундгрен, Брандън
Лий, Кари-Хироюки Тагава,
Тиа Карере и др.

01.45 "Супергърл" - сериал, с.2,
еп. 9,10

03.45 "4х4"
04.15 "Стомана" - екшън, фантас-

тика, криминален (САЩ,
1997), актьори - Шакил
О’Нийл, Ричард Раундтри,
Анабет Гиш, Джъд Нелсън
и др.

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" - се-
риал

06.00 "Модерно семейство" - се-
риал

07.00 "Двама мъже и половина" -
сериал, с.5

08.00 "Слънчева Филаделфия" -
сериал, с.10
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09.00 "Клуб "Веселие" - сериал,
с.6

10.00 "Полицейска академия 5" -
комедия, криминален
(САЩ, 1988), актьори -
Джордж Гейнс, Буба Смит,
Майкъл Уинслоу, Дейвид
Граф, Лесли Истърбрук,
Марион Рамзи и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - сери-
ал

14.00 "Приятели" - сериал
16.00 "Моето семейство" - се-

риал
17.30 "Щурите съседи" - сериал
20.30 "Въпрос на време" - дра-

ма, комедия, фантасти-
ка, романтичен (Великоб-
ритания, 2013), актьори -
 Домнал Глийсън, Рейчъл
Макадамс, Бил Най, Линд-
си Дънкан,  Том Хъджис,
Марго Роби, Том Холандър
и др.

22.30 "Шегаджии" - сериал
00.00 "Двама мъже и половина"

- сериал
01.00 "Клуб "Веселие" - сериал
02.00 "Модерно семейство" - се-

риал
03.00 "Слънчева Филаделфия" -

сериал
04.00 "Двама мъже и половина"

- сериал

bTV Cinema

06.00 "Не и дъщеря ми" - кри-
минален (Канада, 2014), ак-
тьори - Али Шийди, Райъс
Уорд, Ани Кларк, Ерик
Кнудсен и др.

08.00 "Да пожертваш пешка" -
драма, биографичен (САЩ,
2014), актьор - Тоби Магу-
айър, Лив Шрайбер, Май-
къл Стулбарг, Питър Сарс-
гаард, Едуард Зиновиев,
Робин Уайгър, Софи Не-
лис,  Лили Рейб и др.

10.30 "От руса по-руса" - коме-
дия, криминален (Канада,
2008), актьори - Памела
Андерсън, Дениз Ричардс,
Мегън Ори и др.

12.30 "Живи машини" - фантас-
тика, САЩ, 2014 г., в ро-
лите: Антонио Бандерас,
Дилън Макдърмът, Мелани
Грифит, Робърт Форстър,
Бригите Хьорт Сьоренсен

15.00 "Последният самурай" -
драма, екшън, историчес-
ки, САЩ, 2013 г., актьори
- Том Круз, Тимоти Спол,
Били Конъли и др.

18.00 "Специален доклад" - ек-
шън, трилър, фантасти-
ка, (САЩ, 2002), актьори -
 Том Круз, Макс фон Сю-
дов,  Стив Харис, Колин
Фарел, Саманта Мортън,
Патрик Килпатрик и др.

21.00 "Роден на четвърти юли" -
биографичен, драма, вое-
нен (САЩ, 1989), актьори
- Том Круз, Джак Мак-
гий, Том Беринджър, Уилям
Дефо, Кира Седжуик,  Рей-
мънд Дж. Бари, Керълайн
Кава, Джоуш Еванс и др.

00.00 "Да пожертваш пешка" -
драма, биографичен актьор
- Тоби Магуайър, Лив
Шрайбер, Майкъл Стулбарг,
Питър Сарсгаард, Едуард
Зиновиев, Робин Уайгър,
Софи Нелис,  Лили Рейб

02.30 "Изгубена на 17" - драма,
мистерия, (САЩ, 2013),
актьори - Айла Кел, Триша
О`Кели, Бен Гавин и др.

19.00 Непозната земя /избрано/
19.30 Афиш културно-информа-

ционно предаване /п/
19.45 Мами тв новела на Евро-

визия
20.00 По света и у нас
20.30 Мера според мера: Лятото

на 1903 тв сериен филм
 /четвърта серия/

22.00 В кадър Човешкият глас
/п/

22.30 Културни адреси: София,
Европа документална поре-
дица /6 епизод/

22.55 5 минути София
23.00 Триптих за Димитър Ди-

мов документален филм /
2006 г./

23.30 Извън играта /п/
00.00 Часът на зрителите /п/
00.30 Регионална дискусия - Бла-

гоевград /БНТ 2 Благоевг-
рад/п/

01.30 България от край до край 3
/5 епизод/п/

02.00 Местно време /БНТ 2 Русе
/п/

02.30 Български уроци - народни
танци, песни и обичаи /п/

03.00 Време за губене /избрано
/п/

03.30 Пътувай с БНТ 2 /избрано
/п/

04.00 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

04.30 Денят започва с Култура
/п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - теле-
новела

08.00 "Каменно цвете" (премиера)
- сериен филм

09.30 "Сезонът на черешите" - се-
риен филм, /п/

10.30 "Завинаги свързани" - се-
риен филм, /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм, /п/

12.30 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра, /п/

13.30 "Черна любов" - сериал, 2
сезон, /п/

14.30 "Откраднат живот" - сери-
ен филм, сезон 1

15.30 "Ритъмът на мечтите" - се-
риал, /п/

16.30 "Бон апети" - предаване
17.00 "Завинаги свързани" (пре-

миера) - сериен филм
18.00 "Черната перла" - сериен

филм, /п/
19.00 "Сезонът на черешите" - се-

риен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

миера) - сериал
21.00 "Черна любов" (премиера) -

сериал, 2 сезон
22.00 "Черната перла" (премиера)

- сериен филм
23.00 "Прости ми" - сериен филм
00.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
01.00 "Трите лица на Ана" - теле-

новела, /п/

Diema Sport

08.00 Футбол: Лудогорец - Сла-
вия, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

10.00 Футбол: Етър - Септември,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

12.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол, 14-
и епизод, повторение

13.00 Футбол: Черно море - Бе-
рое, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

15.00 Футбол: Локомотив Плов-
див - Пирин, мач от Първа
професионална лига, пов-
торение

17.00 Футбол: Лудогорец - Кара-
бах, международен приятел-
ски мач, повторение

19.00 Футбол: Верея - ЦСКА, мач
от Първа професионална
лига, повторение

21.00 Футбол: Левски - Ботев
Пловдив, мач от Първа
професионална лига, пов-
торение

23.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол, 15-
и епизод, директно

00.00 Футбол: Витоша - Дунав,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение
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05.50 "Костюмари" - сериал, се-
зон 6, /п/

06.45 "Драга фамилия" - сериал,
сезон 3

07.45 "София - Ден и Нощ"  /п/
08.50 "Любителката на мистерии:

Дивият запад" - мистери с
уч. на Брус Бокслайтнър,
Джо Стивънс, Кели Мар-
тин, Бари Ливингстън, Кей-
си Сандър, Барбара Нивън,
Джейсън Брукс, Кларънс
Уилямс III и др., /п/

11.00 "Костюмари" (премиера) -
сериал, сезон 7

12.00 "Дъщерята на мускетаря" -
приключенски с уч. на Же-
рар Депардийо, Майкъл
Йорк, Сузи Ейми, Настася
Кински, Джон Рис-Дейвис,
Каспър Зафер, Кристофер
Казанов, Алан Кордюне и
др., I част

14.15 "Космическа надпревара" -
семеен филм с уч. на
Джеймс Уудс, Алекс Линц,
Анабет Гиш, Уилям Атър-
тън, Уилям Дивайн, Марк
Моузес, Бари Корбин, /п/

16.30 "Усмивката на Мона Лиза"
- драма с уч. на Джулия
Робъртс, Кирстен Дънст,
Джулия Стайлс, Маги Джи-
ленхол, Дженифър Гудуин,
Доминик Уест, Марша Гей
Хардън, Джон Слатъри, То-
пър Грейс, Джулиет Сти-
вънсън и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" - ри-
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05.30 "Женени с деца" - сериал,
сезон 2, 2 епизода, /п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 7

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 2,
/п/

08.45 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5, /п/

10.00 "Черният списък" - сериал,
сезон 1, /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7, /п/

12.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2, /п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 2
14.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 5
15.00 "Черният списък" - сериал,

сезон 2
16.00 "Женени с деца" - сериал,

сезон 2, 2 епизода
17.00 "Ченгета без значки" - ек-

шън -комедия с уч. на
Мартин Лоурънс, Стив Зан,
Ерик Робъртс, Бил Дюк,
Колм Феоре, Тимъти Бъс-
фийлд, Робин Ли, Мат Мак-
кой, Брет Кълън и др., /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7

20.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, сезон
5

22.00 "Снайперистът 5" (премие-
ра) - екшън с уч. на Том
Беринджър, Чад Майкъл Ко-
линс, Нестор Серано, Мер-
седес Мейсън, Денис Хей-
сбърт, Яна Маринова, Ге-
орги Златарев, Асен Асенов

00.00 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 5, /п/

03.00 "Национална лотария" /п/
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05.30 Опознай България /избра-
но/п/

06.00 Денят започва сутрешен
блок

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо /най-доб-

рото/
11.40 Афиш културно-информа-

ционно предаване /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Малки истории /п/
13.30 Тревога тв новела на Ев-

ровизия /п/
13.45 Добро утро с БНТ 2 сутре-

шен блок /БНТ 2 Благоевг-
рад/

14.45 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

15.15 Здравето отблизо /най-доб-
рото/п/

16.30 Време за губене /избрано/
17.00 Пътувай с БНТ 2 /избрано/
17.30 Местно време /БНТ 2 Русе/
18.00 Регионална дискусия - Бла-

гоевград /БНТ 2 Благоевг-
рад/п/
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алити сериал
20.00 "От местопрестъплението:

Ню Йорк" - сериал, сезон
5

21.00 "Смъртоносна надпревара" -
екшън с уч. Джейсън Стей-
тъм, Тайрийз Гибсън, Иън
Макшейн, Джоан Алън, На-
тали Мартинез, Джейкъб
Варгас, Макс Райън и др.

23.10 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5, /п/

00.10 "Момичето от влака" - три-
лър с уч. на Емили Блънт,
Хейли Бенет, Джъстин Теру,
Ребека Фъргюсън, Люк
Евънс, Едгар Рамирес и др.,
/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 предаване"
11.35 Вести-Москва
12.00 Вести
13.00 Сериал: "Обикновен живот"
16.20 "Бялата гвардия"
17.50 "Изкуственият отбор"
18.35 Сериал: "Семеен детектив"
19.15 "Храм за Онегин. След сла-

вата"
20.00 Токшоу: "Пряко предаване"
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 "Гении и злодеи. Жан-Пол

Сартр"
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05.30 Колоездене: Париж - Рубе
06.15 Колоездене: Амстел Голд
07.15 Колоездене: Флеш Валон
08.15 Колоездене: Лиеж - Бастон

- Лиеж
09.30 "Повече от шампиони"
10.00 Футбол: MLS, ФК Ню Йорк

- Торонто
11.30 Футбол: MLS, Орландо -

Монреал
13.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, най-доброто от
всеки един етап (1-16)

20.55 Новини
21.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, най-доброто от
всеки един етап (17-21)

23.25 Новини
23.30 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание във Вила Реал

01.00 Супербайк: Състезание в
Лагуна Сека

02.15 Куриози
02.30 Колоездене: Милано - Сан

Ремо
04.00 Футбол: MLS, ФК Ню Йорк

- Торотно
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зионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" -

предаване на NOVA, нов се-
зон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм,
7 сезон

22.00 Новините на NOVA
22.30 "София - Ден и Нощ" (пре-

миера) - риалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 "Часът на Милен Цветков"
00.30 "Черният списък" - сериен

филм, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Войната на розите" - се-

риен филм /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс прайм" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Висше общес-

тво" - сериал, с.1, еп. 2
15.00 Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.3, еп. 31
16.00 Премиера: "Алиса в стра-

ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 30

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

18.00 "Сърцето на града" - сери-
ал, с.1, еп. 44

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 50

21.30 Премиера: "Страсти в Тос-
кана" - сериал, с.4, еп.17

22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - сери-

ал, с.4, еп.15
01.00 "Шест сестри" /п./- сери-

ал
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Времето лети"- сериал,

с.3, еп. 88

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сери-
ал, с.5, еп.10

06.00 "Пингвините от Мадагаскар"
- анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
10

09.00 "Под наблюдение" - сери-
ал, с.5, еп. 10

10.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6,
еп.3
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06.00 Денят започва сутрешен ин-
формационен блок с воде-
щи Иво Никодимов, Боря-
на Черганова и Илия Илиев

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура

информационен културен
блок с водещи Анна Анге-
лова и Димитър Стоянович

10.30 Здравето отблизо /най-доб-
рото/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Световното накратко сту-

дийна програма
13.00 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

13.30 В неизвестност тв филм
/7 епизод/

14.30 Сагуа - сиамската котка ани-
мационен филм

14.45 Сийбърт анимационен филм
15.10 Сребристият жребец тв

филм
15.35 Гласувайте за Беки тв филм
16.00 Трето полувреме коментар-

но студио
17.00 Дания - Франция, среща от

Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Москва

19.00 Трето полувреме коментар-
но студио

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Трето полувреме коментар-

но студио
21.00 Нигерия - Аржентина, сре-

ща от Световното първен-
ство по футбол пряко пре-
даване от Санкт Петербург

23.00 Трето полувреме коментар-
но студио

23.45 Въпрос на чест 4 тв филм
/2 епизод/(16)

00.40 Телепазарен прозорец
00.55 Австралия - Перу, среща от

Световното първенство по
футбол /запис/

02.45 Исландия - Хърватия, сре-
ща от Световното първен-
ство по футбол /запис/

04.35 Въпрос на чест 4 тв филм
/2 епизод/п/(16)
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05.20 "Часът на Милен Цветков" -
предаване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

09.30 "На кафе"
11.30 "Бон Апети"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - се-

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

- сериен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) -

сериен филм
17.30 "Господари на ефира" - за-

бавно предаване /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 -

"Златната топка"
18.00 "Семейни войни" - телеви-

11.15 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.6, еп. 11

12.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 2

13.00 "Свещеният камък" - екшън
(САЩ, 2017), режисьор -
Крисчън Сесма, актьори -
Корин Немек, Майк Хатън,
Робърт Карадайн, Джон Мак
и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
11

16.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп.11

17.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 3

18.00 Премиера: "Тежки престъп-
рения" - сериал, с.6, еп.
12

19.00 Премиера: "Лонгмайър" -
сериал, с.6, еп.4

20.00 Премиера: "Готъм" - сериал
, с.3, еп. 6

21.00 bTV Новините - централна
емисия

22.00 "Бягство" - криминален, ек-
шън (САЩ, България, 2013),
режисьор - Кортни Соло-
мон, Йорън Леви, актьори
- Итън Хоук, Селена Гомез,
Калоян Воденичаров, Вели-
зар Пеев, Велислав Пав-
лов, Джон Войт, Селена Го-
мез, Брус Пейн, Ивайло Ге-
расков, Димо Алексиев, Де-
ян Ангелов и др.

23.45 "Готъм" - сериал , с.3, еп.
6

00.45 "Лонгмайър" - сериал, с.6,
еп.4

01.45 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
11

02.45 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 3

03.45 " Тежки престъпрения" - се-
риал, с.6, еп. 12

04.45 "Супер коли" - автомобил-
но предаване

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" - се-
риал

06.00 "Модерно семейство" - се-
риал, с.6

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Кое е това момиче" - се-
риал, с.4

09.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу

10.00 "Сексът и градът 2" - коме-
дия, романтичен (САЩ,
2010), режисьор - Майкъл
Патрик Кинг, актьори - Са-
ра Джесика Паркър, Ким
Катрал, Кристин Дейвис,
Синтия Никсън, Алис Ийв,
Лин Коен, Уили Гарсон,
Марио Кантоне, Джейсън
Леуис, Дейвид Ейгенберг,
Крис Нот, Пенелопе Крус,
Евън Хендлер, Джон Кор-
бет, Лайза Минели и др.

12.00 "Хотел "Елеон" - сериал
12.30 "Щурите съседи"- сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечер-

но ток шоу
18.00 "Щурите съседи" - сериал

19.30 "Моето семейство" - сери-
ал, с.5

20.00 "Стъпка по стъпка" - сери-
ал, с.7

21.00 "Приятели" - сериал, с.9
22.00 " Без пукната пара" - сери-

ал, с.5
23.00 "Хотел "Елеон" - сериал, с.1
00.00 "Волният Уили: Бягство от

пиратската пещера" - семе-
ен (САЩ, 2010), режисьор -
Уил Гейгър, актьори - Бо
Бриджис, Бинди Сю Ървин,
Кевин Отто, Дарън Мейер

02.00 "Модерно семейство" - се-
риал

03.00 "Кое е това момиче" - се-
риал

04.00 "Хотел "Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

09.15 "От руса по-руса" - коме-
дия, криминален (Канада,
2008), режисьор - Дийн Ха-
милтън, актьори - Памела
Андерсън, Дениз Ричардс,
Мегън Ори и др.

11.30 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6,
еп. 13,14

13.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8, еп.6

14.30 "Живи машини" - фантас-
тика, САЩ, 2014 г., режи-
сьор: Габе Ибанйес, в ро-
лите: Антонио Бандерас, Ди-
лън Макдърмът, Мелани Гри-
фит, Робърт Форстър, Бри-
гите Хьорт Сьоренсен и др.

16.45 "Двойна самоличност" -
криминален, трилър (САЩ,
2009), режисьор - Денис
Димстър, актьори - Вал Кил-
мър, Изабела Мико, Захари
Бахаров, Христо Шопов,
Юлиан Вергов, Валентин Га-
нев, Велислав Павлов, Рай-
чо Василев, Руши Видинли-
ев и др.

19.00 "Защитна стена" - екшън,
трилър (САЩ 2006), режи-
сьор - Ричърд Лонкрейн, ак-
тьори - Вирджиния Медсън,
Харисън Форд, Пол Бетани,
Робърт Форстър, Мери Ли
Реджскъб, Робърт Патрик,
Джими Бенет, Алън Аркин

21.00 "Съучастникът" - трилър, ек-
шън, драма, криминален
(САЩ, 2004), режисьор -
 Майкъл Ман,актьори - Том
Круз, Джейми Фокс, Джейда
Пинкет Смит,  Марк Ръфа-
ло, Брус Макгил, Хавиер
Бардем, Джейсън Стейтъм

23.30 "Аватар" - екшън, трилър,
фантастика (САЩ, 2009.),
режисьор - Джеймс Каме-
рън, актьори - Сам Уортин-
гтън, Джовани Рибизи, Си-
горни Уивър, Мишел Род-
ригес, Зоуи Салдана, Сти-
вън Ланг и др.

