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ÒÅËÅÂÈÇÈß
Пламен Милев

аква дата е 22 юни 1941 година в историчес-
кия календар? Какви са поуките от случилото
се преди 78 години, защо са опасни разраст-
ващите се крайнодесни формации у нас и в
Европа?

Вероятно много хора и преди 78 години на
22 юни не са очаквали, че върху тях ще се
сгромоляса една световна война, която ще
промени и засегне живота на милиони, които
дори не са подозирали с каква страшна мощ
политиката може да се намеси в съдбите им.
Прекрасно е младите хора да се радват на
живота, но често пъти в него се намесва по-
литика с национални претенции, мании, фана-
тизми и др.

На 22 юни се реализира една операция на
широкомащабен фронт и се очаква до 2 ме-
сеца руснаците да поискат капитулационно при-
мирие. Само че те не знаели, че с Русия не се
говори с езика на силата. Преди това го е
научил по трудния и кървав начин шведският
крал Густав, Наполеон и др.

Ето един случай, в който става ясно, че
човечеството не научава уроците от история-
та. Днес, в съвременния ни живот, също има
много доказателства за липсата на поуки от
случилото се в исторически план. 22 юни е
предупреждение, че всеки, който решава да
се намесва в съдбата на други народи с оръ-
жие, претърпява крах.

Няма красиви войни. Може би има спра-
ведливи войни, но често пъти точно в тях
несправедливо загиват и деца. Дивият, мра-
зещ и агресивен национализъм трябва да се
отличава от изконното чувство за патриоти-
зъм. Глобалните сблъсъци днес не се водят на
националистическа основа, а поради дълбоки
социални неправди. Никой не е виждал шейх
или петролен магнат да се взривява в теро-
ристичните акции по света.

Правят го аутсайдери и фанатици, индокт-
ринирани младежи. Богаташите си стоят в раз-
кошните резиденции и само понякога помагат
на осиротелите близки на умрелите. Този кон-
фликт, който съществува в света, е част от
природната същност на човека и вероятно ще
продължи. За жалост, често пъти загиват мно-
го невинни.

Не съм човек със самочувствие да отпра-
вя послания, но все пак бих искал да кажа на
младите хора: Не се поддавайте на илюзии и
внушения. Не се поддавайте на страстното
желание да бъдете значими чрез войни, агре-
сия и сблъсъци. Бъдете добри в семеен, в
битов, в патриотичен смисъл, без да влагате
агресия към другите!

Проф. Андрей ПАНТЕВ
От "Новини.БГ"
Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ

Íàó÷è ëè ÷îâå÷åñòâîòî
óðîöèòå îò 22 þíè

1941 ãîäèíà?
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ългарската хлебна пшени-
ца се търгува с 14,5% по-
скъпо спрямо година по-ра-
но, а фуражната - със 7,5%.
При изкупната цена на ра-
пицата е налице по-слабо
повишение на годишна ба-
за - с 3,9%, докато цареви-
цата и слънчогледът са по-
евтинели респективно с
4,8% и 1,2%. Това сочи опе-
ративен анализ, изготвен
от експертите на Министер-

Òîâà ñî÷è àíàëèç íà åêñïåðòèòå íà Àãðîìèíèñòåðñòâîòî

то и слънчогледа се пони-
жават съответно с 1,2% и
0,7% на седмична база, до-
като тези на фуражната
пшеница и царевицата ос-
тават без промяна. Лоши-
те атмосферни условия в
страната ни през следващи-
те няколко дни ще забавят
жътвата на есенниците, а
това поражда сериозни без-
покойства в родните фер-
мери. < 4

скочи хлебното жито

ството на земеделието, хра-
ните и горите. Към средата
на юни 2019 г. средните из-
купни цени на хлебното жи-
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Той беше достоен
държавник,
припомни лидерката
на БСП Корнелия
Нинова

"Днес почитаме де-
лото, словото и завети-
те на Димитър Благо-
ев. Той е не само осно-
воположник на органи-
зираното социалисти-
ческо движение в Бъл-
гария, но и достоен
държавник. С активна-
та си политическа по-
зиция в парламента и
яркото си перо на стра-
ниците на списание
"Ден" и "Ново време",
на вестник "Работник",
той поставя на дневен
ред индустриализация-
та, модернизацията на
България, нейното ду-
ховно и европейско
развитие." Това каза
лидерът на БСП Кор-
нелия Нинова при от-
белязването на 163-го-
дишнината от рожде-
нието на Димитър
Благоев-Дядото.

Тя изтъкна,  че за
него  социализмът е
равенство между хора-
та и чиста и свята ре-
публика. < 3
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Заместник-министъ-
рът на земеделието на
Китай Цюй Дунюн бе
избран още на първи
тур за генерален
директор на Органи-
зацията за прехрана и
земеделие към ООН

Êèòàåö îãëàâè Îðãàíèçàöèÿòà çà
ïðåõðàíà è çåìåäåëèå êúì ÎÎÍ

(ФАО), съобщи БТА.
Той става първият
китаец, заемащ този
пост, мандатът му е 4
години. Той получи
108 гласа от участва-
лите в гласуването
191 страни и победи

конкуренти от Фран-
ция и Грузия. "Това е
историческа дата, нов
трамплин за земеде-
лието и прехраната
по света", заяви
новият генерален
директор на ФАО. ç

Водещата китайска информационна агенция Синхуа отрази със снимка и репортаж ежегодния
Фестивал на черешите в Кюстендил. Снимка Пресфото БТА
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С организацията на
Петропавловския събор на
народното творчество
красивите български
градове Велико Търново,
Горна Оряховица и Ляско-
вец ни дават много силен
пример, че можем да
имаме успех като нация
само когато имаме обща
цел и единство на усилия-
та. Това заяви президентът
Румен Радев, който откри
Петропавловския събор на
народното творчество в
община Лясковец. Нацио-
налният събор има харак-
тер на всенародни игри и
надпявания и повече от
две десетилетия заема
значимо място в духовния
живот на хората от регио-
на, съобщиха от прессек-
ретариата на президента.

"За магията на българс-
кия фолклор няма възраст,
а участието на състави от
чужбина показва, че за
нея няма и граници",
посочи държавният глава
и подчерта, че съборът се
е утвърдил като национал-
на среща на единния
български дух, който може
да бъде открит в красиви-

Ïðåçèäåíòúò: Óñïåõ êàòî íàöèÿ ùå
èìàìå ñàìî ñ îáùà öåë è åäèíñòâî

те носии, музикалните
ритми и песните.

Румен Радев заяви, че
усещането за непреходна-
та България, силното
българско творчество и
устойчивия български
характер е особено силно
в деветвековната сянка на
манастира "Св. Св. Петър
и Павел". По думите на

ÂËÀÑÒÒÀ

Êìåò è âëàäèêà îòêðèõà ñîöèàëíà êóõíÿ â Ñòàðà Çàãîðà
на", каза в словото си митропо-
лит Киприан. Той благодари на
община Стара Загора, на Ротари
клуб "Берое" и на всички дари-
тели за помощта.

На освещаването присъства-
ха Живко Тодоров, кмет на об-
щина Стара Загора, Емил Хрис-
тов, зам.-председател на Народ-
ното събрание, и Гергана Мико-
ва, областен управител, както и
общински съветници, членове на
Ротари клуб "Берое" и много
граждани.

"За мен е голяма чест да отк-
рия новата кухня, искам да бла-
годаря на митрополит Киприан,

Сто миряни могат да се хра-
нят в новата социална кухня, ко-
ято отвори врати в двора на храм
"Св. Паисий Хилендарски" в ста-
розагорския квартал "Зора". То-
ва стана в първата неделя след
Петдесетница и след тържестве-
ната литургия, която отслужи Ста-
розагорският митрополит Кипри-
ан.

"Всяко нещо, което се откри-
ва за добро, е благословено от
Бога. За израстването на млади-
те българи под покрова на света
Богородица и свети Паисий, който
ни завеща да сме българи, да
пазим нашата вяра, бог и роди-

видни възрожденски
дейци. От него води нача-
лото си първото българско
богословско училище.

"Този бележит български
манастир е вграден здра-

Ðóìåí Ðàäåâ îòêðè Ïåòðîïàâëîâñêèÿ
ñúáîð íà íàðîäíîòî òâîð÷åñòâî â
îáùèíà Ëÿñêîâåö

с когото работим прекрасно. От-
както е тук, той направи много
за възвръщането на духовната вя-
ра на миряните в епархията", из-
тъкна в словото си кметът на Ста-
ра Загора. Той благодари на да-
рителите от Ротари клуб "Берое",
,както и на всички останали, ко-
ито са се включили в това висо-
коблагородно дело.

Малчугани от Детска градина
номер 33 "Люляк", които посе-
щават неделното училище към
храма, поздравиха гостите с му-
зикално-поетичен спектакъл, пос-
ветен на вярата и борбата за сво-
бода на родината.ççççç

ДПС все пак е за
субсидия от 11 лева
Приоритет на ДПС е
партийната субсидия да
остане 11 лева. Предложе-
нието да се намали до 0
или 1 лев е несъстоятел-
но. Това заяви зам.-
председателят на ПГ на
ДПС Йордан Цонев в
предаването "Неделя 150"
по БНР. "Можем да
използваме много евро-
пейски модели за финан-
сиране на партиите.
Например в Холандия,
колкото пари събере
партията от дарения,
толкова им се дава от
държавата. Ако финансира-
нето на политическите
партии не е от бюджета,
то ще се създадат зависи-
мости. Ние от ДПС не го
искаме", каза още той
"Държавата има крещяща
нужда да се дават пари за
детските градини, защото
майките работят само за
частните детски градини",
допълни Цонев.

МВР: 235 жертви на
войната на пътя от
началото на годината
Двама души са загинали, а
33 са ранени при 15
катастрофи в страната за
денонощие. Това съобщиха
от пресцентъра на МВР. От
началото на годината са
станали 2720 пътнотранс-
портни произшествия, при
които са загинали 235
души, а 3408 са ранени.
Мъж е починал при
инцидент на АМ "Струма" в
участъка между гр. Сан-
дански и с. Ново Делчево,
съобщиха от пресцентъра
на ОДМВР - Благоевград.

Предотвратен опит за
отвличане на дете в
София
Задържан е 41-годишен
мъж, качил в автомобила
си 15-годишно момче
против волята му, съобщи-
ха от МВР. В късния
следобед на събота в
СДВР е получен сигнал, че
15-годишно момче е било
качено в автомобил
против волята му. Поли-
цейски служители веднага
реагирали на сигнала и
след бързи оперативно-
издирвателни действия
задържали извършителя.
Установена е самоличност-
та му - 41-годишен мъж,
представил се за служител
на СОБТ.  В неделя му е
предявено обвинение и
мярката му за задържане
е удължена на 72 часа.

Íàêðàòêî

:

во в нашата история и е
един от нейните вековни
стожери. Затова и днес
покровителството на
християнските апостоли и
първоучители Петър и
Павел се простира над
обединението около наши-
те традиции, дух и българ-
ска национална идентич-
ност", каза още държавни-
ят глава.

Румен Радев пожела на
организаторите, участници-
те и гостите на фолклор-
ния фестивал да продъл-
жават да разкриват автен-
тичното, красиво и досто-
лепно лице на България,
да пазят и укрепват нашия
дух и традиции и да ги
предават на следващите
поколения.ççççç

президента манастирът
помни епохални истори-
чески събития и национал-
ни герои, приютявал е
славни апостоли, с него е
свързана и съдбата на

 Българският посланик във
Ватикана Богдан Паташев

връчи в събота акредитивните
си писма на папа Франциск.

Церемонията се състоя в
Апостолическия дворец във

Ватикана.

Mитрополит Киприан

Снимкa Пресфото БТА
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Êîíãðåñúò íà Áúëãàðñêèÿ
àíòèôàøèñòêè ñúþç ïðèçîâà
ó÷àñòíèöèòå â Ñúïðîòèâàòà äà
áúäàò ïðèçíàòè çà âåòåðàíè îò
Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà

ÁÀÑ: Áîðèì ñå çà èçãðàæäàíå
íà äåìîêðàòè÷íà, ïðàâîâà
è ñîöèàëíà äúðæàâà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"През последния чет-
върт век Българският
антифашистки съюз се
утвърди като действаща
структура на гражданското
общество, припозната от
българското общество като
стожер на антифашизма.
Движение, което се бори
за изграждане на демок-
ратична, правова и соци-
ална държава, за социал-
но и хуманно общество,
организация, която обхва-
ща целия обществено-
политически спектър на
страната", подчерта пред-
седателят  на Българския
антифашистки съюз Симе-
он Игнатов по време на
Седмия отчетно -изборен
конгрес на БАС. Конгресът
прие декларация до дър-
жавните и европейските
институции и средствата
за масово осведомяване,
която осъжда зачестилите
прояви на крайнодесен

екстремизъм, провеждане-
то на Луковмарш и демон-
стрирането на хитлеристки
символи от държавни
чиновници. Конгресът
призова участниците в
антифашистката борба
незабавно да бъдат приз-

Ëå÷åâà: Íÿìà êàê Áúëãàðèÿ äà ñòàíå êàòî ÑÀÙ êàòî ìîäåë íà ïàðòèéíî ôèíàíñèðàíå

нати за участници във
Втората световна война и
да бъде написана истината
за антифашистката съпро-
тива и социалистическото
строителство в учебниците
по история.

БАС  създаде Общест-
вен съвет на антифашист-
ките организации и граж-
дани, който да инициира
широка дискусия по тези
теми. Българските антифа-
шисти призоваха да се
спре опасната тенденция
за засилване на омразата,
ксенофобията, неофашиз-
ма, расизма,разширяващи
влиянието си днес. При-
ветствие от името на

"Предложението на събралите
се ДПС и ГЕРБ за субсидиите е
евтин популистки ход, който да от-
говори на протестния вот", заяви
зам.-председателят на ПГ на "БСП
за България" Весела Лечева в ефи-
ра на БНР. Тя обясни, че е бил
предложен да се въведе амери-
кански модел. "Звучи красиво и
внушително, но няма как да бъде
предложен за 10 минути. Той има
поне 200 страници ограничения и
в едно заседание с едно гласува-

:

Събития
” 217 г. - Втора пуническа
война: състои се битката
при Тразименското езеро, в
която картагенците, ръково-
дени от Ханибал, организи-
рат една от най-големите и
успешни засади във военна-
та история и разгромяват
римляните.
” 1893 г. - Норвежкият
изследовател Фритьоф
Нансен се отправя към
Северния полюс с кораба
"Фрам".
” 1941 г. - Втора световна
война: Централният комитет
на Българската работничес-
ка партия взема решение за
създаването на партизанс-
кото движение в България.
” 1945 г. - На "Червения
площад" в Москва се
провежда Парад на победа-
та под командването на
Георгий Жуков, при който
се хвърлят пленените
германски бойни знамена.
” 1947 г. - За първи път е
регистриран официално
доклад за поява на НЛО и е
използван терминът летяща
чиния.
” 2002 г. - При най-
тежката в Африка влакова
катастрофа, станала в
Танзания, загиват 281 души
и над 400 са тежко ранени.
Родени
” 1883 г. - Виктор Франц
Хес, американски физик,
Нобелов лауреат
” 1911 г. - Хуан Мануел
Фанджо, аржентински пилот
от Формула 1
” 1937 г. - Венец Димит-
ров, български киноопера-
тор
” 1947 г. - Иван Павлов,
български режисьор
” 1957 г. - Пламен Нико-
лов, български футболист
” 1959 г. - Петя Буюклие-
ва, българска певица
” 1987 г. - Лионел Меси,
аржентински футболист,
играещ за FC Barcelona
Починали
” 1241 г. - Иван Асен II,
цар на България
” 1893 г. - Жельо войвода,
български революционер
” 2000 г. - Антон Горчев,
български театрален и
киноактьор

Íà òîçè äåí

"Днес почитаме делото, сло-
вото и заветите на Димитър Бла-
гоев. Той е не само основополож-
ник на организираното социалис-
тическо движение в България, но
и достоен държавник. С активната
си политическа позиция в парла-
мента и яркото си перо на стра-
ниците на списание "Ден" и "Ново
време", на вестник "Работник" той
поставя на дневен ред индустриа-
лизацията, модернизацията на Бъл-
гария, нейното духовно и европей-
ско развитие", каза лидерът на БСП
Корнелия Нинова при отбелязва-
нето на 163-годишнината от рож-
дението на Димитър Благоев-Дя-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Äà ïî÷åòåì äåëîòî, ñëîâîòî
è çàâåòèòå íà Äèìèòúð Áëàãîåâ

дото. Тя изтъкна,  че за него  со-
циализмът е равенство между хо-
рата и чиста и свята република.
"Днес неравенствата растат, бед-
ността е непоносима за милиони
хора, принципите на чистата и свя-
та република се погазват. Ние, со-
циалистите, продължаваме идеите
му и делата му. Атакуват ни наши
опоненти, хулят ни, клеветят ни. Но
както казва самият Благоев, "наш
дълг е да смъкваме маските на ви-
зантийците и лъжците" и да вървим
напред. Поклон пред мъдростта на
Дядото", заключи  Корнелия Нино-
ва. Вчера тя връчи и членските карти
в БСП на 15 нови социалисти.ç

не няма как България да стане ка-
то Америка", категорична е тя. По
нейните думи е засегнато демок-
ратичното функциониране на по-
литическата система и няма как
БСП да подкрепи това. "Ние сме
за преразглеждане на субсидиите
и начина, по който се финансират
политическите партии, но това не
трябва да измества задълбочения
анализ на дефицитите на полити-
ческата система в България и как-
ви биха били политическите пос-

ледици от промяната на модела
на финансиране", подчерта Лече-
ва. Тя припомни, че БСП е поиска-
ла дебат за партийните субсидии,
но никой, освен ДПС, не се е явил.
"Дебатът е не само за намаление-
то на субсидиите, но и за начина,
по който се разходват. Основател-
ни въпроси са разходите за кон-
церти и благотворителност - това
политическа дейност ли е? Разго-
ворът трябва да се състои върху
контрола на изразходване на пар-

тийни и бюджетните средства, за-
щото управляващата партия може
да си позволи да изразходва сред-
ства от бюджета абсолютно без-
контролно по време на кампании",
каза още народният представител.
"Намаляването на ДДС върху хра-
ните го предлагаме още от алтер-
нативния бюджет миналата годи-
на, когато представихме "Визия за
България". Това е и практиката в
цяла Европа", припомни Лечева.
Според нея трябва да се отговори

председателя на НС на
БСП Корнелия Нинова до
участниците в конгреса и
всички български антифа-
шисти поднесе членът на
ИБ на НС на БСП Атанас
Зафиров.

Участие в конгреса
взеха представители на
много политически и
обществени организации
от левия спектър. Форумът
избра нов Управителен
съвет на БАС и Контролна
комисия. За председател
на БАС бе преизбран
Симеон Игнатов. За зам.-
председател на съюза и
главен секретар бе избран
Евгений Белий.çСимеон Игнатов

на въпроса за бедността, огром-
ното социално неравенство в Бъл-
гария и цените на основните про-
дукти. "Голяма част от нашите съг-
раждани си купуват лекарства от
Турция и Гърция заради високите
цени у нас.

Предлагаме смислен и серио-
зен дебат по отношение на дифе-
ренцирани ставки на ДДС, но
вместо това има заядливо и на
инат законодателство и решения",
коментира Весела Лечева.ç
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Към момента българска-
та хлебна пшеница се
търгува с 14,5% по-скъпо
спрямо година по-рано, а
фуражната - със 7,5%. При
изкупната цена на рапица-
та е налице по-слабо
повишение на годишна
база - с 3,9%, докато
царевицата и слънчогледът
са поевтинели респектив-
но с 4,8% и 1,2%. Това
сочи оперативен анализ,
изготвен от експертите на
Министерството на земе-
делието, храните и горите.

Към 12 юни 2019 г.
средните изкупни цени на
хлебната пшеница и слън-
чогледа се понижават
съответно с 1,2% и 0,7% на
седмична база, докато
тези на фуражната пшени-
ца и царевицата остават
без промяна. През послед-
ната седмица се отчита и

Òåæêà êàìïàíèÿ çà ôåðìåðèòå îò Ñèëèñòðåíñêî

Валежите през последни-
те дни не позволиха на зе-
меделските стопани от област
Силистра да влязат в поле-
тата за прибиране на рекол-
тата от ечемик. "В продълже-
ние на 4 часа валя само в
четвъртък. Още преди дъж-
довете влязохме с комбайни-
те, но влагата на зърното бе-
ше висока и решихме да из-
чакаме", разказва за Агри.БГ
Здравко Димитров от село
Черногор. Фермерът има да
прибира 2000 дка с ечемик,
който е готов за жътва. "Сега
има опасност да се пречупи
целият клас и да се съсипе
реколтата", не крие притес-
ненията си стопанинът. Су-
марно до момента валежите
в района на стопанството му
от 10 000 дка възлизат на 300
литра. "Това не е добре за
житните култури, но от друга

Äúæäîâå ñïðÿõà ïðèáèðàíåòî íà å÷åìèêà, ùå ñå çàòðóäíè è æúòâàòà íà ïøåíèöà
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Õëåáíîòî æèòî ïîñêúïíà ñ 14,5% çà ãîäèíà

изкупуване на маслодайна
рапица, на средна цена от
660 лв./тон.

В средата на юни
продължават колебанията
в цените на основните
зърнени култури по све-
товните борсови пазари.
Пшеницата в САЩ поевти-
ня с 3 долара до 232
щатски долара за тон, в
Европа имаше повишение
от 3 евро до 193 евро за
тон. Украйна и Русия
помръднаха съответно с
плюс 1 и 2 долара до
еднаквите 208 щ.д./т. При
царевицата лошите агро-
метеорологични условия
продължиха твърде дълго
и там промените са с
позитивен за ценовото
развитие знак - прогноза-
та за производството е
намалена с 8,8 млн. т.
спрямо априлския доклад.

Котировките в Чикаго
останаха на равнището от
миналата седмица - 201
щ.д./т. Във Франция
царевицата поскъпна с
3,75 евро до 180 евро/т, в
Украйна цената също се
повиши, но с 1 долар до
183 щ.д./т. При ечемика
промяната в цените е
разнопосочна - в Украйна
с минус 6 долара до 179
щ.д./т, а във Франция - с
плюс 1 евро до 175 евро/т.
Цената на рапицата в
Европейския съюз
(Еиronext) се повиши с 2.,0
евро до 370 евро/т.

В подкръг "Зърно" на
Софийската стокова борса
продължава да има коти-
ровки при всички контрак-
ти. Хлебна пшеница се
предлага на 340 лева за
тон, търсенето е на 290-310
лв./т Фуражната пшеница
варира между 280 и 320
лв./т съответно за купува и
продава, а фуражен ече-
мик се търси на 240-260
лв/т. При царевицата и
маслодайния слънчоглед
също има заявки за покуп-
ки съответно на 260-280
лв./т и за 580-600 лв./т
Всички цени са без ДДС. ç

страна, е добре за пролет-
ниците. Царевицата е в мно-
го добро състояние", успоко-
ява се Здравко Димитров.

Сега фермерът с тревога
следи прогнозите за време-
то, според които дъждовете
ще продължат до сряда ид-
ната седмица и до тогава ня-
ма да може да се жъне. "Ще
трябва да изчакаме още ден-
два да изсъхне и тогава да
почнем жътвата на ечемик и
пшеница. Общо 5000 дка
имам с житни култури", до-
пълва фермерът. Той посочи,

че през изминалото лято кар-
тината е била коренно раз-
лична в Силистренска област.
Тогава в продължение на 70
дни не е паднала нито капка
дъжд.

През този сезон стопани-
те от крайдунавската област
ще жънат общо 490 000 дка
с пшеница. Очакванията им
са да добият средно по 550
кг/дка, стига времето и дъж-
довете да позволят.  "През
последните дни се изсипаха
много дъждове. Два пъти за-
сичаме по 50 литра и вече
имам цели езера по падини-
те, там, където се събира во-
дата", разказва Иван Добрев,
председател на ЗК "16 декем-
ври" в силистренското село
Гарван. Стопанинът е притес-
нен за прибирането на ре-
колтата от пшеница. По ду-
мите му житата прегоряха от

високите температури и пре-
минаха твърде бързо през
фаза восъчна зрялост. "Не
очаквам добра година за
пшеницата. Културата узря
преждевременно. Мислех, че
след 1 юли ще вляза да жъ-
на, но трябва да стане по-
рано", допълва още Иван
Добрев и продължава: "Теж-
ка жътва ще бъде. Времето
се очертава променливо. Ще
вали до средата на другата
седмица, а при влага над 50
% не може да се жъне". Спо-
ред земеделския стопанин
влагата трябва да спадне на
30 %, за да е успешно при-
бирането на зърното. В коо-
перацията в село Гарван се
обработват общо 19 000 дка
земя с основните полски кул-
тури. В стопанския двор се
отглеждат още малко овош-
ки и зеленчуци. ç

Â íà÷àëîòî íà ëÿòîòî ïðîäúëæàâàò
êîëåáàíèÿòà â öåíèòå íà îñíîâíèòå çúðíåíè
êóëòóðè ïî ñâåòîâíèòå áîðñîâè ïàçàðè

Êúùèòå çà ãîñòè - ñêúï ïîäàðúê çà ñêúïè õîðà
Няма особен смисъл в про-

верките на къщи за гости. Една-
две може да изскочат като пост-
роени и употребявани за лично
ползване, но всички други ще са
точни и законни.  Друг е тук въп-
росът: Кой можеше да кандидат-
ства по тази мярка?

При нея ако вложиш 30 хил.
лв., Европейският съюз ти пода-
ряваше 70 хил. лв. Ако искаш мак-
симума от помощта, който е 200
хил. евро, трябваше да разпола-
гаш с близо 86 хил. евро. Мини-
малният размер на инвестицията
по мярка 311 бе 5000 евро, то-
ест кандидатът е трябвало да има
свои 1500 евро, за да участва.
По мярката дори се е допускало
максималният размер на общите
допустими разходи за проект да
е 400 000 евро, а ако има и ин-
вестиции в производство на енер-
гия от възобновяеми източници -
до 1 000 000 евро. Впрочем при
последния прием през 2013 г. фо-

товолтаиците са отпаднали.
Та истинският въпрос за мяр-

ка 311 от ПРСР 2007-2013 г. е
дали бюджетът за къщите за гос-
ти не е бил изчерпан през 2013-
2014 г. от лъвове и лъвици, които
са можели да инвестират до 800
хил. лв., срещу което са получи-
ли един наистина скъп подарък
от 391 хил. лв. И дали малките
проекти са имали шанс да се кла-
сират в тази надпревара със злат-
ни колесници? Консултантите със
сигурност са предпочели да раз-
работят както трябва проект за
стотици хиляди левове, отколко-
то друг за примерно 30-50 хил.
лв. Защото процентът за усилие-
то, ах, процентът, е един и същ,
но сумите са доста различни. Да-
ли са имали шанс малките кан-
дидати дори май не е въпрос, за-
щото като сложим тук и проекти-
те, които са включвали джипове,
луксозни автомобили, та чак вер-
толети и яхти, става ясно, че мал-

ките проекти са били вероятно
смачкани.