02.30 "Ризоли и Айлс" - сериал,
с.6

04.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8
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15.30 Мера според мера: Пролет-
та на 1903 игрален филм
/трети епизод/п/

16.45 Денят започва с Георги Лю-
бенов

18.30 Добър ден с БНТ 2
19.30 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2

Варна/
20.00 По света и у нас
20.30 Регионална дискусия -

Пловдив /БНТ 2 Пловдив/
21.30 Джулай игрален филм

/2012 г./, режисьор Кирил
Станков, в ролите: Касиел
Ноа Ашер, Параскева Джу-
келова, Яна Титова, Ованес
Торосян, Филип Аврамов и
др.

23.05 FSB на живо филм концерт
00.30 Рецепта за култура токшоу

с Юрий Дачев /п/
01.30 Часът на зрителите /п/
02.00 България от край до край 3

/6 епизод/п/
02.30 Непотребното вълшебно

документален филм /БНТ 2
Пловдив/п/

03.30 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Варна/п/

04.00 Денят започва  /п/

Diema Family

06.00 "Малката булка" - сериен
филм

09.30 "Великолепният век" - се-
риен филм, сезон 2, 2 епи-
зода

11.30 "Без багаж" - предаване за
туризъм

12.00 "От Амстердам с любов" -
романтичен филм с уч. на
Жезин Кукровски, Киара
Шорас, Дан Шуурманс, Ар-
тур Брауз и др.

14.00 "Премълчана истина" - ро-
мантична филм с уч. на
Кейт Авалоун, Урсула Буш-
хорн, Лин Хултгрен, Рене
Ифрах, Ани Керинс, Лесли
Малтън и др.

16.00 "Бялата робиня" (премиера)
- сериал, 2 епизода

18.00 "Горчиво и сладко" (преми-
ера) - сериал, 2 епизода

20.00 "Обсебеният младоженец" -
романтична комедия с уч.
на Дарин Брукс, Елизабет
Райс, Девон Никсън, Кейт
Върнън и др.

21.50 "Премълчана истина" - ро-
мантична филм с уч. на
Кейт Авалоун, Урсула Буш-
хорн, Лин Хултгрен, Рене
Ифрах, Ани Керинс, Лесли
Малтън и др., /п/

23.50 "От Амстердам с любов" -
романтична филм с уч. на
Жезин Кукровски, Киара
Шорас, Дан Шуурманс, Ар-
тур Брауз и др., /п/

03.50 "Обсебеният младоженец" -
романтична комедия с уч.
на Дарин Брукс, Елизабет
Райс, Девон Никсън, Кейт
Върнън и др., /п/

Diema Sport

08.00 Футбол: Лудогорец - Сирия,
международен приятелски
мач, повторение

10.00 Футбол: Ботев Пловдив -
Витоша, мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

12.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол, 19-
и епизод, повторение

13.00 Футбол: Черно море - Лев-
ски, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

15.00 Футбол: Славия - Верея, мач
от Първа професионална
лига, повторение

17.00 Обзор на сезона в Първа
професионална лига
(2017-18), повторение

18.00 Студио "Футбол", директно
18.30 Футбол: Лудогорец - Йънг

Бойс, международен прия-
телски мач, директно

20.25 Студио "Футбол", директно
21.00 "Легендите на бокса", кла-

сически боксови мачове,
26-и епизод, повторение

22.00 Формула 1: Трета трениров-
ка за Голямата награда на
Австрия, повторение

23.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол, 20-
и епизод, директно

00.00 Футбол: Лудогорец - Йънг
Бойс, международен прия-
телски мач, повторение

02.00 Формула 1: Квалификация
за Голямата награда на Ав-
стрия, повторение
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06.00 "В кадър"
06.30 "Дъщерята на мускетаря" -

приключенски с уч. на Же-
рар Депардийо, Майкъл
Йорк, Сузи Ейми, Настася
Кински, Джон Рис-Дейвис,
Каспър Зафер, Кристофер
Казанов, Алан Кордюне и
др., I част, /п/

08.45 "Кралицата девственица" -
историческа драма с уч. на
Ан-Мари Дъф, Тара Фиц-
джералд, Сиена Гилори, Иън
Харт, Том Харди, Декстър
Флетчър и др., I част

11.00 "Семейство Флинтстоун" -
комедия с уч. на Джон Гуд-
ман, Елизабет Пъркинс, Рик
Моранис, Роузи О'Донъл,
Кайл Маклоклън, Холи Бе-
ри, Елизабет Тейлър и др.

12.50 "Господари на вълните" -
приключенски с уч. на
Джерард Бътлър, Елизабет
Шу, Джони Уестън, Абигейл
Спенсър и др.

15.20 "Братята тигри" - приклю-
ченски филм с уч. на Гай
Пиърс, Жан-Клод Драй-
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06.00 "Звярът" - сериал, сезон 1
07.00 "Без багаж" - предаване за

туризъм, /п/
07.30 "Камиони по леда" - риа-

лити, сезон 8, 3 епизода
11.00 "Отмъщението на Уайът

Ърп" - уестърн с уч. на Вал
Килмър, Шон Робъртс, Мат
Далас, Трейси Адкинс, Мар-
тин Снатандер и др.

13.00 "Национална лотария" /п/
13.30 "Дейвид Блейн: Отвъд ма-

гията" - док. филм
14.30 "Еър Форс Едно" - екшън с

уч. на Харисън Форд, Гари
Олдман, Глен Клоуз, Уенди
Крюсън, Пол Гилфойл,
Ксандър Бъркли, Уилям
Мейси, Юрген Прохнов и
др., /п/

17.20 "Джурасик парк" - приклю-
ченски екшън с уч. на Сам
Нийл, Лора Дърн, Джеф
Голдблум, Ричард Атънбъ-
роу, Самюел Джаксън и др.,
/п/

20.00 "Операция "Възмездие"
(премиера) - екшън с уч.
на Марк Дакаскос, Трийт
Уилямс, София Пърнас,
Джо Суба, Били Кембъл,
Роналд Азинас и др.

22.00 "Хазарт" - трилър с уч. на
Ал Пачино, Матю Макконъ-
хи, Рене Русо, Джеръми
Пивън, Арманд Асанте,
Джейми Кинг, Кевин Чап-
мън, Ралф Гарман, Карли
Поуп и др.

02.30 Професионална борба:
"Първична сила"
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05.45 Малки истории /п/
06.00 Време за губене /БНТ 2

Пловдив/п/
06.30 Зелената линейка /п/
07.30 Пътувай с БНТ 2: Етно /БНТ

2 Русе/п/
08.00 Ай да идем /БНТ 2 Благоев-

град/
08.30 Български уроци - аз уча

български
08.55 Европейски маршрути /п/
09.10 Съвременници 2: "Морепла-

вателят, който сбъдна меч-
тата си" документален
филм /БНТ 2 Варна/п/

10.00 Рецепта за култура токшоу
с Юрий Дачев

11.00 Малки истории /п/
11.50 5 минути София
12.00 По света и у нас
12.30 Часът на зрителите
13.00 Културни адреси: София,

Европа документална поре-
дица /6 епизод/п/

13.25 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/

14.00 Световна купа по конен
спорт пряко предаване от
Божурище
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фус, Фреди Хаймор, Оан
Нгуен и др., /п/

17.30 "София - Ден и Нощ" - ри-
алити, 5 епизода, /п/

20.00 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5

21.00 "Еквилибриум" - екшън-
фантастика с уч. на Крис-
чън Бейл, Емили Уотсън,
Шон Бийн, Уилям Фичнер,
Тай Дигс, Доминик Пърсел,
Ангъс Макфейдън и др.

23.10 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5, /п/

00.10 "Да яхнеш метлата" - ро-
мантична комедия с уч. Ан-
джела Басет, Пола Патън,
Лаз Алонсо, Лорета Ди-
вайн, Мийгън Гууд, Таша
Смит, Джули Боуен, Вала-
ри Петифорд, Майк Епс и
др., /п/

RTR

05.00 Вести
05.25 Вести-Москва
05.40 Сериал: "Следствени тайни"
06.25 Сериал: "Красив живот"
08.00 Вести
08.30 Вести-Москва
08.50 Вести
09.15 Токшоу: "Пряко предаване"
10.35 Вести-Москва
11.00 Вести
12.00 Сериал: "Обикновен живот"
16.20 "Енигма. Кристиан Тилеман"
17.10 Сериал: "Семеен детектив"
19.00 Токшоу: "Пряко предаване"
20.10 Сериал: "Вярвам и не вяр-

вам"
21.00 "Утрото на Русия"
02.00 Вести
02.35 Вести-Москва
02.50 "За най-важното"
03.45 "Културният отдих"
04.15 Сериал: "Следствени тайни"
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05.00 Зала на славата: Топ 10,
гимнастика

06.00 "Безсмъртни легенди"
07.00 Колоездене: Обиколка на

Фландрия
08.15 Колоездене: Париж - Рубе
09.30 "Повече от шампиони"
10.00 "Безсмъртни легенди"
10.30 Колоездене: Обиколка на

Италия, най-доброто от
всеки един етап (1-21)

21.10 Новини
21.15 Конен спорт: Световен тур

на шампионите в Монако,
директно

23.30 Колоездене: Обиколка на
Фландрия

01.15 Новини
01.20 Колоездене: Париж - Рубе
02.30 Колоездене: Лиеж - Бастон

- Лиеж
04.00 Колоездене: Обиколка на

Фландрия



Ñ
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19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Добре дошли в джунглата"

- с уч. на Дуейн Джонсън,
Кристофър Уокън, Росарио
Доусън, Юън Бремнър, Шон
Уилям Скот и др.

22.10 "Полет" - с уч. на Дензъл
Уошингтън, Надийн Велаз-
кес, Дон Чийдъл, Джон Гуд-
ман, Брус Грийнууд и др.
Дензъл Уошингтън, Надийн
Велазкес, Дон Чийдъл,
Джон Гудман, Брус Грий-
нууд и др.

01.00 "Наказателят: Военна зона"
- с уч. на Рей Стивънсън,
Даш Михок, Доминик Уест,
Джули Бенз, Уейн Найт

04.50 "Въздушният Бъд: Бейзбол-
на лига" - с уч. на Джейсън
Бридън, Елън Кенеди,
Джефри Балард, Кейтлин
Уош, Джей Бразо, Патрик
Краншоу, Кевин Зигърс /п/

bTV

05.00 "Аламинут" /п./
06.00 "Малкото пони: Приятелст-

вото е магия" - анимация
07.00 "Двама мъже и половина" -

сериал, с.5, еп. 10,11
08.00 "Тази събота и неделя" -

предаване с водещи Мари-
ана Векилска, Жени Марче-
ва и Диана Любенова

11.00 "Cool…T" - лайфстайл пре-
даване с водещ Петя Дико-
ва

12.00 bTV Новините
12.30 "Мястото БГ" - документал-

на поредица
13.00 "Лято в Барселона" - коме-

дия (Германия, 2015), ре-
жисьор - Карола Медер, ак-
тьори - Алехандро Муньос,
Сабине Постел и др.

15.00 "Истински истории"
16.00 "Мармалад" - токшоу
18.00 "Карбовски: Втори план"

/п./- документална пореди-
ца с водещ Мартин Кар-
бовски

19.00 bTV Новините
19.30 bTV Репортерите - пореди-

ца за журналистически
филми и разследвания

20.00 "Свекървище" - комедия,
романтичен (САЩ, 2005),
режисьор - Робърт Лукетич,
актьори - Джейн Фонда,
Дженифър Лопес, Майкъл
Вартан, Уанда Сайкс, Адам
Скот, Моне Мазур и др.

22.00 "Странният случай с Бен-
джамин Бътън" - драма, 
фентъзи,  романтичен
(САЩ, 2008), режисьор -
 Дейвид Финчър,актьори -
 Брад Пит, Кейт Блан-
шет, Джулия Ормънд, Елиас
Котеас,  Джейсън Фле-
минг, Тараджи П. Хен-
сън, Тилда Суинтън и др.

00.30 "Дявол" - трилър, ужаси,
мистерия (САЩ, 2010), ре-
жисьор -  Джон Ерик До-
удли, актьори - Крис Меси-
на, Джефри Аренд, Якоб
Варгас, Мат Крейвън, Джени
О'Хара, Логан Маршъл-
Грийн, Джофри Аренд, Бо-
жана Новакович, Бокеем
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05.55 Панорама /п/
07.00 Инуяша анимационен филм
07.25 Животни по пижами ани-

мационен филм/п/
07.50 Телепазарен прозорец
08.05 Сафарито на Скаут тв

филм/п/
08.30 Денят започва с Георги Лю-

бенов публицистично пре-
даване

10.30 Думата на краля игрален
филм /Чехия, 2001 г./, ре-
жисьор Крищоф Ханзлик,
в ролите: Марош Крамар,
Клара Исова, Луцие Вонд-
рачкова и др.

12.00 По света и у нас
12.30 Световното накратко сту-

дийна програма
13.00 Бразди предаване з аземе-

делие
13.25 Иде нашенската музика /п/
14.15 Скъпа моя, скъпи мой /80

г. от рождението на Едуард
Захариев/ игрален филм
/България, 1985 г./, режи-
сьор Едуард Захариев, в ро-
лите: Мариана Димитрова,
Пламен Сираков, Рая Бъч-
варова, Антон Радичев и др.

16.00 Трето полувреме коментар-
но студио

17.00 Осминафинална среща от
Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Казан

19.00 Трето полувреме коментар-
но студио

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Трето полувреме коментар-

но студио
21.00 Осминафинална среща от

Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Сочи

23.00 Трето полувреме коментар-
но студио

23.45 Страхотни момичета игра-
лен филм /САЩ, 2013 г./,
режисьор Наоми Фонър, в
ролите: Дакота Фанинг, Ели-
забет Олсън, Бойд Холбрук
и др.(12)

01.20 Осминафинална среща от
Световното първенство по
футбол /п/

03.10 Осминафинална среща от
Световното първенство по
футбол /п/
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06.00 "Войната на розите" - се-
риен филм /п/

07.00 "Нощна смяна" - сериен
филм, сезон 3

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Въздушният Бъд: Бейзбол-

на лига" - с уч. на Джейсън
Бридън, Елън Кенеди,
Джефри Балард, Кейтлин
Уош, Джей Бразо, Патрик
Краншоу, Кевин Зигърс

14.50 "Ченгето от Бевърли Хилс"
- с уч. на Еди Мърфи, Джон
Аштън, Джеймс Русо,
Джъдж Рейнхолд, Рони
Кокс, Стивън Елиът и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" - пре-
даване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя" - предаване

Уудбайн, Джейкъб Варгас
02.20 "Двама мъже и половина"

/п./ - сериал
03.20 "Cool…T" /п./
04.10 "Истински истории"

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал,
еп.1

06.00 "Пингвините от Мадагаскар"
- анимация

07.30 "Супергърл" - сериал, с.2,
еп.4-6

10.30 "Стомана" - екшън, фантас-
тика, криминален (САЩ,
1997), режисьор - Кенет
Джонсън, актьори - Шакил
О’Нийл, Ричард Раундтри,
Анабет Гиш, Джъд Нелсън

12.30 "Смъртоносно оръжие 4" -
екшън, комедия (САЩ,
1992), режисьор - Ричард
Донър, актьори - Крис Рок,
Джет Ли, Джоуел Силвър,
Рене Русо, Мел Гибсън, Ерик
Клептън, Дани Глоувър,
Майкъл Кеймън, Джо Пеши,
Ричард Донър и др.

15.00 Премиера: "Библиотекарите"
- сериал, с.4, еп. 7,8

17.00 "Дивата муха"- предаване за
екстремни спортове

17.30 "МИСИЯ МОЯТ ДОМ" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и ди-
зайн

18.00 "Супер коли" - автомобил-
но предаване

18.45 "Краят на света" - коме-
дия, екшън, фантастика (Ве-
ликобритания, САЩ, Япо-
ния, 2013), режисьор - Ед-
гар Райт, актьори - Саймън
Пег, Дейвид Брадли, Еди
Марсан, Мартин Фрийман,
Пади Консидин, Ник
Фрост, Розамунд Пайк, Са-
манта Уайт и др.

21.00 bTV Новините
21.45 bTV Репортерите - предава-

не за журналистически
филми и разследвания

22.00 "Конфликт в малко Токио"
- екшън, комедия, драма
(САЩ, 1991), актьори -
 Долф Лундгрен, Брандън
Лий, Кари-Хироюки Тагава,
Тиа Карере и др.

23.45 "Смъртоносно оръжие 4" -
екшън, комедия (САЩ,
1992), актьори - Крис Рок,
Джет Ли, Джоуел Силвър,
Рене Русо, Мел Гибсън, Ерик
Клептън, Дани Глоувър,
Майкъл Кеймън, Джо Пеши,
Ричард Донър и др.

02.15 "Супергърл" - сериал, с.2,
еп. 4,5

04.15 "Над закона" - екшън, дра-
ма, криминален (САЩ,
1988),актьори -- Стивън Се-
гал, Шарън Стоун, Пам Гри-
ър,  Майкъл Рукър и др. 

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" - се-
риал

06.00 "Модерно семейство" - се-
риал

07.00 "Двама мъже и половина" -
сериал, с.5

08.00 "Слънчева Филаделфия" -
сериал, с.10

09.00 "Клуб "Веселие" - сериал,
с.6

10.00 "Въпрос на време" - дра-
ма ,  комедия ,  фантас ти -
ка, романтичен (Великобри-

тания, 2013), актьори -Дом-
нал Глийсън, Рейчъл Мака-
дамс, Бил Най, Линдси
Дънкан,  Том Хъджис, Марго
Роби, Том Холандър и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
13.00 "По средата" - сериал
14.00 "Приятели" - сериал
16.00 "Моето семейство" - сери-

ал
17.30 "Щурите съседи" - сериал
20.30 "Полицейска академия 5" -

комедия, криминален (САЩ,
1988), актьори -Джордж
Гейнс, Буба Смит, Майкъл
Уинслоу, Дейвид Граф,
Лесли Истърбрук, Марион
Рамзи и др.

22.30 "Шегаджии" - сериал
00.00 "Двама мъже и половина" -

сериал
01.00 "Клуб "Веселие" - сериал
02.00 "Модерно семейство" - се-

риал
03.00 "Слънчева Филаделфия" -

сериал
04.00 "Двама мъже и половина" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.7

07.15 "Среща в интернет" - кри-
минален, драма, мистерия
(Канада, 2014), актьори -
Ивон Займа, Шон Робъртс,
Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън и др.

09.00 "Отмъщението на сестрите"
- трилър (Канада, 2013), ак-
тьори - Брук Бърнс, Тим Ро-
зън, Ашли Джоунс, Ребека
Амзалаг, Питър Дж. Грей и
др.

10.45 "Аватар" - екшън, трилър,
фантастика (САЩ, 2009.),
актьори - Сам Уортингтън,
Джовани Рибизи, Сигорни
Уивър, Мишел Родригес, Зо-
уи Салдана, Стивън Ланг и
др.

13.45 "Превъзходство" - екшън,
фантастика (Великобрита-
ния, Китай, САЩ, 2014),  ак-
тьори - Джони Деп, Ребека
Хол, Морган Фрийман, Кейт
Мара, Пол Бетани, Килиън
Мърфи, Клифтън Колинс -
мл., Кори Хардикт, Коул Ха-
узър и др.

16.30 "Забвение" - фантастика, ек-
шън (САЩ, 2013), актьори
- Том Круз, Морган Фрий-
ман, Олга Куриленко, Андреа
Райсбороу, Николай Костер-
Валдау, Мелиса Лео и др.

19.00 "Смъртоносен изстрел" -
криминален, трилър (САЩ,
2008), актьори - Мики Рурк,
Даян Лейн, Джоузеф Гор-
дън-Левит, Росарио Доусън
и др.

21.00 "Последният самурай" - дра-
ма, екшън, исторически,
САЩ, 2013 г., актьори - Том
Круз, Тимоти Спол, Били
Конъли и др.

00.00 Cinema X: "Първородно" -
 ужаси, трилър (САЩ, 2013),
актьори - Ребека Да Коста,
Майло Вентимиля, Анди
Макдауъл,  Джонатан Скеч,
Бриан Дейвис, Логан Брау-
нинг и др.

01.45 "Интервю с вампир" - ужа-
си (САЩ, 1994), актьори - 
Том Круз, Брад Пит, Кирстен
Дънст, Крисчън Слейтър, 
Антонио Бандерас, Стивън
Риа, Танди Нютън и др.
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лига, повторение
12.00 "Новините от Мондиала",

предаване за Световното
първенство по футбол, 15-
и епизод, повторение

13.00 Футбол: Берое - Етър, мач
от Първа професионална
лига, повторение

15.00 Футбол: ЦСКА - Черно мо-
ре, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

17.00 "Головете на сезона в Пър-
ва професионална лига"
(2017-18), повторение

18.00 Студио "Футбол", директно
18.30 Футбол: Лудогорец - Ахмат,

международен приятелски
мач, директно

20.25 Студио "Футбол", директно
21.00 Футбол: Септември - Лев-

ски, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

23.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол, 16-
и епизод, директно

00.00 Футбол: Лудогорец - Ахмат,
международен приятелски
мач, повторение
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05.50 "Костюмари" - сериал, се-
зон 7, /п/

06.45 "Драга фамилия" - сериал,
сезон 3

07.45 "София - Ден и Нощ" - ри-
алити сериал, /п/

08.50 "Любителката на мистерии:
О, бебче"- мистери с уч.
на Кели Мартин, Кейси
Сандър, Кларънс Уилямс III
и др., /п/

11.00 "Костюмари" (премиера) -
сериал, сезон 7

12.00 "Дъщерята на мускетаря" -
приключенски с уч. на Же-
рар Депардийо, Майкъл
Йорк, Сузи Ейми, Настася
Кински, Джон Рис-Дейвис,
Каспър Зафер, Кристофер
Казанов, Алан Кордюне и
др., II част

14.00 "Няма да се предадем" -
драма с уч. Вайола Дейвис,
Маги Джиленхол, Ланс Ри-
дик, Роузи Перес, Холи Хън-
тър, Оскар Айзък, Емили
Алин Линд и др.

16.30 "Шоколад" - романтична
драма с уч. на Жулиет Би-
нош, Джони Деп, Лена
Олин, Джуди Денч, Алфред
Молина, Питър Стормър,
Кари-Ан Мос и др., /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - ри-
алити сериал

20.00 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5

21.00 "Смъртоносна надпревара
2" - екшън с уч. Шон Бийн,
Люк Гос, Лорън Коен, Винг
Реймс, Дани Трейо, Робин
Шоу, Тейнит Финикс, Джо
Ваз и др.

23.00 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5, /п/

00.00 "Няма да се предадем" -
драма с уч. Вайола Дейвис,
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Маги Джиленхол, Ланс Ри-
дик, Роузи Перес, Холи Хън-
тър, Оскар Айзък, Емили
Алин Линд и др., /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 предаване"
11.35 Вести-Москва
12.00 Вести
13.00 "Хуморина"
14.45 Игрален филм: "Лятна от-

пуска"
16.30 Концерт
18.00 Игрален филм
21.10 Сериал: "Стръмните брегове"
22.05 Игрален филм
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05.15 Колоездене: Милано - Сан
Ремо

06.00 "Футболни легенди"
06.30 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание във Вила Реал

08.00 Супербайк: Състезание в Ла-
гуна Сека

09.30 "Повече от шампиони"
10.00 Футбол: MLS, Орландо -

Монреал
11.30 Футбол: MLS, обзор на кръ-

га
12.00 "Пътя на краля"
12.30 Колоездене: Страде - Биан-

ки
13.00 Колоездене: Милано - Сан

Ремо
14.00 Колоездене: Обиколка на

Фландрия
15.00 Колоездене: Париж - Рубе
16.00 Колоездене: Амстел Голд
17.00 Колоездене: Флеш Валон
18.00 Колоездене: Лиеж - Бастон

- Лиеж
19.00 Конен спорт: Horse

Excellence
19.25 Новини
19.30 Футбол: ФИФА футбол ма-

газин
20.00 Фехтовка: Европейско пър-

венство в Сърбия
21.00 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание във Вила Реал

22.30 Световна купа за туристи-
чески автомобили WTCR:
Състезание във Вила Реал,
обзор

23.00 Автомобилизъм: Blancpain
GT Sprint, Мизано, обзор

23.30 "Зад кулисите"
23.45 Супербайк: Състезание в Ла-

гуна Сека
01.15 Новини
01.20 "Футболни легенди"
02.00 Футбол: ФИФА футбол ма-

газин
02.30 Колоездене: Обиколка на

Фландрия
04.00 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание във Вила Реал

19.45 Летящият кон тв новела на
Евровизия

20.00 По света и у нас
20.30 Мера според мера: 1906 -

1908 тв сериен филм /пе-
та серия/

21.50 Едмар Кастанеда трио Му-
зикален фестивал "Жълти-
те павета"

22.45 Сингапур - градът на лъва
документален филм

23.35 Пътувай с БНТ 2: Етно /БНТ
2 Русе/п/

00.05 Ай да идем /БНТ 2 Благоев-
град/п/

00.35 Отворени досиета 2 Зейнеп
Зафер. Насилствената смя-
на на имената на мюсюл-
маните. /п/

01.05 Съвременници 2: "Подвигът
и другите обикновени не-
ща" документален филм /
БНТ 2 Благоевград/п/

02.05 Местно време: Без барие-
ри /БНТ 2 Пловдив/п/

02.35 Малки истории /п/
03.35 Извън играта /п/
04.05 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

04.35 Денят започва с Култура
/п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - те-
леновела

08.00 "Каменно цвете" (премиера)
- сериен филм

09.30 "Сезонът на черешите" - се-
риен филм, /п/

10.30 "Завинаги свързани" - се-
риен филм, /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм, /п/

12.30 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра, /п/

13.30 "Черна любов" - сериал, 2
сезон, /п/

14.30 "Откраднат живот" - сери-
ен филм, сезон 1

15.30 "Ритъмът на мечтите" - се-
риал, /п/

16.30 "Бон апети" - предаване
17.00 "Завинаги свързани" (пре-

миера) - сериен филм
18.00 "Черната перла" - сериен

филм, /п/
19.00 "Сезонът на черешите" - се-

риен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

миера) - сериал
21.00 "Черна любов" (премиера) -

сериал, 2 сезон
22.00 "Черната перла" (премиера)

- сериен филм
23.00 "Прости ми" - сериен филм
00.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
01.00 "Трите лица на Ана" - теле-

новела, /п/

Diema Sport

08.00 Футбол: Лудогорец - Кара-
бах, международен приятел-
ски мач, повторение

10.00 Футбол: Дунав - Верея, мач
от Първа професионална
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05.30 "Женени с деца" - сериал,
сезон 2, 2 епизода, /п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 8

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 2,
/п/

08.45 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5, /п/

10.00 "Черният списък" - сериал,
сезон 2, /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7, /п/

12.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2, /п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 2
14.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 5
15.00 "Черният списък" - сериал,

сезон 2
15.50 "Женени с деца" - сериал,

сезон 2, 2 епизода
16.50 "Ударът "Пелам 123": Отв-

личане в метрото" - кри-
минален екшън с уч. на
Дензъл Уошингтън, Джон
Траволта, Луис Гусман, Ра-
мон Родригес, Джеймс Ган-
долфини, Джон Туртуро и
др., /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7

20.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, сезон
5

22.00 "Арена" - екшън с уч. на
Самюел Джаксън, Келън
Луц, Джони Меснър, Даниел
Дей Ким, Катя Уинтър и др.

00.00 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 5, /п/
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05.45 Афиш културно-информа-
ционно предаване /п/

06.00 Денят започва сутрешен
блок

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо /най-

доброто/
11.40 Малки истории /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Отблизо с Мира /п/
13.30 Мами тв новела на Евро-

визия /п/
13.45 Добро утро с БНТ 2 сутре-

шен блок /БНТ 2 Русе/
14.45 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

15.15 Здравето отблизо /най-
доброто/п/

16.30 Иде нашенската музика
/п/

17.30 Местно време: Без барие-
ри /БНТ 2 Пловдив/

18.00 Атлас Непознатата Коста
Рика

18.30 Отворени досиета 2 Зей-
неп Зафер. Насилствената
смяна на имената на мю-
сюлманите.

19.00 На опера с БНТ 2: "Ромео и
Жулиета" /БНТ 2 Пловдив
/п/

19.30 Малки истории /п/
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16.30 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

17.30 "Господари на ефира" - за-
бавно предаване /п/

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

18.00 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" -

предаване на NOVA, нов се-
зон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм,
7 сезон

22.00 Новините на NOVA
22.30 "София - Ден и Нощ" (пре-

миера) - риалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 "Часът на Милен Цветков"
00.30 "Черният списък" - сериен

филм, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Войната на розите" - се-

риен филм /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./- публи-
цистично предаване

06.00 "Трансформърс прайм" -
анимация

06.30 "Тази сутрин" - информа-
ционно предаване

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Висше общес-

тво" - сериал, с.1, еп. 3
15.00 Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.3, еп. 32
16.00 Премиера: "Алиса в стра-

ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 31

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

18.00 "Сърцето на града" - сери-
ал, с.1, еп. 45

19.00 bTV Новините - централна
емисия

20.00 Премиера: "Великолепният
век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 51

21.30 Премиера: "Страсти в Тос-
кана" - сериал, с.4, еп.18

22.30 "Шоуто на Слави" - вечер-
но ток шоу

23.30 bTV Новините - късна еми-
сия

00.00 "Под наблюдение"- сериал,
с.4, еп.16

01.00 "Шест сестри" /п./- сери-
ал

02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Времето лети"- сериал,

с.3, еп. 89

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен

информационен блок с во-
дещи Иво Никодимов, Бо-
ряна Черганова и Илия Или-
ев

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура

информационен културен
блок с водещи Анна Анге-
лова и Димитър Стоянович

10.30 Здравето отблизо /най-доб-
рото/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
12.30 Световното накратко сту-

дийна програма
13.00 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

13.30 В неизвестност тв филм
/8 епизод/

14.30 Сагуа - сиамската котка
анимационен филм

14.45 Сийбърт анимационен
филм

15.10 Сребристият жребец тв
филм

15.35 Гласувайте за Беки тв
филм

16.00 Трето полувреме коментар-
но студио

17.00 Република Корея - Герма-
ния, среща от Световното
първенство по футбол пря-
ко предаване от Казан

19.00 Трето полувреме коментар-
но студио

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Трето полувреме коментар-

но студио
21.00 Сърбия - Бразилия, среща

от Световното първенство
по футбол пряко предава-
не от Москва

23.00 Трето полувреме коментар-
но студио

23.45 Въпрос на чест 4 тв филм
/3 епизод/(16)

00.40 Телепазарен прозорец
00.55 Мексико - Швеция, среща

от Световното първенство
по футбол /запис/

02.45 Швейцария - Коста Рика,
среща от Световното пър-
венство по футбол /запис/

04.35 Въпрос на чест 4 тв филм
/3 епизод/п/(16)
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05.20 "Часът на Милен Цветков"
- предаване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

09.30 "На кафе"
11.30 "Бон Апети"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - се-

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

- сериен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп.11

06.00 "Пингвините от Мадагаскар"
- анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
11

09.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп. 11

10.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6,
еп.4

11.15 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.6, еп. 12

12.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 3

13.00 "Бягство" - криминален, ек-
шън (САЩ, България, 2013),
актьори - Итън Хоук, Селе-
на Гомез, Калоян Водени-
чаров, Велизар Пеев, Ве-
лислав Павлов, Джон Войт,
Селена Гомез, Брус Пейн,
Ивайло Герасков, Димо
Алексиев, Деян Ангелов

15.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
12

16.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп.12

17.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 4

18.00 Премиера: "Тежки престъп-
рения" - сериал, с.6, еп.
13

19.00 Премиера: "Лонгмайър" -
сериал, с.6, еп.5

20.00 Премиера: "Готъм" - сери-
ал, с.3, еп. 7

21.00 bTV Новините
22.00 "Над закона" - екшън, дра-

ма, криминален (САЩ,
1988),режисьор - Андрю
Дейвис, актьори -- Стивън
Сегал, Шарън Стоун, Пам
Гриър,  Майкъл Рукър и др. 

00.00 "Готъм " - сериал, с.3, еп.7
02.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.

12
03.00 "Последният кораб"- сери-

ал, еп. 4
04.00 "Тежки престъпления" - се-

риал, с.6, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" -
сериал

06.00 "Модерно семейство" - се-
риал, с.6

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Кое е това момиче" - се-
риал, с.4

09.00 "Шоуто на Слави" - вечер-
но ток шоу

10.00 "По-сърдити старчета -- ко-
медия (САЩ, 1995), режи-
сьор - Хауърд Дойч, актьо-
ри - Уолтър Матау, Джак Ле-
мън, София Лорен, Кевин
Полак, Ан-Маргрет, Дарил
Хана, Бърджис Мередит

12.00 "Хотел "Елеон" - сериал
12.30 "Щурите съседи"- сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу

18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.5
20.00 "По средата" - сериал, с.6
21.00 "Приятели" - сериал, с.9
22.00 " Без пукната пара" - сери-

ал, с.5
23.00 "Хотел "Елеон" - сериал, с.1
00.00 "Такъв е животът" - комедия

(САЩ, 2010), режисьор -
Грег Берланти, актьори - Кат-
рин Хейгъл, Андрю Дей-
ли, Джош Дюамел, Джош
Лукас,Кристина Хендрикс,
Питър Новак, Брук Джоу-
зефсън, Анди Бъкли, Хейс
Макартър, Мелиса Маккарти
и др.

02.00 "Модерно семейство" - се-
риал

03.00 "Кое е това момиче" - се-
риал

04.00 "Хотел "Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

09.15 "Не и дъщеря ми" - крими-
нален (Канада, 2014), режи-
сьор -Пенелъпи Бютенхъс,
актьори - Али Шийди, Райъс
Уорд, Ани Кларк, Ерик Кнуд-
сен и др.

11.15 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6,
еп. 15,16

13.15 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8, еп.7

14.15 "Изгубена на 17" - драма,
мистерия, трилър (САЩ,
2013), режисьор - Дъг Кем-
бъл, актьори - Айла Кел,
Триша О`Кели, Бен Гавин и
др.

16.00 "Среща в интернет" - кри-
минален, драма, мистерия
(Канада, 2014), режисьор -
Дейвид ДеКрейн, актьори -
Ивон Займа, Шон Робъртс,
Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън и др.

18.00 "Аватар" - екшън, трилър,
фантастика (САЩ, 2009.),
режисьор - Джеймс Каме-
рън, актьори - Сам Уортин-
гтън, Джовани Рибизи, Си-
горни Уивър, Мишел Род-
ригес, Зоуи Салдана, Сти-
вън Ланг и др.

21.00 "Интервю с вампир" - ужа-
си (САЩ, 1994), режисьор
- Нийл Джордан, актьори - 
Том Круз, Брад Пит, Кирстен
Дънст, Крисчън Слейтър, 
Антонио Бандерас, Стивън
Риа, Танди Нютън и др.

23.30 "Смъртоносен изстрел" -
криминален, трилър (САЩ,
2008), режисьор - Джон
Мадън, актьори - Мики Рурк,
Даян Лейн, Джоузеф Гор-
дън-Левит, Росарио Доусън
и др.