Преди месец една жена, коя-
то бе стопанка на къща за гости,
разказа от тв екрана, че не е
могла да кандидатства по въп-
росната мярка, защото е нямало
откъде да вземе пари за самоу-
частието от 30%. Банките й от-
казали кредит. Тогава тя си спрет-
нала къщичката с финансовата
помощ на децата си, регистри-
рала я като туристически обект
и започнала да приема гости. Та-
зи мярка бе за хора с пари, ко-
ментира жената. Което отваря
още един въпрос: Съживи ли мяр-
ка 311 селските райони? Насе-
лението им стана ли по-замож-
но? Върнаха ли се хората по се-
лата? Въобще какъв беше ефек-
тът от това безобразно изсипва-
не на пари, от което богатите ста-
наха по-богати, а бедните по-бед-
ни? Известно е, че бюджетът по
последния прием по мярката през

2013 г. е бил 46 милиона евро,
а са били подадени 730 проек-
та. Общият бюджет по мярката
за периода 2007-2013 г. е бил
274 650 694 лв.

Ако през предишният период
държавата бе поискала наисти-
на да върне живота в селата и
малките градчета и да увеличи
благосъстоянието на хората в тях,
то тогава трябваше да постави
доста по-нисък таван на инвес-
тициите - до 50 хил. евро напри-
мер. Защото да не забравяме,
че мярката бе за селски тури-
зъм, за къщи, за поминък, за не-
що автентично, неголямо и с ми-
рис на сено, което хората от го-
лемите градове и богатите дър-
жави харесват, защото е уникал-
но и екзотично, и напомня за дет-
ството и сънищата. А какво нап-
равихме вместо това? Ехо, има
ли кой да отговори?

Надя ПЕТРОВА,

от сайта АгроПловдив

КОМЕНТАР

:
Àãðîìåòåîðîëîãèÿ

Æåãà ùå òîðìîçè
çåëåí÷óöè è
ïðîëåòíèöèòå

През повечето дни от след-
ващия седемдневен период аг-
рометеорологичните условия ще
се определят от неустойчиво
време и наднормени темпера-
тури. В началото на лятото прог-
нозираните екстремно високи
максимални температури, на
места до 37-38 градуса по Цел-
зий, ще затормозяват вегетаци-
ята на пролетните култури. Тези
стойности ще имат негативно
въздействие върху формиране-
то на репродуктивните органи
при някои зеленчукови култури
(градинския фасул, домати, пи-
пер краставици и др.), а при
ниска атмосферна влажност мо-
гат да причинят окапване на
цветовете и завръзите. Пониже-
ние на температурите и подоб-
рение на условията за разви-
тие на земеделските култури се
прогнозира в средата на пери-
ода, казва за АгроПловдив Ду-
кена Жолева, агрометеоролог в
НИМХ.

През периода при пшеница-
та в полските райони ще се наб-
людава масово восъчна и пъл-
на зрелост, а във високите по-
лета млечна и преход към во-
съчна зрелост. При слънчогле-
да ще се осъществява образу-
ване на съцветие, а на места в
Дунавската равнина (агростан-
циите Бъзовец, Павликени) при
посевите ще се наблюдава и на-
чало на фаза цъфтеж. При ца-
ревицата ще протича листооб-
разуване. В края на периода при
ранните хибриди ще се наблю-
дава начало на фаза изметля-
ване. До фаза изметляване ца-
ревичните посеви трябва да се
обследват за наличие на един
от икономически най-важните
вредители - царевичния стъб-
лопробивач. При плътност на
вредителя над прага на иконо-
мическа вредност (ПИВ) (10
броя яйчни купчинки на 100
растения) е необходимо навре-
менно инсектицидно третиране
(срещу младите ларви преди
вгризването им в стъблата).

Валежите през периода на
много места в страната, с изк-
лючение на югоизточните райо-
ни и по Черноморието, времен-
но ще възпрепятстват жътвата
на ечемика и пшеницата. Отно-
во се прогнозира повишена ве-
роятност за градушки, риск за
полягане на посевите и разпи-
ляване на зърното. След гра-
душка се препоръчва засегна-
тите зеленчукови култури и ло-
зите при първа възможност да
се третират с медсъдържащи
фунгициди. ç
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Пламен МИЛЕВ,
ръководител направление
"Публични политики и
анализи" при НС на БСП

На 19 юни 2019 г.
Министерството на финан-
сите проведе два аукцио-
на за продажба на
10,5-годишни и 20-годишни
държавни ценни книжа
(ДЦК), деноминирани в
левове, с падеж съответно
на 21.12.2029 г. и 21.06.2039
година.

На проведените аукци-
они бяха пласирани
успешно ДЦК в общ обем
от 300,6 млн. лв., в т. ч.
200 млн. лв. за 10,5-го-
дишни книжа и 100,6 млн.
лв. за 20-годишните кни-
жа. Постигната средноп-
ретеглена доходност на
аукционите възлезе на
0,41% за 10,5-годишни
книжа и 1,60% за
20-годишните книжа.
Общият размер на пода-
дените поръчки за книжа-
та с падеж през 2029 г.
достигна 472 млн. лв.,
което съответства на
коефициент на покритие
от 2,36. Постъпилите
поръчки за 20-годишните
ДЦК възлязоха на 248
млн. лв., или коефициент
на покритие 1,24.

Само допреди
един месец Борисов
се хвалеше как
благодарение на
него дългът се е
стопил и намалял

и как щял още повече да
го редуцира до края на
годината. Това беше за
изборите. Който повярвал
- повярвал, и за благодар-
ност към всички независи-
мо подкрепили го или не,
Борисов увеличи дълговия
хомот на всеки от 3,24-те
млн. работещи българи с
93 лв. Този факт буди още
по-голямо недоумение и
заради това, че по данни
от информационния бюле-
тин за април на Министер-
ството на финансите,
относно изпълнението на
държавния бюджет и
основните показатели по

консолидираната фискална
програма е посочено, че
бюджетното салдо по
консолидираната фискална
програма към април 2019 г.
е положително в размер
на 2699,8 млн. лв. и се
формира от излишък по
националния бюджет в
размер на 2565,2 млн. лв.
и излишък по европейски-

нападки, че Борисов
изплаща дълговете на
"Тройната коалиция" и на
правителството на Пл.
Орешарски.

Правителството на Пл.
Орешарски емитира на
Международните капита-
лови пазари (МКП) на
3.07.2014 г. (малко преди
да падне от власт) обли-

Çà êàêâî èçõàð÷èõòå ïàðèòå íà
äúðæàâàòà, ãîñïîäèí Áîðèñîâ?

Ïðàâèòåëñòâîòî èçòåãëè íîâè 300 000 000 ëåâà, áåç äà
äàâà îáÿñíåíèÿ çàùî, íèòî çà êàêâî å ïðàõîñàí èçëèøúêúò

допълнително 1685 лв./
човек. Нетното увеличе-
ние на държавния дълг
тежи допълнително с 1685
лв. на всеки от нас и
нашите деца.

През 2018 г. заетите
(15-64 години) са 3,07
млн. души. Това прави
допълнително 1779 лв./
човек. Нетното увеличе-

изминала година, откакто
ГЕРБ е на власт, парите
за пенсии като процент
от БВП намаляват. Може
в абсолютни стойности
да са повече, но като
участие в солидарния
модел държавата прех-
върля все по-голяма част
от ангажиментите си на
работещите. В натурално

те средства в размер на
134,6 млн. лева. Тоест
имаш събрани от данъци в
повече над 2,5 млрд. лв.,
увеличил си и резерва и
теглиш нови 300 млн. лв.,
без да даваш обяснение
нито за какво ще харчиш
излишъка, нито защо
увеличаваш дълга.

Неоснователни са
хвалбите как благодаре-
ние на управлението на
Борисов външният дълг
се "стапя" и ще достигне
19% от БВП.

Държавният дълг
към 2009 г. възлиза
на 9,444 млрд. лв.,
или 13,8% от БВП,
докато към
31.03.2019 г. възлиза
на 22,821 млрд. лв.,
или 19,8% от БВП.

Тук следва да отбеле-
жим неоснователните

гации на стойност 1,493
млрд. евро. След това
само за една година - от
26.03.2015 до 21.03.2016 г.
правителството на Бори-
сов емитира на МКП
облигации на стойност
5,144 млрд.евро.

Това са парите, които
той ни "дава", но ние ще
трябва да връщаме в
следващите 10 години.

Към днешна дата
на всеки изработени
100 лв., 5 лв. отиват
за допълнителния
дълг.

Тежестта от увеличе-
нието на държавния дълг
върху личния бюджет на
всеки средностатистичес-
ки българин се равнява на
годишния му разход за
храна.

През 2018 г. работната
сила (15-64 години) е 3,240
млн. души. Това прави

ние на държавния дълг
тежи допълнително 1779
лв. на всеки работещ в
страната.

През 2018 г. средният
годишен разход на 1 ли-
це е 5772 лв., от които
1714 лв. са за храна. До-
пълнителната тежест от
увеличението на държав-
ния дълг върху личния
бюджет на всеки е по-
вече от годишния му раз-
ход за храна. Тревожното
е, че данъчноосигурител-
ните приходи възлизат на
29,7% от БВП, което ще
рече, че както вървим,
много скоро ще се окаже,
че дължим повече, откол-
кото можем да съберем
за една година.

По-важен е въпросът
за какво изхарчихте
парите, г-н Борисов, или
казано с хубавата българ-
ска дума, "прахосахте"
парите на българските
данъкоплатци?

За пенсии? - с всяка

изражение увеличението
на пенсиите не догонва
инфлацията.

За здравеопазване? -
още от времето на Симе-
он Дянков държавата е
длъжник на всички здрав-
ноосигуряващи се, защото
прибра близо 2 млрд. лв.
от Здравната каса. Реално
внесени пари от работе-
щите в България.

За образование? - про-
дължаваме да сме страна-
та в ЕС с най-висок дял
функционално неграмотни.

За инфраструктура? -
прах и пепел са пътищата
между населените места,
а новопостроените магист-
рали пропадат, защото са
изградени от прах и
пепел, а не от качествени
строителни материали.
За това казваме, че това
са прахосани пари, прахо-
сани мечти, прахосан
живот включително и на
тези, които повярваха и
гласуват за ГЕРБ.

Колаж ЗЕМЯ
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В декларацията на ПГ на
социалистите, прочетена в
петък от председателката
на БСП Корнелия Нинова,
се казва:

"Какво се случи в послед-
ните седмици в българския
политически живот- четири
неща, които бихме събрали
в една дума - подмяна.
Уважаеми български

граждани,
Вие бяхте употребени в

политическата игра на
Бойко Борисов. Първата
подмяна  - вашето спра-
ведливо искане за намаля-
ване на партийните субси-
дии беше употребено и
подменено с опит да се
узакони купуването на
политици и цели партии от
олигарси чрез частно
финансиране на партиите.
Не че и сега това не се
случва, но сега това е
престъпление и го има в
Наказателния кодекс.
Внесените предложения
щяха да избелят това

Ãðàæäàíèòå áÿõà óïîòðåáåíè â
ïîëèòè÷åñêàòà èãðà íà Áîðèñîâ
Äîêàòî âè õâúðëÿõà ïðàõ â î÷èòå, ÷å ùå íàìàëÿò ñóáñèäèÿòà íà 1 ëâ., íàìåðåíèå, ×ÅÇ áåøå
ïðîäàäåíà íà âòîðàòà Ãèíêà, ñå êàçâà â äåêëàðàöèÿ îò èìåòî íà ÏÃ íà "ÁÑÏ çà Áúëãàðèÿ"

"Европа трябва да бъде
съхранена, защото при всич-
ките й кусури, тя гарантира
стабилността на континен-
та", заяви евродепутатът от
БСП Иво Христов в сутреш-
ния блок на БНТ, съобщиха
от пресцентъра на партия-
та.
Според него ЕС вече е

толкова сложен организъм,
че трябва да съвмести ня-
колко алгоритъма, за да кон-
ституира своите органи.

"Партиите трябва да се по-
годят, за да формират пар-
ламентарно мнозинство и да

Ïðàâèòåëñòâîòî ñå õâàëè ñ îãðîìåí èçëèøúê,
à òåãëè 400 ìèëèîíà êðåäèò çà èçòðåáèòåëè

Êîðíåëèÿ
 Íèíîâà:

престъпление и да го
направят законно. Това е
поредният опит на управля-
ващите да превърнат
корупцията в законна.
Втората подмяна - офици-

алното управляващо мно-
зинство беше подменено
от скритото - коалицията
ГЕРБ и ОП не управлява
страната. Управляват ДПС
и ГЕРБ.
Трета подмяна -  истинс-

ките въпроси за вашия
живот  бяха подменени от
процедури. Процедурата
победи бедността и нера-
венствата. Предложенията
на БСП за данъчни облек-
чения за млади работещи
семейства, за преизчисля-
ване на всички пенсии,
намаляване на ДДС на
храни и лекарства не бяха
допуснати дори и за об-
съждане с процедурни
хватки. По-важно е защо
не бяха. Защото не са
важни за ГЕРБ. Бедността
и неравенствата, демограф-
ската катастрофа не са
проблем за тях.
И докато ви хвърляха

прах в очите, че ще нама-
лят субсидията на 1 лв.,
намерение, което никога не
са имали искрено, ЧЕЗ
беше продадена на втората
Гинка. От първи юли ще се
увеличат цените на ток и
вода. А при уж огромен
излишък в бюджета, Ми-

нистерството на финансите
взема нов дълг от 400 млн.
лв., които ще плащаме
всички в следващите 20
години.
Подменена беше за

пореден път парламентар-
ната република и правова-
та държава с еднолична
авторитарна власт на един
човек - Бойко Методиев
Борисов. Ето как - без
споразумение дори с
коалиционните си партньо-
ри, с които управлява -
Обединени патриоти, без
обсъждане в парламентар-
ната група на ГЕРБ, дойде
в парламента и разпореди
1 лв. субсидия, гръмко и с
фанфари, и днес го оттегли
тихичко с оправдание -
нямало доклад от комисия-
та. По същия начин, от
медии от Брюксел, разб-
рахме, че държавата ще
вземе нов заем от 400 млн.
лв., без обяснения за
какво, за какъв срок, при
какви условия, без обсъж-
дане с обществото и
Народното събрание,
където му е мястото. Това е
подмяната. Хубавото е, че
ние "БСП за България",
като най-голямата опози-
ция, вие - гражданските
структури, омбудсманът на
републиката, президентът,
реагирахме на тази полити-
ка на подмяната. Докато
има такъв отпор, има

надежда, че ще спрем
безконтролната власт,
която си играе с живота на
хората, единствено за да
оцелее самата власт. Нека
всички милеещи за право-
ва държава и справедли-
вост, нормален живот и
политика за човека - да се
обединим, независимо от

това какви постове заема-
ме в партиите или в дър-
жавата, независимо от
това какви позиции имаме
в обществото. Да се обеди-
ним и да продължим.
Вярвам, че ще успеем",
завършва декларацията на
парламентарната група на
"БСП за България".

Èâî
Õðèñòîâ:

Ìåõàíè÷íîòî èçðàâíÿâàíå íà ïîëîâåòå â åâðîèíñòèòóöèèòå ïîñòàâÿ
êîìïåòåíòíîñòòà íà âòîðî ìÿñòî, çàÿâè ïî ÁÍÒ åâðîäåïóòàòúò ñîöèàëèñò
има Комисия. След това ид-
ват държавите, всяка от ко-
ито претендира за опреде-
лени ресори - едни са по-
привлекателни, други - по-
малко. Към това се наслаг-
ва и т. нар. джендър баланс
- паритетът между жени и
мъже в Комисията", подчер-
та той.
Като резултат от това той

посочи абсурдни предложе-
ния, като това всяка страна
да издигне по двама канди-
дати за еврокомисар - мъж
и жена, за да може бъде-
щият председател на Коми-
сията да подбере съответ-
ния брой мъже и жени. "На-
мирам това за абсурдно. То-
ва механично изравняване
на половете в едно управ-
ляващо тяло означава, че
компетентността отстъпва
на второ място", каза още
Христов.
Той подчерта, че има кри-

зи в отделни държави и наз-

рели проблеми, които тряб-
ва да бъдат решени. "Всич-
ки народи очакват нещо, а
виждат политически пазар-
лък", коментира евродепута-
тът.

"В ЕП приоритетно ще ини-
циирам образуването на гру-
па измежду бившите журна-
листи сред депутатите - има
много такива, която да наб-
людава демократичните
процеси и тези, свързани
със свободата на словото на
медиите в различните стра-
ни. Това е проблем за цяла
Европа, а в България той ве-
че е драматичен", заяви
Христов.
По повод намаляването на

партийните субсидии Иво
Христов подчерта, че ГЕРБ
не зависи от партийното фи-
нансиране. "Това е партия
държава и разполага с це-
лия обществен ресурс, раз-
пределя бюджетния изли-
шък, който е в размер над

2 млрд. лв., не е опряла до
тези пари. Всички останали
партии, с изключение на
ДПС, зависят от това финан-
сиране и за ГЕРБ е логично
да го отреже", коментира ев-
родепутатът.
Той припомни най-лошата

си прогноза от кампанията,
която според него се сбъд-
ва - да се окажат последни-
те избори. "Наесен може би
никой няма да пита хората
за кой ще гласуват, защото
ГЕРБ ще купи изборите и то
съвсем законно. Това бе де-
монстрирано и в тази кам-
пания. Борисов направи тур-
не за овации и раздаваше
пари из страната", каза още
той.
Според него тези дни се

случва нещо странно, в ко-
ето няма бюджетна логика -
правителството, което се
хвали с огромен бюджетен
излишък, заема нови 400
млн. лв. за изтребители.

"Ще задлъжнят държава-
та, за да запазят бюджет-
ния излишък за купуване на
избори. С решението за суб-
сидиите ще пострадат всич-
ки партии. Това ще бъде фа-
тален удар върху българска-
та партийна система", кате-
горичен е Христов.
Във връзка със закупува-

нето на самолети евроде-
путатът посочи Полша като
добър пример как се прави
политика. "Тя купува F-35 -
залага на бъдещето, а не
като нас - на миналото, и
договаря падането на визи-
те. България няма да полу-
чи нищо, но ще плати по-
вече от предвиденото, ще
получи самолети с оряза-
ни бойни способности, тъй
като, за да се вместят в та-
зи рамка, ще трябва да се
лишат от технологични екс-
три. Във всяко отношение
сме на минус", подчерта
Иво Христов.
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Днешната журналистика
е покорен посредник на все-
възможни преувеличения.

Можем да изредим сто-
тици примери на прехласва-
не по невзрачни хорица. Ме-
диите произвеждат звезди от
тях и дори не очакват някак-
ва мизерна признателност,
лепят им афишите - без кап-
ка проницателност за дейс-
твителните им качества, ако
изобщо имат такива.

Днес иконописват с ле-
кота - тия дни една телеви-
зия нарече Аня Пенчева и
Стефан Данаилов "икони на
българския театър".

Ако тези симпатични и ха-
ресвани актьори са икони,
какво е тогава Левски при-
мерно - трябва да намерим
друга дума за него, пак се
нуждаем от дума заместник.

Клетият ни език вече се
нуждае от нов речник на ду-
ми заместители. И това про-
чистване трябва да започне
от най-фалшивата дума "по-
литик" - далеч по-точно сми-
сълът на това занятие ни дос-
тавят "джамбазин", "новокъ-
щовник", "празноустатник" -
"драсни-пални клечици", ко-
ито подпалиха всичко нао-
коло.

Иконописците изобщо не
си дават сметка, че посоч-
ването на някого за "звезда"
е рискована работа.

Още по-рискована става
тя, като се има предвид, че
дори най-баналният дребо-
сък у нас охотно се само-
възприема като звезден фак-
тор. Мяташ тигани в някое
шоу примерно - и си готов.

Мнозина нямат дори бег-
ла представа за очевидните
си недостатъци и са готови
да ни ги навират в очите до
края на света.

Аня разполага с достатъч-
но смелост и сигурно и до-
сега се пита дали е успяла
да достигне някак нивото на
споменатите актриси. Обаче
хоп - и направо я произве-
доха в икона.

Композиторът Стефан Ди-
митров пък може да е по-
мислил, че си правят май-
тап с него, когато в един вес-
тник го произведоха в гений
- без никакви колебания или
специални церемонии - нап-
раво гений.

Сега трябва спешно да се
съчини друга дума за Моцарт
примерно.

Стефан е безспорен май-
стор на песента, от него из-
вира човешка доброта, коя-
то се пренася и в творбите
му.

Ето сега и аз - "творби",
откъде изпълзя тази дума.
Навремето, когато като ли-
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Кеворк КЕВОРКЯН

тературни чираци с лекота
провиждахме талант в някой
писател,

Тончо Жечев ни поглеж-
даше присмехулно
през очилата си и про-
цеждаше: "Само
Господ е талантлив!"

Самият Тончо беше вели-
колепен във всяко отноше-
ние, най-вече в родолюбие-
то си, което осмисляше по
един неподражаемо красив
начин. Няма кой да пише ве-
че така.

И тази дарба лека-поле-
ка се пресели в Отвъдното.
А ние си останахме при ико-
ните.

Впрочем интересно дали
Там, в Отвъдното, има ико-
ни - или всичко за всеки за-
почва отначало и трябва да
се доказваш някак, без да
си мислиш, че си иконка ня-
каква.

Между другото, Стефан
Димитров е толкова добър и
великодушен, че с лекота
прости дори на Иван Кос-
тов, който преди години го
нарече "негодник", понеже не
беше успял да осигурил ли-
ценз на "Нова телевизия" -
представяте ли си що за чу-
довищно нахалство беше
проявил тогавашният Само-
държец.

Така че Стефан вече е
претръпнал и с лекота ще
приеме, че е гений, това все
пак е далеч по-приемливо от
това да си негодник.

И при иконописването,
както във всичко останало у
нас, се надписва.

Но докато при къщите за
гости това си е банална
кражба, при артистичните
персони надписването има
доста по-сериозни последи-
ци.

Прави се опит да се над-
лъже самата История, да бъ-
дат пренебрегнати/забраве-
ни истинските стойности и
да се подменят от фалши-
фикати, и то нарисувани от
несръчни кописти.

В случая традиционното
незнание на медийните фал-
шификатори не е никакво оп-
равдание.

Ами, научете
се най-после!

Питайте примерно онези,
които наричате "икони" или
"гении", от кого се възторг-
ват и досега, кои личности
смятат за изписани/ориса-
ни от самия Бог.

Съгласете се учтиво и сет-
не бегом - да научите нещо
за тия хора.

Днешните медийни пале-
та дори не се опитват да
прикрият безразличието си
към онова, което им е неиз-
вестно.

Те налагат на публиката
един тесен кръг от "икони",

страх ги е да прекрачат по-
нататък или по-назад.

Отдавна е изкоренено
разбирането, че човек си
отива с отворени очи, недо-
чел си, недонаучил се, не на-
тъгувал се - това е член пър-
ви от конституцията на все-
ки голям майстор.

Любопитството - и приз-
нателната/честната памет,
или по-скоро усилието да я
попълваш непрестанно, са
двете правила, върху които
се крепи нашият занаят.

Навремето Григор Вачков
имаше чудовищна популяр-

ливо/безсрамно определе-
ние, когато някоя известна
личност измине земния си
път. Колко голям, в какво?
Иконописците толкова са из-
морени от собствените си не-
доимъци, та дори не се ста-
раят да употребят нещо по-
справедливо за покойника:
"майстор на четката", "пре-
лъстител на словото" и още,
и още. Всичко свършва с то-
ва "голям".

Да те нарече така няка-
къв мързелив тъпак, не е го-
ляма чест, чак да ти се отще
да те изпращат публично.

произнесла и не е нужно
сервилно да се обслужват
търговийките на днешните
подмазвачи.

Човек не може да наме-
ри разумно обяснение за то-
ва безподобно дурачество.

Акция на "атлантическа
преданост" - за сметка
на хиляди жертви и
колосални разрушения.

Ако чак толкова искате да
покажете атлантическото си
подмазвачество, сложете в
една клетка някой виден "ат-
лантик" - инсталирайте я на
мястото на съборения Мав-
золей, веднъж в годината, на
датата на зловещите бомбар-
дировки.

Ако не друго, поне изпи-
шете върху паметника на
американските летци имена-
та на ония общински съвет-
ници, които са гласували за
него - тия ктитори на нацио-
налното достолепие.

Тия дни кръстиха софий-
ска улица на името на Дими
Паница.

Остава да нарекат някоя
улица на онзи безпомощен
дърдорко от радио "Свобод-
на Европа" Ботуш Каишев.

Може и "Един долар" да
кръстите някоя улица - гле-
дайте да е в центъра, разка-
райте някое действително
значимо име - за да напом-
ня за приватизацията на ком-
бината "Кремиковци".

А когато будалите софи-
янци свикнат, сменете я с
Иван Костов.

Това с Паница е направо
предизвикателно неприли-
чие.

Време е да съставите спи-
сък на най-лъжовните "де-
мократи" - и веднага им нап-
равете по едно паметниче,
понеже Времето няма да ос-
тави и най-бледия знак за
тях.

И гербаджии са като фал-
шивите десни - напълно етич-
но неориентирани, неспася-
еми глухари са, и сто пъти
да се каже, че България ня-
ма нищо общо с атентата
срещу папата, и той самият
го призна, но нашите папа-
гали си знаят тяхната.

А Паница навремето пла-
ти на мизерницата Клеър
Стърлинг да посее отровата
за "българската следа", пла-
ти й за ругатните и лъжите
срещу родината му, за да се
изкара голям поборник сре-
щу комунизма.

Оставете всичко друго,
ами е човек, лишен от най-
елементарна човешка съст-
радателност.

И днес, наричайки улица
на неговото име, властите са-
мо ще разбъркат костите на
жертвата му Сергей Антонов.

ност, нищо подобно не мо-
же да сполети днешните лю-
бимци на публиката.

Но непрекъснато си яде-
ше черния дроб, че няма се-
риозна роля в театъра. До-
ри мразеше да го наричат
Митко Бомбата, героят му от
сериала "На всеки киломе-
тър", бил съм свидетел на
раздразнението му.

Той обаче успя да се до-
бере до пиесата "Лазарица"
на Радичков и влезе в мир
със себе си. Беше актьори-
ще, истинско, но не го кръ-
щават икона и слава, богу.

Галиматията с иконопис-
ците и артистичните икони
още отсега е плачевна. Все
пак все още е далеч от по-
зора в бизнеса и политика-
та, където диви типове, нап-
раво неандерталци, се мо-
тат пред очите ни и дори ми-
нават за някакъв елит.

Ръбове безподобни, оба-
че иначе изобретателни
крадци, които сръчно прев-
ръщат откраднатите пари в
политика/власт.

Проблемът на иконите е,
че не знаят откъде са започ-
нали, и още по-лошото, къде
ще свършат. Няма кой да им
го каже.

А колкото и да ги хвалят
куртоазно/притворно, в тях
все остава да тлее съмнени-
ето, че нищо кой знае какво
не са направили, че са мог-
ли да измъкнат от себе си
много повече - че то е оста-
нало за тях тайна, която не
им дава мира и така ще бъ-
де до самия Край.