01.30 "Ризоли и Айлс" - сериал,
с.6

03.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

ЗЕМЯ 6

кументална поредица /тре-
та, последна част/

19.15 България от край до край 3
/6 епизод/

19.45 Да намериш приятели тв но-
вела на Евровизия

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Тържествен концерт за

официалното закриване на
Българското председателст-
во на Съвета на ЕС 2018 в
програмата: "Симфония №8"
от Густав Малер

23.45 По света и у нас
00.00 Непозната земя /п/
00.30 Пътуване в миналото доку-

ментална поредица /трета,
последна част/п/

01.00 Местно време /БНТ 2 Со-
фия/п/

01.30 Пътувай с БНТ 2: Етно /БНТ
2 Русе/п/

02.00 Панорама с Бойко Василев
/п/

03.00 Да живееш в група научно-
популярен филм

03.10 Съвременници 2: "Морепла-
вателят, който сбъдна меч-
тата си" документален филм
/БНТ 2 Варна/п/

04.00 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

04.30 Денят започва с Култура
/п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - теле-
новела

08.00 "Каменно цвете" (премиера)
- сериен филм

09.30 "Сезонът на черешите" - се-
риен филм, /п/

10.30 "Завинаги свързани" - се-
риен филм, /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм, /п/

12.30 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра, /п/

13.30 "Черна любов" - сериал, 2
сезон, /п/

14.30 "Откраднат живот" - сериен
филм, сезон 1

15.30 "Ритъмът на мечтите" - се-
риал, /п/

16.30 "Бон апети" - предаване
17.00 "Завинаги свързани" (пре-

миера) - сериен филм
18.00 "Черната перла" - сериен

филм, /п/
19.00 "Сезонът на черешите" - се-

риен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

миера) - сериал
21.00 "Черна любов" (премиера) -

сериал, 2 сезон
22.00 "Черната перла" (премиера)

- сериен филм
23.00 "Прости ми" - сериен филм
00.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
01.00 "Трите лица на Ана" - теле-

новела, /п/

Diema Sport

08.00 Футбол: Ботев Враца - Цар-
ско село, мач от Втора про-
фесионална лига, повторе-
ние

10.00 Футбол: Лудогорец - Сеп-
тември, мач от Първа про-
фесионална лига, повторе-
ние

12.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол, 18-
и епизод, повторение

13.00 Футбол: Локомотив Плов-
див - Ботев Пловдив, мач
от Първа професионална
лига, повторение

15.00 Футбол: Витоша - Славия,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

17.00 Футбол: Лудогорец - Сирия,
международен приятелски
мач, повторение

19.00 Обзор на сезона във Втора
професионална лига (2017-
18), повторение

20.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол, 19-
и епизод, директно

21.00 Формула 1: Първа трениров-
ка за Голямата награда на
Австрия, повторение

22.30 Формула 1: Втора трениров-
ка за Голямата награда на
Австрия, повторение

00.00 Футбол: Септември - Локо-
мотив Пловдив, мач от
Първа професионална ли-
га, повторение
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05.50 "Костюмари" - сериал, се-
зон 7, /п/

06.45 "Драга фамилия" - сериал,
сезон 3

07.45 "София - Ден и Нощ" - ри-
алити сериал, /п/

08.50 "Да се завърнеш у дома" -
драма с уч. на Ранди Уейн,
Джералд Макрейни, Яна
Крамер, Шон Сипос и др.,
/п/

11.00 "Костюмари" (премиера) -
сериал, сезон 7

12.00 "Невинна лъжа" - комедия с
уч. на Попи Монтгомъри,
Адам Кауфман, Чела Хорс-
дал, Одри Василевски и др.

14.30 "Да яхнеш метлата" - ро-
мантична комедия с уч. Ан-
джела Басет, Пола Патън,
Лаз Алонсо, Лорета Ди-
вайн, Мийгън Гууд, Таша
Смит, Джули Боуен, Валари
Петифорд, Майк Епс и др.

17.00 "Убийци" - екшън-комедия
с уч. Аштън Къчър, Катрин
Хейгъл, Том Селек, Катрийн
О'Хара, Катерин Уиник, Ке-
вин Съсман, Лиса Ан Уол-
тър, Каси Уилсън и др., /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - ри-
алити сериал

20.00 "От местопрестъплението:
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05.30 "Женени с деца" - сериал,
сезон 2, 2 епизода, /п/

06.30 "Камиони по леда" - риали-
ти, сезон 8

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 2,
/п/

08.45 "Снайперисти" - сериал, се-
зон 5, /п/

10.00 "Черният списък" - сериал,
сезон 2, /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7, /п/

12.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2, /п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 2
14.00 "Снайперисти" - сериал, се-

зон 5
15.00 "Черният списък" - сериал,

сезон 2
16.00 "Женени с деца" - сериал,

сезон 3, 2 епизода
17.00 Ледове" - приключенски с

уч. на Ричард Роксбърг,
Франсис О'Конър, Клеър
Форлани, Бен Крос, Саймън
Калоу, Патрик Бъргин, Сти-
вън Мойър, Сам Нийл и др.,
II част, /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7

20.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, сезон
5

22.00 "Джурасик парк" - приклю-
ченски екшън с уч. на Сам
Нийл, Лора Дърн, Джеф
Голдблум, Ричард Атънбъ-
роу, Самюел Джаксън и др.

00.30 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 5, /п/

01.30 "Фрактура" - предаване за
рок музика, /п/
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05.45 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Зелената линейка /най-доб-

рото/
11.30 Рецепта за здраве /п/
11.45 Малки истории
12.00 По света и у нас
12.30 Иде нашенската музика /п/
13.30 Странната съседка тв нове-

ла на Евровизия /п/
13.45 Бени и Артур документален

филм
14.00 Световна купа по конен

спорт пряко предаване от
Божурище

15.30 Зелената линейка /най-доб-
рото/п/

16.30 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/

17.00 Извън играта /п/
17.30 Местно време /БНТ 2 Со-

фия/
18.00 По света и у нас
18.15 Заедно С езика на танца
18.45 Пътуване в миналото до-

ПЕТЪК25 юни - 1 юли ЗЕМЯ11

Ню Йорк" - сериал, сезон
5

21.00 "Братята тигри" - приклю-
ченски филм с уч. на Гай
Пиърс, Жан-Клод Драй-
фус, Фреди Хаймор, Оан
Нгуен и др.

23.10 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5, /п/

00.10 "Смъртоносна надпревара:
Адска жега" - екшън с уч.
Люк Гос, Винг Реймс, Да-
ни Трейо, Дъгрей Скот и
др., /п/

RTR

05.00 Вести
05.25 Вести-Москва
05.40 Сериал: "Следствени тайни"
06.25 Сериал: "Красив живот"
08.00 Вести
08.30 Вести-Москва
08.50 Вести
09.15 Токшоу: "Пряко предаване"
10.35 Вести-Москва
11.00 Вести
12.00 Сериал: "Обикновен живот"
15.20 "Обречени. Нашата граж-

данска война. Капел-Ча-
паев"

19.00 Токшоу: "Пряко предаване"
20.10 Сериал: "Вярвам и не вяр-

вам"
21.00 "Утрото на Русия"
02.00 Вести
02.35 Вести-Москва
02.50 "За най-важното"
03.45 "Културният отдих"
04.15 Сериал: "Следствени тайни"
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05.00 Зала на славата: Топ 10,
спринтьори

06.00 "Безсмъртни легенди"
06.30 "Футболни легенди"
08.00 "Пътя на краля"
08.45 Футбол: ФИФА футбол ма-

газин
09.15 Куриози
09.30 "Повече от шампиони"
10.00 Куриози
10.15 Зала на славата: Топ 10,

спринтьори
11.15 Зала на славата: Топ 10,

гимнастика
12.15 "Безсмъртни легенди"
13.15 Куриози
13.30 Футбол: ФИФА футбол ма-

газин
14.00 "Футболни легенди"
16.30 Футбол: MLS, обзор на

кръга
17.00 "Футболни легенди"
20.55 Новини
21.00 "Бойците на народа"
22.30 "Футболни легенди"
00.00 Зала на славата: Топ 10,

спринтьори
00.55 Новини
01.00 "Безсмъртни легенди"
02.00 "Футболни легенди"
02.30 Колоездене: Флеш Валон
04.00 Зала на славата: Топ 10,

спринтьори
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12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - се-

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

- сериен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) -

сериен филм
17.30 "Господари на ефира" - за-

бавно предаване /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 -

"Златната топка"
18.00 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" -

предаване на NOVA, нов се-
зон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм,
7 сезон

22.00 Новините на NOVA
22.30 "София - Ден и Нощ" (пре-

миера) - риалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 "Часът на Милен Цветков"
00.30 "Черният списък" - сериен

филм, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс прайм" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Висше общес-

тво" - сериал, с.1, еп. 5
15.00 Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.3, еп. 34
16.00 Премиера: "Алиса в стра-

ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 33

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 "Сърцето на града" - сери-

ал, с.1, еп. 47
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 53

21.30 Премиера: "Страсти в Тос-
кана" - сериал, с.4, еп.20

22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - сери-

ал, с.4, еп.18
01.00 "Шест сестри" /п./ - сери-

ал
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу

ÁÍÒ 1

06.00 Денят започва сутрешен ин-
формационен блок с воде-
щи Иво Никодимов, Боря-
на Черганова и Илия Илиев

09.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

09.15 Денят започва с Култура ин-
формационен културен
блок с водещи Анна Анге-
лова и Димитър Стоянович

10.30 Зелената линейка /най-доб-
рото/

11.30 Рецепта за здраве /п/
12.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
12.30 Световното накратко сту-

дийна програма
13.00 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

13.30 В неизвестност тв филм
/10 епизод/

14.30 Сагуа - сиамската котка ани-
мационен филм

14.45 Сийбърт анимационен филм
15.00 Специализирано предаване

за хора с увреден слух
15.15 Гласувайте за Беки тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Създаването на "Плюс един"

игрален филм /САЩ, 2010
г./, режисьор Мери Макгъ-
киан, в ролите: Майкъл Ек-
лънд, Лотер Блюто, Джерал-
дин Чаплин и др.

18.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

18.15 Игра на пропаганда докумен-
тален филм /копродукция,
2015 г./, режисьор Алваро
Лонгория

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев

обзорно политическо пре-
даване

22.00 Тържествен концерт за
официалното закриване на
Българското председателст-
во на Съвета на ЕС 2018 в
програмата: "Симфония №8"
от Густав Малер

23.45 По света и у нас
00.00 Дама, поп, асо, шпионин

игрален филм /копродук-
ция, 2011г./, режисьор То-
мас Алфредсон, в ролите:
Гари Олдман, Колин Фърт,
Бенедикт Къмбърбач, Том
Харди и др.(14)

02.05 Денят започва с Култура /п/
03.25 Създаването на "Плюс един"

игрален филм /п/
04.55 Зелената линейка /най-доб-

рото/п/
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05.20 "Часът на Милен Цветков" -
предаване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

09.30 "На кафе"
11.30 "Бон Апети"

04.30 "Времето лети"- сериал,
с.3, еп. 91

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп.13

06.00 "Пингвините от Мадагаскар"
- анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
13

09.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп. 13

10.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6,
еп.6

11.15 "Монк" - сериал, еп. 1
12.00 "Последният кораб" - сери-

ал , еп. 5
13.00 "Стомана" - екшън, фантас-

тика, криминален (САЩ,
1997), режисьор - Кенет
Джонсън, актьори - Шакил
О’Нийл, Ричард Раундтри,
Анабет Гиш, Джъд Нелсън
и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
14

16.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп.1

17.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 6

18.00 "Монк" - сериал, еп. 2
19.00 Премиера: "Лонгмайър" -

сериал, с.6, еп.7
20.00 Премиера: "Готъм" - сери-

ал, с.3, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 "Смъртоносно оръжие 4" -

екшън, комедия (САЩ,
1992), актьори - Крис Рок,
Джет Ли, Джоуел Силвър,
Рене Русо, Мел Гибсън, Ерик
Клептън, Дани Глоувър,
Майкъл Кеймън, Джо Пеши,
Ричард Донър и др.

00.15 "Готъм " - сериал, с.3, еп.9
02.15 "Стоте" - сериал, с.2, еп.

14
03.15 "Последният кораб"- сери-

ал, еп. 6
04.15 "Монк" - сериал, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" - се-
риал

06.00 "Модерно семейство" - се-
риал, с. 6

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Кое е това момиче" - се-
риал, с.4

09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Волният Уили: Бягство от

пиратската пещера" - семе-
ен (САЩ, 2010), режисьор -
Уил Гейгър, актьори - Бо
Бриджис, Бинди Сю Ървин,
Кевин Отто, Дарън Мейер

12.00 "Хотел "Елеон" - сериал
12.30 "Щурите съседи"- сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.00 "По средата" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Играчи" - сериал
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.5
20.00 "Стъпка по стъпка" - сери-

ал, с.7

21.00 "Приятели" - сериал, с.9
22.00 " Без пукната пара" - сери-

ал, с.5
23.00 "Хотел "Елеон" - сериал, с.2
00.00 "Волният Уили: Бягство от

пиратската пещера" - семе-
ен (САЩ, 2010), режисьор -
Уил Гейгър, актьори - Бо
Бриджис, Бинди Сю Ървин,
Кевин Отто, Дарън Мейер

02.00 "Модерно семейство" - се-
риал

03.00 "Кое е това момиче" - се-
риал

04.00 "Хотел "Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с. 6

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с. 8

09.15 "Двойна самоличност" -
криминален, трилър (САЩ,
2009), режисьор - Денис
Димстър, актьори - Вал Кил-
мър, Изабела Мико, Захари
Бахаров, Христо Шопов,
Юлиан Вергов, Валентин Га-
нев, Велислав Павлов, Рай-
чо Василев, Руши Видинли-
ев и др.

11.30 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.7,
еп. 1, 2

13.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с. 8, еп. 9

14.30 "От руса по-руса" - коме-
дия, криминален (Канада,
2008), актьори - Памела Ан-
дерсън, Дениз Ричардс, Ме-
гън Ори и др.

16.30 "Не и дъщеря ми" - крими-
нален (Канада, 2014), актьо-
ри - Али Шийди, Райъс
Уорд, Ани Кларк, Ерик Кнуд-
сен и др.

18.30 "Джак Ричър: Не се връщай"
- екшън, драма, криминален
(Китай, САЩ, 2016), актьо-
ри - Том Круз, Патрик Хой-
зингер, Робърт Непър, Ал-
дис Ходж, Коби Смълдърс,
Даника Ярош и др.

21.00 "Забвение" - фантастика, ек-
шън (САЩ, 2013), режисьор
- Джоузеф Косински, ак-
тьори - Том Круз, Морган
Фрийман, Олга Курилен-
ко, Андреа Райсбороу, Нико-
лай Костер-Валдау, Мелиса
Лео и др.

23.30 "Съучастникът" - трилър, ек-
шън, драма, криминален
(САЩ, 2004), режисьор -
 Майкъл Ман,актьори - Том
Круз, Джейми Фокс, Джейда
Пинкет Смит,  Марк Ръфа-
ло, Брус Макгил, Хавиер
Бардем, Джейсън Стейтъм

02.00 "Мъжът с железните юмру-
ци" - екшън (САЩ, Хонк
Конг, 2012), режисьор -
 РЗА, актьори - РЗА, Ръсел
Кроу, Луси Лиу, РЗА, Дейв
Баутиста, Байрън Ман, Пам
Гриър, Джейми Чънг,  Кунг
Ле, Даниъл Ву и др.

04.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

ЗЕМЯ10

18.30 Пътуване в миналото до-
кументална поредица /пър-
ва част/

19.00 Съвременници 2: "Мореп-
лавателят, който сбъдна
мечтата си" документален
филм /БНТ 2 Варна/

19.50 Малки истории /п/
20.00 По света и у нас
20.30 Мера според мера: 1908 -

1910 игрален филм /шес-
та епизод/

21.30 Устрем концерт на Марга-
рита Хранова

23.00 Непозната земя /п/
23.30 История.bg 140 години от

рождението на Яворов /п/
00.30 Пътуване в миналото до-

кументална поредица /пър-
ва част/п/

01.00 Време за губене /БНТ 2
Благоевград/п/

01.30 Местно време /БНТ 2 Бла-
гоевград/п/

02.00 Едмар Кастанеда трио Му-
зикален фестивал "Жълти-
те павета" /п/

03.00 Съдби човешки Служба
03.35 Пътувай с БНТ 2 /избра-

но/п/
04.05 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

04.30 Денят започва с Култура
/п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериен
филм

07.00 "Трите лица на Ана" - теле-
новела

08.00 "Каменно цвете" (премие-
ра) - сериен филм

09.30 "Сезонът на черешите" -
сериен филм, /п/

10.30 "Завинаги свързани" - се-
риен филм, /п/

11.30 "Прости ми" - сериен
филм, /п/

12.30 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра, /п/

13.30 "Черна любов" - сериал, 2
сезон, /п/

14.30 "Откраднат живот" - сери-
ен филм, сезон 1

15.30 "Ритъмът на мечтите" - се-
риал, /п/

16.30 "Бон апети" - предаване
17.00 "Завинаги свързани" (пре-

миера) - сериен филм
18.00 "Черната перла" - сериен

филм, /п/
19.00 "Сезонът на черешите" -

сериен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите" (пре-

миера) - сериал
21.00 "Черна любов" (премиера)

- сериал, сериал, 2 сезон
22.00 "Черната перла" (премиера)

- сериен филм
23.00 "Прости ми" - сериен

филм
00.00 "Моята карма" - сериен

филм, /п/
01.00 "Трите лица на Ана" - теле-

новела, /п/

Diema Sport

08.00 Футбол: Ботев Враца - Ли-
текс, мач от Втора про-
фесионална лига, повто-
рение

10.00 Футбол: Пирин - Витоша,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

12.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол,
16-и епизод, повторение

13.00 Футбол: Лудогорец - Ахмат,
международен приятелски
мач, повторение

15.00 Футбол: Септември - Лев-
ски, мач от Първа профе-
сионална лига, повторение

17.00 Обзор на сезона във Вто-
ра професионална лига
(2017-18), повторение

18.00 Класика от Първа профе-
сионална лига - Ботев
Пловдив - Славия (16-17),
повторение

18.30 Студио "Футбол", директно
19.00 Футбол: Лудогорец - Си-

рия, международен прия-
телски мач, директно

20.55 Студио "Футбол", директно
21.30 Класика от Първа профе-

сионална лига - Дунав -
Черно море (16-17), пов-
торение

22.00 Обзор на сезона в Първа
професионална лига
(2017-18), повторение

23.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световното
първенство по футбол,
17-и епизод, директно

00.00 Футбол: Лудогорец - Си-
рия, международен прия-
телски мач, повторение
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05.50 "Костюмари" - сериал, се-
зон 7, /п/

06.45 "Драга фамилия" - сери-
ал, сезон 3

07.45 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал, /п/

08.50 "Любителката на мистерии:
В сенките"- мистери с уч.
на Кели Мартин, Кейси
Сандър, Кларънс Уилямс III
и др., /п/

11.00 "Костюмари" (премиера) -
сериал, сезон 7

12.00 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски филм с уч.
на Миранда Ричардсън, Сам
Нийл, Марк Гибън, Тегън
Мос и др., I част, /п/

14.00 "Усмивката на Мона Ли-
за" - драма с уч. на Джу-
лия Робъртс, Кирстен
Дънст, Джулия Стайлс,
Маги Джиленхол, Джени-
фър Гудуин, Доминик
Уест, Марша Гей Хардън,
Джон Слатъри, Топър
Грейс, Джулиет Стивънсън
и др., /п/

16.30 "Татко" - комедия с уч. на
Джак Лемън, Тед Дансън,

ÄÈÅÌÀ

05.30 "Женени с деца" - сериал,
сезон 2, 2 епизода, /п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 8

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон 2,
/п/

08.45 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5, /п/

10.00 "Черният списък" - сери-
ал, сезон 2, /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7, /п/

12.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2, /п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон 2
14.00 "Снайперисти" - сериал,

сезон 5
15.00 "Черният списък" - сери-

ал, сезон 2
15.50 "Женени с деца" - сериал,

сезон 2, 2 епизода
16.50 "Ангелите на Чарли: Газ до

дупка" - екшън с уч. на Дрю
Баримор, Камерън Диас,
Луси Лиу, Бърни Мак,
Криспин Глоувър, Джъстин
Теро, Деми Мур, Мат ле
Бланк, Шая Лебьоф и др.,
/п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7

20.00 "Етажна собственост" - се-
риал, сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чикаго"
(премиера) - сериал, се-
зон 5

22.00 "Еър Форс Едно" - екшън
с уч. на Харисън Форд, Га-
ри Олдман, Глен Клоуз,
Уенди Крюсън, Пол Гил-
фойл, Ксандър Бъркли, Уи-
лям Мейси, Юрген Прох-
нов и др.

00.40 "Пожарникарите от Чикаго"
- сериал, сезон 5, /п/

03.50 "Национална лотария" /п/
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05.50 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо /най-

доброто/
11.40 Малки истории /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Рецепта за култура токшоу

с Юрий Дачев /п/
13.30 Летящият кон тв новела на

Евровизия /п/
13.45 Добро утро с БНТ 2 сутре-

шен блок /БНТ 2 Варна/
14.45 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

15.15 Здравето отблизо /най-
доброто/п/

16.30 Време за губене /избрано/
17.00 Пътувай с БНТ 2 /избра-

но/
17.30 Местно време /БНТ 2 Бла-

гоевград/
18.00 Знаци по пътя Мими Ни-

колова
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Олимпия Дукакис, Кевин
Спейси, Итън Хоук, Дж. Т.
Уолш и др.

19.00 "София - Ден и Нощ" - ри-
алити сериал

20.00 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5

21.00 "Смъртоносна надпревара:
Адска жега" - екшън с уч.
Люк Гос, Винг Реймс, Дани
Трейо, Дъгрей Скот и др.

23.10 "От местопрестъплението:
Ню Йорк" - сериал, сезон
5, /п/

00.10 "Смъртоносна надпревара"
- екшън с уч. Джейсън
Стейтъм, Тайрийз Гибсън,
Иън Макшейн, Джоан Алън,
Натали Мартинез, Джейкъб
Варгас, Макс Райън и др.,
/п/

RTR

06.15 "Безсмертнова"
07.10 Игрален филм: "Здрав брак"
08.50 Концерт
11.00 Вести
11.35 Игрален филм
15.00 "Бялото студио"
15.40 "Романтиката на романса"
16.35 Игрален филм
18.05 Игрален филм
19.35 Таврида
21.10 Игрален филм
00.15 "Сам на себе си режисьор"
00.55 "Смехопанорама"
01.20 Вести-Москва
02.00 Вести
02.15 "Русия, моя любов"
02.45 "Смехът е разрешен"
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05.30 Супербайк: Състезание в Ла-
гуна Сека

06.30 "Футболни легенди"
08.00 Супербайк: Състезание в Ла-

гуна Сека
08.45 "Футболни легенди"
09.30 "Повече от шампиони"
10.00 "Зад кулисите"
10.15 Световна купа за туристи-

чески автомобили WTCR:
Състезание във Вила Реал,
обзор

10.45 "Пътя на краля"
11.00 "Безсмъртни легенди"
12.00 Зала на славата: Топ 10,

спринтьори
13.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, най-доброто от все-
ки един етап (1-14)

20.00 Новини
20.05 Колоездене: Обиколка на

Италия, най-доброто от все-
ки един етап (15-21)

23.25 Новини
23.30 "Безсмъртни легенди"
00.00 Зала на славата: Топ 10, гим-

настика
01.00 Зала на славата: Топ 10,

спринтьори
02.00 "Безсмъртни легенди"
02.30 Колоездене: Париж - Рубе
04.00 "Футболни легенди"
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17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 -
"Златната топка"

18.00 "Семейни войни" - телеви-
зионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" -

предаване на NOVA, нов се-
зон

21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм,
7 сезон

22.00 Новините на NOVA
22.30 "София - Ден и Нощ" (пре-

миера) - риалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 "Часът на Милен Цветков"
00.30 "Черният списък" - сериен

филм, 4 сезон
01.30 "Докоснати от слънцето" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм
04.00 "Войната на розите" - се-

риен филм /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс прайм" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информа-

ционно предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с

водещи Десислава Стояно-
ва и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Висше общес-

тво" - сериал, с.1, еп. 4
15.00 Премиера: "Шест сестри" -

сериал, с.3, еп. 33
16.00 Премиера: "Алиса в стра-

ната на любовта" - сериал,
с.1, еп. 32

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

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 "Сърцето на града" - сери-

ал, с.1, еп. 46
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Великолепният

век: Кьосем" - сериал, с.
2, еп. 52

21.30 Премиера: "Страсти в Тос-
кана" - сериал, с.4, еп.19

22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение"- сериал,

с.4, еп.17
01.00 "Шест сестри" /п./- сери-

ал
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Времето лети"- сериал,

с.3, еп. 90

bTV Action

05.00 "Под наблюдение" - сери-
ал, с.5, еп.12

06.00 "Пингвините от Мадагаскар"
- анимация

08.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп. 12
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06.00 Денят започва сутрешен ин-
формационен блок с воде-
щи Иво Никодимов, Боря-
на Черганова и Илия Илиев

09.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

09.15 Денят започва с Култура
информационен културен
блок с водещи Анна Анге-
лова и Димитър Стоянович

10.30 Здравето отблизо /най-доб-
рото/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Световното накратко сту-

дийна програма
13.00 "Бързо, лесно, вкусно"

представя: "Вкусната Евро-
па" /п/

13.30 В неизвестност тв филм
/9 епизод/

14.30 Сагуа - сиамската котка ани-
мационен филм

14.45 Сийбърт анимационен филм
15.10 Сребристият жребец тв

филм
15.35 Гласувайте за Беки тв филм
16.00 Трето полувреме коментар-

но студио
17.00 Япония - Полша, среща от

Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Волгоград

19.00 Трето полувреме коментар-
но студио

19.30 Спорт ТОТО
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Трето полувреме коментар-

но студио
21.00 Англия - Белгия, среща от

Световното първенство по
футбол пряко предаване от
Калининград

23.00 Трето полувреме коментар-
но студио

23.45 Въпрос на чест 4 тв филм
/4 епизод/(16)

00.55 Сенегал - Колумбия, среща
от Световното първенство
по футбол /запис/

02.45 Панама - Тунис, среща от
Световното първенство по
футбол /запис/

04.35 Въпрос на чест 4 тв филм
/4 епизод/п/(16)
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05.20 "Часът на Милен Цветков" -
предаване на NOVA /п/

06.20 "Здравей, България" - сут-
решен блок

09.30 "На кафе"
11.30 "Бон Апети"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите" - се-

риен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера)

- сериен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) -

сериен филм
17.30 "Господари на ефира" - за-

бавно предаване /п/

09.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп. 12

10.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6,
еп.5

11.15 "Тежки престъпления" - се-
риал, с.6, еп. 13

12.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 4

13.00 "Над закона" - екшън, дра-
ма, криминален (САЩ,
1988),режисьор - Андрю
Дейвис, актьори -- Стивън
Сегал, Шарън Стоун, Пам
Гриър,  Майкъл Рукър и др. 

15.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.
13

16.00 "Под наблюдение" - сериал,
с.5, еп.13

17.00 "Последният кораб" - сери-
ал , еп. 5

18.00 "Монк" - сериал, еп. 1
19.00 Премиера: "Лонгмайър" -

сериал, с.6, еп.6
20.00 Премиера: "Готъм" - сериал

, с.3, еп. 8
21.00 bTV Новините - централна

емисия
22.00 "Стомана" - екшън, фантас-

тика, криминален (САЩ,
1997), режисьор - Кенет
Джонсън, актьори - Шакил
О’Нийл, Ричард Раундтри,
Анабет Гиш, Джъд Нелсън
и др.

00.00 "Готъм " - сериал, с.3, еп.8
02.00 "Стоте" - сериал, с.2, еп.

13
03.00 "Последният кораб"- сери-

ал, еп. 5
04.00 "Монк" - сериал, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" - се-
риал

06.00 "Модерно семейство" - се-
риал, с.6

07.00 "Моето семейство" - сери-
ал

08.00 "Кое е това момиче" - се-
риал, с.4

09.00 "Комиците и приятели" -
комедийно шоу

10.00 "Такъв е животът" - комедия
(САЩ, 2010), режисьор -
Грег Берланти, актьори -
 Катрин Хейгъл, Андрю Дей-
ли, Джош Дюамел, Джош
Лукас,Кристина Хендрикс,
Питър Новак, Брук Джоу-
зефсън, Анди Бъкли, Хейс
Макартър, Мелиса Маккарти

12.00 "Хотел "Елеон" - сериал
12.30 "Щурите съседи"- сериал
14.00 "Без пукната пара" - сериал
15.00 "По средата" - сериал
16.00 "Приятели" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечер-

но ток шоу
18.00 "Щурите съседи" - сериал
19.30 "Моето семейство" - сери-

ал, с.5
20.00 "По средата" - сериал, с.6
21.00 "Приятели" - сериал, с.9
22.00 " Без пукната пара" - сери-

ал, с.5
23.00 "Хотел "Елеон" - сериал, с.1
00.00 "Отново на 17" - комедия

(САЩ, 2009), режисьор -
 Бър Стиърс, актьори - Зак
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Ефрон, Лесли Ман, Матю Пе-
ри, Томас Ленън, Тайлър
Стилман, Алисън Милър, Ми-
шел Трахтенбърг,  Стърлинг
Найт, Мелора Хардин и др. 

02.00 "Модерно семейство" - се-
риал

03.00 "Кое е това момиче" - сери-
ал

04.00 "Хотел "Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6

08.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

09.15 "Защитна стена" - екшън,
трилър (САЩ 2006), режи-
сьор - Ричърд Лонкрейн, ак-
тьори - Вирджиния Медсън,
Харисън Форд, Пол Бетани,
Робърт Форстър, Мери Ли
Реджскъб, Робърт Патрик,
Джими Бенет, Алън Аркин и
др.

11.30 "Ризоли и Айлс: Криминал-
ни досиета" - сериал, с.6,
еп. 17,18

13.30 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8, еп.8

14.30 "Призрачен ездач 2: Духът на
отмъщението" - екшън, фен-
тъзи, трилър (САЩ, Обеди-
нени арабски емирства,
2012), режисьори - Марк Не-
вълдайн, Брайън Тейлър, ак-
тьори - Никълъс Кейдж, Вио-
ланте Плачидо, Кристоф
Ламбер,  Киъран
Хайндс, Джони Уитуорт,  Ид-
рис Елба и др. 

16.30 "Отмъщението на сестрите"
- трилър (Канада, 2013), ре-
жисьор - Къртис Крауфорд,
актьори - Брук Бърнс, Тим
Розън, Ашли Джоунс, Ребе-
ка Амзалаг, Питър Дж. Грей
и др.

18.30 "Секретна квартира" - ек-
шън, мистери, трилър (Южна
Африка, Япония, САЩ,
2012), режисьор - Даниел
Еспиноза, актьори - Дензъл
Уошингтън, Райън Рейнолдс,
Робърт Патрик,  Джоел Ки-
наман, Вера Фармига, Сам
Шепърд и др.

21.00 "Специален доклад" - ек-
шън ,  т рилър ,  кримина -
лен, фантастика, драма (САЩ,
2002), режисьор - Стивън
Спилбърг, актьори - Том Круз,
Макс фон Сюдов,  Стив Ха-
рис, Колин Фарел, Саманта
Мортън, Патрик Килпатрик и
др.

00.00 "Джон Уик" - екшън, трилър
(САЩ, 2014), режисьори -
Дейвид Лейтч, Чад Стахелс-
ки, актьори - Киану Рийвс,
Майкъл Никвист, Алфи Алън,
Уилям Дефо, Дийн Уинтърс,
Бриджит Мойнахан, Бриджит
Реган, Ейдриан Палики и др.

01.45 "Ризоли и Айлс" - сериал,
с.6

04.00 "Дневниците на вампира" -
сериал, с.8

Пекин /п/
17.30 Местно време /БНТ 2

Варна/
18.00 Музикални следи Дует

"Шик"
18.30 Пътуване в миналото до-

кументална поредица
/втора част/

19.00 В кадър Човешкият глас
/п/

19.30 Малки истории /п/
19.45 Странната съседка тв но-

вела на Евровизия
20.00 По света и у нас
20.30 Мера според мера: 1910

- 1915 игрален филм
/седми, последен епизод/

21.40 Концерт на оркестър "Ка-
мерата Орфика" Софий-
ски музикални седмици

22.35 Народите между джунгла-
та и океана документа-
лен филм

23.30 Време за губене /БНТ 2
Пловдив/п/

00.00 България от край до край
3 /5 епизод/п/

00.30 Пътуване в миналото до-
кументална поредица
/втора част/п/

01.00 Абсурдите с БНТ 2 /БНТ 2
Пловдив/п/

01.30 Местно време /БНТ 2
Варна/п/

02.00 Библиотеката /п/
03.00 История.bg 140

години от рождението на
Яворов /п/

04.00 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Вкусната Ев-
ропа" /п/

04.30 Денят започва с Култура
/п/

Diema Family

06.00 "Моята карма" - сериал
07.00 "Трите лица на Ана" - те-

леновела
08.00 "Каменно цвете" (преми-

ера) - сериен филм
09.30 "Сезонът на черешите" -

сериен филм, /п/
10.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм, /п/
11.30 "Прости ми" - сериал/п/
12.30 "Семейни войни" - теле-

визионна игра, /п/
13.30 "Черна любов" - сериал,

2 сезон, /п/
14.30 "Откраднат живот" - се-

риен филм, сезон 1
15.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риал, /п/
16.30 "Бон апети" - предаване
17.00 "Завинаги свързани"

(премиера) - сериал
18.00 "Черната перла" - сериал

/п/
19.00 "Сезонът на черешите" -

сериен филм
20.00 "Ритъмът на мечтите"

(премиера) - сериал
21.00 "Черна любов" (премиера)

- сериал, 2 сезон
22.00 "Черната перла" (преми-

ера) - сериен филм

23.00 "Прости ми" - сериал
00.00 "Моята карма" - сериал/п/
01.00 "Трите лица на Ана" - те-

леновела, /п/

Diema Sport

08.00 Футбол: Ботев Пловдив -
Лудогорец, мач от Първа
професионална лига,
повторение

10.00 Футбол: Славия - Локо-
мотив Пловдив, мач от
Първа професионална
лига, повторение

12.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световно-
то първенство по футбол,
17-и епизод, повторение

13.00 Футбол: Лудогорец - Си-
рия, международен при-
ятелски мач, повторение

15.00 Футбол: Етър - Черно мо-
ре, мач от Първа профе-
сионална лига, повторе-
ние

17.00 Футбол: Левски - Берое,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

19.00 Футбол: Дунав - ЦСКА,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

21.00 Футбол: Лудогорец - Ах-
мат, международен при-
ятелски мач, повторение

23.00 "Новините от Мондиала",
предаване за Световно-
то първенство по футбол,
18-и епизод, директно

00.00 Футбол: Верея - Пирин,
мач от Първа професио-
нална лига, повторение

Êèíî Íîâà

05.50 "Костюмари" - сериал,
сезон 7, /п/

06.45 "Драга фамилия" - сери-
ал, сезон 3

07.45 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал, /п/

08.50 "С вкус на любов" - ро-
мантичен филм с уч. на
Линдзи Морган, Патрик
Фабиан, Шерилин Фен,
Джо Ландо, Кейси Бонд
и др., /п/

11.00 "Костюмари" (премиера)
- сериал, сезон 7

12.00 "Чиракът на Мерлин" -
приключенски с уч. на
Миранда Ричардсън, Сам
Нийл, Марк Гибън, Тегън
Мос и др., II част, /п/

14.00 "Татко" - комедия с уч.
на Джак Лемън, Тед Дан-
сън, Олимпия Дукакис,
Кевин Спейси, Итън Хо-
ук, Дж. Т. Уолш и др., /п/

16.30 "Животът е прекрасен" -
драма с уч. на Роберто
Бенини, Николета Браши,
Джорджо Кантарини,
Джустино Дурано, Серджо
Бини Бъстик, Мариса Пе-
редес, Хорст Бучхолз и
др., /п/

ÄÈÅÌÀ

05.30 "Женени с деца" - сери-
ал, сезон 2, 2 епизода,
/п/

06.30 "Камиони по леда" - риа-
лити, сезон 8

07.30 "В.И.П" - сериал, сезон
2, /п/

08.45 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5, /п/

10.00 "Черният списък" - сери-
ал, сезон 2, /п/

11.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7, /п/

12.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 2, /п/

13.00 "В.И.П" - сериал, сезон
2

14.00 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5

15.00 "Черният списък" - сери-
ал, сезон 2

16.00 "Женени с деца" - сери-
ал, сезон 2, 2 епизода

17.00 "Ледове" - приключенски
филм с уч. на Ричард Рок-
сбърг, Франсис О'Конър,
Клеър Форлани, Бен
Крос, Саймън Калоу, Пат-
рик Бъргин, Стивън Мо-
йър, Сам Нийл и др., I
част, /п/

19.00 "Топ Гиър" - предаване за
автомобили, сезон 7

20.00 "Етажна собственост" -
сериал, сезон 2

21.00 "Пожарникарите от Чика-
го" (премиера) - сериал,
сезон 5

22.00 "Вертикална граница" -
приключенски с уч. на
Крис О’Донъл, Бил Пакс-
тън, Робин Тъни, Скот
Глен, Изабела Скорупко,
Темуера Морисън, Стюарт
Уилсън и др.