Най-обидната хвалба, с
която даряват някого, е да
го нарекат "голям". Обикно-
вено прибягват към това мъг-

Иконописват те - и те ти-
кат като слепец нанякъде…

Като онзи действителен
слепец, който, доверявайки
се на любимата си София,
беше сглупил да следва пъ-
теката за слепци по обнове-
ната улица "Граф Игнатиев"
и тя го бе отвела и направо
запратила в стената на ед-
на банка. Каква блестяща
метафора, само Животът мо-
же да ни поднесе такава.

Тодор Колев пееше нав-
ремето, че "София не старее,
но и не младее".

Сега този текст може ле-
ко да се уточни: Не старее,
но изглупява.

Само ремонтът на
"Граф Игнатиев"
е достатъчен
пример за това.

Животът подсказва на об-
щинарите една остроумна
възможност: да направят нов
паметник на София - скулп-
тура на Слепец, който се е
натъкнал на някаква разва-
лина.

Днес има някакъв афини-
тет към мизерниците - и то-
ва постигна Прехода, това
коварно Чудовище - към хо-
ра със съмнителни заслуги,
дори към хора, които са по-
ругавали Българската Чест.

Също и към примъкващи-
те се Мушици - късни анти-
комунисти и приспособенци
и формени неграмотници.

Кметицата Фандъкова щя-
ха да я запомнят, ако беше
отказала да се постави па-
метник на американските
летци, бомбардирали в Со-
фия. Историята вече се е

От
www.kevorkkevorkian.com

(Със съкращения)

Срамният за националното ни достойнство паметник на американските летци
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Всяка партийна дейност
има три основни компонен-
та. Първият компонент е
идеологията и политиките,
вторият е организацията и
структурите, а третият са
личностите, които осъщест-
вяват първите две. Синхро-
нът между тях е в основата
на политическия успех и об-
ратното - пукнатините и сла-
бостите даже в една от тях
рефлектира върху цялостно-
то състояние на партията.

Последното заседание на
Конгреса на БСП донесе не
само успокоение и мотива-
ция на партията, но и даде
яснота за състоянието на
тези три стълба на партий-
ната дейност. Имаме кате-
горичен вот на доверие за
председателя на БСП Кор-
нелия Нинова, както и кате-
горичен вот за идеологичес-
ката линия - традиционно со-
циалистическа и патриотич-
на. Идеите и политиките на
ПЕС за социаллиберални
компромиси, за джендъра и
миграцията претърпяха теж-
ко поражение на пореден
висш партиен форум. Има и
вот за "Визия за България",
която за пръв път от 30 го-
дини дава заявка за нов мо-
дел на управление, излизащ
отвъд неолибералния прехо-
ден консенсус. Има и преб-
рояване на т.нар. вътрешна
опозиция - шумно елитарно
малцинство, изгубило връз-
ка с партийната маса и об-
служващо (волно или невол-
но) интересите на ГЕРБ за
отслабване на левицата.
След теста за идеите и лич-
ностите предстои и тест за
структурите - дали БСП ще
успее да оползотвори елек-
торалния си ръст от евро-
пейските избори, особено в
големите градове, дали със
социални местни политики
ще мобилизира протестен
вот срещу страха, бедност-
та и местния феодализъм,
налагани от ГЕРБ. Тази теж-
ка задача се пада на утвър-
дилия се като организацио-
нен заместник-председател
на Националния съвет на
БСП Кирил Добрев.

В публичното пространс-
тво и сред анализаторите на
процесите в БСП на Кирил
Добрев все още се гледа като
на едно от младите лица в
БСП, но той вече е утвърден
политик, натрупал голям пар-

щите с брюкселски клише-
та лица на статуквото. След-
ва инициативата "БСП-Пре-
зареждане". Макар и обле-
чена в повече от необходи-
мото количество пиар, тя
имаше цел, която изпълни -
да се лансират новите, мла-
дите лица, да се покаже, че
младият политик не влиза в
партийната листа за цвят, а
може да е носител на пос-
лания и собствени идеи.
През есента на 2009 г., въп-
реки тежката изборна загу-
ба, БСП пристъпва към съз-
даването на собствено Мла-
дежко обединение. Днес то

тиен опит, преминал през
кризи и неравности, но и
през постижения и успехи.

Идеята, примерът,
пътят

В БСП Кирил Добрев е
наследник на дълга семейна
традиция - трето поколение
социалист. Дядо му Кирил
Добрев е антифашист, с пар-
тиен стаж от 75 години, коо-
перативен деятел, обществе-
ник в Гоце Делчев. Баща му
Николай Добрев е един от
най-достойните политици в
новата българска история -
човекът, който избра съгла-

изричане на глас на нелицеп-
риятното, на тежки истини за
партията, за другарите. От-
кровеността и диалогичност-
та са качества, които не мо-
гат да отрекат и най-закле-
тите му партийни опоненти.

Кирил Добрев е роден на
18 април 1972 г. в Гоце Дел-
чев, завършил е специал-
ност "Хидрогеология" на
Минно-геоложкия универси-
тет, а по-късно "Финанси" в
УНСС. В тежките дни и ме-
сеци на 1997-1998 г. е плът-
но до баща си в пътувания-
та му по партийни дела. Кон-
чината на Николай Добрев
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ки отговорници, повечето от
които никой не помни. Но
периодът, в който Добрев
ръководи това направление,
се помни с модерни и про-
вокативни инициативи, но и
с това, че за пръв път в БСП
се заговори за мащабно под-
младяване. Със сигурност
този призив не се хареса на
политици, смятащи се за
абонирани за високите пар-
тийни и парламентарни пос-
тове. На подмладяването се
гледаше не като на шанс, а
като на конкуренция. Със
сигурност забавянето на то-
ва естествено за всяка

сието и разума на драматич-
ния 4 февруари 1997 г., един
от малцината, които добро-
волно са се отказали от
властта в името на общест-
вения интерес и на спасява-
нето на БСП. Но Николай
Добрев бе и един от най-ус-
пешните организационни ръ-
ководители в Комсомола, а
по-късно и в партията. Ръ-
ководената от него кампания
през 1994 г. за избори за
37-о Народно събрание е
последната, в която БСП пе-
чели абсолютно мнозинство
с близо 2 263 000 гласа. От
дядо си и баща си Кирил
Добрев е наследил идеите,
чувството за партийна дис-
циплина, умението да общу-
ва с хората - от селското
събрание до конгресната за-
ла. Непосредствен, даже дос-
та цветист в изразите и ко-
муникацията, Кирил Добрев
не е от политиците, за които
говоренето на езика на обик-
новения човек е поза. В ме-
дийните си изяви Добрев бя-
га от клиширания партиен
език, репортерите знаят, че
в неговите интервюта има не
само чувство за хумор, но и

след тежко боледуване, е
повратен момент за Добрев-
младши, който като глава на
семейството поема и пътя на
политиката. Занимава се с
частен бизнес, а през 2000
г. става за пръв път член
на Националния съвет на
БСП. През 2005 г. е издиг-
нат от структурите на БСП
в София-област за кандидат-
депутат от левицата. В пар-
ламента влиза на Христова-
та възраст и с етикета "син
на Николай Добрев". Но бър-
зо показва собствени лидер-
ски качества и инициатив-
ност. Избран е за областен
председател на БСП в Со-
фийска област - най-слож-
ната, с цели 22 общини, но
и със стари партийни тра-
диции.

Подмладяването
на БСП като
лична кауза

През 2007 г. е избран за
член на Изпълнителното бю-
ро на БСП и за завеждащ
отдел "Младежка политика".
В новата си история парти-
ята е имала много младеж-

структура обновление бе
сред причините за серията
от изборни загуби на БСП.
Подмладяването в крайна
сметка се случва с 10-го-
дишно закъснение в манда-
та на Корнелия Нинова и Ки-
рил Добрев като председа-
тел и организационен зам.-
председател на БСП. И то
дава резултат - днес от 79
депутати на БСП повече от
половината са нови лица и
млади хора около 35-40-го-
дишна възраст. Подобна е
ситуацията сред общински-
те и областните лидери на
партията. Нова енергия се
видя и в листата за Евро-
парламент. Но пътят към
подмладяването бе труден и
създаде яростна вътрешна
съпротива. А сред личните
инициативи на Кирил Доб-
рев бяха младежкият сайт
RED, който се превърна в
социална мрежа на младите
социалисти, в която те раз-
говаряха, спореха и свобод-
но изразяваха позициите си
за случващото се в партия-
та. Символ на сайта бе бун-
тарят Че Гевара, което съ-
що не се хареса на говоре-

е най-масовата младежка
политическа организация в
България, изработи свои
младежки програми и ини-
циативи, мотор е на протес-
тни кампании по социални и
образователни теми, има со-
лидни международни контак-
ти.

Години на полити-
чески изпитания

За активността си за под-
младяването на БСП Кирил
Добрев плати висока партий-
на цена. Въпреки успешно-
то създаване на Младежко-
то обединение той бе изва-
ден от състава на Изпълни-
телното бюро на партията.
Въпреки проявеното нова-
торство тогавашният парти-
ен лидер Сергей Станишев
опита да сложи кръст на
партийната кариера на Доб-
рев. Кирил Добрев обаче ни-
кога не е гледал на себе си
и никога не се е държал ка-
то "вътрешна опозиция".
Критиките е отправял, но
винаги към конкретни дру-
гари и никога към партията.

Семейство Добреви. Първият вдясно е Кирил Добрев-старши,
чийто партиен стаж е 75 години

Кирил Добрев с лидерката на БСП
Корнелия Нинова
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Всички страхове
петък, 21,00 ч.

Младост
събота, 22,05 ч.

Пазители на наследството
сряда, 22,00 ч.
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bTV Cinema,
íåäåëÿ,
21,00 ÷.
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ЗЕМЯ 24 - 30 ЮНИ приложение
TV ПРОГРАМА

Ï
ПОНЕДЕЛНИК 24 юни

филм /6 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 тв фирм /5

епизод/(14)
22.00 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /12 епи-
зод/(14)

22.45 Националните съкровища
на Чехия: Тршебич доку-
ментален филм

23.00 По света и у нас Инфор-
мационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм

/7 епизод/(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-добро-

то/ /п/
02.20 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /12 епи-
зод/п/(14)

03.05 Туристически маршрути
03.30 Търсачи на реликви се-

риен тв филм /6 епи-
зод/п/

04.15 Брат за брата 3 тв филм
/7 епизод/п/(16)

bTV

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

под прикритие" - анима-
ция, сериал, с.4 еп.21

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

09.30 "Преди обед" - токшоу с
водещи Десислава Стоя-
нова и Александър Кади-
ев

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.34
15.00 Премиера: "Шест сестри"

- сериал, с.5, еп.60
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.3 еп.6
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с во-
дещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13, еп.33
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая"

- сериал, еп.28
21.00 Премиера: "Вътрешен чо-

век" - сериал, еп.13
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.8

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.199, 200

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

риал

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Рескю Ботс"
/п./ - сериал, с.3 еп.7,
8

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3 еп.9,
10

08.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.7
09.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.8
10.00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2 еп.15
11.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.16
12.00 "Готъм" - сериал, с.2

еп.19
13.00 "Критична точка" - екшън,

криминален, трилър
(САЩ, Германия, Китай,
2015), режисьор Ериксън
Кор, в ролите: Едгар Ра-
мирес, Люк Брейси, То-
биас Сантелман, Рей Уин-
стън, Териса Палмър и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.8
16.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.9
17.00 "Готъм" - сериал, с.2

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

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

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 "Безценната перла", сери-

ал, 37 еп. (п)
11.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", сери-

ал, 38 еп.
16.35 "Златната църква на цар

Симеон" - документален
филм

17.00 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

18.05 "Холивудски знаменитос-
ти": Пенелопе Крус

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 "Червен картон" - спорт-
но предаване с Кирил Ве-
селински

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

21.00 "Тихият Дон" - сериен
филм, 6 епизод, Русия
(2015 г.), ре-
жисьор Сергей Урсуляк

22.00 Новини
22.20 "Другото мълчание"

(2011г.), Франция/Аржен-
тина/Канада, Киносалон
БСТВ

23.50 Новини - късна емисия
(п)

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

02.35 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

03.35 "Червен картон"- спорт-
но предаване с Кирил Ве-
селински (п)

04.35 "Следобед с БСТВ" с Еле-
на Пенчукова (п)

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

ÁÍÒ 1

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас Инфор-
мационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационен слот с во-
дещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Ди-
митър Стоянович и Ми-
хаил Заимов

09.45 100% будни /най-добро-
то/ предаване за здра-
вословен и съвременен
начин на живот с воде-
щи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Капри тв филм /5
епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
12.30 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път 5-сериен тв
филм /България, 1986г./,
1 серия

13.35 Бързо, лесно, вкусно п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Васко да Гама от село

Рупча тв филм /5 серия/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /6 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно п/
18.00 По света и у нас Инфор-

мационна емисия
18.20 Още от деня коментарно

предаване
19.00 Търсачи на реликви тв

еп.20
18.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.17
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.16

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.20

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Тъмна

вълна" - екшън, приклю-
ченски (САЩ, Великобри-
тания, ЮАР, Германия,
Франция, 2012), режи-
сьор Джон Стокуел, в ро-
лите: Хали Бери, Оливие
Мартинес, Ралф Браун,
Марк Елдъркин и др.

00.15 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.20

01.15 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.16

02.15 "Монк" - сериал, с.7 еп.8
03.15 "Готъм" - сериал, с.2

еп.20
04.15 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.17

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.6 еп.10, 11

07.00 "Столичани в повече" - се-
риал

08.00 "Двама мъже и половина"
- сериал

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

10.00 "Лъжовна съпруга" - ко-
медия, романтичен (САЩ,
1992), режисьор Франк
Оз, в ролите: Стив Мар-
тин, Голди Хоун, Дейна Де-
лейни, Джули Харис, Пи-
тър Макникъл и др.

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

- сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
17.00 "Домашен арест" - сери-

ал, еп.11, 12
18.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.4, 5
19.00 "Столичани в повече" - се-

риал, с.3 еп.5
20.00 "Тя е баща ти" - сериал,

еп.5
21.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
22.00 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.3 еп.11, 12
23.00 "Кухня" - сериал, с.4

еп.7, 8
00.00 "Непоносима жестокост" -

криминален, комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2003),
режисьори Джоуел Коен
и Итън Коен, в ролите:
Джордж Клуни, Катрин
Зита-Джоунс, Джефри
Ръш, Седрик Шоумена,
Едуард Хърман, Пол Адел-
стайн, Били Боб Торнтън,
Ричард Дженкинс и др.

02.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - се-
риал с.2, еп.13 - 15

09.15 "Директно от Комптън" -
музикален, биографичен,
драма (САЩ, 2015), режи-
сьор Ф. Гари Грей, в ро-
лите: О`Шей Джаксън мл.,
Кори Хокинс, Джейсън
Мичъл, Нийл Браун мл.,
Алдис Ходж, Марлон
Йейтс мл., Кара Патерсън,
Алекзандра Шип, Пол
Джиамати и др.

12.15 Телепазар
12.30 "Седем часа разлика" - се-

риал с.2 еп.16, 17
14.30 Телепазар
14.45 "Фийби в страната на чу-

десата" - драма, семеен
(САЩ, 2008), режисьор
Даниел Барнс, в ролите:
Ел Фанинг, Фелисити
Хъфман, Патриша Кларк-
сън, Бил Пулман, Кембъл
Скот, Иън Колети, Питър
Джерети, Бейли Мадисън
и др.

16.45 "Двете лица на януари" -

трилър, романтичен (Ве-
ликобритания, Франция,
САЩ, 2014), режисьор
Хосеин Амини, в ролите:
Виго Мортенсен, Кирстен
Дънст, Оскар Айзък, Дей-
вид Уоршофски, Дейзи
Бевън и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Нокаут или Всичко, кое-

то тя написа" - драма,
спортен, романтичен
(България, САЩ, 2018),
режисьор Ники Илиев, в
ролите: Гари Дурдан, Са-
ня Борисова-Илиева, Ор-
лин Павлов, Башар Ра-
хал, Диана Любенова, Ни-
ки Илиев, Александър Ка-
диев и др.

21.00 Премиера: "Kingsman: Тай-
ните служби" - екшън,
комедия, приключенски
(Великобритания, САЩ,
2014), режисьор Матю
Вон, в ролите: Тарън Е-
джъртън, Колин Фърт, Са-
мюъл Джаксън, Марк
Стронг, Майкъл Кейн,
Джак Давънпорт, Марк Ха-
мил, София Бутела и др.

23.45 "Тайният живот на Уол-
тър Мити" - фентъзи, ко-
медия (АЩ, Великобрита-
ния, Канада, Австралия,
2013), режисьор Бен Сти-
лър, в ролите: Бен Сти-
лър, Кристен Уиг, Шон
Пен, Шърли Маклейн и др.

02.00 "Седем часа разлика" /п./
- сериал

04.00 "Ел Ей зомби апокалип-
сис" - фантастика, хорър,
екшън (САЩ, 2014), ре-
жисьор Търнър Клей, в
ролите: Джъстин Рей,
Джеръд Мар, Стефани Ес-
тес, Рон Ханкс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 22
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премие-

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

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

цистично предаване, на
живо

17.00 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Черешката на тортата" -
предаване на NOVA, нов
сезон

21.00 "Полицаите от края на
града" - комедиен сериал

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

сериен филм, сезон 22
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - сери-
ал, сезон 3

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 1
/п/

07.50 "Снайперисти" - сериал,
сезон 4 /п/

09.10 "Мъже на работа" - сери-
ал, сезон 2 /п/

10.00 "Морски тюлени" - сери-
ал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1 /п/

12.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 1

14.00 "Снайперисти" - сериал,
сезон 4

15.00 "Морски тюлени" - сери-

ал, сезон 1
16.00 "Мъже на работа" - се-

риал, сезон 2
16.30 "Мисия: Ноември" - ек-

шън-трилър с уч. на Пи-
ърс Броснан, Олга Кури-
ленко, Люк Брейси, Уил
Патън, Бил Смитрович,
Елиза Тейлър, Катерина
Скорсоне и др.

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сериал,
сезон 3

21.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1

22.00 "Под дулото на пистоле-
та" - екшън с уч. на Сти-
вън Сегал, Винсънт Рио-
та, Имелда Стаунтън, Га-
рик Хейгън, Майкъл Елу-
ин, Скай Бенет и др.

00.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сериал,
сезон 3 /п/

01.00 Еротичен телепазар
03.10 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - теле-
новела

08.10 "Дива земя" - теленове-
ла /п/

09.30 "Назови ме по име" - се-
риен филм /п/

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

13.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра /п/

14.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване

15.00 "Дива земя" (премиера) -
теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

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

19.30 "Кулинарното училище на
Марта Стюарт" - кулинар-
но предаване /п/

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

21.00 "Назови ме по име" (пре-
миера) - сериен филм

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

новела /п/
02.30 Еротичен телепазар
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06.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4 /п/

07.00 "Пиратите! Банда неу-
дачници" - анимацио-
нен филм /п/

09.00 "МХП: Маймунски Х-
тремни постижения" -
семейна комедия с уч.
на Роби Бенсън, Девин
Дъглас Друвиц, Тревър
Райт, Ян Баг, Гуинит
Уолш, Никол МакКий и
др.

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Неугасваща любов" -
романтичен филм с
уч. на Елиза Донован,
Брад Роу, Джон Шнай-
дър, Фред Уилърд, Том
Скерит и др. /п/

14.00 "Принцът на приливи-
те" - романтична дра-
ма с уч. Ник Нолти,
Барбра  Стрейзанд ,
Блайт Данър, Кейт Не-
лигън, Йерун Крабе,
Мелинда  Дилън ,
Джордж Карлин и др.
/п/

17.00 "Ангелите на Чарли" -
екшън с уч. на Каме-
рън Диас, Дрю Бари-
мор, Луси Лиу, Бил
Мъри, Сам Рокуел, Ке-
ли Линч и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ"
- риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

21.00 "Колумбиана" - екшън-
трилър с уч. на Зоуи
Салдана, Джорди Мол-
ла, Майкъл Вартан, Ка-
лъм Блу, Лени Джеймс,
Сам Дъглас и др.

23.15 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

00.15 "Звездни рейнджъри" -
екшън с уч.на Каспър
Ван Дийн, Дина Ма-
йър, Дениз Ричардс,
Джейк Бъсий ,  Нийл
Патрик Харис, Кланси
Браун, Сет Гилиам, Ру
Макланахан, и др.

RTR

07.00 Вести
07.35 Игрален филм
11.00 "Бялото студио"
11.40 "Романтиката на ро-

манса"
12.35 Игрален филм
14.05 Игрален филм
15.35 Таврида
17.10 Игрален филм
20.15 "Сам на себе си режи-

сьор"
20.55 "Смехопанорама"
21.20 Вести-Москва
22.00 Вести
22.15 "Русия, моя любов"
22.45 "Смехът е разрешен"
01.00 Вести
01.15 "Верни на клетвата"
02.00 "Пешком..."
02.30 "Повече от любов"
03.15 "Абсолютният слух"
03.55 Игрален филм
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05.00 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

06.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

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

08.45 Формула Е: Състезание
в Берн

09.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

10.30 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

11.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, обзор

12.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Нордшлайфе

12.45 Формула Е: Състезание
в Берн

13.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

14.25 Снукър: Световна купа
в Китай, първи ден, ди-
ректно

17.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

18.30 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

19.25 Новини
19.30 Конен спорт: Глобал-

на шампионска лига
20.00 Снукър: Световна купа

в Китай, първи ден
21.30 Колоездене: Обиколка

на Словения, пети етап
22.30 Колоездене: Обиколка

на Окситан, четвърти
етап

23.30 Снукър: Световна купа
в Китай, първи ден

00.45 Формула Е: Състезание
в Берн

01.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

02.30 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

03.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен  Супербайк
шампионат в Мизано

04.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Нордшлайфе



ЗЕМЯ 24 - 30 ЮНИ приложение
ТV ПРОГРАМА

филм /7 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум дискусион-

но предаване с водеща
Добрина Чешмеджиева

22.00 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /13
епизод/(14)

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв

филм /8 епизод/(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доб-

рото/ /п/
02.20 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /13
епизод/п/(14)

03.10 Туристически маршру-
ти

03.35 Търсачи на реликви тв
филм /7 епизод/п/

04.20 Брат за брата 3 тв
филм /8 епизод/п/(16)

bTV

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

ти под прикритие" -
анимация, сериал, с.4
еп.22

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

шанс" - сериал, еп.35
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал , с .5,
еп.61

16.00 Премиера: "Сестра Бе-
ти" - сериал, с.3 еп.7

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера :  "Опасни
улици" - сериал, с.13,
еп.34

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от
Рая" - сериал, еп.29

21.00 Премиера: "Вътрешен
човек" - сериал, еп.14

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.9

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.201, 202

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

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.9

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" /п./ - сериал, с.3
еп.9, 10

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3
еп.11, 12

08.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.8

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.9

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.2 еп.16

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.17

12.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.20

13.00 "Тъмна вълна" - екшън,
приключенски (САЩ,
Великобритания, ЮАР,
Германия, Франция,
2012), режисьор Джон
Стокуел, в ролите: Ха-
ли Бери, Оливие Мар-
тинес, Ралф Браун,

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

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

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

риал, 38 еп. (п)
11.30 "Червен картон" - спор-

тно предаване с Кирил
Веселински (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с

Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", се-

риал, 39 еп.
16.35 "Възрожденец по дух и

наследство" - докумен-
тален филм

17.00 "Тихият Дон" - сериен
филм, 6 епизод (п)

18.05 "Холивудски знамени-
тости": Матю Маконъхи

18.30 Новини - централна
емисия

19.00 "Лява политика" с Алек-
сандър Симов

20.00 Актуално от деня
20.30 "Тихият Дон" - сериен

филм, 7 епизод, Русия
(2015 г.)

21.30 Новини
21.50 "Последната любов на

г-н Морган" (2013 г.),
САЩ, Киносалон БСТВ

23.45 Новини - късна емисия
(п)

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

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

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

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

07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас Ин-
формационна емисия

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

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

10.45 Капри тв филм /6 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Дом за нашите деца:

Време за път тв филм
/2 серия/

13.35 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Васко да Гама от село

Рупча тв филм /6,
последна серия/

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /7 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас Ин-

формационна емисия
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Търсачи на реликви тв

Марк Елдъркин и др.
15.00 "Монк" - сериал, с.7

еп.9
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, еп.10
17.00 "Готъм" - сериал, с.2

еп.21
18.00 "Бягство от затвора" -

сериал, еп.18
19.00 Часът на супергероите:

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

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.21

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Мак-

симален удар" - екшън,
комедия (Русия, САЩ,
2017), режисьор Анджей
Бартковяк, в ролите:
Александър Невский, Ев-
гений Стичкин, Дани Тре-
хо, Кели Ху, Том Арнолд,
Марк Дакаскос, Уилям
Болдуин и др.

00.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.21

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

02.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.9

03.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.21

04.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.18

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.12, 13

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

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

10.00 "Ваканция с приятели" -
комедия (САЩ, 2013),
режисьор Малкълм Лий,
в ролите: Моника Кал-
хун, Морис Честнът, Ме-
лиса Де Суза, Терънс Ха-
уърд, Реджина Хол и др.

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

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

ал
16.30 "На гости на третата

планета" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.6, 7
19.00 "Столичани в повече" -

сериал, с.3 еп.6
20.00 "Тя е баща ти" - сериал,

еп.6
21.30 "На гости на третата

планета" - сериал
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.3 еп.13,
14

23.00 "Кухня" - сериал, с.4
еп.9, 10

00.00 "Ваканция с приятели" /
п./ - комедия (САЩ,
2013)

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" -
сериал с.2 еп.15 - 17

09.00 "Двете лица на януари"
- трилър, романтичен
(Великобритания, Фран-
ция, САЩ, 2014), режи-
сьор Хосеин Амини, в
ролите: Виго Мортенсен,
Кирстен Дънст, Оскар
Айзък, Дейвид Уоршоф-
ски, Дейзи Бевън и др.

11.00 Телепазар
11.15 "Седем часа разлика" -

сериал с.2 еп.18, 19
13.15 Телепазар
13.30 "Kingsman: Тайните служ-

би" - екшън, комедия,
приключенски (Великоб-
ритания, САЩ, 2014),
режисьор Матю Вон, в
ролите: Тарън Еджъртън,
Колин Фърт, Самюъл
Джаксън, Марк Стронг,
Майкъл Кейн, Джак Да-

вънпорт, Марк Хамил,
София Бутела и др.

16.15 "Вината в нашите звез-
ди" - романтичен, дра-
ма (САЩ, 2014), режи-
сьор Джош Бун, в ро-
лите: Шейлийн Уудли,
Ансел Елгорт, Лора
Дърн, Уилем Дефо, Нат
Улф, Лоте Вербеек и
др.

18.45 Телепазар
19.00 "Последният ергенски

запой" - комедия (САЩ,
Германия, 2009), режи-
сьор Тод Филипс, в ро-
лите: Зак Галифанакис,
Брадли Купър, Джъстин
Барта, Ед Хелмс, Хедър
Греъм, Майк Тайсън,
Джефри Тамбор, Майк
Епс и др.

21.00 Премиера: "ФАНатик" -
трилър (тв филм, Ка-
нада, 2017), режисьор
Жан-Франсоа Ривар, в
ролите: Бетси Бранд,
Бенджамин Артър, Кей-
ти Брайър, Алисън Ла-
удър и др.

23.00 "Пандорум" - хорър,
фантастика, психотри-
лър (Германия, Вели-
кобритания , САЩ ,
2009), режисьор Крис-
тиан Алварт, в ролите:
Бен Фостър, Денис Ку-
ейд, Кам Джигандей, Ан-
тье Трауе, Кунг Ле и др.
[16]

01.15 "Седем часа разлика" /
п./ - сериал, с.2

03.15 "Професия жиголо" -
романтичен, комедия,
драма (САЩ, 2009), ре-
жисьор Дейвид Маккен-
зи, в ролите: Аштън Къ-
чър, Ан Хейш, Марга-
рита Левиева, Себасти-
ан Стан и др. [16]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон
22 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване
на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (преми-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - те-
левизионна игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Черешката на тортата"
- предаване на NOVA,
нов сезон

21.00 "Шеф под прикритие" -
риалити

22.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм

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

сериен филм, сезон
22

00.30 "Костюмари" - сериен
филм, сезон 7

01.30 "Завинаги свързани" -
сериен филм

02.30 "Ритъмът на мечтите" -
сериен филм

ÄÈÅÌÀ

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

06.50 "Уокър - тексаският
рейнджър" - сериал, се-
зон 1 /п/

07.50 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 4 /п/

09.10 "Мъже на работа" - се-
риал, сезон 2 /п/

10.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, се-
зон 1 /п/

12.00 "Транспортер" - сери-
ал, сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският

рейнджър" - сериал, се-
зон 1

14.00 "Снайперисти" - сери-
ал, сезон 5

15.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Мъже на работа" - се-
риал, сезон 2

16.30 "Внезапна смърт" - ек-
шън с уч. на Жан-Клод
Ван Дам, Реймънд Ба-
ри, Пауърс Бут и др. /
п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 3

21.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1

22.00 "Код "Меркурий" - екшън
с уч. на Брус Уилис,
Алек Болдуин, Мико
Хюс, Чи Макбрайд, Ким
Дикенс, Питър Сторме-
ър и др.

00.20 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 3 /п/

01.20 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

19.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване /
п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

леновела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4 /п/

07.00 "Ключът към моето сър-
це" - романтичен филм
с уч. на Триша Хелфър,
Джей Ти Ходжис, Марк
Луц, Кристина Росато и
др. /п/

08.50 "Пеещото кутре" - се-
меен филм с уч. на
Джед Рийс, Джордж Ню-
бърн, Том Евърет Скот,
Кейтлин Махер, Дейвид
Делуис, Джон Рацен-
бергер и др.

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Мултиплициране" - ко-
медия с уч. на Майкъл
Кийтън, Анди Макдауъл,
Харис Юлин, Юджийн
Леви и др. /п/

14.30 "Далеч от дома" - драма
с уч. на Бари Уотсън,
Стефани фон Пфетен,
Пол МакГилиън, Том
МакБет, Ели Гори и др.

16.30 "Прецакването" - екшън
с уч. на Робърт Де Ни-
ро, Едуард Нортън, Мар-
лон Брандо, Анджела Ба-
сет, Гари Фармър и др.
/п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

21.00 "Мис Слоун" - трилър
с уч. на Джесика Час-
тейн , Марк Стронг,
Джон Литгоу, Джейк
Лейси, Алисън Пил,
Сам Уотърстоун и др.

23.45 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

00.45 "Звездни рейнджъри: Ге-
рой на Федерацията" -
екшън-фантастика с уч.
на Били Браун, Ричард
Бърдж, Кели Карлсън,
Сай Картър, Сандрин
Холт, Ед Лутър и др.

RTR

07.00 Вести
08.00 Игрален филм
11.30 Игрален филм
13.05 Игрален филм
14.40 Игрален филм
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени

тайни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени

тайни"
02.25 Сериал: "Красив живот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

06.00 Снукър: Световна купа
в Китай, първи ден

07.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

08.30 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

09.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Нордшлайфе

10.00 Формула Е: Състезание
в Берн

10.30 Снукър: Световна купа
в Китай, първи ден

11.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

12.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

13.30 Стрелба с лък: Светов-
но първенство в Хо-
ландия, компаунд

14.00 Стрелба с лък: Светов-
но първенство в Хо-
ландия, рекърв

14.30 Снукър: Световна купа
в Китай, втори ден, ди-
ректно

17.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

18.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Нордшлайфе

18.45 Формула Е: Състезание
в Берн

19.30 Поло: "Поло Линия"
20.00 Конен спорт: Horse

Excellence, магазинно
предаване

20.30 Конен спорт: Купа на
нациите в Хеестерен

21.30 Новини
21.35 Снукър: Световна купа

в Китай, втори ден
22.30 Автомобилизъм: Све-

товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Нордшлайфе,
обзор

23.00 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

00.00 А в т о м о б и л и з ъ м :
Blancpain GT Азия в Су-
зука

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Обиколка

на Словения, пети етап
01.30 Колоездене: Обиколка

на Окситан, четвърти
етап

02.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за турис-
тически автомобили
WTCR на Нордшлайфе,
обзор

03.00 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

04.00 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

Â
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18.20 Още от деня коментарно
предаване

19.00 Търсачи на реликви тв
филм /8 епизод/

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 тв филм /6

епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /14 епи-
зод/(14)

22.45 Националните съкровища
на Чехия: Кутна Хора до-
кументален филм

23.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм

/9 епизод/(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-добро-

то/ /п/
02.20 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /14 епи-
зод/п/(14)

03.10 Туристически маршрути
03.35 Търсачи на реликви тв

филм /8 епизод/п/
04.20 Брат за брата 3 тв филм

/9 епизод/п/(16)

bTV

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

под прикритие" - анима-
ция, сериал, с.4 еп.23

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

09.30 "Преди обед" - токшоу с
водещи Десислава Стоя-
нова и Александър Кади-
ев

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.36
15.00 Премиера: "Шест сестри"

- сериал, с.5, еп.62
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.3 еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с во-
дещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Опасни ули-
ци" - сериал, с.13, еп.35

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от Рая"
- сериал, еп.30

21.00 Премиера: "Вътрешен чо-
век" - сериал, еп.15

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.10

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.203, 204

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

риал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп.10

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Рескю Ботс"
/п./ - сериал, с.3 еп.11,
12

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3
еп.13, 14

08.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.9
09.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.10
10.00 "Легендите на утрешния

ден" - сериал, с.2 еп.17
11.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.18
12.00 "Готъм" - сериал, с.2

еп.21
13.00 "Максимален удар" - ек-

шън, комедия (Русия,
САЩ, 2017), режисьор
Анджей Бартковяк, в ро-
лите: Александър Невский,
Евгений Стичкин, Дани
Трехо, Кели Ху, Том Ар-
нолд, Марк Дакаскос, Уи-
лям Болдуин и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

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

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 "Безценната перла", сери-

ал, 39 еп. (п)
11.30 "Лява политика" с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", сери-

ал, 40 еп.
16.35 "Петър Мичев - Педро" -

документален филм
17.00 "Тихият Дон" - сериен

филм, 7 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитос-

ти": Кийфър Съдърленд
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 "Тихият Дон" - сериен

филм, 8 епизод, Русия
(2015г.)

21.30 Новини
21.50 "Човешки капитал"

(2013г.), Италия/Фран-
ция, Киносалон БСТВ

23.40 Новини - късна емисия
(п)

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

03.05 "Червен картон" - спорт-
но предаване с Кирил Ве-
селински (п)

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

05.05 "Следобед с БСТВ" с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня коментарно
предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас инфор-
мационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационен слот с во-
дещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Ди-
митър Стоянович и Ми-
хаил Заимов

09.45 100% будни /най-добро-
то/ предаване за здра-
вословен и съвременен
начин на живот с воде-
щи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Капри тв филм /7 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
12.30 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път тв филм /3
серия/

13.35 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Резерват за розови пе-

ликани детски тв филм
/България, 2003г./, режи-
сьор Ивайло Джамбазов,
в ролите: Кръстьо Лафа-
занов, Теодор Елмазов,
Иван Джамбазов, Дани-
ела Кръстева, Валентин
Ганев и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /8 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия

еп.10
16.00 "Мъртва точка" - сериал,

еп.11
17.00 "Готъм" - сериал, с.2

еп.22
18.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.19
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.1
premiere

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.22

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Пази-

тели на наследството" -
военен, драма, биографи-
чен (САЩ, Германия,
2014), режисьор Джордж
Клуни, в ролите: Джордж
Клуни, Мат Деймън, Бил
Мъри, Кейт Бланшет,
Джон Гудман, Даниел
Крейг, Жан Дюжарден, Хю
Бонвил, Захари Бахаров,
Боб Балабан и др.

00.15 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.22

01.15 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.1

02.15 "Монк" - сериал, с.7
еп.10

03.15 "Готъм" - сериал, с.2
еп.22

04.15 "Бягство от затвора" - се-
риал, еп.19

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.6 еп.14, 15

07.00 "Столичани в повече" - се-
риал

08.00 "Двама мъже и половина"
- сериал

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2017)

10.00 "Шантава седмица" - ко-
медия, драма (САЩ, 2014),
режисьор Шон Леви, в
ролите: Джейсън Бейтман,
Тина Фей, Джейн Фонда,
Адам Драйвър, Роуз Бърн
и др.

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

- сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
16.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2018)
18.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.8, 9
19.00 "Столичани в повече" - се-

риал, с.3 еп.7
20.00 "Тя е баща ти" - сериал,

еп.7
21.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
22.00 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.3 еп.15, 16
23.00 "Кухня" - сериал, 11 еп.

с.4 еп.11, 12
00.00 "Шантава седмица" /п./ -

комедия, драма (САЩ,
2014)

02.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - се-
риал с.2 еп.17 - 19

09.00 "Ден на подбора" - спор-
тен, драма (САЩ, 2014),
режисьор Айвън Райтман,
в ролите: Кевин Костнър,
Чадуик Боузман, Джени-
фър Гарнър, Франк Лан-
гела, Денис Лиъри, Елън
Бърстин, Сам Елиът и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Седем часа разлика" - се-

риал с.2 еп.20, 21
13.30 Телепазар
13.45 "Баща ми трябва да умре"

- криминален, психотри-
лър (тв филм, Канада,
2014), режисьор Елиза-
бет Гилис, в ролите: Син-
тия Стивънсън, Уилям
Моузис, Себасчън Пигот
и др.

15.30 "Тайният живот на Уолтър
Мити" - фентъзи, коме-
дия (АЩ, Великобритания,

Канада, Австралия, 2013),
режисьор Бен Стилър, в
ролите: Бен Стилър,
Кристен Уиг, Шон Пен,
Шърли Маклейн и др.

17.45 Телепазар
18.00 "Аватар" - фентъзи, прик-

люченски, екшън (САЩ,
Великобритания, 2009),
режисьор Джеймс Каме-
рън, в ролите: Сам Уър-
дингтън, Зоуи Салдана,
Сигорни Уивър, Мишел
Родригес, Джовани Риби-
си и др.

21.00 "12 години в робство" -
драма, исторически (САЩ,
Великобритания, 2013),
режисьор Стив Маккуин,
в ролите: Чиуетел Еджи-
офор, Майкъл Фасбендър,
Пол Джиамати, Бенедикт
Къмбърбач, Брад Пит, Пол
Дейно, Лупита Нионг`о,
Алфри Уудард, и др.

23.45 "Обичам те, човече" - ко-
медия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор Джон
Хамбърг, в ролите: Пол
Ръд, Джейсън Сигъл, Ра-
шида Джоунс, Сара
Бърнс, Джейми Пресли,
Джон Фавро, Джей Кей
Симънс, Анди Самбърг и
др.

01.45 "Седем часа разлика" /п./
- сериал

03.45 "Живи машини" - фан-
тастика, трилър (Испа-
ния, България, 2014), ре-
жисьор Габе Ибаньес, в
ролите: Хавиер Бардем,
Антонио Бандерас, Бир-
гите Хьорт Соренсен, Ме-
лани Грифит, Башар Ра-
хал, Албена Ставрева и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 22
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премие-

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

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

цистично предаване, на
живо

17.00 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Черешката на тортата" -
предаване на NOVA, нов
сезон

21.00 "Дом за всеки" - преда-
ване на NOVA, нов епи-
зод

22.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм

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

сериен филм, сезон 23
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - сери-
ал, сезон 3

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 1
/п/

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

09.10 "Мъже на работа" - сери-
ал, сезон 2 /п/

10.00 "Морски тюлени" - сери-
ал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1 /п/

12.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 1

14.00 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5

15.00 "Морски тюлени" - се-

риал, сезон 1
16.00 "Мъже на работа" - се-

риал, сезон 2, 2 епи-
зода

17.00 "Без устав" - кримина-
лен екшън с уч. на Чар-
ли Шийн , Мартин
Шийн, Пол Глийсън,
Марк Дакаскос, Рон Ма-
сак, Джо Ландо и др. /
п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 3

21.00 "Транспортер" - сери-
ал, сезон 1

22.00 "Смъртоносна надпре-
вара 2" - екшън с уч.
Джейсън Стейтъм, Тай-
рийз Гибсън, Иън Мак-
шейн, Джоан Алън, На-
тали Мартинез, Джей-
къб Варгас, Макс Райън
и др.

00.10 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сери-
ал, сезон 3 /п/

01.10 Еротичен телепазар
03.15 "Национална лотария" /

п/

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - телено-
вела /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

19.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване /
п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

леновела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4 /п/

07.00 "Кучето, което спаси
лятото" - семейна ко-
медия с уч. на Гари Ва-
лентин, Дийн Кейн,
Елиза Донован, Патрик
Мълдуун, Джо Диаз,
Мартин Ков и др. /п/

08.50 "Въздушният Бъд: Злат-
ната купа" - семеен
филм с уч. на Кевин
Зегърс, Синтия Стивън-
сън, Тим Конуей, Дик
Мартин, Грегъри Хари-
сън и др.

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Напът с Елза" - роман-
тична драма с уч. на
Михаела Мей, Алисиа
фон Ритенберг, Улрике
Чаре и др.

14.00 "Есенни сънища" - ро-
мантична комедия с уч.
на Джил Уагнър, Колин
Еглесфийлд, Даниел
Бейкър, Бил Доу и др.

16.00 "Карибски пирати :
Проклятието на черна-
та перла" - приключен-
ски екшън с уч. на
Джони Деп, Джефри
Ръш, Кийра Найтли, Ор-
ландо Блум, Джак Дей-
вънпорт и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

21.00 "Хобит: Битката на пет-
те армии" - фентъзи с
уч. на Иън Маккелън,
Мартин Фрийман, Иън
Холм, Орландо Блум,
Хюго Уивинг, Кейт Блан-
шет, Ричард Армитаж,
Еванджелин Лили, Гре-
ъм Мактавиш, Кен Скот
и др.

23.50 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

00.50 "Звездни рейнджъри: Ма-
родер" - екшън-фантас-
тика с уч. на Каспър Ван
Диен, Йолен Блалок,
Степан Хоган и др.

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
11.20 "Обречени. Нашата граж-

данска война. Капел-Ча-
паев"

15.00 Токшоу: "Пряко предава-
не"

16.10 Сериал: "Вярвам и не
вярвам"

17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени

тайни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени

тайни"
02.25 Сериал: "Красив живот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

06.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, обзор

06.30 Куриози
06.40 Снукър: Световна купа в

Китай, втори ден
07.55 Снукър: Световна купа в

Китай, трети ден, дирек-
тно

11.00 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

12.00 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

12.45 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

13.30 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

14.30 Колоездене: Обиколка
на Словения, пети етап

15.30 Колоездене: Обиколка
на Окситан, четвърти
етап

16.30 Колоездене: Хале - Ин-
хоойхем, директно

18.15 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

19.15 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, обзор

19.45 Снукър: Световна купа в
Китай, трети ден

21.30 Новини
21.35 Колоездене: Хале - Ин-

хоойхем
23.00 Автомобилизъм: Све-

товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, обзор

23.30 Снукър: Световна купа в
Китай, трети ден

00.30 Новини
00.35 Колоездене: Хале - Ин-

хоойхем
01.30 Формула Е: Състезание

в Берн, обзор
02.30 Автомобилизъм: Све-

товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, обзор

03.00 Колоездене: Хале - Ин-
хоойхем



ЗЕМЯ 24 - 30 ЮНИ приложение
ТV ПРОГРАМА

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Търсачи на реликви тв

филм /9 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 тв филм /7

епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /15
епизод/(14)

22.45 Националните съкровища
на Чехия: Великоморавия
документален филм

23.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм

/10 епизод/(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-добро-

то/ /п/
02.20 Госпожо Държавен сек-

ретар тв филм /15 епи-
зод/п/(14)

03.15 Националните съкровища
на Чехия: Великоморавия
/п/

03.30 Туристически маршрути
04.00 Търсачи на реликви тв

филм /9 епизод/п/
04.45 Брат за брата 3 тв филм

/10 епизод/п/(16)

bTV

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

под прикритие" - анима-
ция, сериал, с.4 еп.24

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

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

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.37
15.00 Премиера: "Шест сестри"

- сериал, с.5, еп.63
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.3 еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с во-
дещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал, с.13, еп.36
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая"

- сериал, еп.31
21.00 Премиера: "Вътрешен чо-

век" - сериал, еп.16
22.30 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна
емисия

00.00 "Тежки престъпления" -
сериал, с.6, еп.11

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.205, 206

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

риал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал,
еп.11

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Рескю Ботс"
/п./ - сериал, с.3 еп.13,
14

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3
еп.15, 16

08.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.10

09.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп.11

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.1

11.00 "Бягство от затвора" - се-
риал, еп.19

12.00 "Готъм" - сериал, с.2
еп.22

13.00 "Пазители на наследст-
вото" - военен, драма,
биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2014), режисьор
Джордж Клуни, в роли-
те: Джордж Клуни, Мат
Деймън, Бил Мъри, Кейт

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

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

(продължение)
10.30 Новини
10.40 "Безценната перла", сери-

ал, 40 еп. (п)
11.30 "За историята - свобод-

но" с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", сери-

ал, 41 еп.
16.35 "Художник на послания"

- документален филм
17.00 "Тихият Дон" - сериен

филм, 8 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитос-

ти": Уил Смит
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 "Студио Икономика" с во-

дещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 "Тихият Дон" - сериен

филм, 9 епизод, Русия
(2015 г.)

21.30 Новини
21.50 "В мрака" (2012г.), Пол-

ша/Германия/Канада, Ки-
носалон БСТВ

00.15 Новини - късна емисия
(п)

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

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

04.05 "Студио Икономика" с во-
дещ Нора Стоичкова(п)

05.05 "Следобед с БСТВ" с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)
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05.05 Още от деня коментарно
предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас инфор-
мационна емисия

08.45 Култура.БГ културно-ин-
формационен слот с во-
дещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Ди-
митър Стоянович и Ми-
хаил Заимов

09.45 100% будни /най-добро-
то/ предаване за здра-
вословен и съвременен
начин на живот с воде-
щи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Капри тв филм /8 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас инфр-

мационна емисия
12.30 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път тв филм /4
серия/

13.35 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Легенда за Белия глиган

детски тв филм /Бълга-
рия, 2004г./, режисьор
Ивайло Джамбазов, в ро-
лите: Кръстьо Лафаза-
нов, Иван Джамбазов,
Емил Котев, Биляна Пет-
ринска, Теодор Елмазов,
Даниела Кръстева и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /9 епи-

зод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
18.15 Още от деня коментарно

предаване

Бланшет, Джон Гудман,
Даниел Крейг, Жан Дю-
жарден, Хю Бонвил, За-
хари Бахаров, Боб Бала-
бан и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.11

16.00 "Мъртва точка" - сериал,
еп.12

17.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.1
18.00 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.20
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.2

20.00 Екшън в 8 (премиера):
"Луцифер" - сериал, с.3
еп.23

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Лидер

от затвора" - криминален,
трилър (САЩ, 2017), ре-
жисьор Рик Роман Уо, в
ролите: Николай Костер-
Валдау, Лейк Бел, Джон
Бърнтол, Джефри Доно-
ван, Евън Джоунс и др.
[16+]

00.30 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.23

01.30 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.2

02.30 "Монк" - сериал, с.7
еп.11

03.30 "Готъм" - сериал, с.3 еп.1
04.30 "Бягство от затвора" - се-

риал, еп.20

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.6 еп.16, 17

07.00 "Столичани в повече" - се-
риал

08.00 "Двама мъже и половина"
- сериал

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

10.00 "Нечиста наука" - комедия,
роматичен, фентъзи
(САЩ, 1985), режисьор
Джон Хюз, в ролите: Ан-
тъни Майкъл Хол, Илан
Мичъл-Смит, Кели ЛеБрок,
Бил Пакстън и др.

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

- сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
16.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.8

еп.10, 11
19.00 "Столичани в повече" - се-

риал, с.3 еп.8
20.00 "Тя е баща ти" - сериал,

еп.8
21.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
22.00 "Двама мъже и половина"

- сериал, с.3 еп.17, 18
23.00 "Кухня" - сериал, с.4

еп.13, 14
00.00 "Нечиста наука" /п./ - ко-

медия, роматичен, фентъ-
зи (САЩ, 1985)

02.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - се-

риал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - се-
риал с.2 еп.20, 21

08.00 "Нокаут или Всичко, кое-
то тя написа" - драма,
спортен, романтичен
(България, САЩ, 2018),
режисьор Ники Илиев, в
ролите: Гари Дурдан, Са-
ня Борисова-Илиева, Ор-
лин Павлов, Башар Ра-
хал, Диана Любенова, Ни-
ки Илиев, Александър Ка-
диев и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика" - се-

риал с.2 еп.22, 23
12.15 Телепазар
12.30 "Бременна на 17" - три-

лър (тв филм, Канада,
2016), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Джо-
уси Бисет, Зоуи Де Гран
Мезон, Рорк Кричлоу, Ро-
гън Кристофър и др.

14.15 "Американско момиче:
Грейс постига успех" -

семеен, юношески (САЩ,
2015), режисьор Винс
Марсело, в ролите: Вир-
джиния Мадсън, Кейтлин
Кармайкъл, Оливия Род-
риго, Рафаел Едхолм и
др.

16.15 "Тайни" - трилър (Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Кей-
тлин Тарвър, Тамара Ду-
арте, Ники Ейкокс, Пи-
тър Дилън и др.

18.00 Телепазар
18.15 "12 години в робство" -

драма, исторически (САЩ,
Великобритания, 2013),
режисьор Стив Маккуин,
в ролите: Чиуетел Еджи-
офор, Майкъл Фасбендър,
Пол Джиамати, Бенедикт
Къмбърбач, Брад Пит, Пол
Дейно, Лупита Нионг`о,
Алфри Уудард, и др.

21.00 "Последният ловец на ве-
щици" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
2015), режисьор Брек Ай-
снър, в ролите: Вин Ди-
зел, Роуз Лесли, Илай-
джа Ууд, Майкъл Кейн,
Армани Джаксън и др.

23.15 "Джак, убиецът на вели-
кани" - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, 2013),
режисьор Брайън Сингър,
в ролите: Никълъс Холт,
Стенли Тучи, Юън Макгре-
гър, Елинор Томлинсън,
Еди Марсан, Юън Брем-
нър, Иън Макшейн, Уо-
руик Дейвис, Бил Най и
др.

01.30 "Размяната" - комедия,
фентъзи (САЩ, 2011), ре-
жисьор Дейвид Добкин,
в ролите: Райън Рей-
нолдс, Джейсън Бейтман,
Лесли Ман, Оливия
Уайлд, Ти Джей Хенсън,
Ед Акерман и др. [14+]

03.45 "ФАНатик" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), ре-
жисьор Жан-Франсоа Ри-
вар, в ролите: Бетси
Бранд, Бенджамин Артър,
Кейти Брайър, Алисън Ла-
удър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 23
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премие-

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

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

цистично предаване, на
живо

17.00 "Намери ме" (премиера) -
сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Черешката на тортата" -
предаване на NOVA, нов
сезон

21.00 "Кошмари в кухнята"- ри-
алити, нов сезон

22.00 "Добрата съпруга" - се-
риен филм

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

сериен филм, сезон 23
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - се-

риен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - сери-
ал, сезон 3

06.50 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон 1
/п/

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

09.10 "Мъже на работа" - сери-
ал, сезон 2 /п/

10.00 "Морски тюлени" - сери-
ал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1 /п/

12.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
1

14.00 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5

15.00 "Морски тюлени" - сери-
ал, сезон 1

16.00 "Мъже на работа" - сери-
ал, сезон 3

16.30 "Код "Меркурий" - екшън
с уч. на Брус Уилис, Алек
Болдуин, Мико Хюс, Чи
Макбрайд, Ким Дикенс,
Питър Стормеър и др. /
п/

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1

20.00 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сериал,
сезон 3

21.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1

22.00 "Престъпник" - кримина-
лен екшън с уч. на Ке-
вин Костнър, Гари Олд-
ман, Томи Лий Джоунс,
Райън Рейнолдс, Алис
Ийв, Гал Гадот, Джорди
Молла и др.

00.15 "Военни престъпления:
Лос Анджелис" - сериал,
сезон 3 /п/

01.15 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - теле-
новела

08.10 "Дива земя" - теленове-
ла /п/

09.30 "Назови ме по име" - се-
риен филм /п/

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

13.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра /п/

14.00 "Кухнята на Джейми" - ку-
линарно предаване

15.00 "Дива земя" (премиера) -
теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

19.00 "Кухнята на Джейми" - ку-
линарно предаване /п/

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

21.00 "Назови ме по име" (пре-
миера) - сериен филм

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

новела /п/
02.30 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 4 /п/

07.00 "Щурият Ръсел" - семеен
филм с уч. на Фред Уи-
лард, Джон Ратценбергер,
Мейсън Вейл Котън, Ма-
кена Грейс, Джон Хъни-
гън, Чарлз Робинсън и
др.

09.00 "Децата на въздушния
Бъд" - семейна комедия с
уч. на Джейн Кар, Пар-
тик Краншоу, Тайлър Фо-
дън, Карън Холнес и др.

11.00 "Отмъщението" - сериал,
сезон 4

12.00 "Наръчник по ухажване" -
романтична комедия с уч.
на Меган Маркъл, Крис-
тофър Полаха, Джонатан
Скарфи, Линда Бойд и др.

14.10 "Евтиното е скъпо" - ко-
медия с уч. на Том Ханкс,
Шели Лонг, Александър
Годунов, Джо Мантеня,
Морийн Стейпълтън и др.

16.10 "Мис Слоун" - трилър с
уч. на Джесика Частейн,
Марк Стронг, Джон Лит-
гоу, Джейк Лейси, Али-
сън Пил, Сам Уотърсто-

ун и др. /п/
19.00 "София - Ден и Нощ" -

риалити сериал
20.00 "От местопрестъпление-

то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Баща в излишък" - ко-
медия с уч. на Уил Фе-
ръл, Марк Уолбърг, Томас
Хейдън Чърч, Линда Кар-
делини и др.

23.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1 /п/

00.00 "Зеленият път" - драма с
уч. на Том Ханкс, Майкъл
Кларк Дънкън, Дейвид
Морс, Джеймс Кромуел,
Сам Рокуел, Бони Хънт,
Патриша Кларксън, Дъг
Хътчисън, Бари Пепър,
Майкъл Джетър, Греъм
Грийн и др.