00.40 "Пожарникарите от Чика-
го" - сериал, сезон 5, /п/

ÁÍÒ ÑÂßÒ

05.45 Малки истории /п/
06.00 Денят започва сутрешен

блок
09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура
10.30 Здравето отблизо /най-

доброто/
11.40 Малки истории /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Съвременници 2: "Мореп-

лавателят, който сбъдна
мечтата си" документален
филм /БНТ 2 Варна/п/

13.30 Световна купа по конен
спорт пряко предаване от
Божурище

15.00 "Бързо, лесно, вкусно"
представя: "Вкусната Ев-
ропа" /п/

15.30 История.bg 140
години от рождението на
Яворов /п/

16.30 Ретро спорт Мария Гроз-
дева - от Барселона до
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19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпление-
то: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5

21.00 "Убийци" - екшън-коме-
дия с уч. Аштън Къчър,
Катрин Хейгъл, Том Се-
лек, Катрийн О'Хара, Ка-
терин Уиник, Кевин Със-
ман, Лиса Ан Уолтър, Ка-
си Уилсън и др.

23.00 "От местопрестъпление-
то: Ню Йорк" - сериал,
сезон 5, /п/

00.00 "Смъртоносна надпрева-
ра 2" - екшън с уч. Шон
Бийн, Люк Гос, Лорън Ко-
ен, Винг Реймс, Дани
Трейо, Робин Шоу, Тейнит
Финикс, Джо Ваз /п/

RTR

05.00 Вести
05.15 "Верни на клетвата"
06.00 "Пешком..."
06.30 "Повече от любов"
07.15 "Абсолютният слух"
07.55 Игрален филм
11.00 Вести
12.00 Игрален филм
15.30 Игрален филм
17.05 Игрален филм
18.40 Игрален филм
21.00 "Утрото на Русия"
02.00 Вести
02.35 Вести-Москва
02.50 "За най-важното"
03.45 "Културният отдих"
04.15 Сериал: "Следствени

тайни"

Åâðîñïîðò

06.30 "Безсмъртни легенди"
07.30 Зала на славата: Топ 10,

спринтьори
08.30 Зала на славата: Топ 10,

гимнастика
09.30 "Повече от шмпиони"
10.00 Футбол: MLS, обзор на

кръга
10.30 "Пътя на краля"
11.15 "Футболни легенди"
16.45 "Зад кулисите"
17.00 Колоездене: Страде - Би-

анки
18.00 Колоездене: Милано -

Сан Ремо
19.30 Колоездене: Обиколка на

Фландрия
20.55 Новини
21.00 Колоездене: Париж - Ру-

бе
22.15 Колоездене: Амстел Голд
23.00 Колоездене: Флеш Валон
23.25 Новини
23.30 Колоездене: Лиеж - Бас-

тон - Лиеж
01.00 Зала на славата: Топ 10,

гимнастика
02.00 "Безсмъртни легенди"
02.30 Колоездене: Амстел Голд
04.00 Зала на славата: Топ 10,

гимнастика

25 юни - 1 юли
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В процеса на цялата ме-
дийна шумотевица, преоб-
ладаващ брой журналисти,
заразени от примера на г-н
прокурора, говореха за
вина на кметицата.

Все едно, че думата
обвиняем не съществува в
българския език.

Бързам да кажа, че не
съм и няма да бъда адво-
кат на г-жа Иванчева. Не я
познавам. Вземам отноше-
ние, защото случаят е
симптоматичен. Симптома-
тичен с това, че

някой се мъчи да
компенсира липсата
на ефективност в
борбата с корупцията
чрез провеждането
на демонстративни
акции.

Разбира се, давам си
сметка, че могат да същест-
вуват и други причини.
Може господин прокурорът
и неговите адепти  журна-
листи да не са научени да
правят разлика между
"обвиняем" и "виновен". С
други думи - посочените
показни действия да са
плод на недостатъчна
грамотност. Изключвам
подобен вариант, поради
това, че посоченото разгра-
ничение засяга същината
на правото. Няма как
дипломиран юрист да не
знае тази разлика.

След като изключваме
варианта "незнание",
значи тук става дума за
съзнателни действия.
Воден от подобно разбира-
не, преди броени дни
някой остроумно квалифи-
цира ситуацията като
"прокурорска република".
Колкото и справедлива
горчивина да съдържа
подобно определение, то не
може да обясни всичко.

Едва ли само прокурату-
рата е инициатор на подо-
бен подход. Воден от
разбирането, че както
позитивите в нашето
битие, така и негативите,
са исторически обусловени,
обръщам поглед назад.

Спомни си, читателю,
как в битността си на
главен секретар на МВР г-н
Бойко. Борисов ни шокира
с фразата: "Ние ги хваща-

ме, те (звената на съдебната
система) ги пускат!"

В отговор в своя защи-
та,представители на съдеб-
ната власт изтъкнаха
редица грехове и пропуски
на досъдебното производст-
во., осъществявано от
органи на управлението
(МВР). За да тушира набе-
лязващия се междуинститу-
ционален конфликт, започна
трескаво търсене на реше-
ние, при което "и вълкът да
е сит, и агнето да е цяло."

И бе намерено решение!
Вместо

сложната и
тромава процедура
предвидена от
наказателния процес,

не е ли по-лесно направо
да аташираме прокурор,
който да ръководи процеса
на разкриване и задържане.
Спомнете си как Цветан
Цветанов обяви този
"гениален ход", като пана-
цея в борбата с престъп-
ността. И за да се предотв-
рати възможна съпротива,
цялата тази реорганизация
бе прикрита зад едно усиле-
но жонглиране с термина
"специализиран". Така се
сдобихме със специализи-
ран съд и със специализи-
рана прокуратура. И никой
не се нае (а едва ли и днес
ще се намери някой) да
обясни какво по-точно им е
специализираното - дали
това, че се занимават с
най-тежките престъпления,
или това, че извършителите
са по високите етажи на
властта. За сметка на това
сега можем да кажем, че от
крайния продукт ни дели
само една крачка.

Истината е, че аташира-
нето на държавния обви-
нител към досъдебното
производство не само
пренебрегва разделението
на властите, но и неизбеж-
но придава на действията
на формирания "правоза-
щитен мелез" определен
обвинителен уклон.

Сега спокойно бихме
могли да направим и
следващата стъпка. Дайте,
за да икономисаме масра-
фа, и към така създадената
конфигурация да аташира-
ме и един съдия и по такъв
начин да формираме мини

трибуналче.

Но трибуналите
са атрибут
на диктатурата.
Натам ли ни водят!?

И задачата в това
отношение се облекчава от
факта, че подобен подход
създава и ще създава нови
и нови разделителни
линии и противопоставя-
ния в обществото. А разе-
диненото общество не само
по-лесно се управлява, но
и винаги е било и ще бъде
потенциална жертва на
нечии диктаторски стреме-
жи и амбиции.

Не съм съдник на никого
и по тази причина съм
далеч от предположението,
че г-н Цветанов, предлагай-
ки подобна мярка, е бил
ръководен от някаква зла
умисъл. Склонен съм да
мисля, че в случая той е
жертва на безкритично приет
съвет. И този съвет е даден
отвън, от хора, които рабо-
тят (водят борба с престъп-
ността) в условията на
президентско управление.
Именно там подобно едине-
ние на органите на досъдеб-
ното производство с органи-
те на прокуратурата и съда е
не само възможно, но и
необходимо. Истина е,
президентското управление
предполага една - единстве-
на вертикала на властта.
Това позволява единение на
функциите на всички звена
на правозащитната система.
Например в САЩ министъ-
рът на правосъдието е
едновременно и главен
прокурор.

В парламентарната
република са налице три
вертикали на властта, при

което по конституция е
недопустимо смесването на
стриктно разграничените
функции на трите власти-
законодателна, изпълни-
телна и съдебна.

Съгласно нормативната
уредба досъдебното произ-
водство е възложено на
органите на изпълнителна-
та власт (МВР). Задържане-
то под стража за срок от 72
часа е заключителен (пос-
леден) етап на досъдебното
производство и се извърш-
ва по Закона за МВР. В
рамките на тези 72 часа, по
предложение на прокурату-
рата, съдът оценява мате-
риалите от досъдебното
производство и постановя-
ва необходимата мярка за
неотклонение. С този акт се
поставя началото на съдеб-
ното производство. От този
момент задържаният става
обвиняем. До този момент
той е по-скоро само запо-
дозрян.

Може горните разсъжде-
ния да се сторят някому
излишна терминологична
еквилибристика. Не е така!
Въвеждането на обоснова-
на (вярна) понятийна
схема е първото условие за
правилни и законосъобраз-
ни действия. Без това
законността се превръща в
голо пожелание.

Ако

на МВР му липсва
кадрови потенциал
за правилно
(пълноценно и
законосъобразно)
провеждане
на досъдебното
производство

- да го създаде! По мое
време при подготовката на
материалите за съда, ние
имахме възможност да се
консултираме по всеки
правен проблем с работни-
ците на Главно следствено
управление. Но тогава
следствието беше част от
изпълнителната власт.

Сега присъствието на
прокурор в досъдебното
производство (макар и
главно в заключителната
му фаза) е вредно. Това е
пряко посегателство върху
правата на гражданина.
Посегателство върху гаран-
тираното му от наказател-
ния процес право да бъде
последователно заподозрян,
обвиняем и виновен (или
невинен). Намесата на
прокурора в действията на
изпълнителната власт
наистина създава неприят-
ното усещане за всевласт-
ната прокуратура, за проку-
рорска република.

Още по-вредни и неу-
местни са изявленията на
прокурора при задържането.
Та той формира предвари-
телно (преди съда) общест-
вена нагласа за вината на
заподозрения. На това
следва да се сложи край.

Предварителното общес-
твено компрометиране на
задържания е вредно както
за обществото като цяло,
но е вредно и за самата
съдебна система. Та какъв
може за бъде престижът на
прокуратурата, когато
прокурорът публично
анатемосва заподозрения
като виновен, след което
съдът постановява, че
лицето не носи вина.

Но има и нещо друго.
Описаните по-горе случаи
са акт (макар и админист-
ративно узаконен) на
чиновнически произвол.
И това не е само в борба-
та с престъпността. Този
произвол е характерен за
цялото функциониране на
държавния механизъм.
Крайно време е държавата
да влезе в правомощията
си и да отправя обратен
иск към сценаристи и
автори на подобни зре-
лищни изпълнения и да
ги заостави те да плащат
за собствените си грехове,
а не българският данъкоп-
латец.

Министър Радев

Министър Цачева

Бягството от затвора на Владимир Пелов и Радослав Колев
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На 10 юли 2018 г. в
прочутата галерия "Галиар-
ди" в Лондон се открива
най-новата изложба на
Вежди Рашидов.

Тя е по покана на
ръководството на това
изключително престижно
пространство за изкуство
в Европа.

За всеки арт творец е
чест да бъде избран от
галерия "Галиарди", защото
посетителите имат въз-
можност да видят произ-
ведения на изкуството от
над сто международно
признати художници, които
са представяли творбите
си в някои от най-големите
музеи в света. А клиенти
на "Галиарди" са кралски
фамилии от цял свят,
международни организа-
ции, известни колекционе-
ри и меценати, банки.
Сред творците, показвани
в галерията, са автори

Çà ïúðâè ïúò â Ñîôèÿ - Æèâèòå ÷îâåøêè ñúêðîâèùà íà Áàëêàíèòå

За седма поредна година те-
атралните празници "Звездите
на театъра" ще съберат на сце-
ната в Разлог едни от най-доб-
рите наши актьори. Програма-
та е дело на Нона Йотова и
драматурга на Народния театър
"Иван Вазов" Розалия Радичко-
ва.

Стартът бе даден с поста-
новката на театър "БОНИНИ"

"Нашата голяма френска сват-
ба" от Жан Жак Брикер и Мо-
рис Ласег. Днес Театър 199 "Ва-
лентин Стойчев" представя мо-
носпектакъла на Захари Баха-
ров "Чамкория" по романа на
Милен Русков.

Театър "Българска армия" иг-
рае на 26 юни комедията на
Шекспир "Много шум за нищо",
постановка на Красимир Спа-
сов. Трупата на Малък градски
театър "Зад канала" представя
на 27 юни драматургичната вер-
сия по романа на Стайнбек "Зи-
мата на нашето недоволство".
Закрива се на 28 юни с "Рейс"
на Стратиев, постановка на
Драматичен театър "Иван Радо-
ев" - Плевен.ç

Ðàçëîã å äîìàêèí íà
òåàòðàëíèòå
ïðàçíèöè "Çâåçäèòå
íà òåàòúðà"

Â ãàëåðèÿ "Âàñêà Åìàíóèëîâà" ñå îòêðè èçëîæáàòà
"Áúëãàðñêàòà èëþñòðàöèÿ çà äåöà”

За първи път носители на не-
материално културно наследство
от всички краища на Балканите
се събраха на една сцена на 24
юни в Борисовата градина.

Целта на фестивала е да съ-
действа за насърчаването на вза-
имното уважение и на междукул-
турния диалог за мирни отноше-
ния в името на една по-богата в
духовно отношение Европа.

Фестивалът е мост на прия-
телства и партньорство. Затова
представя елементи на балканс-
ките култури, които ни сближа-
ват и спомагат за взаимното ува-
жение, разбирателство и добро-
съседство.

Видяхме традиционните еле-
менти на нематериалното култур-
но наследство (НКН) от нацио-

Изложбата обхваща периода  през
20-те и 30-те години на XX век. В нея
са включени 60 детски книжки от бо-
гатата колекция на Тони Николов. Ко-
лекционерът събира освен първи из-
дания и детски книги, защото в тях е
скрита историята на цялото българс-
ко изкуство. "В тази изложба вижда-
ме най-големите майстори на илюст-
рацията Александър Божинов, Дечко
Узунов, Илия Бешков, Пенчо Георги-
ев. Всичко това е събрано на едно
място и все още е непознато за ши-
роката публика", заяви Николов. Той
обясни, че днешните илюстрации мно-
го често са стереотипни и сякаш ко-
миксите и компютърната анимация са

Ãîëåìèÿò òâîðåö å ïîêàíåí îò
ñâåòîâíîèçâåñòíàòà ãàëåðèÿ
"Ãàëèàðäè"

като Анди Уорхол, Хенри
Мур, Деймиън Хърст,
Оскар Кокошка, Джорджо
де Кирико, Раул Дюфи и
още редица таланти на
нашето съвремие.

Вежди Рашидов, който
има над 50 самостоятелни
изложби в целия свят, ще
представи в "Галиарди" 44
скулптури и рисунки.

За експозицията е
подготвен специален
луксозен каталог, който
излиза от печат до някол-
ко дни. Галерията ще

Âåæäè Ðàøèäîâ ùå ïðåäñòàâè
44 ñêóëïòóðè è ðèñóíêè â Ëîíäîí

Благоевград е домакин
на детския фестивал
"Талантино"
Благоевград е домакин на
Шестото издание на "Талан-
тино", което се провежда от
днес до 29 юни. Първото
представление е "Царицата
на чардаша" от Калман,
представено от ученическия
театрален състав при СУ
"Христо Ясенов", Етрополе.
Официалното откриване на
"Талантино" е от 19.00 ч., а
след това талантите от
школа "Ер малък" към
Драматичния театър "Проф.
Енчо Халачев"- Благоевград
ще представят "Ревизор" от
Гогол. Фестът "Талантино" се
организира от община
Благоевград и Драматичен
театър "Проф. Енчо Халачев".
Мястото е залата на
Младежки дом в града.
Фестивалът има състезателен
характер, като артистите ще
се оценяват от професионал-
но жури.

Том Круз планира нови
филми от "Мисията
невъзможна"
Том Круз планира още два-
три филма от поредицата
"Мисията невъзможна". 55-
годишният актьор отново е в
образа на Итън Хънт в
шестия филм - "Мисията
невъзможна: Разпад". Круз
смята, че неговият персонаж
има още какво да покаже
пред зрителите. "Все пак ще
видите част от тях в новия
филм. Той е по-епичен в
сравнение с останалите
филми от поредицата",
споделя актьорът.

Íàêðàòêî

:

успели до голяма степен да обеди-
нят онова време, в което всичко се
е вършило на ръка и се е правило с
много любов. "Тези илюстрации, ко-
ито показваме тук, не могат да се
пуснат в компютърна програма - то-
ва е уникалното в тази експозиция.
Сред четивата са и двете книжки на
Йордан Стубел, който в рамките на
2 години прави 24 различни линогра-
вюри на един и същи текст в две
поредни издания. Тук са и веселите
истории на Гошо, разказани в книга-
та "Размирникъ: Приключенията на
Гошо", "Цар Шишко", "Мечо и Ането",
"Неродена мома", "Юнакъ Гого", "Тър-
кулната годинка". ç

пусне и специален сайт,
посветен на творчеството
на Вежди Рашидов.

Интересът към излож-

бата на Рашидов в Лондон
е много голям.

В Международната
конфедерация на критици-
те на изкуството окачест-
вяват творчеството му
като забележително.ç

налните и международната листа
на ЮНЕСКО. Подобен междукул-
турен формат се организира за
първи път на Балканите.

Изпълнители и състави от Ал-
бания, Македония, Румъния, Сър-
бия и България показаха майс-
торството си.

Зрителите се насладиха на из-
пълнение на исо полифония - тра-
диционно албанско песенно из-
куство, вписано в представител-
ната листа на нематериалното
културно наследство на човечес-
твото от ЮНЕСКО.

Българското читалище като
част от Регистъра на добрите
практики на ЮНЕСКО бе предс-
тавено от редица състави и из-
пълнители от София и страната.

"ФОЛК ПАЛИТРА" - младежка

танцова формация при читали-
ще "Димитър Динев 1937" в Со-
фия, и Фолклорен ансамбъл "Гор-
на баня" при читалище "Пробу-
да-1926" - Горна баня, зарадва-
ха всички. Неделинският двуглас

Åòî êàêâî ïèøå â ñòàòèÿòà ñè "Ñâîáîäàòà íà

ôîðìàòà" Òèìúòè Óàðèíãòîí:
"Вежди Рашидов е един изключително талантлив художник,

който се специализира в създаването на силно въздействащи
скулптури и който продължава по пътя на творци като Мике-
ланджело и Донатело. Той е един изключително талантлив
творец със задълбочено разбиране за културата и света,
притежаващ таланта да изразява и разказва чрез образи нови
идеи и мисли".