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
12.20 "Енигма. Кристиан Тиле-

ман"
13.10 Сериал: "Семеен детектив"
15.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
16.10 Сериал: "Вярвам и не

вярвам"
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
02.25 Сериал: "Красив живот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести

Åâðîñïîðò

05.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

06.15 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески  автомобили
WTCR на Нордшлайфе

06.55 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

07.55 Снукър: Световна купа
в Китай, четвърти ден,
директно

11.00 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
втори ден

11.30 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

12.30 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

13.30 Колоездене: Хале - Ин-
хоойхем

14.25 Снукър: Световна купа
в Китай, четвърти ден,
директно

17.30 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

18.30 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
първи ден

19.15 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
втори ден

20.00 Новини
20.05 Снукър: Световна купа

в Китай, четвърти ден
22.00 Колоездене: Критериум

Дуфине, осми етап
23.00 Колоездене: Хале - Ин-

хоойхем
23.55 Новини
00.00 Снукър: Световна купа

в Китай, четвърти ден
01.30 Колоездене: Хале - Ин-

хоойхем
02.30 Мотоциклетизъм: Све-

товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

03.30 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески  автомобили
WTCR на Нордшлайфе,
обзор

04.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

×
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ЗЕМЯ 24 - 30 ЮНИ приложение
TV ПРОГРАМА
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формационна емисия
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Васи-

лев седмично обзорно
политическо предаване с
водещ Бойко Василев

22.00 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /16 епи-
зод/(14)

23.00 По света и у нас ин-
формационна емисия

23.25 Зелена светлина
23.30 Концерт на камерен ан-

самбъл "Софийски со-
листи"

00.35 Кафе игрален филм /
САЩ, 2011г./, режисьор
Марк Ърлбаум, в роли-
те: Дженифър Лав Хюит,
Даниел Ерик Голд, Ри-
чард Шорт и др. (12)

02.20 Култура.БГ /п/
03.20 100% будни /най-добро-

то/ /п/
04.20 Още от деня коментар-

но предаване/п/

bTV

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

под прикритие" - анима-
ция, сериал, с.4 еп.25

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

09.30 "Преди обед" - токшоу с
водещи Десислава Сто-
янова и Александър Ка-
диев

12.00 bTV Новините - обедна
емисия

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

- сериал, еп.38
15.00 Премиера: "Шест сест-

ри" - сериал, с.5, еп.64
16.00 Премиера: "Сестра Бети"

- сериал, с.3 еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публи-

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Опасни ули-

ци" - сериал , с .13,
еп.37

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: "Сълзи от Рая"
- сериал, еп.32

21.30 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.5

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

23.30 bTV Новините - късна
емисия

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

01.00 "Вечно твоя" - сериал,
еп.207, 208

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

сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.12

06.00 Анимационен блок :
"Трансформърс: Рескю
Ботс" /п./ - сериал, с.3
еп.15, 16

07.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал , с .3
еп.17, 18

08.00 "Монк" - сериал, с.7
еп.11

09.00 "Мъртва точка" - сери-
ал, еп.12

10.00 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.2

11.00 "Бягство от затвора" -
сериал, еп.20

12.00 "Готъм" - сериал, с.3
еп.1

13.00 Злодеите на DC Comics
15.00 "Монк" - сериал, с.7

еп.12
16.00 "Мъртва точка" - сери-

ал, еп.13
17.00 "Готъм" - сериал, с.3

еп.2
18.00 "Бягство от затвора" -

сериал, еп.21
19.00 Часът на супергероите:

"Легендите на утрешния

07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с

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

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

риал, 41 еп.
11.30 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичкова
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", се-

риал, 42 еп.
16.35 "Стоян Зографът" - до-

кументален филм
17.00 "Тихият Дон" - сериен

филм, 9 епизод (п)
18.05 "Холивудски знамени-

тости": Джулия Робъртс
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 "В обектива" с водещ Ва-

лерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 "Тихият Дон" - сериен

филм, 10 епизод, Русия
(2015 г.)

21.30 Новини
21.50 "Танцуващият със Сенки"

(2012г.), Великобрита-
ния/Ирландия, Киноса-
лон БСТВ

23.30 Новини - късна емисия
(п)

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

03.10 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

04.10 "В обектива" с водещ Ва-
лерия Касиян (п)

05.05 "Следобед с БСТВ" с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня коментар-
но предаване/п/

05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок инфор-

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

08.30 По света и у нас ин-
формационна емисия

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

09.45 100% будни /най-добро-
то/ предаване за здра-
вословен и съвременен
начин на живот с воде-
щи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Капри тв филм /9 епи-
зод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
12.30 Дом за нашите деца:

Време за път тв филм /
5, последна серия/

13.35 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.05 Малки истории /п/
15.05 Предаване за хора с ув-

реден слух
15.20 Сафарито на Скаут тв

филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /10

епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас ин-

формационна емисия
18.20 Още от деня коментар-

но предаване
19.00 Търсачи на реликви тв

филм /10 епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас ин-

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

"Луцифер" - сериал, с.3
еп.24

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Десет яр-

да" - екшън, комедия
(САЩ, 2004), режисьор
Хауърд Дойч, в ролите:
Брус Уилис, Кевин По-
лак, Матю Пери, Наташа
Хенстридж, Аманда Пийт
и др.

00.15 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.24

01.15 "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.3 еп.3

02.15 "Монк" - сериал, с.7
еп.12

03.15 "Готъм" - сериал, с.3
еп.2

04.15 "Бягство от затвора" - се-
риал, еп.21

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

06.00 "Теория за големия
взрив" - сериал, с.6
еп.18, 19

07.00 "Столичани в повече" -
сериал

08.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал

09.00 "Шоуто на Слави" - ве-
черно токшоу (2017)

10.00 "Снежната кралица 3:
Огън и лед" - анимация,
семеен, приключенски
(Русия, 2016), режисьор
Алексей Цицилин

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

на" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
16.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
17.00 "Комиците и приятели" -

комедийно шоу (2018)
18.00 "Приятели" - сериал, с.8

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

сериал, с.3 еп.9
20.00 Премиера: "Новите съсе-

ди" - сериал, с.11 еп.2
22.00 "Двама мъже и полови-

на" - сериал, с.3 еп.19,
20

23.00 "Кухня" - сериал, 15
еп. с.4 еп.15, 16

00.00 "Ченге и половина: Но-
вобранец" - комедия, ек-
шън, приключенски (тв
филм, Канада, 2017), ре-
жисьор Джонатан Розен-
баум, в ролите: Лу Дай-
мънд Филипс, Лулу Уил-
сън, Джанет Кидър, Май-
къл Коулман и др.

02.00 "Теория за големия
взрив" - сериал

03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - се-
риал с.2 еп.22, 23

08.00 "Фийби в страната на чу-
десата" - драма, семеен
(САЩ, 2008), режисьор
Даниел Барнс, в ролите:
Ел Фанинг, Фелисити
Хъфман, Патриша Клар-
ксън, Бил Пулман, Кем-
бъл Скот, Иън Колети,
Питър Джерети, Бейли
Мадисън и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика" - се-

риал с.2 еп.24, 25
12.15 Телепазар
12.30 "Двете лица на януари" -

трилър, романтичен (Ве-
ликобритания, Франция,
САЩ, 2014), режисьор
Хосеин Амини, в ролите:
Виго Мортенсен, Кирстен
Дънст, Оскар Айзък, Дей-
вид Уоршофски, Дейзи
Бевън и др.

14.30 "Американско момиче:
Лия се притича на по-
мощ" - семеен (САЩ,
2016), режисьор Надя
Тас, в ролите: Маги Ели-
забет Джоунс, Холи Тод,
Сторм Рийд и др.

16.30 "Нокаут или Всичко, ко-
ето тя написа" - драма,
спортен, романтичен

(България, САЩ, 2018),
режисьор Ники Илиев, в
ролите: Гари Дурдан, Са-
ня Борисова-Илиева, Ор-
лин Павлов, Башар Ра-
хал, Диана Любенова,
Ники Илиев, Александър
Кадиев и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Джак, убиецът на вели-

кани" - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, 2013),
режисьор Брайън Сингър,
в ролите: Никълъс Холт,
Стенли Тучи, Юън Макг-
регър, Елинор Томлин-
сън, Еди Марсан, Юън
Бремнър, Иън Макшейн,
Уоруик Дейвис, Бил Най
и др.

21.00 "Съдията" - драма (САЩ,
2014), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Ро-
бърт Дауни мл., Робърт
Дювал, Вера Фармига,
Били Боб Торнтън, Вин-
сънт Д`Онофрио, Дакс
Шепърд и др.

23.45 "ФАНатик" - трилър (тв
филм, Канада, 2017),
режисьор Жан-Франсоа
Ривар, в ролите: Бетси
Бранд, Бенджамин Артър,
Кейти Брайър, Алисън
Лаудър и др.

01.45 "Баща ми трябва да ум-
ре" - криминален, пси-
хотрилър (тв филм, Ка-
нада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в ро-
лите: Синтия Стивънсън,
Уилям Моузис, Себасчън
Пигот и др.

03.30 "Пандорум" - хорър, фан-
тастика, психотрилър
(Германия, Великобрита-
ния, САЩ, 2009), режи-
сьор Кристиан Алварт, в
ролите: Бен Фостър, Де-
нис Куейд, Кам Джиган-
дей, Антье Трауе, Кунг Ле
и др. [16]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" -
сериен филм, сезон 23
/п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен

филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премие-

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

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

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

18.00 "Семейни войни" - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Черешката на тортата" -
предаване на NOVA, нов
сезон

21.00 "Полицаите от края на
града" - комедиен сери-
ал

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

сериен филм, сезон 23
00.30 "Костюмари" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" -

сериен филм

ÄÈÅÌÀ

05.50 "Драга фамилия" - сери-
ал, сезон 3

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

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

09.10 "Мъже на работа" - се-
риал, сезон 3 /п/

10.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1 /п/

11.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1 /п/

12.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1 /п/

13.00 "Уокър - тексаският рей-
нджър" - сериал, сезон
1

14.00 "Снайперисти" - сериал,
сезон 5

15.00 "Морски тюлени" - се-
риал, сезон 1

16.00 "Мъже на работа" - се-
риал, сезон 3, 2 епи-
зода

17.00 "Бевърли Хилс нинджа"
- екшън комедия с уч.
на Крис Фарли, Нико-
лет Шеридън, Крис Рок,
Робин Шу и др.

19.00 "В.И.П" - сериал, сезон
1

20.00 "Военни престъпления" -
сериал, сезон 10

21.00 "Транспортер" - сериал,
сезон 1

22.00 "Дънди крокодила 2" -
приключенска комедия с
уч. на Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Май-
лон, Ърни Динго и др.

00.15 "Военни престъпления" -
сериал, сезон 10
/п/

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

03.40 Еротичен телепазар

Diema Family

06.00 "Прости ми" - сериен
филм /п/

07.00 "Лъжовно сърце" - те-
леновела

08.10 "Дива земя" - теленове-
ла /п/

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

11.00 "Завинаги свързани" -
сериен филм /п/

12.00 "Мистична любов" - се-
риал /п/

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

14.00 "Училищен обяд с Джей-
ми" - кулинарно преда-
ване

15.00 "Дива земя" (премиера)
- теленовела

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

(премиера) - сериен
филм

18.00 "Слънчеви момичета" -
сериал /п/

19.00 "Кухнята на Джейми" -
кулинарно предаване /п/

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

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

22.30 "Слънчеви момичета"
(премиера) - сериен
филм

23.30 "Прости ми" - сериен
филм

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

леновела /п/
02.30 Еротичен телепазар
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06.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4 /п/

07.00 "Шпиони" - семеен
филм с уч. на Ема Ро-
бъртс, Крис Потър, Ри-
чард Кайнд, Пат Мори-
та, Дебра Джо Ръп,
Джей Бразо, Мусета Ван-
дер, Бари Бостуик и др.

08.50 "Далеч от дома" - драма
с уч. на Бари Уотсън,
Стефани фон Пфетен,
Пол МакГилиън, Том
МакБет, Ели Гори и др.
/п/

11.00 "Отмъщението" - сери-
ал, сезон 4

12.00 "Последният екшън ге-
рой" - приключенски ек-
шън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Остин
О`Брайън, Ф. Мъри Ей-
бръхам, Мерцедес Руел,
Бриджит Уилсън, Чарлс
Данс, Робърт Проски,
Антъни Куин, Иън Мак-
келън, Том Нунан, Арт
Карни и др.

14.45 "Напът с Елза" - роман-
тична драма с уч. на Ми-
хаела Мей, Алисиа фон
Ритенберг, Улрике Чаре
и др. /п/

16.45 "Колумбиана" - екшън-
трилър с уч. на Зоуи
Салдана, Джорди Молла,

Майкъл Вартан, Калъм
Блу, Лени Джеймс, Сам
Дъглас и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" -
риалити сериал

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Всички страхове" - ек-
шън с уч. на Бен Афлек,
Морган Фрийман ,
Джеймс Кромуел, Лив
Шрайбър, Брус Макгил,
Филип Бейкър Хол и др.

23.30 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1 /п/

00.30 "Непознатите: Жестоки
игри" - ужаси с уч. на
Кристина Хендрикс, Мар-
тин Хендерсън, Бейли
Мадисън, Луис Пулман,
Ема Беломи , Лий Енс-
лин, Деймиън Мафай, и
др.

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
11.20 "Бялата гвардия"
12.50 "Културната революция"
13.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
14.15 "Битката за луната"
15.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
16.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Културният отдих"
00.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
02.25 Сериал: "Красив живот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести
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05.00 Колоездене: Хале - Ин-
хоойхем

06.30 Снукър: Световна купа в
Китай, четвърти ден

07.55 Снукър: Световна купа в
Китай, пети ден, дирек-
тно

11.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор

12.00 Колоездене: Критериум
Дуфине, седми етап

13.00 Колоездене: Критериум
Дуфине, осми етап

14.00 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
втори ден

14.25 Снукър: Световна купа в
Китай, пети ден, дирек-
тно

17.30 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
втори ден

18.00 Автомобилизъм: Све-
товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, обзор

18.30 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор

19.30 Снукър: Световна купа в
Китай, пети ден

21.25 Новини
21.30 Автомобилизъм: Све-

товна купа за туристи-
чески автомобили WTCR
на Нордшлайфе, обзор

22.00 Формула Е: Състезание
в Берн, обзор

23.00 Мотоциклетизъм: Све-
товен Супербайк шам-
пионат в Мизано

23.30 Снукър: Световна купа в
Китай, пети ден

00.55 Новини
01.00 Колоездене: Обиколка на

Италия, обзор
02.00 Куриози
02.30 Колоездене: Критериум

Дуфине, седми етап
03.15 Колоездене: Критериум

Дуфине, осми етап
04.00 Формула Е: Състезание

в Берн, обзор



ЗЕМЯ 24 - 30 ЮНИ приложение
ТV ПРОГРАМА

07.30 "Холивудски знаменитос-
ти: Пенелопе Крус (п)

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

08.20 "Студио Икономика" с во-
дещ Нора Стоичкова (п)

09.20 ТВ пазар
09.35 "Шевица" - фолклорно

предаване (п)
10.35 "Съдба - космонавт" - до-

кументален филм
11.15 ТВ пазар
11.30 "Общество и култура" с

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
13.00 "Червен картон" - спорт-

но предаване с Кирил Ве-
селински (п)

14.00 ТВ пазар
14.15 "Професия Турист": Сар-

диния /VІ част/
14.45 "Цветен следобед"- изб-

рано от следобедния блок
на БСТВ с Елена Пенчу-
кова

15.30 Новини
15.40 "В обектива" с водещ Ва-

лерия Касиян (п)
16.40 "Тихият Дон" - сериен

филм, 10 епизод (п)
17.30 "Не се страхувай" с во-

дещ Васил Василев (п)
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 "Дискусионен клуб" с Ве-

лизар Енчев
20.00 "Анна от 6 до 18" (1994г.),

Русия/Франция, Киноса-
лон БСТВ

21.35 Новини - централна еми-
сия (п)

22.05 "Младост" (2015г.), Ита-
лия, Киносалон БСТВ

00.10 "Дискусионен клуб" с Ве-
лизар Енчев (п)

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

02.10 "Студио Икономика" с во-
деш Нора Стоичкова (п)

03.10 "Цветен следобед"- изб-
рано от следобедния блок
на БСТВ (п)

03.40 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

04.40 "Червен картон" - спорт-
но предаване с Кирил Ве-
селински (п)

05.40 "Лява политика" с водещ
Александър Симов (п)

06.30 "В обектива" с Валерия
Касиян (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама с Бойко Васи-
лев /п/

06.00 Инуяша анимационен
филм /п/

06.25 Сребристият жребец ани-
мационен филм/п/

07.15 Сид - дете на науката 2
анимационен филм

07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки /п/
08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистично
предаване

11.00 Туризъм.бг информацион-
но предаване

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

меделие
13.00 Иде нашенската музика с

Даниел Спасов и Милен
Иванов /п/

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев /най-добро-
то/ предаване за религия
и култура

15.00 Пантелей /95 г о дини
от рождението на Васил
Акьов/ игрален филм /
България, 1978г./, сцена-
рист Васил Акьов, режи-
сьор Георги Стоянов, в
ролите: Павел Поппан-
дов, Константин Коцев,
Никола Анастасов, Доб-
ринка Станкова и др.

16.50 Комисията по досиетата
и отварянето на архиви-
те на Държавна сигурност
документален филм /Бъл-
гария, 2019г./, режисьор
Димитър Коцев

17.30 Джинс Родът на Тома
Спространов/п/

2015), в ролите: Едгар Ра-
мирес, Люк Брейси, То-
биас Сантелман и др.

13.00 "Десет ярда" - екшън, ко-
медия (САЩ, 2004), в ро-
лите: Брус Уилис, Кевин
Полак и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.21, 22

17.00 "Дивата муха" - предава-
не за екстремни спорто-
ве, еп.4

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.12

18.00 "Коли на мечтите" - авто-
мобилна поредица, еп.5

18.45 "47 ронини" - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2013), в ролите:
Киану Рийвс, Хироюки Са-
нада и др.

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

вение" - фантастика, ек-
шън, приключенски (САЩ,
2013), в ролите: Том Круз,
Морган Фрийман, Андреа
Райзбъръ, Олга Курилен-
ко и др.

00.15 "Лидер от затвора" - кри-
минален, трилър (САЩ,
2017), в ролите: Николай
Костер-Валдау, Лейк Бел,
Джон Бърнтол и др. [16+]

02.30 "Стрелата" - сериал,
еп.20, 21

04.00 "Злодеите на DC Comics"
- документален

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, 20 еп. с.6
еп.20, 21

07.00 "Приятели" - сериал
09.00 "Добре дошли в Гимна-

зия за чудовища"
10.00 "Ледена епоха 4: Конти-

нентален дрейф" - ани-
мация, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2012)

12.00 "Нечиста наука" - комедия,
роматичен, фентъзи
(САЩ, 1985), в ролите:
Антъни Майкъл Хол, Илан
Мичъл-Смит, Кели ЛеБрок,
Бил Пакстън и др.

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 "Кухня" - сериал
16.30 "Тя е баща ти" - сериал
19.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
20.30 "Майка под наем" - коме-

дия, романтичен (САЩ,
2008), в ролите: Ейми
Поулър, Шабан Фалън,
Стив Мартин и др.

22.30 "Лигата на джентълмени-
те" - сериал, с.3 еп.3, 4

23.30 "Двама мъже и половина"
- сериал

01.00 "Кухня" - сериал
02.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
03.00 "Лигата на джентълмени-

те" - сериал
04.00 "Барби: Страната на съни-

щата" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Бременна на 17" - три-
лър (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Джоуси
Бисет, Зоуи Де Гран Ме-
зон и др.

07.45 "Американско момиче:
Грейс постига успех" - се-
меен, юношески (САЩ,
2015), в ролите: Вирджи-
ния Мадсън, Кейтлин Кар-
майкъл и др.

09.45 Телепазар
10.00 "Тайният живот на Уолтър

Мити" - фентъзи, коме-
дия (АЩ, Великобритания,
Канада, Австралия, 2013),
в ролите: Бен Стилър,
Кристен Уиг, Шон Пен,
Шърли Маклейн и др.

12.15 Телепазар
12.30 "Като на кино" - предава-

не за кино, с.4
13.30 "Джак, убиецът на вели-

кани" - фентъзи, приклю-
ченски (САЩ, 2013), в
ролите: Никълъс Холт,
Стенли Тучи, Юън Макгре-

гър, Елинор Томлинсън,
Еди Марсан, Юън Брем-
нър и др.

15.45 "Аватар" - фентъзи, прик-
люченски, екшън (САЩ,
Великобритания, 2009), в
ролите: Сам Уърдингтън,
Зоуи Салдана и др.

18.45 "Последният ловец на ве-
щици" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ,
2015), в ролите: Вин Ди-
зел, Роуз Лесли, Илай-
джа Ууд и др.

21.00 "Шерлок Холмс" - прик-
люченски, криминален,
екшън (САЩ, Германия,
2009), в ролите: Робърт
Дауни мл., Джуд Лоу,
Рейчъл Макадамс и др.

23.30 Cinema X: "Натрапници" -
хорър, трилър, фентъзи
(САЩ, Великобритания,
Испания, 2011), в роли-
те: Клайв Оуен, Карис
ван Хаутен, Исан Корче-
ро и др. [16+]

01.30 "Като на кино" /п./ - пре-
даване за кино

02.30 "Тайни" - трилър (Канада,
2014),  в ролите: Кейт-
лин Тарвър, Тамара Дуар-
те, Ники Ейкокс и др.

04.15 "Любовен капан" - три-
лър (тв филм, САЩ,
2013), в ролите: Сара
Ланкастър, Дрю Уотърс,
Наталия Сиглюти, Елийс
Лестър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Черна любов" - сериен
филм

08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Кофти прическа" (преми-

ера) - с уч. на Лий-Алин
Бейкър, Лора Марано,
Крисчън Кембъл и др.

14.45 "Синьо увлечение" - с уч.
на Кейт Босуърт, Матю
Дейвис, Крис Талоа, Са-
ное Лейк, Мишел Родри-
гес и др.

17.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

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

18.00 "Ничия земя" - предаване
19.00 Новините на NOVA - цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 "Непобедимите" - с уч. на

Силвестър Сталоун,
Джейсън Стейтъм, Брус
Уилис, Арнолд Шварце-
негер, Мики Рурк, Джет
Ли, Долф Лундгрен, Ерик
Робъртс и др.

22.10 "Тигър и Дракон" - с уч.
на Чоу Юн Фат, Мишел
Йео, Зиу Занг, Чен Чанг и
др.

00.40 "Фрийдъмленд" - с уч. на
Джулиан Мур, Самюел
Джаксън, Антъни Маки,
Уилям Форсайт и др.

03.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Актрисата" - с
уч. на Кандис Камерън
Бър, Марилу Хенър, Яник
Бисън, Миранда Фригън и
др. /п/

04.40 "Кофти прическа" - с уч.
на Лий-Алин Бейкър, Ло-
ра Марано, Крисчън Кем-
бъл и др. /п/

ÄÈÅÌÀ

06.00 "Мускетарите" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

08.45 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 10, 2 епизода

11.00 "Бевърли Хилс нинджа" -
екшън комедия с уч. на
Крис Фарли, Николет Ше-
ридън, Крис Рок, Робин
Шу и др. /п/

13.00 "Национална лотария" /п/
13.30 "Ловът на орела" - екшън

с уч. на Марк Дакасос,
Тереса Рендъл, Рутгер Ха-
уер, Джо Суба, Зак Мак-
гоун и др.

15.30 "Похитители на изчезна-
лият град" - приключенс-
ки екшън с уч. на Джеймс
Бролин, Иън Сомърхол-
дър, Бетина Цимерман,
Бен Крос, Джейми Томас

Кинг и др.
17.40 "Убийствена скорост" -

криминален екшън с уч.
на Андрю Кийгън, Бран-
дън Куин, Натали Чигли-
ути, Ник Картър, Рено
Уилсън, Грег Грънбърг,
Крисчън Монзон и др.

20.00 "Следващото карате хла-
пе" - екшън с уч. Пат
Морита, Хилари Суонк,
Майкъл Айрънсайд, Кон-
станс Тоуърс, Крис Кон-
рад и др.

22.10 "Подземен свят: Про-
буждане" - екшън с уч.
на Кейт Бекинсейл, Сти-
вън Риа, Майкъл Ийли,
Тео Джеймс, Индия Ий-
сли, Сандрин Холт,
Чарлз Данси др.

00.10 Еротичен телепазар

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сериен
филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериен
филм, сезон 1, 2 епи-
зода

12.00 "Малките неща в любов-
та" - с уч. на Ана Юлия
Капфелшпергер, Мони-
ка Райтхофер, Петер
Кремер, Макс Хербрех-
тер и др.

14.00 "Кейти Форд: Фамилни
неволи" (премиера) - ро-
мантичен филм с уч. Ан-
Катрин Крамер, Томас
Хайнце, Бернхард Бетер-
ман и др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 1

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардаши-
ян" (премиера) - риали-
ти

20.00 "Изкуството на любов-
та" - романтична коме-
дия с уч. на Тейлър Кол,
Стив Лънд, Бренда Крън-
члоу, Малкълм Стюарт и
др.

22.00 "Кейти Форд: Фамилни
неволи"- романтичен
филм с уч. Ан-Катрин
Крамер, Томас Хайнце,
Бернхард Бетерман и др.
/п/

00.00 "Малките неща в лю-
бовта" - с уч. на Ана
Юлия Капфелшпергер,
Моника Райтхофер, Пе-
тер Кремер, Макс Херб-
рехтер и др. /п/

02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Изкуството на любов-

та" - романтична коме-
дия с уч. на Тейлър Кол,
Стив Лънд, Бренда Крън-
члоу, Малкълм Стюарт и
др. /п/
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05.50 "Пеещото кутре" - семе-
ен филм с уч. на Джед
Рийс, Джордж Нюбърн,
Том Евърет Скот, Кейт-
лин Махер, Дейвид Де-
луис, Джон Раценбергер
и др. /п/

08.00 "Въздушният Бъд: Злат-
ната купа" - семеен филм
с уч. на Кевин Зегърс,
Синтия Стивънсън, Тим
Конуей, Дик Мартин,
Грегъри Харисън и др. /
п/

10.00 "Зуум: Академия за су-
пергерои" - приключен-
ска комедия с уч. на Тим
Алън, Къртни Кокс, Че-
ви Чейс, Спенсър Брес-
лин и др.

11.50 "Без батерии" - комедия
с уч. на Хюм Кронин,
Джон Панков, Джесика
Танди, Франк Макрае,
Елизабет Пеня и др.