от Народно читалище "Светлина-
1938" в  Неделино, вписан в  на-
ционалната листа на България на
елементите на НКН, звуча в из-
пълнението на две поколения пе-
вици.ç

Снимка Пресфото БТА
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Заченат с Божията на-
меса, св. Йоан, наречен
Кръстител или Предтеча,
се ражда няколко години
преди Исус Христос, за да
прокара пътя на неговото
учение сред юдейския на-
род. Той първи започва
покръстването на юдеите
във водите на река Йор-
дан. Рождението на св. Йо-
ан е подсказано "свише" -
родителите му - Захарий -
юдейски свещеник, и Ели-
савета, вече на преклон-
на възраст - получават
вест, че ще имат син.

Българите  наричат
празника Еньовден още и
Среди лето или Ден на
слънцето, защото съвпада
с лятното слънцестоене.
Според народните вярва-
ния на този ден "слънцето
играе или трепти", когато
изгрява. Народните лечи-
тели твърдят, че събрани-
те в ранно утро на Еньов-
ден треви са най-лекови-
ти. Хората се изкачват по
високите хълмове, гледат
своите слънчеви сенки и
по тях гадаят за здраве.

В българския празничен

ЕньовденЕньовденЕньовденЕньовденЕньовден Â÷åðà öúðêâàòà ïî÷åòå öúðêîâíèÿ ïðàçíèê
Ðîæäåíèå íà ñâåòè Éîàí Êðúñòèòåë,
íàðè÷àí îò íàðîäà Åíüîâäåí

календар Еньовден стои по
значение редом с Коледа,
Великден и Гергьовден.
Празникът има различни
названия - Яневден - в Со-
фийско, Иванден - в Запад-
на България, Иван Бильо-
бер - в Североизточна Бъл-
гария. С него са свързани
множество вярвания за
слънцето, водата и лечеб-
ните растения.

На този ден всички
трябва да станат рано и
да посрещнат изгрева на
еньовденското слънце, за
да усетят лековитата роса,
която то отърсва от себе
си, миейки се преди път.
Започне ли да се показва
слънчевият диск, всеки
трябва да се обърне с ли-
це към него и през рамо
да наблюдава сянката си.
Отразява ли се тя цяла, чо-
векът ще бъде здрав през
годината, а очертае ли се
наполовина - ще боледу-
ва.

В нощта срещу празни-
ка особена магическа си-
ла придобива и водата. За
лечение и гадаене при за-
лез слънце се взима от

чист сладък извор "мълча-
на вода", налята при пъл-
на тишина, за да не се по-
губи от човешки глас ма-
гическата й сила.

В нощта на умиращото

и възраждащото се слън-
це е апогеят на лечебната
сила на растенията. Съб-
раните в потайна доба пре-
ди изгрев чер трън, еньов-
че, вратичка и комонига,

10 г чист алкохол са10 г чист алкохол са10 г чист алкохол са10 г чист алкохол са10 г чист алкохол са
полезни за здраветополезни за здраветополезни за здраветополезни за здраветополезни за здравето

Учени от Кралския университет в Белфаст откри-
ха, че хората, които пият не повече от една стандар-
тна дажба алкохол на ден (десет грама чист алко-
хол), са по-малко заплашени да развият злокачест-
вени заболявания от онези, които я превишават, съ-
общи Медикъл експрес.

Учените са анализирали данните от изследвания-
та на 99 654 души, участващи в продължително про-
учване за причините за рак на простата, на белите
дробове, на дебелото черво и на яйчниците. Те са
следили състоянието на изследваните в продълже-
ние на средно 8-9 години. Употребата на алкохол е
била измервана с помощта на въпросник, попълван
от доброволците от 1998 до 2000 г.

За цялото време на изследването са регистрира-
ни 12 763 случая на първичен рак и 9559 смъртни
случая. Зависимостта между смъртността и коли-
чеството изпит алкохол представя крива във фор-
мата на буквата Джей, тоест хората, които са упот-
ребявали не повече и не по-малко от една стандар-
тна доза алкохол на ден, са били най-малко запла-
шени да умрат от рак или сърдечносъдово заболя-
ване. От друга страна, ако се разглежда само ра-
кът, вероятността хората да се разболеят от него,
расте с всяка изпита чаша.

иглика и маточина се из-
ползват за лек през цяла-
та година. Билките се ви-
ят на венци и се разпре-
делят на св. Врач, отбеляз-
ван на 1 юли.

Старостта трябва да нас-
тъпва на 100 години, смята
изобретателят на култова-
та система от упражнения
"Пилатес". Джоузеф Пила-
тес казва, че човек може
да е старец на 30 години и
младеж на 60 г., защото все-
ки човек е млад точно тол-
кова, колкото гръбнакът му
е гъвкав.

Джоузеф Пилатес е ро-
ден през 1883 г. в Германия
в бедно семейство на грък
и германка и е бил често
боледуващ като дете: рахит,
астма и ревматизъм. Кога-
то се оплакал на баща си,
чул от него простата фра-
за, която преобръща целия
му живот: "Всеки човек е
господар на собствената си
съдба. Можеш да продъл-
жиш да се оплакваш, но и
можеш да отидеш и да про-
мениш нещо".

Само за няколко години
усилена подготовка с гим-
настика, ски, бокс, плува-
не, гмуркане Пилатес раз-
вил мускулатурата си, мес-
тни художници започнали
да го канят да позира за
анатомични рисунки. Още
тогава той започва да об-
мисля собствена система
за усъвършенстване на тя-

"Пилатес" - рецепта за дълголетие
лото. През 1912 г. се пре-
мества в Англия и работи
като спаринг боксьор, цир-
ков гимнастик и дори тре-
ньор по самозащита в шот-
ландския двор. Тогава за-
почва Първата световна
война и той е интерниран
като етнически немец в ла-

гер. Но и тук продължава
да тренира.

След войната Джоузеф
Пилатес заминава за Ню
Йорк. В Америка по това
време е налице разраства-
не на всички видове спорт-
ни и фитнес центрове и той
решава да се възползва от
шанса: инвестира всичките
си спестявания в спортно
училище в сградата на Цен-
търа за балет на Ню Йорк.
От този момент неговата ка-
риера тръгва нагоре - ба-

летни тан-
цьори, из-
вестни хо-
ливудски
актьори и
спортисти
посещават
не говите
класове.

Д н е с
системата
"пилатес "

има още по-голяма популяр-
ност. Тя е разбираема, прос-
та и в същото време много
ефективна - правилно диша-
не плюс внимателно проек-
тирана гимнастика, която
формира мускулна рамка
около гръбначния стълб и
ставите. Тъй като всичко се

извършва глад-
ко , травмите
практически са
изключени. Пи-
латес е подхо-
дящ за всички -
стари и млади,
здрави и болни,
и особено на те-
зи, които водят
неактивен начин
на живот. Но за
да има ефект,

трябва редовно да практи-
кувате.

Самият Джоузеф Пила-
тес (който между другото в
допълнение е изобретил
много полезни симулатори)
твърди, че след десет се-
сии по методологията, все-
ки ще се чувства много по-
добре, след двадесет ще из-
глежда още по-добре, а
след тридесет ще има ново
тяло. С поставянето на тя-
лото под контрол, човек
придобива увереност в се-
бе си и започва да контро-
лира живота си.

"Ние се оттегляме твър-
де рано от активния живот
и умираме твърде млади.
Разцветът на човек трябва
да е около 70-годишна въз-
раст, а старостта да се раз-
вива след сто години", обяс-
нява своята теория Пила-
тес.

От Дир.бг
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Ìèëèîíè èçáèðàòåëè ãëàñóâàõà
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Проучванията показват
убедителна победа на Ердо-
ган на вота, но не е извест-
но дали подкрепата за него
ще е достатъчна, за да бъде
избегнат балотаж на 8 юли

Над 56 млн. гласоподава-
тели бяха призовани да гла-
суват на предсрочните пре-
зидентски и парламентарни
избори в Турция вчера, по-
вече от година преди редов-
ната дата на вота.

Настоящият президент
Реджеп Ердоган е сред кан-
дидатите за президентския
пост заедно с още петима
претенденти: Мухаррем Ин-
дже от кемалистката Народ-
норепубликанска партия
(НРП), Селяхаттин Демирташ
от прокюрдската Демокра-
тична партия на народите
(ДПН), Мерал Акшенер от
"Добра партия", Темел Кара-
моллаоглу от ислямистката
Партия на щастието и Догу
Перинчек от Патриотичната
партия.

Проучванията показват

Íàêðàòêî

Стотици зрители
наблюдаваха
тържествената
церемония и
фойерверките над
река Нева в Санкт
Петербург по
повод завършване-
то на учебната
година . Церемони-
ите и тържествата
се провеждат в
цяла Русия и
отбелязват
дипломирането на
випуските в
гимназиите и
военните училища.

Най-малко осем души
включително 15-месечно дете,
бяха убити в Никарагуа при по-
тушаването на протестите сре-
щу президента Даниел Ортега.
От избухването на протестни-
те акции на 28 април с искане
за оставка на Ортега и съпру-
гата му Росарио Мурильо, ко-
ято е вицепрезидент, са заги-
нали над 200 души.

Близо 300
турски дипломати са поискали
убежище в Германия след не-
успешния опит за преврат в
Турция през юли 2016 г. , съ-
общи германският в. "Велт ам
зонтаг". По данни на федерал-
ното вътрешно министерство
общо 1177 турци с диплома-
тически статут или официални
пълномощия, вкл. съпруги/съп-
рузи и деца на дипломати, са
подали заявления за предос-
тавяне на бежански статут, пи-
ше вестникът.

Министерството
на вътрешната сигурност на
САЩ съобщи, че 522 деца на
имигранти, отделени от роди-
телите си съгласно програма-
та "Нулева толерантност", са
били събрани със семействата
си. Малък брой малолетни ще
останат отделени, вкл. тези, чи-
ято родствена връзка не може
да бъде установена. Миналата
сряда президентът Доналд
Тръмп подписа указ, с който
се слага край на политиката
за отделянето на деца от се-
мействата им, преминали не-
легално границата с Мексико.

Над 870 000 л
суров петрол се е изсипал от
петнайсет от 32 дерайлирали
цистерни по ж.п. линия в се-
верозападен район на амери-
канския щат Айова. Говорител
на железопътната компания Би
Ен Ес Еф каза, че около поло-
вината от разлялата се суро-
вина е близо до мястото на
дерайлирането на композици-
ята, но останалата част си е
проправила път към близките
реки. По думите на говорителя
компанията ще се съсредото-
чи върху възстановяването на
околната среда, като засега не
са установени нива на запла-
ха за хората.

Снимки Пресфото БТА

24-ма души бяха ранени в събота вечерта при експлозия в жилищна
сграда в западния германски град Вупертал. Четирима от ранените са в
тежко състояние, Засега не е изяснено какво е предизвикало експлози-
ята.

Ðèì: ÅÑ å çàïëàøåí îò ðàçåäèíåíèå
ïî âúïðîñà çà ìèãðàöèÿòà

:

Разногласията между
страните от ЕС по въпро-
са за миграцията заплаш-
ват съюза с разединение
и затваряне на границите,
заяви в интервю за в. "Ме-
саджеро" италианският
външен министър Енцо Мо-
аверо-Миланези, предаде
ТАСС. "ЕС се е превърнал
в архипелаг от множество
острови. Значително е на-
маляла способността за
постигане на компромисни
решение и за истинско сът-
рудничество. Има висок
риск от разединение. Се-
гашните разногласия ,
сложността да се стигне до
решение и да се работи за-
едно сега предизвикват ра-

зяждащ ефект, който е мно-
го по-силен от финансова-
та криза на съюза от 2012
г.", посочва Моаверо-Мила-
нези.

Италианският министър
отбелязва, че много евро-
пейски страни де факто ве-
че затварят границите. "Ако
всички започнат да затва-
рят границите си, свобода-
та на Шенгенската зона ще
бъде ограничена, което
крайно негативно ще се от-
рази на тези, които пъте-
шестват, работят, учат и в
крайна сметка ще постра-
да и общия пазар", смята
Моаверо-Миланези. Той
повтори позицията на Ита-
лия, която иска отмяна на

убедителна победа на Ер-
доган на вота, но не е из-
вестно дали подкрепата за
него ще е достатъчна (т.е.
над 50 процента), за да бъ-
де избегнат балотаж на 8

юли, посочва сайтът Епи-
център.

В случай че се стигне до
втори тур, най-вероятно е
срещу Ердоган да се изп-
рави кандидатът на НРП Му-

харрем Индже.
С произвеждането на из-

борите ще влязат в сила
конституционни промени,
одобрени с референдум на
16 април 2017 г., според ко-
ито Турция преминава от
парламентарна система към
президентска система на
управление с изпълнителни
правомощия.

Промените предвиждат
също увеличаване на депу-
татите в парламента от 550
на 600 и премахване на пос-
та министър-председател.

За участие в парламен-
тарните избори са допусна-
ти 8 партии и са сформи-
рани 2 предизборни коали-
ции - едната включва управ-
ляващата Партия на спра-
ведливостта и развитието,
Партията на националисти-
ческото действие и Парти-
ята "Велик съюз", а другата
- Народнорепубликанската
партия, "Добрата партия",
Партията на щастието и Де-
мократичната партия. ç

Турският държавен глава Реджеп Ердоган гласува в Истанбул на пред-
срочните избори, за които се надява, че ще му осигурят нов мандат
като президент при система с разширени правомощия на тази институ-
ция. След като пусна бюлетината, Ердоган похвали пред репортери
високата избирателна активност.

Дъблинския регламент, спо-
ред който държавите от ЕС,
където мигрантите са прис-
тигнали първоначално ,
следва да разглеждат мол-
бите им за убежище. Ос-
вен това Рим предлага съз-
даване на центрове за при-
емане на мигранти в стра-
ните, от които са тръгна-
ли.

Председателят на Евро-
пейската комисия (ЕК)
Жан-Клод Юнкер свика в
Брюксел среща на 16 дър-
жавни и правителствени
ръководители от ЕС, вкл.
България, които да се об-
съдят предложения за ре-
шения по въпроса за миг-
рацията.ç
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Ñèðèéñêàòà ïðîâèíöèÿ Õàñàêà áåøå
íàïúëíî ïðî÷èñòåíà îò áîéöè íà ÈÄ

Последните джихадисти
от групировката "Ислямска
държава" (ИД) в североиз-
точната сирийска провин-
ция Хасака бяха прогонени
от бойците на подкрепяна-
та от САЩ международна
коалиция, предаде АФП, ка-
то цитира изявления на ко-
алицията и на Сирийския
център за наблюдение на
правата на човека (СЦНПЧ),
базиран в Лондон.

Сирийските демократич-
ни сили (СДС), съюз на
кюрдски и арабски бойци,
вече отнеха от ИД няколко
района в северната и из-
точната част на страната,
които джихадистите контро-
лираха от 2015 г. Днес те
прочистиха серия от пред-
ни постове на ИД в Хаса-
ка, съобщава СЦНПЧ, под-
чертавайки, че в провинци-
ята няма никакви бойци на
джихадистката групировка
за първи път от 2013 г. ИД

Èðàêñêèÿò ïðåìèåð Õàéäåð
àë Àáàäè è äóõîâíèêúò
Ìóêòàäà Ñàäð îáÿâèõà ñúþç

Хиляди протестиращи се събраха в събота вечерта пред сградата на
парламента в Скопие с лозунги срещу споразумението с Гърция за име-
то Република Северна Македония. Проявата, организирана от студентс-
кото движение "Младите за Македония", бе под мотото "Никога Северна,
винаги Македония". Демонстрантите поискаха оставката на лявото пра-
вителство и скандираха "Предатели!" по адрес на политиците, гласували
за ратифицирането на договора.

По-рано през юни Садр
и завършилият на второ
място Хади ал Амири,
близък до Иран коман-
дир на шиитска милиция,
обявиха съюз между
техните формации. Не е
ясно дали вчерашното
изявление означава, че
трите най-големи полити-
чески сили са влезли в
широк политически
съюз.

Върховният съд на
Ирак подкрепи на 21
юни закон за цялостно
повторно преброяване

Дим се издига след нападението на силите на Башар Асад в югозападната
провинция Дараа в Сирия. В своята офанзива, започнала миналата седми-
ца, правителствените войски използват артилерия и ракети, което кара
цивилното население да бяга към границата с Йордания. През последните
дни над  12 000 сирийци са избягали в Йордания.

Ïðàâèòåëñòâåíèòå ñèëè íàñòúïâàò â ðàéîíèòå êðàé ãðàíèöàòà ñ Éîðäàíèÿ

Иракският премиер
Хайдер ал Абади и духов-
никът Муктада Садр
обявиха вчера, че поли-
тическите им формации,
които завършиха съответ-
но на трето и на първо
място на парламентарни-
те избори през май, ще
влязат в съюз, предаде
Ройтерс.

Двамата заявиха на
пресконференция в
свещения шиитски град
Наджаф, че съюзът им
ще надмогне верските и
етнически разделения.

на гласовете от парла-
ментарните избори през
май. Решението е окон-
чателно и не подлежи на
обжалване. Засега не е
определен краен срок за
повторното преброяване
и не е ясно дали то ще
промени резултата от
вота, а преговорите за
съставяне на ново пра-
вителство могат да се
проточат. До съставянето
на нов кабинет старото
правителство на Хайдер
ал Абади ще управлява
Ирак.ç

превзе Хасака преди 5 г., а
през 2014 г. провъзгласи
създаването на халифат в
територии, принадлежащи
на Ирак и Сирия. Множес-
тво офанзиви превърнаха
завзетата от джихадистите
територия в отделни разпо-
късани райони.

Същевременно САЩ са
уведомили СДС, че няма да
им помогнат да отрази
офанзивата на правителс-
твените сили в Югозапад-
на Сирия. Вашингтон е уве-
домил главната бунтовни-
ческа фракция в Сирия, че
няма да й окаже военна по-
мощ в съпротивата срещу
офанзивата на правителс-
твените сили в югозапад-
ните райони край граница-
та с Йордания и Голански-
те възвишения, предаде
Ройтерс. Агенцията разпо-
лага с копие от съобщени-
ето до СДС, в което се под-
чертава: "Не трябва да взе-

мате решенията си въз ос-
нова на допускането или
очакването на военна по-
мощ от нас". По-рано тази
седмица САЩ предупреди-
ха правителството в Да-
маск и съюзника му Русия,
че нарушаването на прими-
рието в т.нар. зона за де-
ескалация, договорена от
Вашингтон и Москва, ще
има "сериозни последици"
и са заканиха, че ще пред-
приемат "твърди и уместни
мерки".

Вчера руски бойни само-
лети атакуваха град в Юго-
западна Сирия под контро-
ла на бунтовници, предаде
Ройтерс, като се позова на
източници от опозицията.
Това е първата въздушна
подкрепа на Москва за раз-
растващата се офанзива на
армията в правителствена-
та армия да завладее стра-
тегическия район в Югоза-
падна Сирия .ç

Снимки Пресфото БТА / Интернет

Саудитската принцеса
Рим ал Уалид бен Талал
стана една от първите
жени в страната, възпол-
звали се от даденото им
от краля право да шофи-
рат, като се разходи по
улиците на Рияд, преда-
де ТАСС, цитирайки
съобщение на баща й,
принцът милиардер
Уалид бен Талал в Туи-
тър. "Най-накрая! За
пръв път дъщеря ми Рим
вози мен и внуците по
улиците на Рияд", гласи
неговият коментар към
двуминутния запис на
съвместното пътуване.

Ñàóäèòñêà ïðèíöåñà ñòàíà åäíà îò
ïúðâèòå æåíè øîôüîðè â ñòðàíàòà

Племенникът на крал
Салман публикува на
официалния си сайт
открито писмо, в което
подкрепи решението да
се  позволи на жените
да седнат зад волана.
Принц Бен Талал подчер-
та, че отмяната на заб-
раната е важна за об-
ществото и икономиката
на Саудитска Арабия.

В полунощ в неделя,
след падането на забра-
ната, хиляди жителки на
Саудитска Арабия се
качиха за първи път на
собствените си автомо-
били. До 24 юни Саудит-

ска Арабия беше единст-
вената страна в света,
където жените нямаха
разрешение да шофират
и подлежаха на наказа-
ние, ако го правят.

На 26 септември м. г.
крал Салман подписа
указ, даващ на жените
право да получават
шофьорски книжки
наравно с мъжете. В
началото на юни власти-
те започнаха да издават
книжките. Освен това
беше приет закон, защи-
таващ правата на шо-
фьорките и целящ да
предотврати тормоз. ç

От вчера жените в Саудитска Арабия имат право да шофират кола нав-
сякъде в кралството, като най-нетърпеливите се качиха на колите си
още в първите минути след полунощ в неделя
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Ãîë â 95-àòà ìèíóòà ñïàñè
Ãåðìàíèÿ îò ïðîâàë
Тони Кроос донесе ценната победа на Бундестима в продължението

Световният шампион
Германия постигна изк-
лючително драматична
победа над Швеция с 2:1.
Тя дойде благодарение
на гол на Тони Кроос в
95-ата минута на среща-
та. Швеция имаше пред-
нина от 1:0 на почивката,
но през второто полувре-
ме германците изковаха
победата, и то с намален
състав. Жером Боатенг
бе изгонен в 82-рата
минута. Носът на Себас-
тиан Руди пък бе разбит
след половин час игра и
той бе заменен принуди-
телно през първото
полувреме. За сканди-
навците точен бе Ола
Тойвонен (32), а за побе-
дителите първото попаде-
ние бе дело на Марко
Ройс (48).

"В момента думите
отстъпват на емоциите.
Да, играта ни не беше на
най-високо ниво, но
заедно успяхме да стиг-
нем до победата. Въпре-
ки че в един момент на

мача изглеждаше така,
сякаш сме напът да се
изхвърлим сами от надп-
реварата, успяхме да се
концентрираме и да
стигнем до успеха",
започна Кроос.

 "Мога да кажа, че
всички момчета се разда-
доха до краен предел.
Това ни помогна за тези
ценни три точки. Шведите
ни затрудниха, но в края
на мача ние бяхме по-
добри. Не мога да кажа
какво куца в играта ни.
Определено има компо-
ненти, които не се полу-
чават, но вече имаме
победа на сметката си и
мисля, че ще навлезем в
правилния ритъм", добави
халфът на Германия.

Ръководството на
Бундестима поднесе
извиненията си на щаба
на Швеция заради пове-
дението си след побед-
ния гол на Тони Кроос.
Селекционерът на "тре
крунур" Яне Андерсон се
оплака от неспортсменс-

Напрежението върху Неймар
като лидер на националния отбор
на Бразилия на Мондиал 2018 е
огромно, но влияе и върху близ-
ките му. Сестра му Рафаела Бек-
ран колабира по време на мача с
Коста Рика, спечелен от "селесао"
с 2:0 по драматичен начин с два
гола в края. След второто попаде-
ние на бразилците, реализирано
от Неймар в седмата минута на
добавеното време, сестра му е по-
чувствала слабост и се сринала
на трибуните на стадиона в Санкт

Ñåñòðàòà íà Íåéìàð êîëàáèðà íà Ñâåòîâíîòî

Селекционерът на Германия Йоахим Льов изрази задоволс-
тво от представянето на тима си и от поведението на играчите.
"Това беше истински криминален трилър. В последните 10
минути поехме максимален риск, въпреки че бяхме в числено
малцинство на терена. Бяхме длъжни да спечелим с всички
средства, равенството не ни устройваше. До самия край беше
невероятна драма, но такива често се случват във футбола.
Олекна ми след победния гол, беше изключително радостен
момент. Още при удара на Кроос вярвах, че топката ще влезе.
Той рядко греши в такава ситуация", обяви Льов.

"Опитвахме се старателно да подготвим нашите шансове, да
си подаваме бързо. Постоянният натиск умори шведите. Дово-
лен съм от поведението на моите играчи, увереността им, че
можем да обърнем мача. През първото полувреме допуснахме
грешки, но бяхме сигурни в успеха", допълни германският се-
лекционер. "Натрупаха се играчи със здравословни проблеми.
Себастиан Руди е със счупен нос. Марко Ройс получи схваща-
не в последните десет минути на мача. Матс Хумелс се подоб-
рява. Надявам се, че ще може да играе в следващия мач. Това
обаче ще стане ясно непосредствено преди мача с Република
Корея", заяви  Йоахим Льов.

Éîàõèì Ëüîâ: Ïîåõìå
ìàêñèìàëåí ðèñê â êðàÿ

воли прекалено емоцио-
нална реакция и жестове
към съперника. Това не е
нашият стил и затова
молим шведския селекци-
онер и неговия отбор за
извинение", обявиха от
"маншафта" на официал-
ния си профил в Туитър.

Ðåçóëòàòè â ãðóïà F
Р. Корея - Мексико 1:2

Германия - Швеция 2:1

Класиране:
1. Мексико 3-1 6

2. Германия 2-2 3

3. Швеция 2-2 3

4. Р. Корея 1-3 0

Последни срещи в
групата: 27 юни от 17 часа
- Република Корея -
Германия и Мексико -
Швеция.

Основни критерии за
определяне на крайното
класиране в групите:

1. Спечелени точки във
всичките мачове.

2. Голова разлика във
всички мачове.

3. Броят на вкараните
голове във всички мачове.ç

В 95-ата минута Германия получи право да изпълни пряк свободен удар на страничната линия на наказателното
поле, но от малък ъгъл. Ройс чукна топката към Тони Кроос, който с много прецизен удар прониза Олсен, като

така донесе успеха на тима си.
                                                                                                    Снимка Пресфото БТА

ßíå Àíäåðñîí: Íàé-òåæêàòà
çàãóáà â êàðèåðàòà ìè

Селекционерът на националния отбор на Швеция Яне Ан-
дерсон обяви, че загубата с 1:2 от Германия на Мондиал
2018 е най-тежката в кариерата му. "Към момента в мен
преобладават емоциите, въпреки че играхме добре и според
нашите планове. Вкарахме хубав гол, а ако бяхме получили
и дузпа за нарушението срещу Маркус Берг, щяхме да во-
дим още по-убедително в резултата. Мисля, че не позволих-
ме на Германия да създаде много положения. Отбранявахме
се добре и не обвинявам никого за загубата", анализира
шведският селекционер.

"Вероятно това е най-тежката загуба в кариерата ми. Не
спечелихме точка в мач, който проведохме отлично. Надеж-
дата умира последна и ще се борим в мача срещу Швеция",
коментира Андерсон.

"Не ми хареса поведението на германците след края на
мача. Някои хора от техния лагер тичаха към нас и това за
малко да доведе напрежение. Обикновено след края на ма-
ча хората си стискат ръцете, а не нападат съперника. Праз-
нувайте победата вътре в отбора си. Оставете противника
да преживее загубата си", допълни 55-годишният специа-
лист.

кото поведение, след
като няколко души от
германската скамейка в
радостта си тръгнаха

към хората на Швеция.
"Мачът беше много вълну-
ващ, а в края нашият
треньорски щаб си поз-

Петербург. Наложила се е намеса-
та на екипа за спешна помощ на
стадион "Крестовски". Лекарите ус-
пели да я свестят и тя вече е в
добро състояние. Напрежението,
което тегне над звездата на "селе-
сао" заради преследването на шам-
пионската титла в Русия, можеше
да бъде разпознато отчетливо след
края на мача с Коста Рика. Тогава
Неймар се срина на терена, а от
очите му течаха сълзи. След сре-
щата той беше подложен на сери-
озна атака в социалните мрежи

заради симулацията си в 77-ата
минута, с която опита да спечели
дузпа. Той дори я получи, но след
намесата на видео асистент ре-
фер съдията Бьорн Куйперс про-
мени решението си.

Класиране в група Е
1. Бразилия 3-1 4
2. Швейцария 3-2 4
3. Сърбия 2-2 3
4. Коста Рика 0-3 0

Последни мачове в групата: 27
юни от 21 часа - Сърбия - Брази-
лия и Швейцария - Коста Рика.ç

Екип на спешна помощ на стадион "Крестовски" бързо реагира и свести
още на стадиона Рафаела Бекран
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 117

Хакери. Катани. "Наполи". Колело. "На Ло-
ра". Аламан. Ана Мар. Пенати. Варани. Лави-
на. Немара. Манара. Ариман. Рапира. Тама-
да. Марина. Анилин. Нирала (Суриякант). Та-
лари. Макети. Паника. Алабин (Пьотр). Ко-
либа. Окаден. Педали. "Камила". Единак. Ви-
дима. Оникян (Стефка). Илирик. Иринин (Бо-
рис). Нипели. Алеман. Нанини (Джана). "Ни-
вата". Яворов (Пейо). Новини. Билини. Ли-
бидо. Колода. Кокили. Силаба. Кредит. Ка-
дена. Калина. Илитон. Лорети (Робертино).
Рококо. "Косара". "Никита". ИКАРУС. Ураган.
Пагода. Декада. Накова. Канава. "Тамара".
Масиви. "Вината". Апарат. Радика. Акинак.
Каната. Абанос. Кабина. Панама. МАДАРА.
Адамар (Жак). Аманат. Танали.

Днес и във вторник
температурите ще се по-
вишат още малко и ще
стигнат до нормалните за
периода стойности от 23
до 30 градуса. Малко по-ниски стойности ще има
на места в Западна и Югозападна България, за-
ради неустойчивата атмосфера и мощните ку-
песто-дъждовни облаци в тези части. Там ще
превали и прегърми, особено във вторник.

Умерено неустойчива атмосфера ще има над
страната ни към средата на седмицата, но тем-
пературите ще бъдат в рамките на обичайните
за сезона.

Стабилизиране, с повече слънце и по-малко
превалявания след обяд, се очаква през пос-
ледните 2-3 дни на месеца и в началото на юли.

Превалявания
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Новото попълнение на
Лудогорец Антон Недялков
изпрати SMS до Христо
Стоичков, след като името
на легендата беше заме-
сено при трансфера на
национала от американс-
кия ФК Далас при "орли-
те". Камата беше обвинен
от известен фен на ЦСКА
във вземането на 400 000
долара, след като Недял-
ков през зимата премина
от "червените" в амери-
канския тим.

"Бат Ицо, здравей!
Искам да изкажа най-
искрени извинения относ-
но това, в което те вкар-
ват и за което те изкар-
ват виновен" - гласи
съобщението на Недялков.

Преди това Стоичков
поиска собственикът на
ЦСКА Гриша Ганчев да
потвърди, че той не е
получавал пари от транс-
фера на Антон Недялков.
Легендата на българския
футбол коментира транс-
фера на защитника от ФК
Далас в Лудогорец.
"Включвам се извънредно
от Москва не за да гово-
рим за световното пър-
венство, а по един друг
повод. Появиха се някак-
ви писания на някакви
хора, които явно искат да
бъдат известни, разни с
прякори - не ги знам",
заяви Стоичков по БНТ.

Камата призова собст-
веника на ЦСКА Гриша
Ганчев да коментира
случая. "Ще кажа един път

завинаги. От 6 месеца не
съм разговарял с Антон
Недялков, нито съм го
чувал. Дори му нямам
телефона и не съм длъжен
да му го имам. Не знам
какви са и намеренията
на собственика на Лудого-
рец Кирил Домусчиев.
Призовавам Гриша Ганчев
да излезе и да каже дали
Христо Стоичков е полу-
чавал пари от ЦСКА. Дали
той е плащал от името на
клуба или свои лични
пари на Христо Стоичков
Чакам по най-бързия

Áèâø ôóòáîëèñò íà ÖÑÊÀ
îáëå÷å åêèïà íà Ëóäîãîðåö

начин това да стане,
защото ако не стане,
значи работата е гнила
или на някой се плаща да
говори тези неща", завър-
ши Камата.

Отговор от боса на
"червените" последва по-
късно и беше публикуван
на официалния клубен
сайт: "Уважаеми г-н Стоич-
ков, Искам да Ви инфор-
мирам относно розово
бразилската серия, която
мъчи Вашето съзнание, а
именно, че Вие като
акционер в най-големия

Антон Недялков се извини на Стоичков за трансфера в тима от Разград

Íàêðàòêî

:

Ïðîãðàìàòà çà äíåñ:
17 ч. - Уругвай - Русия
17 ч. - С. Арабия - Египет
21 ч. - Иран - Португалия
21 ч. - Испания - Мароко

български футболен клуб
по никакъв начин не сте
получавали възнагражде-
ние по простата причина,
че в последните години
31-кратният шампион не е
раздавал дивиденти.
Бъдете сигурен, че в
момента, в който се
получат такива, ще бъдат
разпределени справедли-
во спрямо участието на
всеки един от акционери-
те в клуба. Бъдете здрав.
Винаги ваш фен! С уваже-
ние и признателност:
Гриша Ганчев". ç

Øåñò ãîäèíè ïî-êúñíî Ìèëêà Ìàíåâà ïîëó÷è
ñðåáúðåí ìåäàë îò Îëèìïèàäàòà â Ëîíäîí

ната стълбичка и да си получи зас-
луженото след трудната борба в
категорията още там, в английс-
ката столица, пред очите на це-
лия свят. Милка преживя мъчите-
лен и дълъг път в търсене и очак-
ване на това, което й принадле-
жеше. И благодарение на заси-
лените мерки на МОК и светов-
ната спортна общност срещу до-
пинга, тя дочака своя звезден миг.
Едно шестгодишно закъснение и
един ясен знак, че рано или къс-
но всеки си получава заслужено-
то", каза в приветствието си Кос-
тадинова.

Милка Манева благодари на
всички, спомогнали България да
има медал във вдигането на те-
жести на Игрите през 2012 г. 33-
годишната медалистка в момента
работи като треньор по вдигане
на тежести в Смолян. ç

Милка Манева спечели среб-
ро в кат. 63 кг във вдигането на
тежести на Олимпиадата в Лон-
дон, но медалът й бе връчен шест
години по-късно, тъй като повтор-
ните тестове показаха наличие на
забранени медикаменти в проби-
те на класиралите се пред нея
три състезателки. Така крайното
класиране в категорията е след-
ното: 1. Кристин Жирар (Канада)
-  236 кг, 2. Милка Манева - 233
кг, 3. Лус-Мерседес Акоста Вал-
дес (Мек) - 224 кг.

Това е трети медал за Бълга-
рия от Игрите в Лондон, след
среброто на Станка Златева в
борбата и бронза на Тервел Пу-
лев в бокса. Така щангите стават
третият спорт с отличие от пред-
последната Олимпиада, а Милка
е първата българка в историята с
олимпийски медал при жените във

Етър завърши
1:1 с Дунав

във втората си контрола от
предсезонната подготовка.

Клаудио Кешеру
пропусна дузпа

в 68-ата минута в контрола-
та на Лудогорец с Карабах,
завършила 1:1. Голът за
българския тим бе дело на
Якуб Шверчок в 36-ата
минута. В 52-рата Дани
Китана изравни. В първата
контрола на австрийска
земя шампионите се
наложиха над Вакер
Инсбрук с 2:1.

Бразилският нападател
Жоржиньо се
присъедини

към Черно море на лагера в
Банско. 30-годишният
футболист е юноша на
Сантос, играл в бразилските
Рио Прето, Гуакуано,
анголския Бравос до Макис
(14 мача, 4 гола), както и
португалските Електрико (18
мача, 7 гола), Моура (29
мача, 20 гола), Мафра (13
мача, 2 гола), Униао Лейрия
(18 мача, 11 гола) и
Фарензе (39 мача, 16 гола).

Световният шампион
с Аржентина от 1986 г.
Рикардо Джусти

заяви, че Лионел Меси и
Хавиер Масчерано ще
определят състава и
тактиката за предстоящата
решителна среща от група
D  на Мондиал 2018 с
Нигерия на 26 юни. Ветера-
нът обяви тази новина след
среща с главния мениджър
на отбора Хорхе Буручага.

ФИФА глоби
федерациите
на Аржентина

и Хърватия заради сбиване
на феновете им в Нижни
Новгород. Размерът на
санкцията на всяка федера-
ция е 10 000 швейцарски
франка.
Също така дисциплинарната
комисия на ФИФА глоби
полския футболен съюз с
10 000 швейцарски франка
заради демонстрация на
полските фенове на
политически банер срещу
сенегалците.

Лудогорец направи поредния си трансферен удар и привлече българския национал Антон Недялков. Роденият в
Ловеч футболист се присъедини към отбора на лагера в Австрия. Недялков, който за последно бе част от тима
на ФК Далас в американската Мейджър сокър лийг, избра Лудогорец пред няколко оферти от чужбина. Левият
бек, който може да играе и като централен защитник, ще направи дебют за "орлите" в някоя от следващите

контроли на тима в Австрия.

Председателят на БОК Стефка Костадинова връчи сребърния олимпийс-
ки медал на Милка Манева

                                                          Снимка Пресфото БТА

вдигането на тежести.
Председателят на БОК Стефка

Костадинова връчи сребърния
олимпийски медал на Милка Ма-

нева в Националната спортна ака-
демия "Васил Левски". "Съдбата
отреди Манева да не преживее
веднага онзи велик миг на почет- Още за Мондиал 2018 на стр. 22