14.00 "Баща в излишък" - ко-
медия с уч. на Уил Фе-
ръл, Марк Уолбърг, То-
мас Хейдън Чърч, Линда
Карделини и др. /п/

16.00 "Хобит: Битката на петте
армии" - фентъзи с уч.
на Иън Маккелън, Мар-
тин Фрийман, Иън Холм,
Орландо Блум, Хюго Уи-
винг, Кейт Бланшет, Ри-
чард Армитаж, Евандже-
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18.00 Извън играта /п/
19.00 Умно село Нямо кино…

и други истории /Влади-
мир Игнатовски/п/

19.55 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Господин Селфридж 2 тв

филм /7 и 8 епизод/(12)
22.20 По света и у нас инфор-

мационна емисия
22.35 Студио "Х": Тайфуни с

нежни имена тв филм /
3, последна серия/

23.45 Незначителност игрален
филм /Великобритания,
1985г./, режисьор Никъ-
лъс Роуг, в ролите: Гари
Бъзи, Майкъл Емил, Те-
реза Ръсел и др.(16)

01.35 Госпожо Държавен сек-
ретар тв филм /16 епи-
зод/п/(14)

02.20 Кафе игрален филм /п/
(12)

04.05 Днес и утре
04.30 Бразди /п/

bTV

05.20 "НепознатиТЕ" - докумен-
тална поредица

05.50 "Гимназия за чудовища:
Наелектризирани" - ани-
мация, фентъзи (тв
филм, Великобритания,
САЩ, 2017), режисьори
Августа Зурелиди и Джун
Фолкенстайн

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.3, 4

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Же-
ни Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любенова

11.00 "Cool...T" - лайфстайл
предаване с водещ Поли
Гергушева

12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - докумен-

тална поредица
13.00 "Смотаняци" - комедия,

екшън (САЩ, 1991), ре-
жисьор Джим Ейбрахамс,
в ролите: Чарли Шийн,
Кери Елуес и др.

14.40 "Аламинут: Добре дошли
в България" - скеч шоу

15.00 "Ловен сезон" - анима-
ция, комедия, приключен-
ски (САЩ, 2006)

16.50 "Заличителят" - екшън,
психологична драма
(САЩ, 1996), режисьор
Чарлз Ръсел, в ролите:
Арнолд Шварценегер, Ва-
неса Уилямс и др.

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите - поре-
дица за журналистически
филми и разследвания

20.00 Мегахит: "Индиана Джоунс
и кралството на кристал-
ния череп" - приключен-
ски, екшън (САЩ, 2008),
в ролите: Харисън Форд,
Кейт Бланшет, Карън
Алън, Шая ЛаБаф, Рей
Уинстън и др.

22.20 Мегахит: "Х-Мен: Апока-
липсис" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (САЩ,
2016), в ролите: Джени-
фър Лорънс, Евън Пи-
търс, Никълъс Хоулт,
Майкъл Фасбендър,
Джеймс Макавой и др.

01.10 "Вреден навик" - комедия
(САЩ, 2005), в ролите:
Лу Тейлър Пучи, Тилда Су-
интън и др.

03.10 "Заличителят" /п./ - ек-
шън, психологична дра-
ма (САЩ, 1996)

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал,
еп.13

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Рескю Ботс"
/п./ - сериал, с.3 еп.18

06.30 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3
еп.19, 20

07.30 "Стрелата" - сериал, еп.19
- 21

10.30 "Критична точка" - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, Германия, Китай,

лин Лили, Греъм Макта-
виш, Кен Скот и др. /п/

19.00 "Хотел Халсион" - се-
риал

20.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1

21.00 "Бевърли Хилс Чихуахуа"
- комедия с уч. на Пай-
пър Перабо, Джейми
Лий Къртис, Маноло
Кардона, Хосе Мария Яз-
пик и др.

23.00 "От местопрестъплени-
ето: Маями" - сериал,
сезон 1 /п/

00.00 "Белязания" - кримина-
лен филм с уч. на Ал
Пачино, Мишел Пфай-
фър, Стивън Бауер, Ме-
ри Елизабет Мастранто-
нио, Робърт Лоджия, Мъ-
ри Ейбрахам и др.

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 Сериал: "Обикновен жи-

вот"
11.20 "Бялата гвардия"
12.50 "Изкуственият отбор"
15.00 Токшоу: "Пряко предава-

не"
15.15 "Храм за Онегин. След

славата"
15.35 Сериал: "Семеен детек-

тив"
16.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
17.00 "Утрото на Русия"
22.00 Вести
22.35 Вести-Москва
22.50 "За най-важното"
23.45 "Гении и злодеи. Жан-

Пол Сартр"
00.15 Сериал: "Следствени тай-

ни"
01.00 Вести
01.25 Вести-Москва
01.40 Сериал: "Следствени тай-

ни"
02.25 Сериал: "Красив живот"
04.00 Вести
04.30 Вести-Москва
04.50 Вести
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05.00 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
първи ден

05.30 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
втори ден

06.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор

07.00 Снукър: Световна купа в
Китай, пети ден

07.55 Снукър: Световна купа в
Китай, четвъртфинали,
директно

11.30 Колоездене: Хале - Ин-
хоойхем

12.15 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словакия, слалом,
втори ден

13.00 Кану-каяк: Световна ку-
па в Словения, слалом,
първи ден, директно

14.15 Куриози
14.25 Снукър: Световна купа в

Китай, четвъртфинали,
директно

18.00 Колоездене: Хале - Ин-
хоойхем

18.30 Колоездене: Обиколка на
Франция 2018, обзор

19.30 Снукър: Световна купа в
Китай, четвъртфинали

20.25 Новини
20.30 Колоездене: Хале - Ин-

хоойхем
21.05 Конен спорт: Световен

тур на шампионите в
Монако, директно

23.15 Куриози
00.00 Европейски рали шам-

пионат: Рали Полша,
първи ден

00.25 Новини
00.30 Снукър: Световна купа в

Китай, четвъртфинали
01.30 Колоездене: Обиколка на

Франция 2018, обзор
02.30 Куриози
03.00 Кану-каяк: Световна ку-

па в Словения, слалом,
първи ден

03.30 Европейски рали шам-
пионат: Рали Полша,
първи ден

04.00 Колоездене: Обиколка на
Италия, обзор



ЗЕМЯ 24 - 30 ЮНИ приложение
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07.30 "Холивудски знаменитос-
ти": Матю Маконъхи (п)

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

08.20 "Планетата на съкровища-
та" - анимационен филм
(1982г.),  режисьор Ру-
мен Петков

09.45 ТВ пазар
10.00 "Шевица" - фолклорно

предаване
11.00 "Професия Турист": Сар-

диния (VІ част) (п)
11.30 "Лява политика" с водещ

Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Дискусионен клуб" с Ве-

лизар Енчев (п)
14.05 "Природата е моето ате-

лие" - документален
филм

14.30 "Цветен следобед" - изб-
рано от следобедния блок
на БСТВ с Елена Пенчу-
кова

15.30 Новини
15.40 ТВ пазар
15.55 "Цветен следобед" - изб-

рано от следобедния блок
на БСТВ с Елена Пенчу-
кова

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

17.30 "Гласове" с водещ Явор
Дачков

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 "Общество и култура" с
водещ Иван Гранитски

20.00 "Мьобиус" (2013г.),
Франция/Белгия, Киноса-
лон БСТВ

21.50 Новини - централна еми-
сия (п)

22.20 "Малкият остров" (2014
г.),  Испания, Киносалон
БСТВ

00.05 "Гласове" с водещ Явор
Дачков (п)

01.05 "Студио Икономика" с во-
дещ Нора Стоичкова (п)

02.05 "Цветен следобед" - изб-
рано от следобедния блок
на БСТВ (п)

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

03.40 "В обектива" с водещ Ва-
лерия Касиян (п)

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

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

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

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов /п/

06.00 Инуяша анимационен
филм /п/

06.25 Сребристият жребец ани-
мационен филм/п/

07.15 Сид - дете на науката 2
анимационен филм

07.45 Телепазарен прозорец
08.00 Пътеки /п/
08.30 По света и у нас
09.00 Денят започва с Георги

Любенов публицистично
предаване

11.00 Отблизо с Мира /п/
12.00 По света и у нас
12.30 # Европа информаци-

онно предаване
13.00 Възстановителна репети-

ция /85 години от рож-
дението на Любен Гройс/
документален филм /Бъл-
гария, 2004г./

14.00 Библиотеката /п/
15.00 Скакалци /85 г о дини

от рождението на Васил
Попов/ игрален филм /
България, 1985г./, в ро-
лите: Константин Цанев,
Емануела Шкодрева, Ва-
сил Попов и др.

16.10 Епиграмите на Темида
документален филм за
проф. д-р Кино Лазаров
/България, 2019г./

16.40 Кадифе 4 11-сериен тв
филм /Испания, 2016г./,

биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2014), в ролите:
Джордж Клуни, Мат Дей-
мън, Бил Мъри, Кейт
Бланшет, Джон Гудман,
Даниел Крейг, Жан Дю-
жарден, Хю Бонвил, За-
хари Бахаров и др.

12.45 "Забвение" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, 2013), в ролите:
Том Круз, Морган Фрий-
ман, Андреа Райзбъръ, Ол-
га Куриленко, Николай
Костер-Валдау и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3
еп.23, 24

17.00 "Дивата муха" - предава-
не за екстремни спорто-
ве, еп.5

17.30 "Мисия Моят Дом" - пре-
даване за строителство,
ремонти, обзавеждане и
дизайн, еп.13

18.00 "Коли на мечтите" - авто-
мобилна поредица, еп.6, 7

19.00 "Десет ярда" - екшън, ко-
медия (САЩ, 2004), в ро-
лите: Брус Уилис, Кевин
Полак, Матю Пери, Ната-
ша Хенстридж и др.

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

ве" - трилър, драма (САЩ,
2015), в ролите: Оскар Ай-
зък, Гарет Хедлънд, Луиз
Бургоан и др. [14+]

23.45 "Максимален удар" - ек-
шън, комедия (Русия,
САЩ, 2017), в ролите:
Александър Невский, Ев-
гений Стичкин, Дани Тре-
хо, Кели Ху, Том Арнолд,
Марк Дакаскос и др.

01.45 "Стрелата" - сериал, еп.23
и ретроспекция на сез.1

03.30 "Стрелата" - сериал, с.2
еп.1

04.15 "Мохаве" - трилър, драма
(САЩ, 2015), в ролите:
Оскар Айзък, Гарет Хед-
лънд, Луиз Бургоан, Марк
Уолбърг и др. [14+]

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив"
- сериал

06.00 "Теория за големия взрив"
- сериал, с.6 еп.22, 23

07.00 "Приятели" - сериал
09.00 "Гимназия за чудовища:

Наелектризирани" - ани-
мация, фентъзи (тв
филм, Великобритания,
САЩ, 2017), режисьори
Августа Зурелиди и Джун
Фолкенстайн

10.00 "Майка под наем" - коме-
дия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор Майкъл
Маккълърс, в ролите: Ей-
ми Поулър, Шабан Фалън,
Стив Мартин, Грег Кини-
ър, Сигорни Уивър, Тина
Фей и др.

12.00 "Снежната кралица 3: Огън
и лед" - анимация, семе-
ен, приключенски (Русия,
2016)

14.00 "Игрите на звездите" -
гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 "Кухня" - сериал
16.30 "Тя е баща ти" - сериал
19.30 "На гости на третата пла-

нета" - сериал
20.30 "Ледена епоха 4: Конти-

нентален дрейф" - ани-
мация, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2012)

22.30 "Лигата на джентълмени-
те" - сериал, с.3 еп.5, 6

23.30 "Двама мъже и половина"
- сериал

01.00 "Кухня" - сериал
02.00 "Теория за големия взрив"

- сериал
03.00 "Лигата на джентълмени-

те" - сериал
04.00 "Грижовни омайничета" -

анимация

bTV Cinema

06.30 "Американско момиче: Лия
се притича на помощ" -
семеен (САЩ, 2016), в
ролите: Маги Елизабет
Джоунс и др.

08.30 Телепазар
08.45 "Обичам те, човече" - ко-

медия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор Джон

Хамбърг, в ролите: Пол
Ръд, Джейсън Сигъл, Ра-
шида Джоунс, Сара
Бърнс, Джейми Пресли,
Джон Фавро, Джей Кей
Симънс, Анди Самбърг и
др.

10.45 Телепазар
11.00 "Нокаут или Всичко, кое-

то тя написа" - драма,
спортен, романтичен
(България, САЩ, 2018),
режисьор Ники Илиев, в
ролите: Гари Дурдан, Са-
ня Борисова-Илиева, Ор-
лин Павлов, Башар Ра-
хал, Диана Любенова, Ни-
ки Илиев, Александър Ка-
диев и др.

13.00 "Съдията" - драма (САЩ,
2014), режисьор Дейвид
Добкин, в ролите: Робърт
Дауни мл., Робърт Дю-
вал, Вера Фармига, Били
Боб Торнтън, Винсънт
Д`Онофрио, Дакс Шепърд
и др.

15.45 "Шерлок Холмс" - прик-
люченски, криминален,
екшън (САЩ, Германия,
2009), режисьор Гай Ри-
чи, в ролите: Робърт Да-
уни мл., Джуд Лоу, Рей-
чъл Макадамс, Еди Мар-
сан, Марк Стронг и др.

18.15 "Kingsman: Тайните служ-
би" - екшън, комедия,
приключенски (Великоб-
ритания, САЩ, 2014), ре-
жисьор Матю Вон, в ро-
лите: Тарън Еджъртън, Ко-
лин Фърт, Самюъл Джак-
сън, Марк Стронг, Май-
къл Кейн, Джак Давън-
порт, Марк Хамил, София
Бутела и др.

21.00 "Зодиак" - криминален,
драма (САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Финчър,
в ролите: Джейк Джилен-
хол, Робърт Дауни мл.,
Марк Ръфало, Клоуи Се-
въни, Брайън Кокс, Ила-
йъс Котеас и др.

00.00 "Любовната квартира" -
психотрилър, романтичен
(Белгия, САЩ, 2014), ре-
жисьор Ерик фон Лоой,
в ролите: Карл Ърбън,
Джеймс Марсдън, Уенту-
ърт Милър, Ерик Стоунс-
трийт, Матиас Схунартс,
Изабел Лукас, Маргарита
Левиева и др. [14]

02.00 "Натрапници" - хорър,
трилър, фентъзи (САЩ,
Великобритания, Испа-
ния, 2011), режисьор Ху-
ан Фреснадильо, в роли-
те: Клайв Оуен, Карис
ван Хаутен, Исан Корче-
ро, Даниел Брюл, и др.
[16+]

04.00 "Тайни" - трилър (Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Кей-
тлин Тарвър, Тамара Ду-
арте, Ники Ейкокс, Пи-
тър Дилън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Черна любов" - сериен

филм
08.00 "Събуди се" - предаване
11.00 "Съдебен спор" - преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Лозята на любовта" - с

уч. на Марго Харшман,
Стив Тали, Британи Ъндъ-
рууд, Девон Никсън и др.

14.10 "Отново на първа среща"
- с уч. на Кандис Каме-
рън Бър, Тай Олсън, На-
таша Колис, Джеси Фрей-
зър и др.

16.00 "Мистериите на Аурора
Тийгардън: Разплата" (пре-
миера) - с уч. на Кандис
Камерън Бър, Марилу Хе-
нър, Лекса Дойг, Питър
Бенсън и др.

18.00 "Съдби на кръстопът" -
предаване на NOVA

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 "Карибски  пирати :

Сандъкът на мъртвеца"
- с уч. на Джони Деп,
Джак Дейвънпорт, Кийра
Найтли, Орландо Блум
и др.

23.00 "Американска схема" - с
уч. на Крисчън Бейл, Ей-
ми Адамс, Брадли Купър,
Джеръми Ренър, Джени-
фър Лорънс, Джак Хюс-
тън, Майкъл Пеня и др.

01.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /
п/

04.30 "Лозята на любовта" - с
уч. на Марго Харшман,
Стив Тали, Британи Ъндъ-
рууд, Девон Никсън и др.
/п/

ÄÈÅÌÀ

06.10 "Мускетарите" - сериал,
сезон 3, 2 епизода

08.45 "Комисар Рекс" - сериал,
сезон 10, 2 епизода

11.00 "Атака срещу Еър Форс
Едно" - екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Ан-
вар, Емили дьо Равин,
Кен Дукен, Рупърт Грейвс
и др., II част, /п/

13.00 "Без багаж" - предаване
за туризъм

13.30 "Ловът на орела 2" - ек-
шън с уч. на Марк Дака-
сос, Тереса Рендъл, Джеф
Фейхи, Джо Суба, Зак
Макгоун и др.

15.30 "Следващото карате хла-
пе" - екшън с уч. Пат Мо-
рита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс
Тоуърс, Крис Конрад и др.
/п/

17.40 "Дънди крокодила 2" -
приключенска комедия с
уч. на Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Май-
лон, Ърни Динго и др. /
п/

20.00 "Ювелирът" - криминален
екшън с уч.на Чък Норис,
Джоана Пакула, Даниел
Бернхард, Бърни Копел,
Тод Дженсън, Маршал
Тийг, Трейси Скогинс,
Кърт Лоуенс и др.

22.00 "Трафик на хора" - екшън
с уч. Долф Лундгрен, То-
ни Джа, Майкъл Джей
Уайт, Рон Пърлман, Се-
лина Джейд, Питър Уелър,
Майк Допуд и др.

00.00 "Фрактура" - предаване за
рок музика

02.30 Еротичен телепазар

Diema Family

06.30 "Остани с мен" - сери-
ен филм, 3 епизода

10.00 "Намери ме" - сериен
филм, сезон 1, 2 епи-
зода

12.00 "Тайната на черния ле-
бед" - романтичен филм
с уч. на Инез Бьорг Да-
вид, Мирко Ланг, Хел-
мут Цирл, Анекатрин
Бюргер и др.

14.00 "Кейти Форд: Обет меж-
ду приятелки" (премие-
ра) - романтичен филм
с уч. на Хенриете Рих-
тер-Рьол, Николас Рай-
нке, Надя Бобилеваи др.

16.00 "Добрата вещица" - се-
риал, сезон 1

17.00 "Любовта не разбира от
думи" (премиера) - се-
риен филм, 2 епизода

19.00 "Животът на Кардаши-
ян" (премиера) - риали-
ти

20.00 "Ново начало" - драма
с уч. на Хедър МакКомб,
Пол Грин, Кирстен Уо-
рън, Лекси Джиовагно-
ли, Старла Кристън,
Джули Норман и др.

22.00 "Кейти Форд: Обет меж-
ду приятелки" - роман-
тичен филм с уч. на
Хенриете Рихтер-Рьол,
Николас Райнке, Надя
Бобилеваи др./п/

00.00 "Тайната на черния ле-
бед" - романтичен филм
с уч. на Инез Бьорг Да-
вид, Мирко Ланг, Хел-
мут Цирл, Анекатрин
Бюргер и др. /п/

02.00 Еротичен телепазар
04.00 "Ново начало" - драма

с уч. на Хедър Мак-
Комб, Пол Грин, Кир-
с тен  Уорън ,  Лекси
Джиовагноли, Старла
Кристън, Джули Нор-
ман и др. /п/

Êèíî Íîâà

06.20 "Уил и Грейс" - сериал,
сезон 2

06.50 "Децата на въздушния
Бъд" - семейна комедия с
уч. на Джейн Кар, Пар-
тик Краншоу, Тайлър Фо-
дън, Карън Холнес и др.
/п/

08.50 "Шпиони" - семеен филм
с уч. на Ема Робъртс,
Крис Потър, Ричард
Кайнд, Пат Морита, Деб-
ра Джо Ръп, Джей Бра-
зо, Мусета Вандер, Бари
Бостуик и др. /п/

10.40 "Наръчник по ухажване" -
романтична комедия с уч.
на Меган Маркъл, Крис-
тофър Полаха, Джонатан
Скарфи, Линда Бойд и др.
/п/

12.30 "Евтиното е скъпо" - ко-
медия с уч. на Том Ханкс,
Шели Лонг, Александър
Годунов, Джо Мантеня,
Морийн Стейпълтън и др.
/п/

14.30 "Бевърли Хилс Чихуахуа"
- комедия с уч. на Пай-
пър Перабо, Джейми Лий
Къртис, Маноло Кардона,
Хосе Мария Язпик и др.
/п/

16.30 "Всички страхове" - ек-
шън с уч. на Бен Афлек,
Морган Фрийман,
Джеймс Кромуел, Лив
Шрайбър, Брус Макгил,
Филип Бейкър Хол и др.
/п/

19.00 "Хотел Халсион" - сери-
ал

20.00 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1

21.00 "Ангелите на Чарли: Газ
до дупка" - екшън с уч.
на Камерън Диас, Дрю Ба-
римор, Луси Лиу, Бърни
Мак, Криспин Глоувър,
Джъстин Теро, Деми Мур,
Мат ле Бланк, Шая Ле-
бьоф и др.

23.10 "От местопрестъпление-
то: Маями" - сериал, се-
зон 1 /п/

00.10 "Джакузи - машина на
времето 2" - комедия с
уч. на Роб Кордри, Крейг
Робинсън, Кларк Дюк,
Адам Скот, Джилиън Джа-
кобс, Чеви Чейс и др.

RTR

05.15 Токшоу: "Пряко предава-
не"

06.35 Вести-Москва
07.00 Вести
08.00 "Хуморина"
09.45 Игрален филм: "Лятна от-

пуска"
11.30 Концерт
13.00 Игрален филм
16.10 Сериал: "Стръмните бре-

гове"
17.05 Игрален филм
02.10 Игрален филм: "Здрав

брак"
03.50 Концерт

Åâðîñïîðò

05.00 Колоездене: Критериум
Дуфине, седми етап

06.00 Колоездене: Критериум
Дуфине, осми етап

07.00 Снукър: Световна купа в
Китай, четвъртфинали

07.55 Снукър: Световна купа в
Китай, полуфинали, ди-
ректно

11.30 Куриози
12.00 Колоездене: Обиколка на

Франция 2018, обзор
13.00 Автомобилизъм: Суперку-

па на Порше в Австрия,
директно

14.00 Куриози
14.25 Снукър: Световна купа в

Китай, финал, директно
18.00 Колоездене: Хале - Ин-

хоойхем
18.45 Кану-каяк: Световна купа

в Словения, слалом, пър-
ви ден

19.40 Новини
19.45 Колоездене: Национално

първенство на Испания
21.45 Снукър: Световна купа в

Китай, финал, директно
23.00 Колоездене: Обиколка на

Франция 2018, обзор

Í
НЕДЕЛЯ 30 юни

1 епизод, в ролите: Пау-
ла Ечевария, Мигел Анхел
Силвестре и др.

18.00 Джаз фестивал в Монт-
рьо "Микстейп"

18.30 Спорт ТОТО
19.00 Тайните светове 6-сери-

ен документален филм /
САЩ, 2009г./, 1 епизод

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас инфор-

мационна емисия
20.30 Спортни новини
20.45 България от край до край 8
21.15 Лоло игрален филм /

Франция, 2015г./, в ро-
лите: Дани Буун, Жули
Делпи и др. (12)

23.00 По света и у нас инфор-
мационна емисия

23.15 Кървавите скали игрален
филм /копродукция,
2009г./, 2 част, в роли-
те: Тони Люн, Такеши Ка-
неширо, Джан Фънгуей и
др. (14)

01.35 Господин Селфридж 2
тв филм /7 и 8 епи-
зод/п/(12)

03.10 Туристически маршрути
03.35 Кадифе 4 тв филм /1

епизод/п/
04.55 Вяра и общество с Го-

ран Благоев /най-добро-
то/ /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятел-

ството е магия" - сери-
ал, анимация, еп.1, 2

07.00 "Двама мъже и полови-
на" - сериал, еп.5, 6

08.00 "Тази събота и неделя" -
предаване с водещи Же-
ни Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с во-
дещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Хотел Елеон" - сериал,

с.2 еп.17
13.00 "Смотаняци 2" - комедия,

екшън (САЩ, 1991), в ро-
лите: Чарли Шийн, Вале-
рия Голино, Лойд Бри-
джис, Мигел Ферер, Роу-
ън Аткинсън и др.

14.40 "Аламинут: Добре дошли
в България" - скеч шоу

15.00 Семеен следобед: "Робин-
зон Крузо" - анимация,
комедия, приключенски
(Белгия, Франция, 2016),
режисьори Венсан Кес-
телоот и Бен Стасен

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

17.50 Спорт тото
18.00 "120 минути"
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистически
филми и разследвания

20.00 "Каубои и извънземни" -
фантастика, екшън, три-
лър, уестърн (САЩ, 2011),
в ролите: Даниел Крейг,
Харисън Форд, Оливия
Уайлд и др.

22.20 "Денят, в който земята
спря" - фантастика, три-
лър (САЩ, 2008), в ро-
лите: Киану Рийвс, Дже-
нифър Конъли, Кати
Бейтс, Джейдън Смит,
Джон Клийс и др.

00.20 "Трудна мишена 2" - ек-
шън, трилър (САЩ, 2016),
в ролите: Скот Адкинс,
Робърт Непър, Рона Мит-
ра и др.

02.20 "Двама мъже и полови-
на" /п./ - сериал

02.50 "Търси се" /п./
03.40 "120 минути" /п./

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Тран-
сформърс: Рескю Ботс"
/п./ - сериал, с.3 еп.20

06.30 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - сериал, с.3
еп.21, 22

07.30 "Стрелата" - сериал,
еп.22, 23, с.2 еп.1

10.30 "Пазители на наследст-
вото" - военен, драма,
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през май 2016 г., а от 2017
г. е заместник-председател
на БСП. Символно заема ка-
бинета, в който през 90-те
години на миналия век е ра-
ботил баща му Николай
Добрев. Синът разглежда
това като отговорност и
дълг да се докаже, а не ка-
то привилегия.

Активно се включва в
предизборната кампания на
президента Румен Радев.
Структурите на БСП се оказ-
ват мотивирани, залите нав-
сякъде в страната са пъл-
ни, в партията за пръв път
в последните години се виж-
да нова енергия.

Днес медиите определят
Добрев като дясна ръка на
Корнелия Нинова. И е факт,
че те са добър политически
тандем - човек с политичес-
ка визия и лидерски качес-
тва и организатор, който мо-
же да реализира прагматич-
но и творчески идеите.

Резултат от лидерството
на Корнелия Нинова и от ра-
ботата на екипа й в БСП е
съживяването на партията,

даването на нов импулс и
кадровото обновление, ор-
ганизационната реформа с
идеите за пряк избор на
председателя, за мандат-
ност на народните предста-
вители от левицата, за пре-
разпределение на повече
средства за местните струк-
тури. Създадена е и чака-
ната дълги години от левите
избиратели партийна теле-
визия. За пръв път от 2009
г. БСП е категоричен побе-
дител в избори - за държа-
вен глава е избран подкре-

Не изневери на БСП и кога-
то бе създадена АБВ - въп-
реки семейната и лична
дружба с президента (2002-
2012 г.) Георги Първанов.

Преизбиран е за народен
представител в 41-вото,
42-рото, 43-тото и 44-тото
народно събрание. В пар-
ламента до 2013 г. предс-
тавлява София-област, а
след това буквално в пос-
ледния момент заменя теж-
ко пострадал при автомо-
билна катастрофа колега
като водач на листата в Габ-
рово. Въпреки, че не е поз-
нат в региона, Добрев реа-
лизира мандат за БСП, с
присъщата си енергия оби-
каля всички общини и села
в областта, опознава кад-
рите и проблемите. В след-
ващите два мандата габров-
ци отново го номинират за
водач на тяхната листа. По
характер далеч от ролята на
парламентарен оратор, Ки-
рил Добрев бе активен член
на Комисията по вътрешна
сигурност, в 42-рото НС ръ-
ководеше анкетната коми-
сия по т. нар. случай "Зла-
танов" с тефтерчето на то-
гавашния шеф на КОНПИ,
който стриктно си е запис-
вал пристигащите от ГЕРБ
поръчки кой да бъде разс-
ледван и кой - оневинен.
През 2017 г. се отказа от
депутатския си мандат, за
да се посвети изцяло на
партийната работа. Място-
то му зае млада социалист-
ка - общински председател
на БСП в Габрово, която се-
га е сред активните гово-
рители по социални теми в
партията и парламента.

Отново на
партийна работа

През 2016 г. Кирил Доб-
рев е един от кандидатите
за председател на БСП, из-
работва и собствена плат-
форма, в която влизаха идеи
за мандатност на депутати-
те, лява телевизия и инфор-
мационен пул, за Социалис-
тически синдикат, за ради-
кално повишение на средст-
вата за местните структури
на партията. Част от тези
идеи се реализират днес под
ръководството на Корнелия
Нинова и с неговото актив-
но участие. След първия тур
на конгресното гласуване
Добрев застава зад канди-
датурата на Корнелия Нино-
ва и е един от организаци-
онните мотори на нейния из-
бор. Добрев влиза в Изпъл-
нителното бюро на БСП

пеният от партията ген. Ру-
мен Радев. На парламентар-
ните избори през 2017 г.
БСП загуби, но удвои броя
на народните представите-
ли от 39 на 80, с което се
превърна в активна опози-
ция, която в Народното съб-
рание отстоява социални за-
конодателни идеи - срещу
монополите, за защита на
българското производство,
за закрила на младите и
пенсионерите и други. БСП
разкри редица корупционни
практики по високите ета-
жи на властта, което дове-

де до оставки на министри.
Левицата отстоя парламен-
таризма и се изправи сре-
щу парламентарния диктат
на мнозинството - в резул-
тат си отиде председателят
на НС Димитър Главчев. Со-
циалистите са единственият
коректив на тази пропита от
скандали власт и нейните
задкулисни коалиции.

На изборите за Европей-
ски парламент БСП е единс-
твената партия, която пови-
ши броя на своите евроде-
путати и реалните гласове

спрямо предишните евроиз-
бори. Социалистите направи-
ха пробив и по общини, осо-
бено в големите градове, ко-
ито доскоро бяха считани за
бастиони на ГЕРБ, в 60 об-
щини БСП е първа сила, ко-
ето дава добър старт за бит-
ка за местния вот. Връща-
нето на традиционно силно-
то присъствие на социалис-
тите в местната власт е въз-
можно не просто защото БСП
е излъчвала популярни, мо-
жещи и влиятелни кметове,
но и защото местната власт
е най-близо до хората и там
практически могат да бъдат
прилагани добрите идеи от
"Визия за България", за да
се види, че нов модел на уп-
равление и функциониране на
държавата и икономиката е
възможен.

И най-важното - Корне-
лия Нинова и нейният екип
доказаха, че БСП не влиза
в договорки - явни или зад-
кулисни - с ГЕРБ. До момен-
та няма друга парламентар-
на партия, която скрито или
официално да не е играла
ролята на патерица на пра-
вителствата на Бойко Бори-
сов. По този път минаха или
минават СДС, ВМРО, "Ата-
ка", НФСБ, корпоративната
партия "Воля", а в миналото
АБВ, РЗС, Реформаторския
блок. Единствената реална
опозиция на действията, сти-
ла и похватите на ГЕРБ е
БСП, а сегашното ръковод-
ство е гаранцията, че пар-
тията няма да влиза в дого-
ворки с управляващите.

Местните избори -
предизвикателството

Като зам.-председател на
БСП с ресор "Организацио-
нен" Кирил Добрев има мно-
го предизвикателства - акти-
визране на партийния живот
по места, справяне с тежкия
икономически и администра-
тивен натиск, който ГЕРБ на-
лага над опозиционни акти-
висти. Важна задача е про-
биването на бастионите на
местен феодализъм, който за
10 години на власт изградиха
управляващите. Разбира се,
и туширането на непокрити с
качества амбиции на местни
кадри, подборът по места на
хора знаещи, можещи, попу-
лярни, ангажирани с програ-
мата и политиките на БСП.
Всичко това изисква не голи
думи и декларации, а дейст-
вия, ежедневна конкретна ра-
бота, постоянни обиколки в
страната. И масовикът Кирил
Добрев тук е един от най-под-
ходящите - постоянно в дви-
жение, с решителния тон, на-
помнящ за покойния му ба-
ща, с огромната база от кон-
такти с местните партийни
организации. Как ще се спра-
ви със следващите политичес-
ки изпитания Кирил Добрев
предстои да видим наесен. Но
е факт, че той е политик, кой-
то израства и се учи, трупа
опит от успехи и от грешки,
който познава пулса на пар-
тията, и който е екипен иг-
рач, избрал своя отбор - то-
зи на БСП.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

На среща със социалисти

Кирил Добрев говори на форум на Младежкото обединение на БСП

Импровизирана пресконференция
 на „Позитано“ 20

Брегово, март 2018 г. Социалистите са на терен, за да се запознаят
с щетите от голямото наводнение
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Ñïîäåëåòå ìóçèêàòà â äâîðåöà Âðàíà
ñúñ Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

На 7 юли от 20.00 ч.
Софийската филхармония
и Националният филхармо-
ничен хор предлагат гала с
откъси от любими опери
на Верди, Пучини и Бизе.

Истинско съзвездие от
талантливи творци ще
участва в летните концер-
ти на Софийската филхар-
мония и Столична общи-
на, обединени с мотото
"Споделете музиката в
двореца Врана".За поред-
на година Националната
филхармония закрива
сезона си сред красивата
природата в парка пред
двореца. И тази година
концертите са съобразени
с вкуса на публиката и
има за всекиго по нещо -
оперна гала, симфоничен
и камерен концерт и
детска програма.

В концерта ще вземат
участие и солистите Вера
Гиргинова - сопран, Петя
Петрова - мецосопран,
Георги Султанов - тенор,
Ивайло Джуров - бас. :

Íàêðàòêî

Сандра Бълок прави
сериал за живота си
Сандра Бълок е
постигнала споразу-
мение за снимането
на сериал, който ще
е вдъхновен от
нейните години в
колежа, съобщи Dark

Horison. Сериалът
ще бъде продуциран
от платформата
Amazon. Основни
сюжетни линии в
него ще бъдат вдъх-
новени от истории,
които самата Бълок
е преживявала. Тя
вече се е съгласила
да бъде продуцент
на продукцията.
Историята ще прос-
леди живота на
млада жена в колеж
по изкуства в южни-
те щати.

"Мелос" - изложба
на Гийом Лебран
Между 25 и 29 юни в
"Галерия Синтезис"
ще бъде представена
изложбата на френс-
кия фотограф Гийом
Лебран "Мелос". Тя
включва повече от
40 фотографии,
заснети в периода
2006-2012 г., по
време на неговите
пътувания между
Турция, България и
Гърция, в компанията
на писателя Рене
Далиго.

Âòîðà ïðåìèåðà íà
ñïåêòàêúëà "Ïîä
ìàíàñòèðñêàòà ëîçà"

Втората премиера на
спектакъла "Под манастир-
ската лоза" се играе днес
от трупата на Благоевградс-
кия театър. За първи път ци-
кълът от разкази се поста-
вят на сцена самостойно.

Досега са използвани от-
делни разкази в различни
постановки, на благоевград-
ска сцена обаче ще бъдат
обединени в едни цялостен
спектакъл. Зрителите ще ви-
дят класическата творба,
разказана с нетрадиционни
методи. Интересен декор,
костюми и мултимедийни
похвати на сценографа Ни-
кола Налбантов ще покажат
по модерен, театрален на-
чин едно от великите бъл-
гарски произведения. "Без
да е осъвременен авторът
откъм визия, но с нови пох-
вати ще бъдат пресъздаде-
ни разказите от цикъла "Под
манастирската лоза". Режи-
сьорът на постановката Ка-
лин Ангелов разказа, че най-
голямото предизвикателство
пред него е било да пре-
върне в пълнокръвен театър
чистата, прекрасна литера-
тура на Елин Пелин, да съз-
даде живи, запомнящи се
ситуации и ярки образи. ç

Âèðòóîçúò Áåíÿìèí Øìèä îòêðè "Âàðíåíñêî ëÿòî"
Международният музи-

кален фестивал "Варнен-
ско лято" започна на 23
юни в морската столица
с участието на цигуларя
Бенямин Шмид, който сви-
ри с Варненската филхар-
мония. Фестивалът, който
навърши 93 години, стар-
тира в зала 1 на Фести-
валния и конгресен цен-
тър.

Виртуозът  Бенямин
Шмид от Залцбург свири
с Варненската филхармо-
ния под палката на маес-
тро Георги Димитров. Той
бе солист в концерта за
цигулка и оркестър номер
едно в ре мажор от Про-
кофиев, а в изпълнение на

Изложбата на габровс-
кия фотограф Радослав
Първанов "Аз съм Българ-
ка!" гостува в Пловдив от
Еньовден до Деня на не-
зависимостта - 22 септем-
ври. Платната са изложе-
ни в свободното простран-
ство на търговски комп-
лекс в Пловдив. Хроноло-
гията на всеки един от 20-
те фотоса ще бъде предс-
тавена и чрез създадения
специално за това филм,
който ще покаже местата
на снимките.

Във фотосесията учас-
тват 20 българки и две де-
ца, които представят 35
сюжета и 39 населени
места.

Експонирането на из-
ложбата в Пловдив е мно-
го важно, тъй като това е

Èçëîæáàòà "Àç ñúì Áúëãàðêà!" ãîñòóâà â Ïëîâäèâ

тър на БНР и Софийската
филхармония.

Звездата на откриване-
то е определян от крити-
ката като един от най-
всестранните съвременни
цигулари. Брилянтен и в
класиката, и в джаз интер-
претациите, музикант с
впечатляваща индивидуал-
ност и широк репертоар.

Международният музи-
кален фестивал "Варнен-
ско лято 2019", по време
на който ще има за първи
път и научен форум, се ор-
ганизира от Община Вар-
на в партньорство с Ми-
нистерството на култура-
та, националното училище
"Добри Христов". ç

Специално участие имат
и лауреатите в национал-
ния конкурс за млади
оперни певци "Гена Ди-
митрова" сопраното
Пламена Гиргинова и
тенорът Михаил Михай-
лов. Вокалните шедьоври
от оперите "Кармен",
Трубадур", "Риголето",
"Травиата", "Набуко" и
"Бохеми" ще прозвучат
под диригентската палка

на Хирофуми Йошида.
Изтънчена селекция от

камерни произведения на
Моцарт, Бах, Менделсон,
М. Големинов, Милчо
Левиев, Астор Пиацола
ще поднесат професиона-
листите от струнен квар-
тет "Филхармоника" на 8
юли от 20.00 ч..

9 юли е запазен за
най-малките почитатели
на програмата ни "Форти-

симо Фамилия". Те ще се
запознаят с най-мистери-
озния инструмент - човеш-
кия глас. Историите ще
разказват Милица Глад-
нишка, тенорът Георги
Султанов и певци от
Националния филхармони-
чен хор. Виртуозът на
цигулката Юлиян Рахлин е
специална изненада за
последната вечер - 10
юли, от 20.00 ч. ç

градът, в който се е родила
идеята. "Експозицията е
първата част на проекта "Аз
съм Българка", като идеята
е да повдигна национално-
то ни самочувствие, както
и да научи младите хора на
уважение към традициите",
добавя авторът.

Проектът е следствие на
голямата любов на Радос-
лав Първанов към българ-
ската история и традиции-
те и иска да покаже, че
има млади хора, които са
избрали да останат и да
се развиват в България. По
думите му всичките 20 мо-
мичета са свързани по ня-
какъв начин с фолклора и
обличането на българска
национална носия не е
случайно.

Желанието на автора е

да покаже изложбата във
всеки град, участвал при
заснемането на проекта, а

Старинният Пловдив е
представен с една от най-
впечатляващите снимки. ç

Милица Гладнишка Юлиян Рахлин

Варненската филхармония
ценителите ще чуят и ба-
летната сюита "Благород-
на видение" на Паул Хин-
демит.

Маестро Георги Димит-
ров дирижира варненския
оркестър след поредица
от адмирирани концерти
със Симфоничния оркес-
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Пенсията е състояние на духа
Мислите, че пенсията е

въпрос на възраст? Не. Това
е състояние на духа. Мисли-
те, че "старите младежи" са
герои от научната фантасти-
ка? Уви, не. Виждали сте
стъкления поглед и неуглед-
ния вид на някои хора, кои-
то са млади само на години.
Те вече нищо не искат, при-
мирили са се с рутината.

Една жена предлага на
приятелката си: "Да идем да
танцуваме, да идем на фит-
нес, да идем да пътуваме!".
А на втората наистина й се
искат промени, да усети пул-
са на живота, но нещо й пре-
чи да се помръдне от мърт-
вата си точка и затова за
всички предложения има са-
мо един отговор: "Не, благо-
даря.". Именно на такива
"млади хора" често им каз-
ват: "Ама че си пенсия!". То-
ва клеймо им е жигосано на
челото.

В момента живеем в един
от най-безопасните периоди
от човешката история. Ма-
кар някои от най-големите
проблеми на планетата ни
все още да остават нераз-
решени. И въпреки това ня-
маме причини да се оплак-
ваме, особено ако съпоста-
вим живота си с миналото.

А коя е най-лошата годи-
на в човешката история? То-
ва е въпросът, повдигнат от
скорошно историческо изс-
ледване, чиято цел е да про-
вери как европейската па-
рична система се е проме-
нила след падането на За-
падната Римска империя. Из-
следователите решават да
потърсят следи от индустри-
ално замърсяване (от пре-
работката на сребърна ру-
да) в леда в европейските
Алпи. В хода на това свое
проучване те научават най-
различни неща за природ-
ните бедствия и климатични-
те промени през вековете.

Какво се оказва? Векът
след 536 г. сл. Хр. е бил най-
неприятното време за живот
на Земята.

Коя е най-лошата година
в човешката история

Виц: Щом трябва...

От Обекти

А какво да кажем за хо-
рата над 60-годишна въз-
раст? Щом се пенсионират,
сякаш върху тях внезапно па-
да плоча с тежест един тон
и те веднага се превъплъща-
ват в нова роля. Като добри
актьори от драматични теат-
ри вземат в ръка бастунче-
то, превиват се и започват
да мърморят срещу живота.

5 начина да не се пре-
върнете в пенсионери

1. Грижи се за себе си.

Заслужаваш го, нали пом-
ниш? Развлеченият пуловер,
протритите колене, закърпе-
ните чорапи не са за теб.
Едно момиче, което често
срещам на път за работа, на
вид е на около 30. Млада е,
но се вижда, че не може да
се понася. Все едни и същи
дънки, в косата - ластик от
времето на баба й, а най-
яркият й аксесоар е черна-
та дупка между зъбите. Тя не

се обича и показва на всич-
ки, че се е предала. А какво
отношение биха могли да
имат околните към човека,
който плюе сам на себе си?

2. Събери се със слън-

чеви лъчи. На света има хо-
ра, които обичат да живеят!
Бягай от онези, които само
мърморят, оплакват се и об-
виняват държавата, полити-
ците и богаташите за житей-
ските си провали. Наредете
се до "слънчевите лъчи". До
онези, които биха се усмих-
нали и на най-лудата идея и
биха казали: "Ти можеш да
направиш това! Дерзай!".

3. Търси нови завои. Не
гаси мотора преждевремен-
но. Не скачай на спирачки-
те. Остани отворен към сре-
щите, идеите, хората... По-
често казвай вълшебното
"да". То е твоят ключ към жи-
вота.

4. Разхождай се и меч-

тай. Като седиш вкъщи, се
превръщаш в мебел. В стран-
на птица с недружелюбен ха-
рактер. Искаш ли да бъдеш
бърз и красив като орел?
Разтвори криле! И лети - в
парка, в гората, в центъра
на града, в друга държава.
Завърти глава - около теб е
светът. Ето какво казва пи-
сателят Михаил Пришвин -
"Трябва да мечтаем колкото
се може повече, колкото се

може по-силно да мечтаем,
за да превърнем бъдещето
в настояще!".

5. Зареди се с емоции.

Можеш да ги почерпиш нап-
ример от историите на ве-
лики и успешни хора. Кои?
Изборът е безкраен! Уинс-
тън Чърчил, Хенри Форд,
Стив Джобс, Мариса Ма-
йер... Изгледай някой вдъх-
новяващ филм. Не спирай да
се зареждаш!

"Това е началото на един
от най-лошите периоди, ве-
роятно дори най-лошата го-
дина" в историята на чове-
чеството, казва Майкъл Ма-
кормик, археолог и историк
по средновековието от Хар-
вардския университет.

Този период е бил изк-
лючително тежък. При това
не заради кървави войни или
жестоки болести, а вследст-
вие на няколко екстремни
природни събития, които
предизвикват масов глад.
Какво точно е довело до то-
ва? Съществуват множество
теории. Може би най-досто-
верната обаче е свързана с
изригването на вулкан, кой-
то е затъмнил Слънцето с
"мистериозен облак" и е пре-
дизвикал "вулканична зима".

Никой не е напълно сигу-
рен за кой точно вулкан ста-
ва дума, макар че най-често
спряганото име е Илопоан-
го в Ел Салвадор. Според но-
вото изследване обаче из-
ригването е било в Ислан-
дия, тъй като ледените ядки
в Европа съдържат вулканич-
но стъкло, чийто химичен

състав е сходен с частици-
те, които се срещат в Евро-
па и Гренландия.

За който и вулкан да ста-
ва дума, едно е сигурно -
ефектът, който е оказал вър-
ху Земята, е бил жесток и
мащабен. Изригването му е
довело до началото на "мал-
ка късноантична ледена епо-
ха". Посевите по света заги-
нали. Настанало глад. През
лятото в Китай паднал сняг,
суша настъпила в Перу. Меж-
дувременно галско-ирландс-
ките анали говорят за "лип-
са на хляб през 536 г. сл.
Хр." По всичко личи, че нито
едно кътче на планетата не
е останало незасегнато. Ви-
зантийският историк Проко-
пий, който е живял в Сред-
ния изток по онова време,
също говори за "ужаса", при-
чинен от мъглата, която за-
тъмнява Слънцето. "И през
тази година се сбъдна най-
ужасното предсказание - пи-
ше той. - Защото слънцето
даваше светлина без яркост
като луната през цялата го-
дина".

Тази мини ледникова
епоха предизвиква и мно-
жество социални пробле-
ми. Някои историци твър-
дят, че последиците от вул-
каничното изригване през
536 г. сл. Хр. са били тол-
кова големи, че малко или
много са довели до пада-
нето на цели империи. Спо-
ред изследване от 2016 г.,
публикувано в Nature
Geoscience, през века след
изригването ставаме сви-
детели на рухването на Са-
санидската империя, както
и на упадъка на Византий-
ската империя. В Китай
настават множество поли-
тически размирици, а в Ев-
разия съществуват данни
за редица кървави социал-
ни конфликти.

Знаете ли, че децата, ро-
дени през зимата, са по-ин-
телигентни и по-едри?

До този извод достигна-
ли британски изследовате-
ли, след като проследили 21
000 деца от различни мес-
та в света.

Учените са категорични,
че за развитието на чове-
ка има сезонни различия.
Те се крият в храната, коя-
то се приема, промените в
хормоналните нива, темпе-
ратурните въздействия,
слънчевото греене.

Освен в килограмите и
сантиметрите, раждането
през зимата определено
има въздействие и върху
умственото развитие. При
зимните бебета то е по-ви-
соко. За сметка на това
пък тези деца не са най-
големите оптимисти на

Зимните бебета са по-умни

света. Вечната надежда
към доброто е привилегия
на бебетата, родени през
лятото.

Майка Тереза за любовта
Мислим си, че любовта

е чувство, но тя е дейст-
вие; мислим си, че любов-
та трябва да се заслужи,
но всеки заслужава лю-
бов; мислим си, че трябва
да обичаме, когато ни оби-

чат, но любовта не се из-
мерва с това, което полу-
чава в замяна - любовта
просто се дава; мислим си,
че противоположното на
любовта е омразата, но
всъщност това е страхът.

Нощ. Затворен
бар. От дупка в сте-
ната се подава
френската мишка,
оглежда се дали ня-
къде наблизо няма
котка, притичва бър-
зо до бара, пие ед-
на чаша с вино и ти-
ча обратно в дупка-
та.

След малко се
показва немската
мишка, оглежда се
за котка, тича до ба-
ра, пие една бира и
обратно в дупката.

Ситуацията се
повтаря с ирландс-
ката мишка - оглеж-
дане, бар, уиски,
дупка, с мексиканс-
ката - оглеждане,
бар, текила, дупка, и с американската - оглеждане, бар,
бърбън, дупка.

Накрая се показва българската мишка, оглежда се,
изтичва до бара и изпива една ракия. Оглежда се пак,
котката я няма, пие втора, след това оглеждане - няма
котка, пие трета, четвърта и след петата сяда на бара и
си мърмори:

- Еми, ще я чакаме, щом трябва…
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Милиони турски изби-
ратели гласуваха вчера на
повторните избори за кмет
на Истанбул. Общо 10 560
963 души имаха възмож-
ност да упражнят правото
си на глас. Бяха разкрити
31 124 избирателни сек-
ции, като гласуването
започна в 8 ч. сутринта и
приключи в 17 ч.

Вотът се състоя близо
три месеца след местните
избори на 31 март, спече-
лени в Истанбул от Екрем
Имамоглу от основната
опозиционна Народноре-
публиканска партия (НРП).
Той победи с много малка
разлика кандидата на
управляващата Партия на
справедливостта и развити-
ето (ПСР) Бинали Йълдъ-
ръм, който е бивш премиер
и близък сътрудник на
президента Реджеп Ердо-
ган. След седмици на
възражения от страна на
управляващата партия за
резултатите от вота в
Истанбул, Висшата избира-
телна комисия анулира
изборите за кмет и насро-

10 560 963 äóøè èìàõà âúçìîæíîñò
äà óïðàæíÿò ïðàâîòî ñè íà ãëàñ

Òðèìà êàíäèäàòè ñà ñ àìáèöèÿòà äà îãëàâÿò ÔÀÎ
Китаец ,  грузинец и

французойка: двама мъже
и за първи път жена си ос-
порват  ръководния пост в
Организацията по прехра-
на и земеделие на ООН
(ФАО), която е натоварена
със задачата да премахне
глада по света. Изборите
за определяне на прием-
ника на бразилеца Жозе
Гразиано да Силва за пе-
риод от четири години бя-
ха насрочени за по-късно
вчера в централата на ор-

Американският президент Доналд Тръмп очаква с нетърпение да се срещне с руския лидер Владимир Путин на
срещата на Г-20 в Япония. Това заяви съветникът на президента на САЩ  по националната сигурност Джон Болтън

в неделя на среща с премиера на Израел Бенямин Ненаняху. Съветникът на президента на САЩ пристигна в
Йерусалим, за да участва в тристранна среща със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев

и ръководителя на израелския Съвет за национална сигурност Меир Бен-Шабат на 24 и 25 юни.

Снимки Пресфото БТА

Ïóòèí: Ðóñèÿ è
ÑÀÙ èìàò èíòåðåñ
äà âîäÿò äèàëîã

Възможностите на президента
на САЩ Доналд Тръмп в развитие-
то на отношенията с Русия са ог-
раничени от американската поли-
тическа система, но много зависи
от политическата воля, заяви рус-
кият президент Владимир Путин в
интервю за телевизия НТВ, цити-
рано от ТАСС. "Виждаме, че систе-
мата е така устроена, че много
неща, които Тръмп би искал да
направи, не се оказват възмож-
ни. Макар че, разбира се, много
зависи от политическата воля", ка-
за Путин.

Той отбеляза, че и Русия, и САЩ
имат интерес да водят диалог. Опи-
тите за постигане на целите със
сила не се увенчават с успех, каза
руският президент. "Диалогът е не-
обходим. Те си представят реше-
нието на едни или други въпроси
по един начин, а ние - по друг. Без
диалог обаче е невъзможно да се
постигне консенсус. Така че щом
те бъдат готови, ние с удоволствие
ще развиваме тези отношения", ка-
за Путин по адрес на САЩ. ç

Турският
президент
Реджеп Ердоган
гласува вчера в
една от
избирателните
секции в
Истанбул по
време на
повторните
избори за кмет
на 15-милион-
ния град

Íàêðàòêî

:

Ìèëèîíè èçáèðàòåëè ãëàñóâàõà íà ïîâòîðíèòå
èçáîðèòå çà êìåò íà Èñòàíáóë

чи повторение на 23 юни.
Вотът е от голямо

значение за Турция, тъй
като градът с население от
над 15 млн. души, разполо-
жен на два континента, е
финансовият, търговски и
културен център на страна-
та. Около 30 процента от
брутния вътрешен продукт
на Турция се произвежда в
Истанбул, а бюджетът на
голямата истанбулска
община възлиза на около
8,8 млрд. долара.

В изборите участват
общо 21 кандидати, но
надпреварата на практика
е между Бинали Йълдъръм,
кандидат на управляващата
ПСР и смятан за най-
верния помощник на
президента Ердоган, и
опозиционния кандидат
Екрем Имамоглу. Освен тях
за кметския пост ще се
състезават Неждет Гьокчъ-
нар, кандидат на Партията
на щастието, Мустафа
Илкер Юджел, кандидат на
Отечествената партия, и 17
независими кандидати.
Според няколко социологи-

чески анкети Екрем Има-
моглу води пред кандидата
на управляващите Бинали
Йълдъръм.

На изборите на 31 март
1,7 млн. гласоподаватели
не упражниха правото си
на глас и сега и двата
противникови лагера
разчитат на подкрепа от
тях. Ключова роля за
резултата ще имат и
гласовете на кюрдските
избиратели. На предишните
избори прокюрдската
Демократична партия на
народите (ДПН) не издигна
кандидат в Истанбул, което
помогна на опозиционния
кандидат Екрем Имамоглу.
Преди няколко дни съпред-
седателят на ДПН Селяхат-

тин Демирташ, който се
намира в затвора, призова
симпатизантите на партия-
та да гласуват за Екрем
Имамоглу. Лидерът на
забранената за тероризъм
Кюрдска работническа
партия (ПКК) Абдуллах
Йоджалан, който излежава
доживотна присъда затвор
на о. Имралъ, пък призова
кюрдите да бъдат "неутрал-
ни" на повторния вот за
кмет на Истанбул.

Очаква се избирателна-
та активност да бъде по-
висока от тази на 31 март.
Тогава 84,6 процента от
избирателите дадоха своя
глас. Очакваше се вчера
избирателната активност
да достигне 90 процента. ç

Китайският президент
Си Цзинпин ще участва в
срещата на върха на Г-20, която
ще се състои от 27 до 29 юни
в японския град Осака, съобщи
Синхуа. Това е първото офици-
ално потвърждение, че Си ще
присъства на форума. Очаква
се там той да се срещне с
президента на САЩ Доналд
Тръмп. Срещата на Си с Тръмп
може да се окаже повратен
момент за преодоляването на
проблемите в преговорите за
спиране на американско-
китайската търговска война,
отбелязва Ройтерс.

Служители
на руските специални служби
са ликвидирали в Дагестан
двама привърженици на
терористичната организация
"Ислямска държава", готвещи
нападение срещу правоохрани-
телните органи. Това съобщи
информационният център на
руския Национален антитеро-
ристичен комитет. В събота
вечерта около 22 ч. на участък
от пътя между населените места
Ендирей и Карланюрт в Хаса-
вюртския район в Дагестан е
предприет опит да бъде спрян
автомобил ВАЗ-2109, в който
пътували двама въоръжени
мъже. "В отговор на искането
да сложат оръжие и да се
предадат на властите, те
открили огън. При последвалата
престрелка и двамата престъп-
ници са неутрализирани. На
мястото на престрелката са
намерени автомат и пистолет",
съобщи НАК.

Военни
от многонационалните сили на
Нигерия, Нигер, Чад и Камерун,
са убили 42 ислямистки бойци
в района на езерото Чад на 21
юни, гласи съобщение на
коалиционните сили. Ислямист-
ките бунтовници били убити в
престрелка с многонационални-
те сили на о. Дорон Наира в
езерото Чад.

Ливан
не иска инвестиции в Близкия
изток за сметка на палестинс-
ката кауза, заяви председателят
на ливанския парламент Набих
Бери, след като Белият дом
представи икономическия
раздел на мирния план за
Близкия изток, предвиждащ
инвестиции за 50 млрд. долара.
"Онези, които мислят, че с
наливане на милиарди долари
могат да съблазнят Ливан,
притиснат от бремето на
задушаваща икономическа
криза, че могат да го накарат
да отстъпи от принципите си
или да приеме сделка, грешат",
гласи декларация на Бери. Най-
важният от тези принципи е, че
Ливан отстоява правото на
палестинските бежанци да се
върнат на родните си земи,
подчертава Бери.

ганизацията в Рим на 41-
вата конференция на ФАО,
която обединява 194 стра-
ни, предаде АФП.

Конкуренцията за поста
стана още по-оспорвана,
след като индийският кан-
дидат Рамеш Чанд се от-
тегли на 14 юни, а преди
това, на 21 март, от надп-
реварата се отказа каме-
рунецът Меди Мунги.

Задачата на бъдещия
ръководител на организа-
цията ще бъде повече от

всякога да насърчава зе-
меделието и риболова, тъй
като за трета поредна го-
дина гладът в света нарас-
тва под влиянието и на кли-
матичното затопляне, и на
конфликти, особено в Аф-
рика и Близкия изток. Цел-
та е да се осигури устой-
чиво изхранване на насе-
лението в света, което ще
нарасне до 9,7 млрд.  ду-
ши през 2050 г. в сравне-
ние със 7,7 млрд. души в
момента според ООН. ç

Папа Франциск благославя вярващите, събрали се на пл. "Св.
Петър" във Ватикана за вчерашната обедна молитва.  В събота

българският посланик във Ватикана Богдан Паташев връчи акреди-
тивните си писма на Светия отец. След официалната среща
посланикът разговаря с папа Франциск в личния му кабинет.
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Всеки конфликт в
района на Залива може
да се разрасне неудържи-
мо, заяви за агенция
Фарс ирански генерал,
цитиран от Ройтерс. "Ако
в района избухне конф-
ликт, никоя страна няма
да е способна да контро-
лира обхвата и времетра-
енето му", заяви ген.
Голамали Рашид.

В петък президентът на
САЩ Доналд Тръмп заяви,
че е отменил военен удар
в отговор на свалянето на
американски дрон от
Иран, защото е можело
да бъдат убити 150 души.
Тръмп даде да се разбе-
ре, че е готов на диалог с
Техеран. Вчера Иран
заяви, че ще реагира
твърдо на всяка заплаха
за него. "Американското
правителство трябва да
действа отговорно, за да
защити живота на амери-
канските войници, като
избягва неподходящо
поведение в района", каза
още ген. Рашид.

Съюзникът на САЩ
Израел, който отдавна
заплашва да нанесе удари
по ирански ядрени обекти,
прояви разбиране към

Âñåêè êîíôëèêò â ðàéîíà íà Çàëèâà ìîæå äà ñå
ðàçðàñíå íåóäúðæèìî, çàÿâè âèñø èðàíñêè âîåíåí
Ìàéê Ïîìïåéî: ÑÀÙ ùå çàñèëâàò
èêîíîìè÷åñêèÿ íàòèñê íàä Òåõåðàí

Åòèîïñêè ãåíåðàë å íàïðàâèë
îïèò çà ïðåâðàò â ùàòà Àìàðà

Хиляди привърженици на опозицията се събраха пред сградата на
албанското правителство в Тирана на пореден протест с искане за
оставка на кабинета и предсрочни избори. Лулзим Баша, лидер на
основната опозиционна партия, Демократическата, заплаши да

организира протести в цялата страна, за да предотврати провежда-
нето на местните избори на 30 юни.

Спасители разбиват отломките на 7-етажна сграда, която се срути в
крайбрежния курортен град Сиануквил в Камбоджа в събота. Сградата
е била в процес на изграждане. Според властите трима работници са
загинали, а 18 са били ранени. Всички работници са камбоджанци,
които използвали недовършената сграда като място за преспиване.

Òðúìï îòëàãà ñ äâå ñåäìèöè ìàñîâàòà
äåïîðòàöèÿ íà íåëåãàëíè èìèãðàíòè

Президентът на САЩ До-
налд Тръмп съобщи в събо-
та в Туитър, че отлага с две
седмици планираната масо-
ва депортация на нелегал-
ни имигранти, за да даде
време на конгресмените да
договорят споразумение
във връзка с американско-
то законодателство за пре-
доставяне на убежище.

"По искане на демокра-
тите отложих с две седми-
ци процедурата по премес-
тване на нелегалните имиг-
ранти (депортацията), за да
видим дали демократите и

Снимки Пресфото БТА

Генерал от етиопската
армия сили е направил опит
за преврат в щата Амара,
при който са убити губер-
наторът Амбачеу Меконен и
негов съветник, предаде
Ройтерс, като се позова на
държавната телевизия. Вис-
шите служители били напад-
нати в кабинетите си. Опи-
тът за преврат е извършен
от генерал Асамнеу Тсиге,
шеф на силите за сигурност
в щата Амара.

Същевременно вчера на-

чалникът на ГЩ на етиопс-
ката армия ген. Сеаре Ме-
конен е бил прострелян при
нападение. Това съобщи
етиопският премиер Абий
Ахмед, цитиран от АФП.
Премиерът направи изявле-
ние по националната теле-
визия, в което информира
за нападението срещу Ме-
конен, но не спомена ни-
какви подробности за със-
тоянието му. Не е ясно и
кой стои зад нападението.
Няколко часа по-рано ети-

Доналд Тръмп замина за президентската резиденция Кемп Дейвид, където
каза, че ще води обсъждания по положението с Иран. "В момента Иран е
пълна бъркотия в икономическо отношение, за тях е пълен ад. Ще им
бъдат наложени още санкции, много повече", каза президентът на САЩ.

позицията на Тръмп пред-
вид кампанията му на
дипломатически натиск
върху Техеран. "При цяло-
то уважение към факта, че
на 150 иранци бе спестена
жестока съдба, истински
важното нещо е амери-
канската политика, която
служи на интересите на
света и на Израел, като
пречи на Иран да се
сдобие с ядрени оръжия",
заяви израелският минис-
тър за регионалното
сътрудничество Цахи
Ханегби. Той обаче допус-
на, че все още е възмож-
но Вашингтон да удари
иранците при провокация
срещу САЩ в Залива.

Ирански депутати
скандираха "Смърт на
Америка" на парламентар-
на сесия, в която зам.-
председателят на парла-
мента Масуд Пезешкиан
обвини САЩ, че те са
"истинският световен
терорист". "Америка е
истинският терорист в
света, като сее хаос в
разни страни, дава усъ-
вършенствани оръжия на
терористични групировки,
създава несигурност и
въпреки това казва:

"Елате да преговаряме",
каза Пезешкиан в начало-
то на заседанието, което
се предаваше на живо по
държавното радио. "Смърт
на Америка", скандираха
мнозина депутати.Това
скандиране често се
повтаря в Иран от рево-
люцията през 1979 г.,
която свали шаха, подкре-
пян от САЩ. Преди някол-
ко седмици Тръмп каза в
телевизионно интервю, че
иранците "не са крещeли
"Смърт на Америка" в
последно време", пише
Ройтерс.

Същевременно държав-
ният секретар на САЩ
Майк Помпейо заяви, че
САЩ ще засилват иконо-
мическия си натиск върху
Иран, докато Техеран не
се откаже от насилието и
не откликне на дипломати-
ческите усилия на Вашинг-
тон. "Готови сме да водим
диалог, когато моментът
за това бъде подходящ",
каза Помпейо. Ако Техе-
ран реши "да се откаже
от насилието и да отгово-
ри на нашата дипломация
с дипломация, знае как да
се свърже с нас", допълни
държавният секретар. ç

републиканците могат да
седнат заедно и да изра-
ботят решение на пробле-
мите по южната граница,
свързани с предоставянето
на убежище и вратичките (в
закона)", написа Тръмп в со-
циалната мрежа. "Ако ли не,
депортациите започват", до-
пълни той.

Трима неназовани пред-
ставители на правителство-
то във Вашингтон заявиха
пред АП, че операцията е би-
ла отложена поради това, че
в медиите са изтекли под-
робности за нея и това мо-

жело да застраши безопас-
ността на служителите, ко-
ито ще участват в нея. Опе-
рацията се очакваше да за-
почне вчера, под прицела й
щяха да попаднат хора с
окончателни заповеди за де-
портация, включително се-
мейства, чиито случаи са би-
ли разгледани от съдиите по
бързата процедура.

По-рано през седмицата
Тръмп написа в Туитър, че
предстои подобна операция
и заяви, че имиграционната
служба ще започне да де-
портира "милиони" хора. ç

опското правителство съоб-
щи, че въоръжени отряди са
направили неуспешен опит
за преврат в щата Амара,
втория по брой на населе-
нието регион на Етиопия.

Премиерът осъди неза-
конните действия на въо-
ръжените групировки. Той
заяви, че опитът за прев-
рат в щата Амара "проти-
воречи на конституцията и
има за цел да подкопае
трудно извоювания мир в
региона". ç
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Áúëãàðèÿ íå óñïÿ è ñðåùó
Ðóñèÿ â Ëèãàòà íà íàöèèòå

Волейболистите от
националния отбор на
България записаха четвър-
та поредна и общо осма
загуба в Лигата на нациите.
Момчетата на Силвано
Пранди паднаха от силния
тим на Русия с 0:3 (20:25,
20:25, 21:25) гейма във
втория си мач от турнира в
Група 16 от четвъртия
уикенд  на състезанието на
богатите, игран пред около
2000 зрители зала "Аецин
Токантинс" в Куяба (Брази-
лия). По този начин българ-
ските "лъвове" продължават
да са на 12-о място във
временното общо класира-
не с 3 победи, 8 загуби и 8
точки. Русия пък е трета с
9 победи, 2 загуби и 26
точки.

Най-резултатен за
българския тим отново
беше Цветан Соколов с 15
точки, а Мартин Атанасов
и Светослав Гоцев завър-
шиха с по скромните 7.
За "Сборная" над всички
беше Виктор Полетаев със
страхотните 20 точки за
победата.

В предишния ден
българските волейболисти
загубиха с 1:3 гейма и от

Родните волейболисти записаха четвърта поредна и
общо осма загуба в турнира

 з

Играчът на Лудогорец Абел
Анисе направи много силен мач
на Купата на африканските на-
ции и влезе в историята като
първия футболист на Мадагас-
кар, отбелязал в турнира при
дебютното им участие. Халфът
на "орлите" игра всичките 90 ми-
нути и получи приза Играч на
мача при равенството 2:2 с Гви-
нея.

Çâåçäà íà Ëóäîãîðåö âëåçå â
èñòîðèÿòà íà Êóïàòà íà Àôðèêà

Гвинейците взеха преднина
чрез Каба (34), който бе изве-
ден сам срещу вратаря на ма-
дагаскарците и не сгреши. В на-
чалото на втората част тимът на
Анисе получи право да изпълни
корнер, а топката бе центрира-
на именно към играча на Лудо-
горец, който я изстреля неспа-
сяемо за 1:1.

Мадагаскар стигна и до пъл-

Ледовете между шефове-
те на Барселона и бившата
звезда на клуба Неймар за-
почват да се разтапят. Спо-
ред последните информации
от Каталуния, завръщането му
на "Камп Ноу" изглежда все
по-вероятно, дори на практи-
ка сигурно. Вестник "Спорт"
информира, че ръководство-
то на "блаугранас" е имало
неофициална и неформална
среща с бразилеца в родина-
та му. На нея, съвсем логич-
но, се е обсъждала възмож-
ността Неймар да се върне в
отбора. И отговорът на напа-
дателя окуражил босовете на
клуба. "Спокойно, ще се вър-
на", казал Неймар след въп-
рос дали може да осъществи
обратен трансфер на "Камп
Ноу". Този знак от 27-годиш-
ния бразилец дал зелена свет-
лина на ръководството на Бар-
са да започне операцията по
трансфера му с колегите си
от Пари Сен Жермен.

Само преди няколко сед-
мици Неймар обяви, че не е
доволен от престоя си в Па-
риж и иска да си тръгне в
търсене на ново предизвика-
телство. Мнозина очакваха то
да е в Реал (Мадрид), но "бе-
лите" нямат достатъчно сво-
бодни средства, за да го ан-
гажират сега, затова Барсе-
лона е големият фаворит за
новата дестинация на бразил-
ската звезда.ç

Íåéìàð ñå
âðúùàë â
Áàðñåëîíà

Домакинът Бразилия победи
Перу с 5:0 в директния мач за
първото място в група "А" на Ко-
па Америка 2019 и се класира
за 1/4-финалите на турнира. Ин-
ките ще трябва да чакат разви-
тието в останалите групи, за да
разберат дали ще продължат нап-
ред като един от двата най-доб-
ри трети тима. "Селесао" конт-
ролираше събитията на "Арена
Коринтианс" в Сао Пауло и по-
веде с гол на халфа на Реал (Мад-
рид) Каземиро (12) след серия
от рикошети. Скоро след това ед-
на от звездите на Ливърпул Ро-
берто Фирмино (19) удвои аван-
са на "кариоките". Футболистите
на Тите продължиха да правят как-
вото си искат на терена и Евер-
тон (32) направи разликата кла-
сическа още пред почивката след
асистенция на Филипе Коутиньо.

През втората част Дани Ал-
веш (53) направи резултата 4:0
след подаване на Фирмино, а в
самия край влезлият като резер-
ва Вилиан (90) оформи крайния
резултат след пас на Евертон. До-
макините пропуснаха и дузпа в
добавеното време, като Габриел
Жезус не успя да вкара от бяла-
та точка.

Венецуела срази Боливия с
3:1 в Бело Оризонте и завърши
на втора позиция в група "А", кла-

Áðàçèëèÿ ðàçãðîìè
Ïåðó è å íà 1/4-ôèíàë

сирайки за 1/4-финалите на Ко-
па Америка.

Дарвин Мачис (2) рано даде
аванс на венецуелците след асис-
тенция на Роналд Ернандес и то-
ва се оказа единственото попа-
дение за първата част.

След почивката отново Дар-
вин Мачис (55) бе точен, удвоя-
вайки преднината на водения от
Рафаел Дудамел тим. Този път той
се разписа след пас на Томас
Ринкон.

Боливия върна едно попаде-
ние чрез Леонел Юстиниано (82)
след подаване на Диего Беяра-
но, но влезлият като резерва
Джоузеф Мартинес (86) сложи
точка на спора и прати съперни-
ка у дома още след груповата
фаза.ç

1. Бразилия 8-0 7
2. Венецуела 3-1 5
3. Перу 3-6 4
4. Боливия 2-9 0

За четвъртфиналите се класи-
рат първите два отбора от три-
те групи, заедно с двата най-
добри трети.

Êðàéíî êëàñèðàíåÊðàéíî êëàñèðàíåÊðàéíî êëàñèðàíåÊðàéíî êëàñèðàíåÊðàéíî êëàñèðàíå
â ãðóïà Àâ ãðóïà Àâ ãðóïà Àâ ãðóïà Àâ ãðóïà À

Футболистите на Мадагаскар отпразнуваха дебютното си попадение в Купата на Африка

ния обрат в 55-ата минута, ко-
гато Андрия вкара след заучена
комбинация. Около 10 минути
по-късно Камано от Гвинея
оформи крайното 2:2 от дузпа.

Така след изиграването на
мачовете от първия кръг в гру-
па "B" водач е Нигерия с 3 точ-
ки, Гвинея и Мадагаскар делят
второто място с по 1, а на дъ-
ното е Бурунди с нулев актив.ç

Бразилия. Момчетата на
Силвано Пранди се боре-
ха много, но взе само
гейм на олимпийския
шампион - 20:25, 25:21,
19:25, 14:25, в първия си
мач от турнира в Група 16
в Лигата, игран в пълната
с над 3600 зрители зала
"Аецин Токантинс" в Куяба.

След победата над
българите националният
отбор на Бразилия постиг-
на четвърти пореден и
общо десети успех в
Лигата на нациите. "Селе-
сао" се наложи драматич-
но над Германия с 3:2
(20:25, 25:18, 21:25, 25:17,
15:13) гейма в двубой от
група 16, изигран в Куяба
(Бразилия).

Южноамериканците
заемат втората позиция в
генералното класиране с
27 точки (10 победи, 1
загуба), а Бундестимът е
13-и със 7 точки (2 успеха,
9 поражения). Начело са
волейболистите на Иран с
30 точки - 10 победи и 1
загуба.

В последната си среща
на турнира България ще
играе срещу Германия.
"Сборная" пък ще спори с
олимпийския шампион
Бразилия  в най-интерес-
ния двубой на турнира.ç

29-годишният Цветан Соколов играе силно, но само това не стига
националния отбор да побеждава в Лигата на нациите



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 24.06.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß23

София 1301
ул. „Позитано“ 20

Тел. 946-19-02, факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;

zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
943-46-64

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ

944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

Главен редактор
Теофан ГЕРМАНОВ

Зам. главен редактор
Гаврил ГАВРИЛОВ

Отговорен секретар
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бони НЕМСКИ

ТВ програма, За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса

944-10-26

Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 116

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППрeвалявания
ВОДОРАВНО: "Мигове от живота". Марин. Рада-

нов (Георги). Белот. Конит. Ме (Райни). Тирада. Ако-
бо. До. Анали. Осина. Нот. Ников (Петър). "На М".
Лам. Коноп. Рагу. Бара. "Анана". Ал (Даниил). "То-
ника". Олина. ТАРОМ. Велит. Карадок. Канат. Умо-
ра. Амар. Мими. АПЕЛА. Ара. Комит. Котон (Йоже-
ни). Конак. ЛАТАМ. "То". Наноси. Аманов (Базар).
Ни. Ярило. Арени. Тор. Линен (Феодор). Дин. Дели-
катес. Бака.

ОТВЕСНО: "В името на бога". "Иконите". Гали
(Бутрос). Оман. Рамона. Ол. Сорорат. "Рита". "Има-
няри". Витан. Какаду. Икор (Роже). Лен. "Дано". Аро-
мат. "Сила". Калина. Окоп. Лилит. "Утро". Иконом.
Река. Оне (Жорж). "Жана". Опал. Калота. Ес. Киди-
ков (Христо). Нива. Атаман. Ватос. "Ранена". Омар.
Гон. "Бина". Аламан. "Неда". Томонага (Шиничиро).
ИТАР. Тоник. Паве. Амулет. Раковина.

В началото на седмицата
въздушната маса над стра-
ната ще е неустойчива. Ще
се развива купеста, около
и следобeд, и преди полу-
нощ и купесто-дъждовна об-
лачност. Ще има краткотрай-
ни валежи и гръмотевична
дейност. На места в понеделник, вторник и сряда явления-
та ще са по-интензивни, повишава се и вероятността за
градушки. Вятърът ще е североизточен, в източната поло-
вина от страната - до умерен. По Черноморието ще се
задържи почти без валежи и с високи температури - до
30°-32°, в останалата част от страната температурите вре-
менно ще се понижат.
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Мария Гроздева
и Самуил
Донков
поставиха
европейски
рекорд в
дисциплината
10 м въздушен
пистолет, но
останаха седми
в крайното
класиране

:

Íàêðàòêî
Димитър Бербатов
потвърди, че води
подготовка
с Берое. 38-годишният
нападател показа как "разцък-
ва" с треньорите Александър
Томаш, Тодор Кючуков и
Константин Мирчев в Банско,
където тимът от Стара Загора
тренира за новия сезон.
Бившият голмайстор на
английската Висша лига не
пропусна и този път да покаже
на почитателите си в социал-
ната мрежа колко красива e
България.

Ференцварош привлече
в редиците си
полузащитника Данило Игнатен-
ко.  Той пристига под наем от
редовния участник в най-
комерсиалната европейска
надпревара Шахтьор (Донецк).
22-годишният футболист ще
играе под наем в унгарския тим,
който е съперник на Лудогорец
в първия предварителен кръг на
Шампионската лига.

Неприятна новина
застигна Кобрата,
след като се оказва, че не той,
а Олександър Усик ще се
боксира за титлата на WBO.
Това ще се случи след
реванша между Антъни
Джошуа и Анди Руис. Украине-
цът бе обявен за официален
претендент, въпреки че няма
все още нито един мач в
тежка категория. Ощетен от
тази схема остана и Дилиън
Уайт, който е номер едно в
ранглистата.

Хуан Мартин дел Потро
претърпя операция
на дясното коляно. 30-
годишният аржентински
тенисист счупи капачката си
на 19 юни по време на мача с
канадеца Денис Шаповалов в
Куинс. "Кулата от Тандил",
както е наричан аржентинецът,
завърши срещата, като я
спечели със 7:5, 6:4, но
веднага след края поиска
медицинска помощ и бе
принуден да се откаже от
надпреварата. В пост в
социалните мрежи 12-ият в
световната ранглиста обяви, че
няма да играе до края на 2019
година, а е възможно дори
това да е бил последният му
официален мач в кариерата.

Антоанета Бонева
спечели втория медал за
България на Европейските
игри в Минск. Бонева
заслужи бронзовото
отличие на 10 метра
въздушен пистолет в
спортната стрелба с 218.1
точки. Преди Бонева
самбистката Цвeтелина
Цветанова се окичи с
бронз в кат. до 48 кг.

Златото на 10 м възду-
шен пистолет на Игрите в
Беларус заслужи сръбки-
нята Зорана Арунович с
241.2 точки, а за сребър-
ния медал се пребори
олимпийската шампионка
от Рио де Жанейро 2016
Анна Коракаки (Гърция) с
238.9 точки, която влезе
във финала с последен
резултат. Другата българка
в дисциплината Мария
Гроздева, която вчера
празнува рожден ден,
остана само на 1 точка от
финала и завърши 12-а в
крайното подреждане.

За Антоанета Бонева
медалът от Минск е втори

Àíòîàíåòà Áîíåâà ñïå÷åëè áðîíç
íà Åâðîïåéñêèòå èãðè â Ìèíñê

от Европейски игри. В
Баку преди четири години
тя спечели сребро на
спортен пистолет.

Руснаците Виталина
Бацарашкина и Артьом
Черноусов завоюваха
първите златни медали на
Европейските игри в
Минск. Двамата триумфи-
раха в турнира по спорт-
на стрелба в дисциплина-
та 10 метра пистолет за
смесени отбори. Руснаци-
те спечелиха финала с
резултат 17:9 срещу
сръбския тандем Зорана
Арунович и Дамир Микец.
Спорът за бронза спече-
лиха германците Сандра
и Кристиан Райц, които
победиха представителите
на домакините Виктория
Чайка и Абдул-Азиз Курди
с 16:8.

Мария Гроздева и
Самуил Донков завърши-
ха на седмо място в
класирането на дисципли-
ната. Двамата се предста-
виха много силно в
квалификациите, където

завършиха първи с 581
точки, което бе нов
европейски рекорд.

Катрин Тасева завърши
на шесто място в много-
боя на Европейските игри
в Минск в турнира по
художествена гимнастика.
Българката получи сбор
от 77.250 точки за шеста-
та позиция. Тасева допус-
на неточности в две от
новите си съчетания - на
лента (17.600) и на обръч
(18.800). Най-силно възпи-
таничката на Бранимира
Маркова изигра съчетани-
ето си на топка, за което
получи оценка от 20.750
точки. На последния си
уред - бухалки, Тасева
имаше две изпускания и
получи оценка от 20.100
точки.

Шампионка в многобоя
стана световната златна
медалистка Дина Аверина
(Русия) със сбор от 87.750
точки. Израелката Линой
Ашрам, която пропусна
Европейското в Баку
заради контузия, се

Лудогорец надигра с 2:0 азер-
байджанския шампион Карабах
във втората си контрола на авс-
трийска земя и запази стопро-
центовия си актив в летните про-
верки. Марселиньо откри резул-
тата в 17-ата минута, а Димо Ба-
калов оформи крайния резултат
с попадение в 70-ата минута, ко-
ето бе седмо за него в досегаш-
ните три контроли. Преди това
разградчани победиха с 12:1 тре-
тодивизионния Надежда (Доброс-
лавци) и с 4:0 Триглав.

Силен мач за "орлите" изиг-
раха три от новите попълнения

Ëóäîãîðåö  ïîáåäè
øàìïèîíà íà Àçåðáàéäæàí

- Икоко, Битон и Чибота, които
започнаха в титулярния състав.
Там място намери и младият Све-
тослав Ковачев. След почивката
пък се появиха още няколко мла-
ди футболисти от школата на ти-
ма като Йорданов, Доминик Ян-
ков, Ерол Дост и Керчев.

В началото на второто полув-
реме разградчани извършиха че-
тири промени. На местата на Или-
ев, Икоко, Марселиньо и Чибота
се появиха Ренан, Манолев, Йор-
данов и Лукоки. За шампиона на
Азербайджан влезе националът
на България Симеон Славчев.ç

Състезателката по спортна стрелба Антоанета Бонева успя да спечели втори медал от Европейски игри

Новакът в Първа лига Царско село привлече холандското крило Родни Антуи, който пристига от ФК Волендам.
През изминалия сезон 23-годишният Антуи е изиграл 28 мача във второто ниво на холандския футбол, като е
реализирал 3 гола. В същото време Царско село победи с 1:0 Струмска слава в контрола, играна в София.

окичи със среброто със
сбор от 84.700 точки.
Грацията от Израел
изигра по отличен начин
първите си три уреда и
беше в позиция за злато,
но на лента изпусна
уреда извън килима и
получи оценка от 17.450
точки. Бронзовото отли-
чие за радост на домаки-
ните от Беларус извоюва
Катерина Галкина със
79.300 точки.

Трима български
боксьори отпаднаха на
Европейските игри в
Минск. Кирил Русинов
загуби драматично в
първия кръг в кат.  до 60
кг от Франческо Майета
(Италия) с 2:3 съдийски
гласа.

При 75-килограмовите
Рами Киуан стартира с
поражение от Виктор
Карапчевчий (Молдова).
В кат до 69 кг Петър
Драганов беше елимини-
ран след поражение с 2:3
съдийски гласа от естоне-
ца Павел Каманин. ç


